ساختمان مركزي  :تهران ـ خيابان گاندي ـ
خيابان پانزدهم ـ پالك ٢
تلفن ٨٨٧٧٠٩٨٨ :و  ٨٨٧٧٠٩٧1و ٨٨٧٧٠٩٨3
نمابر٨٨٧٩1٩٨٤ :

پیشنهاد بیمه تمام خطر اموال

بیمه گذار

مشخصات

مدت

كد ملی/اقتصادي:
ذي نفع:

نام بيمه گذار:
تاریخ تولد/تاسيس:
نشانی:
تلفن:

كدپستی:

از ساعت  ٢٤تاریخ  ..............................................تا ساعت  ٢٤تاریخ  ...............................................به مدت .......................روز /سال
موضوع فعاليت بيمه گذار:
نشانی دقيق محل مورد بيمه:

سرمایه مورد بیمه:
مبلغ مورد بیمه

موضوع مورد بیمه

مشخصات مورد بیمه

ساختمان ها

ریال.

موجودي انبار (شامل مواد اوليه و محصول نهایی)

ریال.

تجهيزات و ماشين آالت* (ارایه ليست مشخصات شامل ارزش تفکيکی الزامی است)

ریال.

تاسيسات و منصوبات
سایر اقالم

ریال.
ریال.
ریال.

جمع کل مبلغ مورد بیمه
*به استثناي هرگونه وسایل نقليه جاده اي ،قطارهاي ریلی ،لوكوموتيوها ،تجهيزات غلطان ،شناورها ،هواپيماها و یا اموال موجود در آنها.

مشخصات اموال مورد بيمه:
نوع ساختمان و عمر بنا........... :
سال ساخت تقریبی ماشين آالت .......... :سال.
پوشش اصلی مورد درخواست:

تمام خطر اموال

تمام خطر اموال به همراه شکست ماشين آالت

پوشش شکست ماشین آالت

در صورت درخواست

آیا از وجود هرگونه نقص ،عيب و خسارت در زمان تکميل پرسش نامه مطلع هستيد؟

بلی

خیر

آیا بازرسی هاي دوره اي مرتب و منظم از ماشين آالت صورت می پذیرد؟

بلی

خیر

آیا قرارداد تعميرات و نگهداري در خصوص ماشين آالت وجود دارد؟

بلی

خیر

در صورت وقوع خسارت ،آیا ماشين آالت در ایران قابل تعمير می باشند؟

بلی

خیر

آیا در صورت نياز ،قطعات از ایران قابل تامين می باشد؟

بلی

خیر

خیر
بلی
آیا نيروهاي بيمه گذار آموزش دیده اند و تخصص الزم در خصوص كار با دستگاه را دارند؟
مسئوليت تعمير و نگهداري ماشين آالت برعهده چه شركت یا شخصی است؟ . ...............................................................

پیشنهاد بیمه تمام خطر اموال

ساختمان مركزي  :تهران ـ خيابان گاندي ـ
خيابان پانزدهم ـ پالك ٢
تلفن ٨٨٧٧٠٩٨٨ :و  ٨٨٧٧٠٩٧1و ٨٨٧٧٠٩٨3
نمابر٨٨٧٩1٩٨٤ :

پوشش هاي اضافی مورد درخواست ( با درج حد تعهدهاي مشخص):
هزینه هاي اضافی اطفاء حریق................................ :ریال.
برداشت ضایعات ........................................ :ریال.
افزایش سرمایه ............................................... ............ :ریال.
هزینه هاي حرفه اي ................................ :ریال.
شکست شيشه ........................................... :ریال.
مبناي ارزش پيشنهادي براي بيمه:
ارزش نو (در این صورت ارزش اظهار شده ساختمان ها و ماشين آالت و تجهيزات ،می بایستی بر اساس " ارزش نو" باشد).
ارزش جایگزینی
آیا ساختمان ها و اموال مورد بيمه پيش تر ،نزد بيمه گر دیگري با پوشش هاي مشابه ،بيمه شده است؟

بلی

خیر

در صورت مثبت بودن پاسخ ،شرح دهيد.

مدت بيمه نامه قبلی :از ساعت  ٢٤تاریخ  .......................................تا ساعت  ٢٤تاریخ . .......................................
احتمال وقوع خطرات زیر در پروژه را از عددي بين صفر تا ده مشخص نمایيد ( .صفر كمترین احتمال –  1٠بيشترین احتمال)

سوابق بیمه ای و خسارتی

طغیان آب:

سیل:

آتش سوزی:

انفجار:

زلزله:

سایر خطرات:
سوابق خسارت در  6سال گذشته:
موضوع خسارت دیده

سال

مبلغ خسارت (ریال)

علت حادثه

ساختمان ها
موجودي انبار (شامل مواد اوليه و محصول نهایی)
تجهيزات و ماشين آالت (ارایه ليست مشخصات
شامل ارزش تفکيکی الزامی است)
تاسيسات و منصوبات
سایر

سيستم هاي امنيتی موجود در محدوده مکانی مورد بيمه:
ندارد
دارد
دوربين هاي مراقبتی (مدار بسته):
ندارد
دارد
نگهبانی  ٢٤ساعته:
ندارد
دارد
سيستم اطفاي حریق:

سيستم اعالم سرقت:
گيت ورود و خروج امنيتی

دارد
دارد

ندارد
ندارد

سایر:

اظهاریه بیمه گذار

اینجانب (بيمه گذار  /نماینده بيمه گذار)  .........................................................................بدینوسيله اعالم ميدارد كليه اظهارات مندرج
در این پرسشنامه مقرون به صحت و منطبـق بـا آخـرین اطالعـات بيمـه گـذار ميباشد و همچنين موافقت دارد كه این
پرسشنامه اساس صدور بيمه نامه و جـزء الینفـك آن قـرار گيـرد  .بيمـه گر فقـط در چهارچوب شرایط و مقررات بيمه نامه
مسئول است و خارج از آن تعهدي ندارد  .بيمه گر متعهـد اسـت كليـه اطالعـات فـوق را محرمانه تلقی نماید.

