
 فرآیند صدور بیمه نامه:

 

را  و اعتبار سنجی خریدار خارجی اعتباری صادرات بیمه نامه  مندی از بهره واست رسیمدرخدر ابتدا صادرکننده الف( 

ز پیوستهمراه آن ارایه و به خطاب به کارگزار صندوق ضمانت صادرات  یم نماید:  مدارک زیر را نی 

 تصویرکارت بازرگانی معتبر -1

 های حقوقی( تو آخرین تغییرات آن )برای شخصیشرکت ، آگهی ثبت تصویر اساسنامه -2

 گزارشی از زمینه فعالیت و سوابق صادراتی -3

 ()در صورت وجود  تصویر قرارداد یا توافق صورت گرفته میان طرفین -4

 تکمیل فرم درخواست اعتبار  -5

 تکمیل فرم درخواست اعتبار سنجی خریدار خارجی  ب(

و توان مالی آنها جهت بازپرداخت بدهی با  درآن وضعیت اعتباری است کهاعتبارسنجی خریداران خارجی فرآیندی 

سقف اعتباری استفاده از اطالعات کمی و کیفی موجود در گزارش اعتبارسنجی مورد ارزیابی قرار گرفته و منجر به تعیین 

برای خریداران می گردد. هدف کلی اعتبارسنجی خریداران خارجی، اندازه گیری احتمال قصور این خریداران در ایفای 

 ات و بررسی توانایی بازپرداخت به موقع بدهی به صادرکنندگان، با تعیین رتبه و سقف اعتباری برای آنان می باشد. تعهد

 

حداکثر مبلغی است که با توجه به ریسک عدم بازپرداخت بدهی از سوی خریدار خارجی )احتمال قصور( : اعتبارسقف 

ماه پس از تاریخ اعالم سقف به متقاضی  ۶گردد. مدت اعتبار سقف تعیین شده با استفاده از الگوهای مصوب تعیین می

اعتبارسنجی بوده و تعهد صندوق جهت پوشش زیان حاصل از قصور خریدار، در قبال اخذ بیمه نامه توسط متقاضی می 

 باشد.

فرم درخواست اعتبارسنجی خریدار هزینه اخذ گزارشات از موسسات اعتبارسنجی طی نامه رسمی در صورت ارسال 

 به متقاضی اعالم می گردد. خارجی

 

 صادر میگردد.  نامهبیمه تنظیم و قرارداد نهایی  ،با توجه به پاسخ استعالم اعتبارسنجی خریدار خارجی ج( 

 دیسررس خیاعتبار و تار طینحوه پرداخت، شرا دار،یکشور خر یو تجار یاسیس طیمربوطه با توجه به شرا مهیمبلغ حق ب

به ارز مندرج در قرارداد به حساب صندوق  و با توجه یبه صورت ارز ستیبا یم مهی. حق بددگر یوجه محاسبه م افتیدر

 گردد. زیوارضمانت صادرات 
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