
 بیمه صادرات اعتباری:

 محموله صادراتی را که بصورت غیر نقدیارزش  لندیشود که ما یصادر م یآن دسته از صادرکنندگان ینامه برا مهیب نیا

 . ندینما مهیب ،یصادرات یوجه کاال افتیدر مقابل خطر عدم در برای خریدار خارجی ارسال کرده اند،

که  یاعتبار اسناد ایقرار گرفته و قرارداد و  یمورد اعتبارسنج یو انکب ایو  یخارج دارینامه، خر مهیب نیقبل از صدور ا

  قرار خواهد گرفت. قیدق یمورد بررس رد،یقرار است تحت پوشش قرار گ

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

 . ددگر یوجه محاسبه م افتیدر

 گردد. زیبسته به ارز مندرج در قرارداد به حساب صندوق وار یبه صورت ارز ستیبا یم مهیحق ب

 

 

 

 مدارک مورد نیاز: 

که معامله بر اساس ینبرای آن خریدار )زماسقف اعتبار  و تعیین اعتبار سنجی خریدار خارجیپس از وصول گزارش 

قرارداد انجام می گیرد( یا بانک گشایش کننده اعتبار اسنادی )زمانیکه معامله بر اساس اعتبار اسنادی انجام می گیرد( 

 گردد:مدارک ذیل جهت تشکیل پرونده از صادر کننده اخذ می

 تصویر قرارداد فروش یا اعتبار اسنادی (۱   

 تصویر اساسنامه شرکت )متقاضی( (۲   

 تصویر کارت بازرگانی معتبر (۳   

 تصویر آگهی ثبت و آخرین تغییرات آن (۴   

 گزارشی از زمینه فعالیت و سوابق صادراتی متقاضی (۵   

ی با سربرگ شرکت یا تکمیل فرم درخواست صدور درخواست کتبی متقاضی جهت صدور بیمه نامه )ارائه نامه رسم (۶   

 بیمه نامه در بخش فرمها(
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 فرم درخواست صدور بیمه نامه کوتاه مدت

 اطالعات درخواستی در خصوص صادرکننده

 :نام شرکت

 : شرکت شناسه ملی                                                                 : شرکت کد اقتصادی

 :تاریخ ثبت                                                                             :ثبتشماره 

 :شماره پروانه کارگزاری در صورت اقدام از طریق دفاتر

 : سمت/پست سازمانی                                                                  : نام و نام خانوادگی

 : ملی صادرکننده کد                                                         : یت صادرکنندهزمینه فعال

 :شماره کارت بازرگانی

 : آدرس

 :تلفن همراه                                                                                   : تلفن

 : پست الکترونیک                                                                                 : فاکس

 :(ارزش معامله موردنظر )دالر

 :(سقف اعتبار درخواستی )دالر

 :نوع کاال

 :نحوه آشنایی با شرکت خریدار

 :خریدار تعداد سالهای همکاری قبلی با

 :حجم دالری/ یورویی همکاریهای قبلی با خریدار

 : بیمه ایعلت درخواست پوشش 

 

 

 

 



 درخواستی درخصوص شرکت خریدار خارجی اطالعات

 

Name : 

Address : 

Tel : 

Fax : 

Email : 

Other relevant information : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


