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  42شماره  -خیابان الوند -میدان آرژانتین -ساختمان مرکزی: تهران

  88384-328داخلی نمابر:  88384تلفن:  66856-6565 صندوق پستی:
 

 :گذار نام و نشاني بيمه -1
 تلفن:                 فکس:                                                   

 □ گيرنده دراختيار □اجاره كننده سردخانه □ اجاره دهنده   □مالك             :بيمه گذاروضعيت 

 نام و نشاني در اختيار گيرنده)اگر با پيشنهاد دهنده متفاوت است(:
 تلفن:              فکس:                                                          

  نام و نشاني سردخانه:
 تلفن:              فکس:                                                                             

 :به سردخانهآهن/فرودگاه نزديکترين ايستگاه راهنام 

 □طول سالماه در .…       □در تمام سال :سردخانه ميزان فعاليت -2

 □شديدنوع سردخانه: تحت شرايط انجماد يا انجماد 
 □تحت شرايط برودت با اتمسفر عادي                                                    □ (CAتحت شرايط برودت با اتمسفر كنترل شده )

 مشخصات سردخانه
            شماره اتاق
            (2m) مساحت
            (m) ارتفاع
            (c°) حرارت درجه
            (%) نسبي رطوبت

            1(%) گاز كربنيك
            1(%) اكسيژن
            1(bar) فشار هوا

 پاسخ داده شود. )با اتمسفر كنترل شده(CA هاي فقط در مورد انبارداري در سردخانه( 1)

 نوع عايق:
 )نام ببريد(: □ساير     □پالستيك ومف   □پشم سنگ □چوب پنبه

 تاريخ آخرين تعويض عايق: تاريخ آخرين بازرسي عايق:

 ؟درصورت لزوم در برگه جداگانه نوشته شود(و نام ببريد لطفاً درصورت پاسخ مثبت )باشدآيا ساير امکانات انبارداري موجود مي
 
 

 نام و نشاني آن را بنويسيد:لطفاً  ،درصورت وجود سردخانه جايگزين

 تلفن:               فکس:                                                                

 ماه             انبارداري: مدت %:               توان انبار كردي كه ميئدرصد كاال km     :فاصله سردخانه جايگزين

 ؟)در صورت پاسخ مثبت لطفاً توضيح دهيد(مورد استفاده قرار گرفته است آيا سردخانه جايگزين اخيراً
 
 
 

 (؟توضيح دهيدلطفاً درصورت پاسخ مثبت )آيا تاكنون خسارتي به سردخانه يا كاالهاي آن وارد آمده است
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  42شماره  -خیابان الوند -میدان آرژانتین -ساختمان مرکزی: تهران

  88384-328داخلی نمابر:  88384تلفن:  66856-6565 صندوق پستی:
 

 

 آالت سردخانه:ماشين -3

 ؟(بيمهدرصورت مثبت بودن پاسخ از چه تاريخي و نزد كدام شركت )آالت داردآيا سردخانه بيمه شکست ماشين
 

 برداري قرار گرفته است؟از چه زماني سردخانه براي نخستين بار مورد بهره

 اعالم فرمائيد. "4"صفحه آالت سردخانه را در جدول مشخصات ماشين "لطفا

 (؟نمودار جريان اصلي را ضميمه نمائيد "لطفا ،درصورت پاسخ مثبت)آيا انتقال جريان از يك واحد به واحد ديگر امکانپذير است

 درصد   ماند؟ پس از پر شدن تمام انبارهاي سردخانه چه ظرفيتي از تبريد باقي مي

 )نام ببريد(: □ انواع ديگر                  □12 فريون     □22فريون  □آمونياك نوع مبرد:

 □در كف      □در ديوارها    □در سقف    هاي انتقال دهنده مبرد:محل نصب لوله

 )نام ببريد(:  □ساير□ توسط دولت □ توسط كاركنان سردخانه وضعيت نظارت:

 □منظم    □نامنظم نوع نگهداري:
 :غيره)ذكر نمائيد(□ ماهه 6 □ماهه 3     در فواصل:

 نحوه نگهداري و برنامه بازرسي را توضيح دهيد:لطفاً 
 
 

 □شركت تعمير و نگهداري  □كاركنان سردخانه □اجاره كننده □سازنده  نگهداري توسط:

 سيستم كنترل و اعالم خطر: -4

 گيري براي موارد زير را بنويسيد:تعداد كل وسايل اندازه لطفاً

 :CO 1غلظت  :CO2 1غلظت  :1رطوبت نسبي :درجه حرارت

 :1فشار هوا در داخل انبارها را بنويسيدلطفاً 

 □خير               □بلي         مستقل دما نيز در هر انبار سردخانه وجود دارد؟آيا تنظيم كننده 

  :1رطوبت نسبي  :درجه حرارت  :فواصـل كنترل)برحسب ساعت(

  :CO 1غلظت   :1فشار هوا  :CO21غلظت 

 )با اتمسفر كنترل شده(پاسخ داده شود.CAهاي (فقط درصورت انبارداري در سردخانه1)

 ؟)لطفاً درصورت پاسخ مثبت توضيح دهيد(تعطيالت رسمي نحوه كنترل ديگري وجود دارد آيا براي
 

 آالت نصب شده است؟آيا وسايل اعالم خطر جهت نشان دادن اختالل يا عيب و يا نقص ماشين

 □هر دو موارد     □ديداري     □شنيداري      باشد؟درصورت پاسخ مثبت، اعالم خطر به چه صورت مي

 توضيح دهيد:در مورد پاسخ سوال فوق  "لطفا

 
 گيرد؟درصورت پاسخ منفي براي جلوگيري از خسارت چه اقدامي صورت مي

 

 باشد)در صورت پاسخ مثبت نوع و تعداد آنها را مشخص فرمائيد(: آيا تجهيزات اعالم و اطفاي حريق در سردخانه موجود مي
 
 

 ؟اند )لطفاً درصورت پاسخ مثبت توضيح دهيد(را ديده آيا پرسنل آموزشهاي ايمني و اطفاي حريق
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  42شماره  -خیابان الوند -میدان آرژانتین -ساختمان مرکزی: تهران

  88384-328داخلی نمابر:  88384تلفن:  66856-6565 صندوق پستی:
 

 
 

                                           : پيشنهاد دهنده ءنام و امضا     تاريخ :

 انبارداري تحت شرايط كنترل اتمسفر:  -5
 

 □خير     □بلي      پذير است؟برداري امکانآيا ورود و بازديد از انبارها در حين بهره

 دهيد(؟ )در صورت پاسخ مثبت نحوه آن را توضيح شودآيا وضعيت كاال درخالل انبارداري بازرسي مي
 

 :سردخانه  تامين انرژي نحوه  -6

 □بوسيله دوخط فرعي       □بوسيله يك خط فرعي    □از طريق شبکه سراسري تامين برق عمومي:

 □هوايي                       □زميني                              نحوه قرار گرفتن كابلها:

 را شرح دهيد(: جزئيات ")لطفا تامين برق به صورت اختصاصي
 

 □خير                          □بلي                     آيا قطع برق در دو سال گذشته بيش از دو ساعت بوده است؟

  :درصورت پاسخ مثبت تعداد دفعات قطع برق
 

 :حداكثر زمان قطع برق

درصورت پاسخ مثبت ظرفيت كل آنرا ) برق به ظرفيت مورد نياز كل سردخانه باشد وجود داردكه هر زمان قادر به توليد  )اضطراري( آيا تجهيزات ژنراتور آماده به كار
 ؟(برحسب كيلو وات و تعداد آنرا بنويسيد

 

 □بندي شدهبسته             □انبار شده      كاالهاي موضوع بيمه: -7

 مشخصات كاالها
دوره عدم بروز خسارت به  اتاقهاتعداد  حداكثر مقدار كاالهاي انبار شده درجهنوع و 

 2و1اعتس
 3)ريال( مبلغ مورد بيمه

     

     

     

     

     

  جمع مبالغ مورد بيمه:

حرارت ناشي از شکست ساعت و يا بيشتر( كه در خالل آن كاالهاي انبار شده تحت هر شرايطي به علت افزايش درجه  44يا  24يا  12 "اي است )مثال( دوره عدم بروز خسارت دوره1)
خصات بستگي به نوع و مقدار كاالهاي انبار شده و مش "شوند. دوره عدم بروز خسارت اساسااالصول فاسد نميباشد و يا قطع برق، علينامه قابل پرداخت ميآالت كه طبق شرايط بيمهماشين

 خاص عايق مورد استفاده در سردخانه دارد.
 عالوه بر دوره عدم بروز خسارت  مدت انبارداري مورد نظر را نيز بنويسيد. )با اتمسفر كنترل شده( CAهاي ( درصورت انبارداري در سردخانه2)
 ( منظور حداكثر غرامت براي هر اتاق سردخانه است.3)
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  42شماره  -خیابان الوند -میدان آرژانتین -ساختمان مرکزی: تهران

  88384-328داخلی نمابر:  88384تلفن:  66856-6565 صندوق پستی:
 

 

 آالت سردخانهمشخصات ماشين

 2مالحظات  تعداد سال ساخت 1شرح اقالم  رديف

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 شماره سريال و غيره را ارائه نمائيد.، ظرفيت ،نام سازنده ،مدل ،آالت شامل نوعشرح كامل و درستي از تمام ماشين لطفاً( 1)
آالت مورد بيمه را كه ظرف سـه سـال گذشـته خراب يا شـکسـته شده و نياز به تعمير داشته و يا اينکه در معر  خطر      اي از ماشـين خصـوصـيات قطعه  ( 2)

 ارائه نمائيد.را بوده است                                                           بخصوصي 
 مورد قبول ميباشد. kg 161سرد با دماي باالتر از صفر براي هر متر مکعب سالن ماكزيمم  : انبار كردن محصوالت غذائي در سالن1ذكر 
 .مورد قبول ميباشد kg 241( براي هر متر مکعب سالن ماكزيمم -oC 14: انبار كردن محصوالت غذائي در سالن انجماد با دماي زير صفر )حداكثر 2تذكر 

 قت داردهمچنين مواف باشد ومي گذارمنطبق با آخرين اطالعات بيمه اين پرسشنامه مقرون به صحت و ارات مندرج دركه كليه اظه داردبدينوسيله اعالم مي   
 نامه مسئول است و خارج از آن تعهديارچوب شرايط و مقررات بيمههگر فقط در چبيمه جزء الينفك آن قرار گيرد. نامه وبيمه كه اين پرسشنامه اساس صدور

 گر متعهد است كليه اطالعات فوق را محرمانه تلقي كند.بيمهندارد. 

 تاريخ:
 

 نام و امضاء و مهر متقاضي:
 


