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 اری / نمایندگیزمشخصات کارگ

 کد: اری:زنمایندگی/کارگ
 

 مشخصات بیمه گذاران

 ؟کدام يك از ذينفعان زير به عنوان بیمه گذار مطرح می باشند.1

 □مهندس مشاور               □مهندس ناظر نصب               □سازندگان اقالم نصبی           □پیمانكار فرعی         □پیمانكار اصلی           □صاحبكار    

 مشارکت مالی بین بیمه گذار و کدام يك از موارد زير وجود دارد؟.2

 □مهندس مشاور               □مهندس ناظر نصب               □سازندگان اقالم نصبی           □پیمانكار فرعی         □پیمانكار اصلی           □صاحبكار    

 می باشد اين قسمت تكمیل شود: شرکت ) حقوقی( در صورتی که بیمه گذار.3

 شماره ثبت:                                                           کداختصاصی: شرکت:

 کداقتصادی: محل ثبت:              تاريخ ثبت: 

 تلفن     :                                                              وابسته به:                                                   نوع و فعالیت شرکت:                                                                     

 کد پستی:  نشانی:

 می باشد اين قسمت تكمیل شود:شخص حقیقی در صورتی که بیمه گذار 

 تاريخ تولد: شماره شناسنامه: جناب آقای/ سرکار خانم:

                  شغل     :                                            کد ملی:                                                                       محل صدور شناسنامه:                                                                                                           

 کد پستی: نشانی:

 تلفن:   
 

 مشخصـــات  موضوع پروژه

 . نام موضوع مورد بیمه:4

واحد: تعداد تعداد طبقه: تعداد بلوک:                                                   

 منطقه شهرداری: نام شهر: 

 نشانی دقیق موضوع بیمه:

 

 هر يك از اشخاص حقیقی يا حقوقی زير چیست؟ نوع قرارداد مورد عمل با

 □متر مربعی □درصدی از قیمت تمام شده □مبلغ ثابت ماهیانه  مهندس معمار   

 □متر مربعی □درصدی از قیمت تمام شده □مبلغ ثابت ماهیانه  مهندس ناظر

 □متر مربعی □درصدی از قیمت تمام شده □مبلغ ثابت ماهیانه  مالك ساختمان

 □متر مربعی □درصدی از قیمت تمام شده □مبلغ ثابت ماهیانه  پروژهمدير 

 □متر مربعی □درصدی از قیمت تمام شده □مبلغ ثابت ماهیانه  پیمانكار اصلی يا مجری 

 □متر مربعی □درصدی از قیمت تمام شده □مبلغ ثابت ماهیانه  شرکت يا سازمان

 □متر مربعی □قیمت تمام شدهدرصدی از  □مبلغ ثابت ماهیانه  مهندسین مشاور
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 اطالعات فنی ساختمان

 نوع سازه اسكلت:. 5

 □پیش ساخته بتنی □پیش ساخته فوالدی □بتنی □فوالدی

 توضیح دهید: □ساير

 نوع خاک در محل احداث ساختمان ) براساس دفترچه مطالعات مكانیك خاک يا نقشه های محاسباتی(:. 6

 با ذکر نوع: □ساير □خاک دستی □دج □سنگیصخره ای  □ماسه ای □آبرفتی

 □بیشتر از ده متر از زير فوندانسیون  □کمتر از ده متر از زير فوندانسیون  عمق تراز آب زير زمینی: . 7

 نوع پی:. 8

 با توضیح: □ويژه     □شمعی   □نیمه عمیق   □عمیق   □سطحی گسترده   □سطحی نواری   □سطحی منفرد

 نوع سقف:. 9

 باذکر نوع: □ساير       □طاق ضربی    □پیش ساخته بتنی   □مرکب ) کامپوزيت(     □دال بتن مسلح     □کرمیت  □تیرچه و بلوک  

 ديوار حائل زير زمین:. 10

  :با ذکر نوع  □ساير  □سنگی  □آجری فشاری  □بتنی مسلح   

 مصالح مصرفی ديوارها: . 11

3D  قطعات بتنی  □بلوک سفالی  □بلوک سیمانی  □آجر فشاری  □پنل□ 

  :با ذکر نوع □ساير  □قطعات پیش ساخته سبك  □چوبی   □قطعات گچی 

 :نمای خارجی. 12

 باذکر نوع: □ساير                □سانتیمتر  3آجر پالک          □آلومینیومی       □شیشه          □سنگی    □آجری

 پوشش ديوار های داخلی:. 13

 :با ذکر نوع □ساير  □کناف  □ديوار کوب  □سرامیك  □کاشی  □چوبی  □گچی  □سیمانی  □سنگی  □آجری 

 پوشش بام :. 14

 □سفالی                     □ورق فوالدی  □آسفالت  □موزائیك  □ايزوگام 

 :با ذکر نوع  □ساير  □ورق سیمانی ) آزبست(  □ساندويچ پانل  □ورق گالوانیزه 

 □تو کار        □لوله کشی اب:  روکار . 15

  :با ذکر نوع  □ساير   □پلیمری   □مسی    □نوع لوله های مصرفی آب: گالوانیزه . 16

 □تو کار   □لوله کشی گاز : روکار . 17

 :با ذکر نوع  □ساير    □نوع لوله های مصرفی گاز: فوالدی بدون درز . 18

  :فاضالبنوع لوله های مصرفی .19

 :با ذکر نوع □ساير       □پلیمری      □پی وی سی فشار قوی       □چدنی کالچ      □چدنی سرکاسه دار

 □کنتور مجزا       □تك کنتور  نوع انشعاب برق: . 20

  ......... آمپرتعداد .......... کنتور تك فاز 

 تعداد .......... کنتور سه  فاز ........ آمپر 

 در صورتی که پاسخ مثبت است میزان آن را مشخص نمايید: □خیر       □بلی      آيا درز انقطاع بر اساس نقشه های محاسباتی در نظر گرفته شده است؟. 21

 

 تعداد:  □نفربر  □باربر  □کابلی  □هیدرولیكی  آسانسور: نوع  و مشخصات. 22

 ) متر(: طول مسیر حرکت ظرفیت به کیلوگرم:  ظرفیت به نفر: 
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 ساختمان کلی مشخصات 

 نوع مالکیت . 32

 :با ذکر نوع □سایر   □مشارکت با دولت  □تعاونی  □عمومی و دولتی  □خصوصی 

 نوع کاربری:. 32

  :با ذکر نوع □سایر  □ورزشی  □آموزشی  □درمانی  □صنعتی  □تجاری  □اداری  □مسکونی 

 پروانه ساختمان:شماره  نوع پروانه ساختمان: . 32

 مدت اعتبار پروانه ساختمان:        ماه تاریخ صدور پروانه ساختمان: 

 تعداد واحدها در کل: تعداد واحدها در هر طبقه: 

 مربعمساحت زیر بنای کل ساختمان با احتساب مشاعات ) موجود و احداثی( بر اساس پروانه ساختمان شهرداری: ...................... متر . 32

 هزینه ساخت و تکمیل ساختمان در هر متر مربع ) ریال(: برآورد اولیه سازنده بابت . 32

 کدامیك از آزمايشهای زير در ساختمان انجام شده است ) لطفا گواهی نامه های مربوطه ضمیمه گردد(. 28

 با ذکر علت  □ساير  □آزمايش جوش  □آزمايش نمونه بتن  □آزمايش مكانیك خاک  

 پیش بینی تاريخ شروع عملیات تخريب بنای قديمی در صورت وجود:. 29

 پیش بینی تاريخ تكمیل کارهای ساختمانی ) تاريخ تحويل ساختمان به ذينفع يا ذينعان(:. 30

 □خیر  □بلی  ده و دارای ضوابط اصولی باشند(:آيا مواردی در قالب ساير کارهای ساختمانی انجام می شود) مواردمذکور بايستی خارج از پروانه ساختمان احداثی بو. 31

 □نمی باشد      □بیمه گذار متقاضی بیمه آن:  می باشد  

 در صورت پاسخ مثبت لطفا موارد آن را در ذيل تعیین نمايید: 

 □آب نما يا استخر شنا  □مخازن آب   □راه های دسترسی  □پل سواره يا پیاده رو  □انبار مجزا  □سالن همايش مجزا  

 نام ببريد: □ساير                □ر ديوار محیطی و حصا □فضای سبز  □محوطه سازی  □پارکینگ مجزا  

  : سال 10برای افزايش سرمايه طی  خواسترمیزان تورم سالیانه مورد د. 32

 □درصد  15 □درصد  5/12 □درصد  10 □درصد  5 □صفر درصد 

 توضیحی که الزم می دانید را قید فرمايید(: مالحظات ) لطفا هر 
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 سرمایه مورد بیمه

 

 جدول سرمایه مورد بیمه

 مبلغ بیمه شده ) واحد پول:           ( موارد بیمه شده

  (1)ارزش اولیه کار های بنا -1

  (2)ارزش ساير کارهای ساختمانی  -2

  ( 2و  1مجموع  %5حداکثر  0هزينه پاکسازی و برداشت ضايعات  -3

  ( 2و  1مجموع  %10) حداکثر  (3)هزينه های حرفه ای -4

  جمع کل مبالغ بیمه شده:

بیمه در پايان کار طبق  (ارزش اولیه کارهای بنا شامل برآورد ارزش احداث ساختمان با کلیه ملزومات بوده و سرمايه قطعی بیمه نامه با قیمت تمام شده بنای مورد1)

 مندرج در پروانه ساخت توسط بازرس فنی محاسبه می گردد.متراژ نهايی 

 (ارزش ساير کارهای انجام شده مانند محوطه سازی، احداث راه های دسترسی، آبنما، مخازن آب، پل سواره يا پیاده رو.2)

 اوم سازی.يا هزينه های مق( کلیه هزينه های جانبی پس از خسارت شامل تهیه نقشه مجدد،اخذ پروانه ساختمان مجدد3)

 بیمه گذار ملزم به انجام اقدامات زير است: 

ن بندی اجرای قبل از آغاز عملیات، پرونده ساختمان اعم از نقشه های اجرايی، شرح برآورد مقادير کار، مشخصات عمومی و تمام مدارک الزم و برنامه زما -1

ذيل، بدون دريافت هزينه به بازرس فنی منتخب بیمه گر و يا نماينده بیمه گر فعالیت های ساختمان و هرگونه تغییر در حین اجرا را به انضمام مدارک 

 تحويل دهد:

 .تصوير پروانه ساختمان ) جواز ساخت( و تصوير سند مالكیت 

 يل نقشه های ساختمان اعم از معماری، سازه، تاسیسات برقی و مكانیكی و فايل محاسباتی سازه و تاسیسات مذکور.اف 

  اسكن شده دفترچه مطالعات مكانیك خاک، دفترچه محاسبات سازه و تاسیسات برقی و مكانیكی.فايل رايانه ای 

 اجازه دهد نماينده يا بازرس فنی منتخب بیمه گر به کارگاه دسترسی آزاد داشته باشد. -2

 روز قبل از شروع کارها و همچنین تحويل ساختمان بازرس فنی را مطلع سازد. 15 -3

 ختمانی، گواهی پايان کار کلی را ظرف مدت يكماه به بیمه گر ارائه دهد.در صورت اتمام عملیات سا -4

 .ارائه کپی پروانه ساختمان همزمان با تكمیل و ارائه پرسشنامه الزامی می باشد 

تاريخ شروع پوشش بیمه ای، هزينه بیمه گری جانب بازرس فنی بیمه گر يا تقاضای ابطال بیمه نامه از جانب بیمه گذار قبل از در صورت عدم تايید مورد بیمه از  تذکر:

           و کارشناسی از حق بیمه گری و کارشناسی از حق بیمه برگشتی کسر خواهد شد.

که اين گذار می باشد و همچنین موافقت دارد بدينوسیله اعالم می گردد کلیه اظهارات مندرج در اين پرسشنامه مقرون به صحت و منطبق با آخرين اطالعات بیمه

گذار نامه مسئول است و خارج از آن تعهدی ندارد . بیمهگر فقط در چارچوب مقررات و شرايط بیمهنامه و جزء الينفك آن قرار گیرد. بیمهاساس صدور بیمهپرسشنامه ،

 دارد متناسب با آن نرخ و شرايط بیمه را تغییر دهد .گر حق گر اطالع دهد و بیمهموظف است هر گونه تغییر در مورد بیمه را که موجب تشديد خطر شود ، به بیمه

گر بیمه رس فنی داشته باشد.ضمنا بیمه گذار متعهد می گردد که مدارک باال را به طور کامل در اختیار بیمه گر يا بازرس فنی وی قرارداده و نهايت همكاری را با باز

 متعهد است کلیه اطالعات فوق را محرمانه تلقی کند .

 

 

 

 گذارتاریخ                                                                        نام و مهر و امضاي بیمه                               

 

 

 
 


