
 

 

 اظهارنامه فرستنده کاال – 1فرم شماره 
 

 مشخصات فرستنده   

 نام فرستنده ، اصیل یا نماینده : )نماینده با نامه معرفی رسمی شرکت( : 

 :به عنوان فرستنده بارنام درج شده بر روی بارنامه 

 :   / گذرنامه شماره شناسنامه                  کد ملی      :                                 

 :    آدرس    

 پست الکترونیک  :                                                  تلفن تماس  :

 مشخصات گیرنده )کامال به انگلیسی(

 نام گیرنده   :

 :    آدرس    

 پست الکترونیک  :                                                 تلفن تماس  :

 و مقصد نهایی مشخصات بار ارسالی

 مشخصات بار : 

               کشور مقصد :                                 شهر مقصد :                                 فرودگاه مقصد :                        

 تعهدات فرستنده ، اصیل یا نماینده 
و شرکت حمل کننده بار یکی از شرکت های هواپیمایی فعال در ایران می باشد.  است بار  شرکت فرواردراذعان می دارم شرکت خدمات بار هوایی سفیران  الف (

مسیر ر د ،خسارت ، یا عدم تحویل کاالدر حمل هوایی، تاخیر  در صورت  بروز ، توسط شرکت سفیران  پس از صدور بارنامه و تحویل بار به شرکت هواپیماییلذا 

 هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت. خدمات بار هوایی سفیران شرکت،  ا بر هر علتیبن ،یا مقصد بار ترانزیت

اقدام نمایم در غیر این صورت  ساعت 42ظرف مدت  تعهد می نمایم پس از صدور بارنامه نسبت به پرداخت صورت حساب خدمات هوایی بار و حمل هوایی ب (

بر عهده اینجانب خواهد بود ، همچنین در صورت عدم پرداخت  اعتراضانبارداری در فرودگاه مبدا بدون هیچگونه ناشی از عدم پرداخت از جمله  هزینه های  کلیه 

و در وصول مبالغ ارائه شده بابت انجام خدمات ذیحق می  شرکت سفیران هیچگونه تعهدی مبنی بر تحویل بار به شرکت هواپیمایی نخواهد داشت ،صورتحساب نهایی

 . باشد

ردم متعهد می گ ، رددگ دت بخشی و یا تمام باربار اینجانب به فرودگاه مبدا حمل گردد و بنا بر درخواست اینجانب شرکت سفیران مجبور به عوصورتی که در  ج(

 نمایم. پرداخت ، قبل از تحویل بار عودتی به اینجانب ، را بدون هیچگونه اعتراض جهت عودت بار ، بسته بندی و انجام تشریفات گمرکیتمامی هزینه های اعالم شده 

 به عهده فرستنده می باشد.تماما  مقصددر آگاهی از مقررات گمرکی و  تهیه مدارک بار د(

گردم  اینده ( متعهد میدر صورتی که گیرنده کاال از پرداخت هزینه های مربوط با تحویل گرفتن کاال به هر دلیل خودداری نماید اینجانب ) فرستنده ، اصیل یا نم (ه

بدون هیچگونه اعتراضی  اعالم ، از زمان  ساعت 42ظرف مدت ، پس از اعالم شرکت هواپیمایی، که کلیه ی هزینه های حمل ، انبارداری ، عودت یا انهدام محموله را 

 پرداخت نمایم.

انجام   جهت ،از صدور بارنامه هوایی ساعت 42ظرف مدت  هزینه های اعالمی از جانب شرکت سفیران کلیه فرستنده، اصیل یا نماینده ،کاال متعهد به پرداخت (و

 شرکت سفیران تعهد نتیجه را ندارد و فقط تعهد به فعل را دارد .      .بار می باشد هوایی  حملبه فرودگاه و  بار حمل ، در مبدا خدمات گمرکیبسته بندی، 

از مسئولیت شرکت سفیران خارج می باشد . چنانچه بار ارسالی در زمان مقرر به ، پس از تحویل بار توسط شرکت سفیران  به شرکت هواپیمایی ،کلیه موارد (ز

 نمی باشددلیلی بر عدم پرداخت هزینه حمل  گردد و یا در طول مسیر آسیب دیده و شکسته گردد ،  offloadبه دالیل مختلف مقصد نرسد و یا توسط هواپیمایی 

 .  و هیچگونه مسئولیتی بر عهده شرکت سفیران نخواهد بود

 موارد فوق را مطالعه نموده و پذیرفته و به آن متعهد می باشم............ تمامی .....فرستنده ، اصیل یا نماینده(.................................اینجانب )

 : و اثر انگشت امضا                                 


