پرسشنامه و پیشنهاد بیمه فساد کاال درسردخانه
شماره :

تاریخ :

-----------------------------------------------------------

 .1نام و نشانی بیوه گذار :

تلفن :

ٍضؼیت ثیوِ گذار  :هبله  اجبرُ دٌّذُ  اجبرُ وٌٌذُ عزدخبًِ  در اختیبر گیزًذُ 
تلفي :
ًبم ٍ ًشبًی دراختیبر گیزًذُ ( اگز ثب پیشٌْبد دٌّذُ هتفبٍت اعت ) :
ًبم ٍ ًشبًی عزدخبًِ :

.2نوع سزدخانه :

در حبل وبر 

در توبم عبل 

در ...................هبُ در طَل عبل
( هشخظبت عزدخبًِ )

شوبرُ اتبق
هغبحت (هتزهزثغ )
ارتفبع ( هتز)
درجِ حزارت (عبًتیگزاد )
رطَثت ًغجی ( درطذ )
A

گبس وزثٌیه ( درطذ )
اوغیضى ( درطذ )A
فشبر َّا ( ثبر )A

فمط در هَرد اًجبرداری در عزدخبًِ ّبی  ( CAثب اتوغفز وٌتزل شذُ ) پبعخ دادُ شَد .
عبیز ً( بم ثجزیذ)
فَم پالعتیه 
پشن عٌگ 
چَة پٌجِ 
ًَع ػبیك :
تبریخ آخزیي تؼَیض ػبیك :
تبریخ آخزیي ثبسرعی ػبیك:
خیز 
ثلی 
آیب عبیز اهىبًبت اًجبرداری هَجَد هی ثبشذ :
(در طَرت پبعخ هثجت ًبم ثجزیذ ٍ در ثزگِ جذاگبًِ ًَشتِ شَد )
در طَرت ٍجَد عزدخبًِ جبیگشیي ً ،بم ٍ ًشبًی آى را ثٌَیغیذ :

فبطلِ عزد خبًِ جبیگشیي ......................................ویلَهتز  ،درطذ وبالیی وِ هی تَاى اًجبر وزد ..............درطذ  ،هذت ......................هبُ
خیز 
آیب عزدخبًِ جبیگشیي اخیزاً هَرد اعتفبدُ لزار گزفتِ اعت ؟ ثلی 
( در طَرت پبعخ هثجت لطفب تَضیح دّیذ )

آیب تبوٌَى خغبرتی ثِ عزدخبًِ یب وبالّبی آى ٍارد آهذُ اعت  ،در طَرت پبعخ هثجت لطفب تَضیح دّیذ :

.3هاشین آالت سزدخانه
خیز 
ثلی 
آیب عزدخبًِ ثیوِ شىغت هبشیي آالت دارد ؟
در طَرت هثجت ثَدى پبعخ اس چِ تبریخی ؟ ً ٍ..................................شد وذام شزوت ثیوِ ؟ ..........................
اس چِ سهبًی عزدخبًِ ثزای ًخغتیي ثبر هَرد ثْزُ ثزداری لزارگزفتِ اعت ؟
تبریخ آغبس ثْزُ ثزداری عزدخبًِ :

لطفبً هشخظبت هبشیي آالت عزدخبًِ را در جذٍل پیَعت اػالم فزهبییذ .
خیز 

آیب اًتمبل جزیبى اس یه ٍاحذ ثِ ٍاحذ دیگز اهىبى پذیز اعت ؟ ثلی 
در طَرت پبعخ هثجت ،لطفبً ًوَدار جزیبى اطلی را ضویوِ ًوبییذ .
پظ اس پزشذى توبم اًجبرّبی عزدخبًِ چِ ظزفیتی اس تجزیذ ثبلی هی هبًذ ؟ ........................درطذ
آهًَیبن  فزیَى   22فزیَى   22اًَاع دیگز ً ( بم ثجزیذ )
ًَع هجزد :
در وف
دردیَارّب 
هحل ًظت لَلِ ّب اًتمبل دٌّذُ هجزد  :در عمف 
تَعط ........................
تَعط وبروٌبى عزدخبًِ  تَعط دٍلت 
ٍضؼیت ًظبرت :
هٌظن  در فَاطل  :عِ هبِّ  شش هبِّ  غیزُ 
ًبهٌظن 
ًَع ًگْذاری :
عبسًذُ  اجبرُ وٌٌذُ  وبروٌبى عزدخبًِ  شزوت تؼویز ٍ ًگْذاری 
ًَع ًگْذاری تَعط :
ًحَُ ًگْذاری ٍ ثزًبهِ ثبسرعی را تَضیح دّیذ :

 .4سیستن کنتزل واعالم خطز :
لطفبً تؼذاد ول ٍعبیل اًذاسُ گیزی ثزای هَارد سیز را ثٌَیغیذ :
درجِ حزارت  ...................رطَثت ًغجی ...................غلظت  ..................  CO2غلظت ....................  CO
فشبر َّا در داخل در داخل اًجبرّب را ثٌَیغیذ .
خیز 
ثلی 
آیب تٌظین وٌٌذُ هغتمل دهب ًیش در ّز اًجبر عزدخبًِ ٍجَد دارد ؟
فَاطل وٌتزل ( ثزحغت عبػت ) درجِ حزارت  ....................رطَثت ًغجی  ...................غلظت....................... CO2
غلظت  .................... COفشبر َّا ....................
خیز 
ثلی 
آیب درسهبى تؼطیالت رعوی ًحَُ وٌتزل دیگزی ٍجَددارد ؟
تَضیح دّیذ :

وسایل اعالم خطز :
آیب ٍعیلِ اػالم خطز جْت ًشبى دادى اختالل یب ػیت ٍ یب ًمض هبشیي آالت ًظت شذُ اعت ؟
خیز 
ثلی 
در طَرت پبعخ هثجت  ،اػالم خطز ثِ چِ طَرت هی ثبشذ ؟ (تَضیح دّیذ ) شٌیذاری  دیذاری 
در طَرت پبعخ هٌفی ثزای جلَگیزی اس خغبرت چِ الذاهی طَرت هی گیزد ؟
آیب تجْیشات اػالم ٍ اطفبی حزیك در عزدخبًِ هَجَد هیجبشذ ؟ ( در طَرت پبعخ هثجت ًَع ٍ تؼذاد آًْب را هشخض فزهبئیذ )

آیب پزعٌل آهَسشْبی ایوٌی ٍ اطفبی حزیك را دیذُ اًذ ؟

نحوه نگهداری :

ًبهٌظن 

هٌظن  در فَاطل ......................هبُ ثِ ٍعیلِ ............................

 .5انبارداری تحت شزایط کنتزل اتوسفز :
آیب ٍرٍد ٍ ثبسدیذ اس اًجبرّب در حیي ثْزُ ثزداری اهىبى پذیز اعت ؟
آیب ٍضؼیت وبال در خالل اًجبرداری ثبسرعی هی شَد ؟
(درطَرت پبعخ هثجت ًحَُ آى را تَضیح دّیذ)

ثلی 
ثلی 

خیز 
خیز 

 .6تأهین انزژی :
خیز 
ثلی 
آیب اختالل ثزق ًیش تحت پَشش ثیوِ لزار هی گیزد ؟
تأهیي ثزق ػوَهی  :اس طزیك شجىِ عزاعزی  ثِ ٍعیلِ یه خط فزػی  ثِ ٍعیلِ دٍ خط فزػی 
تأهیي ثزق ثِ طَرت اختظبطی ( لطفبً جشئیبت را شزح دّیذ ) :
خیز 
ثلی 
آیب لطغ ثزق دردٍ عبل گذشتِ ثیش اس دٍ عبػت ثَدُ اعت ؟
در طَرت پبعخ هثجت تؼذاد دفؼبت لطغ ثزق.......................حذاوثز سهبى لطغ ثزق ....................................
آیب تجْیشات صًزاتَرآهبدُ ثِ وبر (اضطزاری ) آهبدُ ثِ وبروِ ّزسهبى لبدر ثِ تَلیذ ثزق ثِ ظزفیت هَرد ًیبسول عزدخبًِ ثبشذ ٍجَد دارد ؟
خیز 
ثلی 
در طَرت پبعخ هثجت ظزفیت ول آًزا ثزحغت ویلَ ٍات ٍ تؼذاد ٍاحذّب را ثٌَیغیذ .
-----------------------------------------------------------------------------------------

تَضیحبت جذٍل :
( )2دٍرُ ػذم ثزٍس خغبرت دٍرُ ای اعت ( هثالً  44 ، 22،24عبػت یب ثیشتز ) وِ در خالل آى وبالی اًجبرشذُ تحت ّز شزایطی ثِ ػلت
افشایش درجِ حزارت ًبشی اس شىغت هبشیي آالت وِ طجك شزایط ثیوِ ًبهِ لبثل پزادخت هی ثبشذ ٍ یب لطغ ثزق ػلی االطَل فبعذ ًوی
شَد .
( )2دٍرُ ػذم ثزٍس خغبرت اعبعبً ثغتگی ثِ ًَع ٍ همذار وبالی اًجبرشذُ ٍ هشخظبت خبص ػبیك هَرد اعتفبدُ درعزدخبًِ دارد.
( )3در طَرت اًجبرداری تحت شزایط وٌتزل اتوغفز هذت اًجبرداری هَرد ًظز را ثِ « هبُ » ثٌَیغیذ.
( )4حذاوثز غزاهت ثزای ّز اتبق عزدخبًِ .

تَجِ :
ثذیي ٍعیلِ اػالم هی دارد وِ اضْبرات هٌذرج در ایي پزعشٌبهِ همزٍى ثِ طحت ٍ هٌطجك ثب آخزیي اطالػبت ثیوِ گذار هی ثبشذ ٍ
ّوچٌیي هَافمت دارد وِ ایي پزعشٌبهِ اعبط طذٍر ثیوِ ًبهِ ٍ جشء الیٌفه آى لزار گیزد ثیوِ گز فمط در چبرچَة شزایط ٍ همزرات
ثیوِ ًبهِ هغئَل اعت ٍ خبرج اس آى تؼْذی ًذارد .
ثیوِ گز هتؼْذ اعت ولیِ اطالػبت فَق را هحزهبًِ تلمی وٌذ .

تبریخ :

اهضبء ثیوِ گشار :

 .7کاالی هوضوع بیوه :
ًَع ٍ طجمِ وبالّبی اًجبرشذُ

اًجبرشذُ 
حذاوثز همذار

تؼذاد اتبلْب

ثغتِ ثٌذی شذُ 
دٍرُ ػذم ثزٍس خغبرت ثِ عبػت F-B

عزهبیِ هَرد ثیوِQ

جوع سزهایه هورد بیوه

تاریخ :

امضاء بیمه گذار :

ردیف

تاریخ :

شزح اقالم

مشخصات ماشین آالت سزدخانه
-------------------------------تعذاد
سال ساخت

مالحظات

امضاء بیمه گذار :

