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  قابل توجه بیمه گذار محترم:

 نظر به اینکه بیمه نامه مورد درخواست شما بر اساس اطالعات مندرج در این برگ
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 4 از 6 صفحه    88528354نمابر:  88384تلفن:  66856-6565صندوق پستی: 

 

 / نمایندگی کارگزاریمشخصات    

 کد: :نمایندگی/کارگزاری
 

 گذاران بیمهمشخصات 

 تلفن     :                                                             :/ شماره ثبتکد ملی :اربیمه گذنام  .1

 :کد پستی نشانی:شماره اقتصادی:                                                     

 دد(نشانی کامل محل نصب تجهیزاتی که بايد بیمه شوند  : )در صورتی که مورد بیمه در مکانهای متعددی نصب گرديده آدرس کلیه موارد ضمیمه گر. 4

 

                                                                   
  

 :فکس                     :                                                                                                                            تلفن

 نام ببريد(:")لطفا  ساير    چوبی       آجری    بتنی       نوع ساختمان : اسکلت فلزی. 3

 

 موضوع فعالیت تجهیزات:. 2

 خیر   آيا تجهیزات مورد درخواست برای پوشش بیمه ای پرتابل می باشند؟   بلی

 آيا قبالٌ بیمه نامه ای در اين خصوص صادر شده است ؟ نام شرکت بیمه و مشخصات بیمه نامه را قید فرمائید .  . 6

 

 
 

 □خیر                   □ لیآيا تمام تجهیزات نو می باشد ؟     ب. 5

 چنانچه پاسخ منفی است کدامیك اقالم دست دوم هستند )شرح اقالم را اعالم نمائید(

 

 □خیر                        □بلی             آيا تجهیزات دارای ضمانتنامه و گارانتی می باشد ؟  . 5

 چنانچه پاسخ مثبت است تصوير ضمانتنامه  را ارسال نمائید  

 □خیر                        □بلی   آيا تجهیزات مطابق دستورات سازنده نگهداری می شود  ؟   . 8

 برنامه نگهداری را توضیح دهید ()لطفاً 

 

 

 

 

 

 

 آيا پرسنلی که با تجهیزات مورد بیمه کار می کنند توسط سازنده تجهیزات يا مؤسسات ديگر تعلیم ديده اند ؟. 8
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 ( مرقوم فرمائید.3را در جدول پیوست )صفحه  مشخصات تجهیزات الکترونیك مورد بیمه

و همچنین موافقت  بدين وسیله اعالم میداردکلیه اظهارات مندرج در اين پیشنهاد و پرسشنامه ، مقرون به صحت و منطبق با آخرين اطالعات بیمه گذار می باشد

گر فقط در چارچوب مقررات و شرايط بیمه نامه مسئول است و خارج از آن دارد که اين پرسشنامه اساس صدور بیمه نامه و جزء الينفك آن قرار گیرد بیمه 

ناسب به آن نرخ و تعهدی ندارد. بیمه گذار موظف است هر گونه تغییر در مورد بیمه را که موجب تشديد خطر شود به بیمه گر اطالع دهد و بیمه گر حق دارد مت

 شرايط بیمه را تغییر دهد .
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                   □خیر              □بلی     وجود دارد : آب آيا خطر سیل و طغیان. 61

 کدام دلیل :اگر پاسخ مثبت است به 

 نام ببريد(:لطفاً ) □ساير                 □فاضالب                 □بارش سیل آسا                □حجم آب             
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 □محلولهای مخصوص آزمايش     □کاغذهای حساس يا آماده شده      □بازها     □اسیدها
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