
 

 

 

 

 
 
 

 الزامی می باشد. با مهر و امضاء کاالسربرگ صاحب ارائه متن ذیل روی  :مشتری گرامی

 کانتینرسالم تعهدنامه پرداخت حق توقف کانتینر/هزینه های بندری/جبران خسارت وارده به کانتینر/عودت        
 

 .ملی..........................................................................وشناسه.........ثبت................شماره.....................................به...........................شرکت...................بدینوسیله

....................................... ........................وکدملی.....................شناسنامه......شماره........به.............................فرزند..................................آقای/خانم......................

بصورت تضامنی  ..................................بعنوان صاحب کاال / مدیر عامل / وکیل صاحب کاال.................................................................................نشانی...............................................به.

کانتینر براساس جدول مندرج )تعرفه باتوجه به نوع را  متعهد شدیم کلیه هزینه های حق توقف کانتینرهای موضوع بارنامه شماره.........................................................

به انضمام هزینه های بندری ظرف یک هفته از تاریخ ترخیصیه پرداخت نمائیم. همچنین متضامناً متعهد شدیم ظرف یک ماه از تاریخ قیدگردیده( در بارنامه فوق الذکر 

تحویل گرفته ایم ،تخلیه کرده و به همراه ورقه مبادله )اینترچنج( به آن شرکت  سپهر دریا بندرترخیصیه، کانتینرهای مندرج در بارنامه فوق را که به صورت امانی از شرکت 

کانتینرهای موضوع بارنامه  عودت نمائیم چنانچه خسارتی به کانتینرها وارد گردیده باشد، جبران نمائیم و در صورت عدم پرداخت موارد فوق الذکر و عدم استرداد سالم

د از محل چک یا چک های تودیعی ، هزینه های فوق الذکر و خسارت وارده را دریافت نماید. چنانچه میزان هزینه های حق توقف، هزینه اختیار دار سپهر دریا بندرفوق،شرکت 

خویش  برای را مطالبه وجه و مطالبه خسارتاختیار اقامه دعوی ،  سپهر دریا بندرهای بندری، خسارت وارده به کانتینرها بیش از مبلغ چک یا چکهای تودیعی باشد، شرکت 

ضمناً در صورتی که کانتینرهای امانتی در مهلت یکماه از تاریخ ترخیصیه عودت نگردند، شرکت  و هرگونه اعتراض نسبت به آن از خود سلب و ساقط می نمایم محفوظ می دارد

ین خصوص از خویش سلب و حق هر گونه اعتراض را در ا .....................حق اقامه دعاوی کیفری و حقوقی را خواهد داشت و شرکت/اینجانب ........................... سپهر دریا بندر

ن د مشکالت بانکی ، گمرکی و اداری و تحریمات و یا هر ادعای دیگری را بهانه عدم انجام تعهدات مذکور در این تعهدنامه قرار دهند. همچنیبه هیچ وجه نمی توان و ودساقط نم

انی اطمینان حاصل کرده و مدارک مربوط به آن را تحویل متعهد شدیم از جابجایی کانتینرها به ترمینال طرف قرارداد خط کشتیرمتضامناً شرکت و مدیرعامل آن این /  جانباین

گرفت . چنانچه بدون هماهنگی کتبی با یم نمائیم. در غیر اینصورت ، پرداخت هزینه  انبارداری و دیگر هزینه ها و خسارات مربوطه را برعهده خواه سپهر دریا بندرشرکت 

استحقاق دریافت وجه چک یا چکهای تودیعی را به نفع  سپهر دریا بندرنشیپ/کاپوتاژ گردند، شرکت کانتینرهای موضوع بارنامه فوق ، ترانزیت /ترا، سپهر دریا بندرشرکت 

این /  جانبم خواهد شد .اینخویش خواهد داشت و حق هر گونه اعتراضی را از خویش سلب و ساقط نمودیم. مراسالت از طریق فاکس و ایمیل به این شرکت و یا وکیل آن اعال

را  عوقه،هزینه های بندری و خسارت وارده به کانتینرهامو همچنین کرایه حمل امناً متعهد شدیم حق توقف کانتینرهای موضوع بارنامه فوق را شرکت و مدیر عامل آن متض

  پرداخت نمائیم.

 شرط داوری و حل و فصل اختالفات

 به داوری هیئت داوران انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران ارجاعی می شود .در صورت بروز هرگونه اختالف در خصوص بارنامه موضوع این توافقنامه / تعهدنامه ، موضوع 

سرداور  هیات داوران توسط  هریک از طرفین دعوی حق دارند یک نفر داور مستقل از میان داوران  مرکز داوری انجمن یا هر شخص دیگری را انتخاب نمایند،  در این صورت

غیر آن، تمامی اعضای هیات داوری به تشخیص و توسط دبیرکل انجمن کشتیرانی به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین میگردند و داوران دبیرکل انجمن انتخاب میگردد و در 

الجراست . مهلت داوری از طرفین الزم اتعیین شده مورد قبول طرفین هستند که صلحاً، حکماً و انصافاً در مانحن فیه اعالم نظر نمایند . رای اکثریت هیات داوران قطعی و برای 

اعالمی به دفعات تمدید نمایند . ابالغ  تاریخ قبولی داوران ، شش ماه است و داوران یا سرداور حق و اختیار دارند بنابر نظر خود مدت داوری را عندالزوم بدون هرگونه ابالغ یا

ارائه ی معرفی نامه و یا پست سفارشی، بر اساس نظر اکثریت داوران بعمل خواهد آمد . داوران،  اوراق و تصمیم داوری به صورت تحویل حضوری به طرفین یا نمایندگان آنها با

اعم از مدنی و کیفری را از اعضای مدیران و کارکنان انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال رای و داوری ندارند و طرفین دعوی ، هرگونه ادعا 

خت نماید به عهده هیات اسقاط نموده و به آنها برائت ذم می دهند. تعیین حق الزحمه داور و سایر هزینه ها اعم از کارشناسی و غیره و طرفی که باید آن را پردا مذکور سلب و

قرارداد ، تاثیری در آن ندارد. ضمنا خواهان مکلف است  داوران ) مرکز داوری انجمن( خواهد بود. شرط داوری، شرط مستقلی از قرارداد بوده است فلذا انفساخ و ابطال و انقضای

مصوب ریاست محترم قوه  هم زمان با طرح دعوی نسبت به پرداخت هزینه داوری به حساب انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران مطابق با آیین نامه حق الزحمه داوری

مکلف به پرداخت هزینه های متحمله در حق محکوم له خواهد بود . همچنین پرداخت هزینه داور مستقل در قضائیه اقدام نماید و نهایتا محکوم علیه وفق مقررات موضوعه 

                                                                           تعهد طرف انتخاب کننده می باشد و نیز پذیرش داوری انجمن به منزله ی پذیرش مفاد آئین نامه مرکز داوری انجمن می باشد .

 مهر و امضاء صاحب کاال                                                                                                          

 

.....که بموجب وکالتنامه شماره......................................وکیل صاحب کاال میباشم به صورت تضامنی اینجانب.........................................به شماره ملی...........................................

                                         د.      ملتزم به اجرای مفاد این تهعدنامه می باشم. همچنین اقرار مینمایم امضای ذیل تعهدنامه متعلق به صاحب کاال میباش

 اثر انگشت/   امضاء                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                  

 

 



 

 

 

 

 الزامی می باشد. سربرگ صاحب چک با مهر و امضاءارائه متن ذیل روی  :مشتری گرامی

 تبصره:چک فقط دروجه  شرکت سپهر دریا بندر بدون ذکرکلمات اضافی و با تاریخ روز صادر گردد.

 سپهر دریا بندربه: شرکت 

ر،کرایه حمل معوقه، )حق توقف(، خسارت وارده به کانتینتعهد پرداخت هزینه دیرکرد عودت کانتینر،  موضـوع:

 هزینه های بندری و سایر هزینه های مربوط به بارنامه 
.............                                           .................... شعبه....................... چک شماره.......................................... عهده بانک ................................................................شماره بارنامه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نسبت به برگشت کانتینر در اسرع وقت اقدام نموده و وسیله اینجانب / این شرکت متعهد گردید در خصوص چک / چکهای موضوع فوق، بدین  "احتراما         

هزینه عودت کانتینر  ) قطعی/ علی الحساب ( نسبت به تسویه آن اقدام نماید. در غیر اینصورت  های حداکثر یک هفته بعد از دریافت کلیه صورتحساب

سپهر دریا مجاز خواهد بود در خصوص مطالبات خود و همچنین در نحوه واگذاری محموالت بعدی تصمیم الزم را اتخاذ نماید و شرکت  سپهر دریا بندرشرکت 

بات خود اعم از هزینه دیرکرد عودت کانتینر، )حق توقف(، خسارت وارد به کانتینر، کرایه حمل معوقه، مجاز خواهد بود از محل چک/ چکهای فوق مطال بندر

شرکت ، و در صورتی که بدهی بیش از مبلغ چکهای فوق باشد  نماید.هزینه های بندری و دیگر هزینه های مربوط به بارنامه صادره  را به طور کامل وصول 

 اقامه نماید.قانونی ت اواند دعوای مطالبه وجه را بانضمام خساربجای دعوی چک،می ت سپهر دریا بندر

 مهر و امضاء صاحب چک

 

 

.مشتری گرامی :چنانچه شخص دیگری غیر از صاحب کاال چک سپرده به شرکت سپهر دریا بندر واگذار مینماید,ارائه  اصل وکالتنامه رسمی و فرم مهر و امضاء 

 شده ذیل روی سربرگ صاحب اصلی کاال الزامی است.

سپهر دریا ت بدینوسیله تأیید و گواهی می نماید که اقدامات وکیل و چکهای صادره که از ناحیه وی بعنوان وکیل این شرکت / اینجانب به امور مالی شرک      

مسؤلیت اعتبار چکهای صادره ذیل ، تسلیم گردیده است از جانب این شرکت/اینجانب بوده و معتبر و الزم االجرا است. بدون تردید وفق موازین قانونی  بندر

در صورت حق توقف کانتینر، کرایه حمل معوقه، هزینه های بندری و خسارت احتمالی بعهده این شرکت/ اینجانب )موکل( خواهد بود و در خصوص توسط و

نه های دادرسی و حق الوکاله و نیز دیگر بدهی وجه چک / چکها را بعالوه خسارت تاخیر تأدیه و هزی گردید، این شرکت / اینجانب متعهد عدم پرداخت آنها

به آن شرکت محترم های مربوط به حق توقف و خسارت وارده به کانتینر و یا عدم برگشت کانتینر، کرایه حمل معوقه و دیگر مطالبات مربوط به بارنامه فوق را 

  .پرداخت نماید

 ...............................ریال. ..............................................مبلغ......................................عهده بانک.............................چک به شماره..............

انب دعوی حقوقی اختیار دارد به جای اقامه دعوی چک، مستقالً علیه این شرکت / اینج سپهر دریا بندر، شرکت در صورت برگشت خوردن چک فوقهمچنین 

د. و این شرکت/ مطرح نماید و حق توقف، کرایه معوقه، خسارت وارده به کانتینرها، هزینه های بندری و دیگر مطالبات مربوط به بارنامه فوق را دریافت کن

 اینجانب متعهد به پرداخت آنها گردیدم.

 مهر و امضاء صاحب کاال                                                                                                             


