پرسشنامه و پیشنهاد بیمه ماشین آالت ساختمانی و راهسازی C.P.M
مشخصات بیمه گذار :

شماره :

ًام بیوه گذار :
ًطاًی بیوه گذار :
ًطاًی کاهل هحل هَرد بیوه :
هَضَع کار :

تاریخ :

تارید پیطٌهاد :

مشخصات مورد بیمه :
نوع دستگاه

مذل دستگاه

شماره شزکت

شماره سزیال

شماره موتور

شماره شاسی

سال ساخت

کشور ساسنذه

رنگ

سوخت

تعذاد سزنشین

ارتفاع ( تاور کزین )

طول باسو ( بیل

طول باسو ( تاور کزین )

مکانیکی )

ارسش دستگاه ( ریال )

وسایل هشذار دهنذه

آیا ماشین آالت و تجهیشات در معزض خطزهای خاص سیز قزار دارنذ ؟
آتص سَسی ٍ اًفجار

بلی

سلشله  ،آتص فطاى ،سلشله دریایی

بلی

سیل ٍ طغیاى

بلی

کار درسیز سهیي

بلی

کار در تًَل

بلی

طَفاى ٍ گزدباد

بلی

کار در هٌاطك کَهستاًی ٍ ارتفاعات

بلی

کار در هعدى رٍباس

بلی










ذیز
ذیز
ذیز
ذیز
ذیز
ذیز
ذیز
ذیز










سابمه ذسارت در سه سال گذضته :
هبلغ ذسارت :
هحل ذسارت :
علت ذسارت :
هدت بیوه

اس ساعت  42رٍس

تا ساعت  42رٍس

ههارت بکارگیزًدگاى هاضیي آالت ٍ تجهیشات  ،تجزبه ٍ آهَسش :
تعویزلت ٍ ًگهداری :
 -1آیا لطعات هاضیي آالت فَق الذکز اس داذل کطَر لابل تأهیي است ؟
 -4آیا تعویزات هاضیي فَق الذکز درداذل کطَر لابل اجزا هی باضد ؟

توضیحات :

بلی 
بلی 

ذیز 
ذیز 

جذول مشخصات ماشین آالت و تجهیسات پیشنهاد شذه برای بیمه
شـــــــــــــزح
( شزح کامل و دقیق ماشین آالت و تجهیشات )
ردیف

نام کارخانه ساسنذه

نام دستگاه

شماره کارگاهی یا سزیال

شماره شاسی

سال ساخت

شماره موتور

( بدیي ٍسیله اعالم هی دارین کلیه اظهارات هٌدرج درایي پیطٌهاد ٍ پزسطٌاهه کاهل ٍ همزٍى به صحت استت
ٍ ًیش هَافمت دارین که ایي پزسطٌاهه اساس ٍ هبٌای صدٍر بیوه ًاهه لزار گیزد  .بیوه گتز فمتد دررتاررَ جوع کل
همزرات ٍ ضزاید بیوه ًاهه هسؤٍلیت دارد  .بیوه گذر هَظف است هز گًَه تغییز درهَرد بیوته را کته هَجت
تطدید ذطز ضَد به بیوه گز اطالع دهد ٍ بیوه گز حك دارد هتٌاس باایي تغییز ًزخ بیوه راتعدیل کٌد).
تاریخ :

امضاء بیمه گذار :

ارسش دستگاه

