پرسشنامه و پيشنهاد بيمه پىل در صندوق
تاریخ :

شماره :
ً -1ام بيوَ گذار :
ًشاًی بيوَ گذار :

تلفي :

فاکض :

ً -2شاًی هذل هْرد بيوَ :

تلفي :

فاکض :

 -3هذت بيوَ :

تا طاعت  42رّس :

اس طاعت  42رّس :

 -4دذاکثز هيشاى هْجْدی پْل در صٌذّق :

ريال

ًذٍْ کٌتزل ّ ثبت ّرّدی ّ خزّجی ُای صٌذّق  ( :بطْر هختصز شزح دادٍ شْد )
 -5هشخصات کاهل گاّصٌذّق
ًام کارخاًَ طاسًذٍ 
ّ يا ُز دّ 

ّسى 
ابعاد 
هذل 
ًْع
هجِش بَ رهش 
گاّ صٌذّق صزفا" هجِش بَ لفل  

هيباشذ .

 -6چٌذ ًفز هجاس بَ اطتفادٍ اس گاّ صٌذّق هيباشٌذ :
لطفا" بطْر هختصز طوت آًِا اعالم گزدد .
ً -7ذٍْ دفاظت اس صٌذّق ّ طاختواى اطتمزار آى :
 -آيا طاختواى ّصٌذّق دارای ًگِباى هی باشذ  .بلی 

خيز 

در صْرت هثبت بْدى پاطخ هشخص فزهائيذ :
فمط در شبِا 
 فمط در طاعات کاری 
 42طاعتَ 
 ّضعيت دفاظت در ايام تعطيل رطوی چگًَْ اطت ؟ (لطفا" بطْر هختصز اعالم گزدد). تعذاد ًگِباًاى در ُز شيفت کاری چٌذ ًفز هيباشذ ؟ آيا ًگِباًاى هظلخ ُظتٌذ؟ّ -8ضعيت ايوٌی طاختواى ّ گاّصٌذّق :
 -آيا طاختواى هذل اطتمزار گاّصٌذّق هجِش بَ طيظتن اعالم خطز ّ آژيز هيباشذ ؟ بلی 

خيز 

در صْرت هثبت بْدى پاطخ بطْر هختصز تْضيخ فزهائيذ .

-9آيا در چِار طال گذشتَ خظارت ًاشی اس دزيك ّ دادثَ ّطيلَ ًمليَ ّ طزلت کَ هٌجز بَ اس دطت دادى پوْل آى باًوی يوا هْطظوَ
بلی 

خيز 

شذٍ باشذ داشتَ ايذ ؟
درصْرت هثبت بْدى جْاب بَ طْاالت سيز پاطخ دُيذ ؟
الف  :سهاى ّلْع دادثَ :
ب  :علت ّلْع دادثَ :
ج  :هبلغ خظارت :
آيا عاهل يا عاهليي طزلت دطتگيز ّ ّجٍْ هظزّلَ هظتزد شذٍ اطت ؟

بلی 

خیر 

 -آيا در گذشتَ پْشش بيوَ ای بزای هْرد پيشٌِاد اسيکی شزکتِای بيوَ خزيذاری شذٍ اطت ؟
 بلی 

خيز 

در صْرت هثبت بْدى پاطخ اعالم فزهائيذ ًشد کذام يی اس شزکتِای بيوَ ّ چٌذ طال دارای پْشش بْدٍ ؟

-آيا کارکٌاى تذت پْشش بيوَ دادثَ ّ عوز هی باشٌذ ؟

بلی 

خیر 

در صْرت هثبت بْدى پاطخ ً ،ام شزکت ..........................طزهايَ هْرد بيوَ ............................دّرٍ اعتبار .............................
آى را هشخص ًوائيذ .

 -24چٌاًچَ هايليذ در صْرت بزّس خظارات ادتوالی در تعييي کارشٌاص ارسياب خظارت پزًّوذٍ هزبْهوَ هشوارکت ًواييوذ ً ،وام ّ ًوام
خاًْادگی ّ کذ فعاليت کارشٌاص پيشٌِادی(دارای پزّاًَ فعاليت اس بيوَ هزکشی) را اعالم فزهاييذ

گٌاىی میشٌد کو کلیو پرسشيای فٌق با صداقت کامل پاسخ داده شده است ً این پیشنياد جزء الینفک پوٌ د صوندًق موی
باشد ،لذا ىر نٌع اظيا خالف ًاقع مٌجب لغٌ قرا دادبیمو خٌاىد بٌد .

تا یخ :

امضاء بیمو گذا :

