تاریخ ............................. /........... / ........... :

پيشنهاد بيمه نامه حمل كاال ( داخلی )
از شركت سهامی بيمه دانا درخواست می گردد ،براي كاالي مشروح زیر ،بر اساس شرایط مندرج در این پيشنهاد ،بيمه نامه حمل كاالي داخلی ،صادر
نماید.

بيمه گذار

مشخصات

نام بيمه گذار :
زمينه فعاليت :

نشانی بيمه گذار :

کد ملی /اقتصادی /شناسه ملی بيمه گذار :

تلفن بيمه گذار:

نام ذينفع :

کد ملی /اقتصادی  /شناسه ملی ذينفع :

شرح مورد بيمه :

شماره سريال مورد بيمه ( در صورت وجود ) :

مشخصات مورد بيمه

مقدار مورد بيمه :

نوع بسته بندی :

واحد شمارش مورد بيمه :

شماره و تاریخ
پروفرما

سفارش

بارنامه

فاكتور

وضعيت کاال  :نو  دست دوم (مستعمل) 
درخواست

مورد

خطرات

حادثه وسيله حمل ( شامل تصادف ،واژگونی و پرت شدن وسيله حمل ) 
آتش سوزی 
ساير پوشش های مورد درخواست :
بارگيری و تخليه 

مبلغ مورد بيمه

ارزش مورد بيمه ( به ريال ) :

پرت شدن محموله از روی وسيله حمل 

حداکثر ارزش محموله در هر حمل ( به ريال ) :

شرايط خريد  /فروش ( اينکوترمز )  ,  CFR ,  FOB ,  EXW :ساير ................................................
ارزش اضافی  :درصد عدم النفع ( حداکثر تا  01درصد )  / ........درصد کرايه حمل  / .........ساير .............................
نوع وسيله حمل :
کاميون  تريلی  بوژی  وانت  قطار  هواپيما  کشتی رده بندی شده  بارج  لندينگ کرافت  ساير...........................

شرایط حمل

مبداء حمل :

مقصد حمل :

پارت شيپمنت  :مجاز  غير مجاز 

ترانس شيپمنت  :مجاز  غير مجاز 

آيا برای محموله ،بارنامه تمبردار دولتی ،صادر می گردد ؟ خير 

بلی 

شماره بارنامه .................................................

در صورتيکه مورد بيمه ،بصورت ترافيکی ،حمل می گردد اطالعات زير را مشخص فرماييد :
 مدت حمل ( از مبدأ تا مقصد )  ..................... :روز نام مؤسسه حمل و نقل ................................................................. : ابعاد محموله  :شامل طول  .............متر ،عرض  .............متر ،ارتفاع  ...............متر وزن محموله ( بر حسب تن ) ......................................... : -مسئوليت بارگيری و تخليه به عهده چه شخصی ( شرکتی ) می باشد؟ ...................................................................................................................................

بيمه گذار

سایر توضيحات

ساير توضيحات بيمه گذار در مورد مشخصات ريسك پيشنهادیکه در اين فرم ،درخواست نشده ولی به نظر بيمه گذار در ارزيابی ريسك بيمه گر ،مؤثر خواهد بود :

 اينجانب تأييد می نمايم اطالعات فوق ،بر اساس حسن نيت و با آگاهی از اهميت آن در صدور بيمه نامه ،ارائه شده و هيچ مطلبی که مؤثر در قبول و يا رد پيشنهاد يا افزايش و کاهشنرخ باشد را مکتوم نگذاشته ام و همچنين از عواقب کتمان حقايق و يا بيان مطالب خالف واقع ،اطالع دارم و چنانچه در طول مدت بيمه ،تغييراتی در مورد بيمه يا شرايط آن بوجود
آيد ،بالفاصله مراتب را به شرکت سهامی بيمه دانا اعالم خواهم نمود.
 تکميل این فرم پيشنهاد به تنهایی و تا زمانی كه منجر به صدور بيمه نامه نگردیده و حق بيمه مربوط ،پرداخت نشده باشد ،هيچگونه حقی براي بيمه گذار و یا تعهدي براي بيمهگرایجاد نمی نماید.

مهر و امضای بيمه گذار

کد نماینده  /كارگزار

مهر و امضای نماینده  /كارگزار  /واحد صدور

