موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ( )ITECCبا همکاری فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران برگزار می نماید.

دوره آموزشی کاربست بیمه در حمل و نقل و دعاوی مرتبط
مدت دوره  10 :ساعت
دوره به صورت مجازی برگزار می گردد
مدرس  :جناب آقای فرخ پوشائی
روزهای برگزاری دوره :
یکشنبه ها و سه شنبه ها ،شروع دوره از 9آبان ماه
شهریه دوره  6/630/000ریال میباشد
(اعضای اتاق بازرگانی تهران از  %20تخفیف برخوردار هستند)
همراه با ارائه مدرک معتبر از ITECC
سرفصلهای آموزشی :


گذری مختصر بر بیمه های مسئولیت موسسات حمل و نقل



بیمه مسئولیت بارنامه فیاتا



بیمه مسئولیت راهنامه حمل و نقل جاده ای بین المللی CRM



گذری بر بیمه های مسئولیت راهنامه و بارنامه های دریایی



بیمه مسئولیت بارنامه های داخلی



گذری مختصر بر بیمه های باربری



بیمه باربری داخلی



بیمه باربری کلوزهای  A,B,Cانستیو بیمه گران



بیمه زیان کلی TOTALL LOSS



رویکرد چگونگی دریافت خسارت از شرکتهای بیمه



تشخیص منشا اصلی خسارت



حادثه در طول مسیر اصلی



حادثه در زمان انحراف از مسیر



آبدیدگی



خسارت ناشی از ضعف بسته بندی



خسارت ناشی از ضعف مهار کاال (لشینگ)



خسارت در زمان تخلیه و یا بارگیری



خسارت ناشی از قوه قهریه



خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کاال



مراجعه به داوری برای حل و فصل دعاوی



مراجعه به مقام محترم قضایی برای استیفای حقوق

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقست دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  88107732و  09025445159( 88107723ساالرکیا) تماس حاصل نمایید.

فرم ثبت نام دوره آموزشی کاربست بیمه در حمل و نقل و دعاوی مرتبط

نام و نام خانوادگی .............................................................. :

کد ملی ..................................................... :

رشته تحصیلی ................................................................... :

مقطع تحصیلی ......................................... :

نام شرکت  /سازمان ............................................................. :

سمت........................................................ :

آدرس ..................................................................................................................................................................... :
تلفن ثابت و همراه  ........................................................................................... :فکس..................................... :
آدرس ایمیل ......................................................................................................................................................... :
شماره عضویت  /کارت بازرگانی........................................................................................................................... :
تاریخ  .......................................................... :امضاء ............................................................................................. :

در صورت عدم دسترسی به سایت جهت ثبت نام آنالین
لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا به شماره  0111349206007نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق شماره ( 09306016054واتساپ) یا ایمیل  edu@tccim.irارسال
نمایید.

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقست دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  88107732و  09025445159( 88107723ساالرکیا) تماس حاصل نمایید.

