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جهت كارگزاران گمركي  "تامين تعهدات مشتريان در قبال دارندگان كانتينر"نامه استفاده از مهلت مازاد مراجعه در طرح  آئين

  معرفي شده از سوي اتحاديه كارگزاران گمركي ايران

    

، با هدف حذف استفاده از چك و پول نقد به عنوان تضمين، در روابط بين دارندگان كانتينر (اعم "قبال دارندگان كانتينرتامين تعهدات در "طرح 

كننده كانتينر (اعم از صاحبان كاال، فورواردرها و يا نمايندگان ايشان) و با در نظر گرفتن  از مالكين كانتينر و يا نمايندگان قانوني آنها) و دريافت

اي كه  و شرايط مختلف در روابط جاري بين ايشان تهيه و تدوين گرديده است. به نحوي كه دارنده كانتينر بتوانند در صورت بروز حادثه حاالت

منجر به خسارت كانتينر شود و يا طوالني شدن زمان بازگشت آن و تعلق حق توقف، و در صورت پرداخت نشدن ضرر و زيان احتمالي از سوي 

گر  گر وي دريافت نمايد و متقابال موسسه ضامن و يا شركت بيمه ، آن را از موسسه ضامن (فدراسيون حمل و نقل ايران) و يا بيمهدريافت كننده

  كننده كانتينر مراجعه نمايد. وي جهت بازيافت خسارت به دريافت

كارگزار گمركي توسط اتحاديه كارگزاران گمركي، به در اجراي اين طرح فدراسيون حمل و نقل ايران در نظر دارد تا در صورت معرفي و پااليش 

روز فرصت دهد تا  60 گيرندگان) روزه براي تمام تحويل 30(به جاي مهلت متداول كارگزار معرفي شده، پس از طي مراحل شرح داده شده 

گيرندگان نهايي  احبان كاال و تحويلصورتحساب دارنده كانتينر (شامل حق توقف و يا خسارت جزيي و كلي به كانتينر) را از موكل خود (ص

  كانتينر) اخذ و در وجه دارنده كانتينر و يا فدراسيون حمل و نقل ايران (موسسه ضامن) بپردازد.

روز از زمان  15براساس تعهدنامه اين طرح، پرداخت صورتحساب خط كانتينري (شامل حق توقف و يا خسارت جزيي و كلي به كانتينر) پس از 

شود كه كارگزار گمركي موظف است اين رقم را مازاد بر  گيرنده شامل جريمه روزانه يك در هزار ارزش صورتحساب مي ه به تحويلصدور و اراي

  صورتحساب، از موكل خود دريافت و به دارنده كانتينر و يا فدراسيون حمل و نقل ايران، بسته به مورد پرداخت نمايد.

دهد ساير  ضامن، عليرغم بدهي يك موكل كارگزار گمركي (معرفي شده از سوي اتحاديه) اجازه ميروز موسسه  60با اين حال در طول اين 

عمليات تحويل و تحول كانتينر در خصوص موكل بدهكار و يا ساير موكالن كارگزار گمركي به صورت متداول اجرا گردد و محدوديتي براي 

  كارگزار گمركي و يا موكل وي ايجاد نگردد.

گر وي جهت بازيافت صورتحساب  روز از تاريخ صدور صورتحساب، فدراسيون حمل و نقل ايران (موسسه ضامن) و يا بيمه 60ان پس از طي زم

  نمايد. پرداختي به دارنده كانتينر، به كارگزار گمركي مراجعه مي

  

 

 


