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 مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث

 
    

 بخش دو 
 مسئولیت در قبال   

 اشخاص ثالث

 حداکثر تعهد مورد بیمه

 ریال غرامت بدنی برای هر شخص -1

 ریال غرامت بدنی برای کل اشخاص -2

 ریال هزینه پزشکی برای هر شخص -3

 ریال هزینه پزشکی در طول مدت بیمه نامه -4

 ریال خسارت مالی درهر حادثه -5

 ریال خسارات مالی درطول مدت بیمه نامه -6

 ریال جمع کل غرامت در بخش دو ) مالی و جانی ( *        

 
گمرگی و هزینه های نصب باشد . جدول مشخصات نباید کمتر از ارزش هر یك از اقالم مورد بیمه در هنگام پایان قرارداد ، با منظور داشتن هزینه های حمل ، حقوق و عوارض ارزش اقالم مندرج در 

د ، لکن این تغییرات از زمانی نافذ خواهد بود که توسط بیمه گر در بیمه نامه ملحوظ بیمه گذار می بایست در صورت هر گونه تغییر دستمزد و قیمتها ، برای افزایش یا کاهش مبالغ بیمه شده اقدام کن

 01) ماده گر فقط بتناسب مبلغي که بيمه کرده است با قيمت واقعي مورد بيمه  مسئول خسارت خواهد بوددر صورتيکه مورد بيمه  به کمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه شود.

 قانون بيمه(.

و همچنین موافقت دارد که این پرسشنامه اساس صدور  بدین وسیله اعالم میداردکلیه اظهارات مندرج در این پیشنهاد و پرسشنامه ، مقرون به صحت و منطبق با آخرین اطالعات بیمه گذار می باشد

مسئول است و خارج از آن تعهدی ندارد. بیمه گذار موظف است هر گونه تغییر در مورد بیمه را که موجب بیمه نامه و جزء الینفك آن قرار گیرد بیمه گر فقط در چارچوب مقررات و شرایط بیمه نامه 

 تشدید خطر شود به بیمه گر اطالع دهد و بیمه گر حق دارد متناسب به آن نرخ و شرایط بیمه را تغییر دهد .

 

 

 

 

 نام و مهر و امضای بیمه گذار:             تاریخ:                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 مدارك مورد نیاز که میبایست پیوست پرسشنامه گردد :

 درخواست کتبی بیمه گذار  )تصویر موافقتنامه )قرارداد 

 مشخصات فنی و  شرایط خصوصی  جدول زمانبندی 

 فهرست بها منضم   پالن(نقشه کلی کار ) سایت 

 گزارش مطالعات مشاور پروژه  ) مطالعات مکانیك خاك ) ژئوتکنیك 

 


