

لطفا متن زير روي سربرگ شركت چاپ و توسط امضاء كننده چك مهر و امضاء نموده جهت دريافت ترخيصيه به همراه بياوريد.

بسمه تعالي
تعهد نامه جهت پرداخت حق توقف كانتينر وعودت سالم كانتير

از.............................:
به :شركت سپهر دريا بندر
با توجه به اينكه اين شركت تصميم دارد تعداد ......دستگاه كانتينر 20فوت و......دستگاه كانتينر  40فوت موضوع بارنامه شماره
..........................را از محوطه ترمينال كاتينري بندر .......خارج كند لذا در ازاي تحويل پروانه ورود موقت و واگذاري موقت كانتينر (ها)توسط
آن شركت ,موارد ذيل را تقبل و نسبت به انجام آن متعهد ميباشد.
 )1ظرف مدت حداكثر  15روز پس از تحويل پروانه ورود موقت توسط آن شركت كانتينر هاي خالي را همراه با شناسنامه و اصل
پروانه ورود موقت و با همان وضعيت مندرج در شناسنامه كانتينرهاي مذكور به ترمينال كانتينري ذكر شده در شناسنامه
عودت داده و رسيد ترمينال ياد شده را دريافت كند.
 )2حداكثر ظرف  48ساعت پس از برگشت و تحويل كانتينرهاي خالي به محل تعيين شده آن شركت را كتبا مطلع نمايد در غير
اين صورت كليه مسئوليتها و هزينه هاي ناشي از عدم اطالع به موقع بعهده اين شركت خواهد بود و اين شركت متعهد ميباشد
ظرف مدت  10روز نسبت به تسويه حق توقف طبق تعرفه مندرج در بارنامه و يا انجمن كشتيراني اقدام نمايد.
 )3اصل پروانه ورود موقت رادر موقع عودت اولين كانتير خالي به نماينده آن الين كشتيراني در بندر عباس تحويل و رسيد
دريافت نمايد.چ ون كانتينر خالي بنا به دستورالعمل معاونت امور گمركي گمرك بدون ارائه اصل پروانه ورود موقت متوقف و
مجاز به خروج از كشور نميباشد.لذا كليه هزينه هاي انبار داري و حق توقف كانتينر ها تا زمان تحويل اصل پروانه ورود موقت
به عهده اين شركت خواهد بود.
 )4در صورت وجود ه ر گونه مغايرت در وضعيت فيزيكي كانتينر هاي برگشتي با مندرجات شناسنامه كانتينر تعميرات توسط
شركت كشتيراني انجام خواهد شد و اين شركت موظف به پرداخت هزينه تعميرات طبق برآورد كارشناس تعميرات كانتينر
ميباشد.بديهي است حق توقف كانتينرهاتا زمان اتمام تعميرات به عهده ما خواهد بود.
 )5در صورتي كه مدت برگشت كانتينر ها به ترمينال بندرعباس بيش از حد متعارف حداكثربه مدت  2ماه به طول انجامد
كانتينرهاي مذكور از بين رفته تلقي گرديده و عالوه بر حق توقف كانتينر ها ارزش كانتينر ها معادل 100/000/000
ريال هر دستگاه بيست فوت 200/000/000 ،ريال هر دستگاه چهل فوت توسط اين شركت پرداخت ميگردد.
 )6صاحب كاال با توديع چك هاي مشروحه زيريا توديع وجه نقد به عنوان تعهد حسن اجراي موارد فوق بدين وسيله كليه
مندرجات اين تعهد نامه را با اسقاط مرور زمان به نفع شركت سپهر دريا بندر الزم اتباع و الزم االجرا ميداند و نسبت به تسويه
حساب و استرداد چك هاي زير اقدام مينمايد.بديهي است در صورت عدم تسويه حساب پس از اتمام مهلت قانوني شركت
سپهر دريا بندر مجاز به وصول كليه مطالبات خو از محل هر يك از چك هاي ارائه شده ميباشد.
چك شماره...........به تاريخ ............بانك  .............بابت برگشت كانتينر سالم.
نام صاحب كاال:
مهر و امضا:

