
 نامه کاپوتاژ ) خروج موقت ( مدارک مورد نیاز جهت بیمه

 نامه در سربرگ شرکت حمل و نقل یا تعاونی مسافربری که متقاضی در آن مشغول به کار است طبق متن ذیل : یک نسخه معرفی
  ( سهامی خاص ) حکمت ایرانیانمدیر عامل محترم شرکت واسپاری 

 ،با سالم و احترام 

 ...............……............................…  و آقای ( / مستاجرین  ) به عنوان مستأجر  ..........................……..........................… / خانم رساند ، آقای  وسیله به استحضار می    بدین

ستگاه        ( / رانندگان ) به عنوان راننده صوص یک د شرکت محترم در خ شرط تملیک با آن   ...............……........................................…دارنده قرارداد اجاره به 

) کاپوتاژ (  جهت اخذ،   ...............……..........................…و شممماره انتمامی ...............……..........................…، شممماره موتور   ...............……..........................…به شممماره شمماسممی  

 شوند .  به حضورتان معرفی می مذکور نامه و صدور الحاقیه بیمه پروانه خروج موقت

گمردد کمه قبمل ا      بموده و ایمن شمرکت متعهمد ممی       ...............……..........................… کشموراای ذکر لمم ا در ضمن محدوده جغرافیمایی تمردد خمودروی فمو     

ناممه و یما بمه محمال اعمالم کتبمی آن شمرکت ، خمودرو فمو  را بمه کشمور عمودت داده و نسمبت بمه                بیممه  وانقضاء اعتبمار رروانمه خمروو موقمت     

ن اممور گمرکمی و آیمین ناممه اجرایممی      نمامبرده ، بمه اسمت اد قموانی       ارگونمه تخلما ا  سموی   ابطال رروانه مربوطه اقمدام نمایمد و در صمورت بمرو    

 راسخگو خوااد بود . 

 باشد:  می االشاره به قرار  یر ت و افراد فو ال م به ذکر است مشخصات این شرک

افتححا ن صحححت کهیححه مت اححاا ا  جانححک ایححن شححرکت مححور  راییححد بححو ه س  ر تیححر ایناححورا مسحح و یت بححه ر ویحح       

 پذیر . امور مربوطه را می

 مشخصات ) شرکت حمل و نقل (

 شماره آگهی راسیس: شناسه مهی:

 شماره ثبت: آ رس:

 شهرستان محل ثبت: رهفن:

 راریخ رو نامه رسمی: کد پستی:

 شماره رو نامه رسمی: راریخ راسیس:

 مشخصات ) مستاجر / مستاجرین (

 کد مهی: نام و نام خانوا گی:

 کد پستی: پدر:نام 

 آ رس: شماره شناسنامه:

 شماره رهفن همراه: محل صدور:

  راریخ رو د:

 مشخصات ) راننده / رانندگان (

 کد مهی: نام و نام خانوا گی:

 کد پستی: نام پدر:

 آ رس: شماره شناسنامه:

 شماره رهفن همراه: محل صدور:

  راریخ رو د:

 صاحبان امضا ء شرکت به امراه مهر مربوطهنام و امضاء یکی ا             

 : کاپوتاژ نامه مدارک مورد نیاز جهت صدور الحاقیه بیمه   
 ر .مام صفحات دارای مهر اعتبااا به انض ران دهگذرنامه معتبر  ا  صفحه اول رونوشت .1

 عتبار .اا به انضمام صفحات دارای مهر ا ران دهمعتبر  ا  صفحات دفترچه ترانزیت رونوشت .2

 شرکت حمل و نقل یا تعاونی مسافربری . )  رج شده  ر جدول فوق ( روزنامه رسمیت خرین تغییراگهی تاسیس و آآ رونوشت .3

 . امراه داشتن اصل مدارک فو  ا گام تحویل مدارک الزامی است 

                 مسممترجرین محتممرم توجممه داشممته باشمم د حممین اقممدام بممه کاروتمماا خممودرو ، کلیممه اقسمماط مقممرر در آن فاصممله  مممانی بایممد ررداخممت شممده

و  ( یرره تهترره حررداقل )گمررر  ری و نامتته ضتتنامتته م وکالتتت  ،کاپوتتتاژ  جهتتت وتتدور بیمتتهباشممد و مممدت  مممان تعیممین شممده 

 الذکر الزامی است . مدارک فو  جر و یا وکیل قانونی ایشان ا گام تحویلمستر حضور

 نمائیدبدنه خو رو به شرکت ارائه نامه  بیمه  ر سر رسیدبایست مدارک فوق را  می کاپوتاژ نامه جهت تمدید بیمه . 

 ( به هنگام ت ویل کاپوتاژ باید قسط معوق وجود نداشته باشد) 


