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הסדר עם חתמי ל'לוידס
באמצעות

אטלס ביטוחים בע"מ
(במקום ערבות בנקאית)

ללשכת המסחר הסדר עם חתמי ל'לוידס באמצעות אטלס ביטוחים בע"מ ,לפיו יצואנים המוציאים קרנה
אט" א ישוחררו מהחובה להמציא ללשכה ערבות בנקאית בגבוה  80אחוזים מערך הטובין ,כמקובל .במקום
זאת יחתמו רק על כתב ערבות לחתמי ל' לוידס שדוגמתו מעבר לדף ושיימסר ללשכת המסחר בעת הוצאת
הקרנה.
ההסדר החדש מוגבל לפנקסי קרנה עד לערך  600,000דולר (מכסימום פנקס בודד  600,000 -דולר).
הוצאת הקרנה באמצעות בטוח כאמור כרוכה בתשלום דמי ביטוח חד פעמיים כמפורט להלן:
ביטוח לתקופה של עד  3חודשים ( 0.1% -בתכשיטים  )0.0% -מערך הטובין.
ביטוח לתקופה של עד  1חודשים ( 6% -בתכשיטים  )6.0% -מערך הטובין.
ביטוח לתקופה של עד  60חודשים ( 6.0% -בתכשיטים  )0.00% -מערך הטובין.
בכל מקרה התשלום לא יפחת מסך של  600ש"ח  +מע"מ.
ניתן להוציא קרנה בסכום העולה על  600,000דולר כפוף לתנאים כפי שיסוכמו בכל מקרה לגופו עם חתמי
ל'לוידס באמצעות נציגתם בארץ  -אטלס ביטוחים בע"מ.
מודגש בזאת כי הסדר זה נועד לכסות את המסים והקנסות שעלולים לחול בגין הקרנה.
אין ההסדר מהוה תחליף לביטוח הטובין עצמם.

לכבוד
חתמי ל'לוידס
באמצעות אטלס ביטוחים בע"מ
דרך פ"ת 84
תל אביב 11648
א .ג .נ.,
הנדון :כתב ערבות בגין פנקס מערב ( )ATA CARNETמס' ___________________________________
מיום_________________לתקופה של _____________ חודשים.
הואיל ולפי בקשתי/נו הוציאה עבורי/נו לשכת המסחר פנקס המעבר ( )ATA CARNETהנ"ל במסגרתו היא
ערבה עבורי/נו ועל פי בקשתי/נו כלפי צדדים שלישיים.
והואיל ועל פי בקשתי/נו הוצאתם כתב ערבות/ביטוח ערבות כלפי לשכת המסחר בגין פנקס המעבר נ"ל.
אי לכך אני/אנו מתחייב /ים בזאת לשלם לכם כל סכום שתידרשו לשלם ללשכת המסחר ו/או לצד שלישי
כלשהו בגין פנקס המעבר הנ"ל.
מכתב דרישה רגיל מאתכם יהווה הוכחה חותכת וסופית ויחייב אותנו כשלעצמו לשלם לכם תוך שבעה ימים
כל ס כום כפי שתדרשו וזאת ללא צורך בהוכחה או הנמקה כלשהיא מצדכם .
___________ ___________________________________ _________________________
חתימת היצואן/חותמת החברה
שם היצואן/שם החברה
תאריך
כתובת היצואן/החברה ____________________________________טלפון __________________
פקס________________.
למלא במקרה של חברה:
אני הח"מ _______________ת.ז_____________________.מרח'________________________
לאחר שהוזהרתי כי עלי לאמר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר
בזה בכתב כדלקמן:
.6

הנני מנהל בחברת ______________ ומוסמך לחתום בשמה ,ולחייבה בחתימתי.
__________________
חותמת וחתימה

אני הח"מ ___________________ עו"ד/רו"ח  ,כתובת ________________________ :מאשר בזאת כי
ביום ___________ הופיע בפני מר/גב' ___________________ שזיהה עצמו ע"י ת.ז.
____________________ (המוכר לי באופן אישי) לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת וכי הוא צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,חתם על הצהרה דלעיל
________________
תאריך
_________________
סה"כ לתשלום

________________
חתימה וחותמת

