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 اری / نمایندگیزمشخصات کارگ

 کد: اری:زنمایندگی/کارگ
 

 مشخصات بیمه گذاران

 زیر در پروژه نصب به عنوان پیشنهاد دهنده مطرح می باشند: طرف های یك از کدام  .1
 □مهندس مشاور               □مهندس ناظر نصب               □سازندگان اقالم نصبی           □پیمانكار فرعی         □پیمانكار اصلی           □صاحبكار    

 ار مطرح می باشند :ذیك از طرفهای ذینفع زیر در پروژه نصب بعنوان بیمه گ کدام .2
 □مهندس مشاور               □مهندس ناظر نصب               □سازندگان اقالم نصبی           □پیمانكار فرعی         □پیمانكار اصلی           □صاحبكار    

 تلفن     :                                                             کد ملی: نام صاحبكار:. 3

 :کد پستی : نشانی 

 تلفن     :                                                             کد ملی:                                                  نام پیمانكار اصلی:                                                                     . 4

 :کد پستی                                                                                                                  :                                نشانی 

 تلفن     :                                                             کد ملی :                                                  نام پیمانكار فرعی :                                                                    . 5

 :کد پستی                     :                                                                                                                             نشانی 

                تلفن     :                                              کد ملی:                                                                    نام مهندس مشاور:                                                                                                             . 6

 :کد پستی                     :                                                                                                                             نشانی 

 

 مشخصـــات  موضوع پروژه

 موضوع مورد قرارداد : )در صورتیكه طرح شامل چندین بخش است ، بخشهایی که می بایست بیمه شود را مشخص نمائید .( .7
 
 
 محل نصب :نشانی کامل  .8
 
 
  
 شرح کامل اشیا مورد نصب را بیان نمائید . ) در صورتیكه از اشیا مستعمل استفاده می شود ، لطفا مشخص نمائید (  .9
 
 

 موتور را شرح دهید . در مورد هر یك از ماشین آالت ، اطالعات مربوط به کارخانه سازنده ، شماره ماشین ، نوع ، اندازه ، ظرفیت ، وزن ، فشار ، حرارت و دور .11
 
 

 در مورد هر یك از کارخانه ها ، نقشه عمومی طرح و وضعیت کارهای ساختمانی را شرح دهید . .11
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 بيمــــــهمــــدت 

 بیمه : پایانتاریخ    تاریخ شروع بیمه :                                                .12

 تاریخ شروع عملیات نصب :  ماه .          دوره انبارداری مقدماتی :                 

 ماه .                  دوره آزمایش :          دوره نصب یا ساختمان :                         ماه . 

 نوع پوشش و نگهداری مورد درخواست :  ماه .           دوره نگهداری      ری مورد درخواست باشد :    در صورتیكه دوره نگهدا 

 

 مشخصات فنی پروژه

 آيا نقشه ها ، طرحها و مصالح مورد استفاده در اين پروژه قبال مورد استفاده يا آزمايش قرار گرفته است ؟ .31

 □خير      □بلي  كارهاي ساختماني قبلي                                                                                             -الف 

 □خير      □بلي  كارهاي ساختماني قبلي توسط پيمانكار يا پيمانكاران                                                            -ب

 طرحهاي مشابهي كه توسط پيمانكار/پيمانكاران اجرا گرديده را ذكر نمائيد .

 □خير      □بلي  آيا كار مورد نظر ادامه يا توسعه تاسيسات موجود مي باشد ؟                                                   .31

 مربوطه را ضميمه فرمائيد( )نقشه هاي □خير      □بلي                      آيا بهره برداري تاسيسات موجود در موقع نصب ادامه خواهد داشت ؟                       .31

 □خير      □بلي  آيا كارهاي ساختماني تاكنون به اتمام رسيده است ؟                                                          . 31

 □خير      □بلي       آيا قسمتي از كار توسط پيمانكاران فرعي انجام مي پذيرد ؟                                            . 31

 كارهايي كه توسط پيمانكاران فرعي انجام مي گيرد را ذكر نمائيد . 

  □خير      □انفجار:  بلي      □خير        □آتش سوزي:  بلي  آيا تشديد خطر در اين موارد وجود دارد ؟                  .31

 چنانچه وجود دارد جزئيات آنرا شرح دهيد : 

          .................................................  ميزان پيشرفت مالي                                                              ..............درصد پيشرفت فيزيكي پروژه  ... .31

 □خير      □بلي  آيا سابقه آتشفشان و زلزله دريايي در محل وجود دارد ؟                                                   .00

 شدت )ريشتر( : □خير      □بلي  آيا هيچگاه در منطقه مورد بيمه زلزله اي رخ داده است  ؟                                                 . 00

                                                                                                                                              □خير      □آيا در طرح ساختمان قواعد مقاومت در مقابل خطرات ناشي از زلزله رعايت شده است؟          بلي  . 01

 ساير :       □خاك دستي        □خاك رس            □ماسه           □شن          □صخره                                  كيفيت خاك محل نصب : . 01

 □خير      □بلي  آيا در مجاورت محل از لحاظ زمين شناسي اشكاالتي وجود دارد ؟                                       . 01

 حداكثر خسارت احتمالي و درصد آن نسبت به مبلغ مورد بيمه در يك حادثه را چه مقدار پيش بيني مي نمائيد ؟ . 01

 ساير علل طوفان آتش سوزي زلزله نوع حادثه

     حداكثر خسارت احتمالي

     درصد خسارت نسبت به مبلغ مورد بيمه در يك حادثه
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 2 از 3 صفحه    88384-328داخلی نمابر:  88384تلفن:  66856-6565صندوق پستی: 

 سطح آب زير زميني : . 01

 □پايين           □متوسط           □باال                                       

 نزديك ترين رودخانه ، درياچه ، دريا و غيره : . 01

 نام
فاصله تا محل 

 پروژه

 سطح آب

 باالترين سطح متوسط سطح پائين ترين سطح

     

     

 

 ميانگين سطح محل كار : 

 

 شرايط جوي : .01

                         سالدر            ماهحداكثر ميزان باران ) ميليمتر ( :  در   فصول باراني و زمان آنها :

 □زياد          □متوسط          □تواتر وقوع طوفان :  كم   حداكثر سرعت باد :                                                         

 

 پــوششهـــــاي مـــــورد درخـواست

  مقابل خسارت يا زيان ناشي آيا ساختمانها و تاسيسات موجود در محل كار يا مجاور آن كه به پيمانكار يا صاحب كار تعلق دارد و يا در اختيار و امانت آنهاست , در  . 10

 □خير      □آنها را پيوست نمائيد(        بلي  از كارهاي موضوع قرارداد نياز به پوشش بيمه دارد ؟   ) ليست و ارزش

 □خير      □بلي      آيا براي تجهيزات ساختماني يا نصب از قبيل )داربست فلزي ، خانه هاي موقت  ابزار و غيره ( ، پوشش بيمه اي مورد درخواست مي باشد ؟   . 13

  ضميمه نمائيد .لطفا ارزش تجهيزات و ماشين آالت فوق را با ذكر توضيح مختصري 

 آيا مايليد در ازاي پرداخت حق بيمه اضافي در صورت وقوع حادثه ، هزينه هاي اضافي زير نيز تحت پوشش قرار گيرند ؟ . 10

           □هزينه هاي حمل هوايي            □كاردر ايام تعطيالت عمومي            □كار در شب            □اضافه كاري فني             □حمل سريع   

 آيا پوشش بيمه اي براي ماشين آالت ساختماني و نصب ) جرثقيل ، بيل مكانيكي و غيره ( مورد درخواست است ؟        . 11

  ضميمه فرماييدلطفا صورت كليه ماشين آالت اصلي را كه شامل ارزش تعويض به قيمت نو مي باشد را. 

 □ير خ     □بلي 

 آيا پوشش بيمه اي براي  مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث مورد درخواست مي باشد ؟    . 11

 را به همراه نقشه هاي آن ضميمه فرماييد مجاور را كه به صاحب كار يا پيمانكاران تعلق ندارند لطفا جزئيات ساختمانهاي. 

 □خير      □بلي 

 

 پوشـــش هاي  اضافــــي

  هرگونه پوشش اضافي مورد نياز را ذكر نمائيد . 11
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 خســــارت مــــالي

 مبالغ مورد بيمه و يا در صورت لزوم حدود و غرامت مورد نياز را مشخص فرماييد : لطفاً - 11

 مورد درخواست بيمه گذار تحدود غرا ما

 مبلغ مورد بيمه به تفكيك اقالم مورد بيمه

 كارهاي مورد نصب .3

 ريال                       اشياء مورد نصب الف 

 ريال                            هزينه حمل ب 

  حقوق و عوارض گمركي -ج 
 ريال            

  هزينه نصب -د
 ريال            

 ريال              كارهاي ساختماني .0

 ريال              تجهيزات ساختماني يا نصب .1

 ريال              ساختماني يا نصب ماشين آالت .1

 ريال  تعديل و مابه التفاوت مصالح .1

 ريال              برداشت ضايعات ) با تعيين حد غرامت ( .1

 ريال              اموال موجود در محل كار يا در مجاورت آن متعلق يا در اختيار صاحبكار يا پيمانكار )با تعيين حد غرامت( .1

 ريال              مبلغ مورد درخواستجمع کل       

 خواهشمند است حدود غرامت مربوط به خطر هاي زير را مشخص نماييد .

 غرامت مورد درخواست خطرات خاص  خطرات خاص

 ريال              طوفان  ،زلزله, زلزله دريايي

 ريال  ريزش، رانش آتشفشان ,

 ريال  گردبادآب، سيل , طغيان 

   مبلغ مورد درخواستجمع کل 

 ار در قبال اشخاص ثالثذمسئوليت مدني بيمه گ

 حداکثر تعهد  مورد بيمه

 بدني خسارات .3
 

 ريال      براي هر شخص در هر حادثهغرامت حداكثر  

 ريال        حداكثر غرامت در طول مدت بيمه نامه 

 هزينه پزشكي .0
 ريال  هزينه پزشكي براي هر نفر

 ريال  در طول مدت بيمه نامههزينه پزشكي 

 زيانهاي مالي .1
 ريال     زيان مالي در هر حادثه

 ريال  زيان مالي در طول مدت اعتبار بيمه نامه

 ريال     جمع کل مبلغ مورد درخواست

نامـه و زـزال الینفـك آن قـرار     اساس صدور بیمـه گذار می باشد و همچنین موافقت دارد که این پرسشنامه ،بدینوسیله اعالم می گردد کلیه اظهارات مندرج در این پرسشنامه مقرون به صحت و منطبق با آخرین اطالعات بیمه   
گـر حـق دارد   گر اطالع دهـد و بیمـه  گذار موظف است هر گونه تغییر در مورد بیمه را که موزب تشدید خطر شود ، به بیمهاست و خارج از آن تعهدی ندارد . بیمه نامه مسئولگر فقط در چارچوب مقررات و شرایط بیمهگیرد. بیمه

گر فقط  بتناسطم مغل طی کطه بیمطه      مورد بیمه  به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه در صورتیکه گر متعهد است کلیه اطالعات فوق را محرمانه تلقی کند .متناسب با آن نرخ و شرایط بیمه را تغییر دهد . بیمه

 .قانون بیمه( 61) ماده کرده است با قیمت واقعی مورد بیمه  مسئول خسارت خواهد بود

 :دول زمانبندي, ليست تفكيكي اقالم مورد بيمه, نقشه كلي كار ) سايت درخواست كتبي بيمه گذار, تصوير موافقتنامه )قرارداد(, مشخصات فني و  شرايط خصوصي, ج مدارک مورد نياز

   پالن(, گزارش مطالعات مشاور پروژه
 :گذارنام و مهر و امضای بیمه              تاریخ:                                                                                                                                                                


