پرسشنامه و پیشنهاد بیمه تمام خطر نصب
تاریخ :
E.A.R

شماره :

 -1موضوع قرارداد :
 -2محل نصب :

استان :

روستا :

شهر :

 -3نام پیشنهاد دهنده :
نشانی :

تلفن :

 -4نام صاحبکار :
نشانی :

تلفن :

 -5نام پیمانکار یا پیمانکاران اصلی :
نشانی :

تلفن :

 -6نام پیمانکار یا پیمانکاران فرعی :
نشانی :

تلفن :

 -7سازندگان قطعات اصلی :
نشانی :

تلفن :

 -8مؤسسه یا مهندس ناظر بر نصب :
نشانی :

تلفن :

 -9مهندسین مشاور :
نشانی :

تلفن :

 -11شرح کامل اقالم مورد نصب :
چنانچه اشیاءدست دوم استفاده می شود  ،مشخص فرمائید.
 ماشین آالت :( نام کارخانه سازنده  ،شماره ماشین  ،نوع  ،اندازه  ،ظرفیت  ،وزن  ،فشار  ،حرارت  ،دورموتور ) :
لیست ماشین آالت ضمیمه شود.
 کارخانه :( نقشه عمومی طرح  ،وضعیت کارهای ساختمانی ) :

 -11مدت بیمه:

ماه :

تاریخ انقضاء :
ماه پیش از شروع عملیات نصب

تاریخ شروع بیمه :
دوره پیش انبارداری :
تاریخ شروع عملیات نصب :
ماه:
دوره عملیات نصب یا ساختمان :
هفته:
دوره آزمایش:
ماه:
دوره نگهداری :
نوع پوشش نگهداری مورد درخواست :

 -12آیا نقشه ها  ،طراحی ها ومواد مورد استفاده دراین طرح قبالً هم مورد استفاده یا آزمایش قرار گرفته است ؟
خیر 
بلی 
خواهشمند است در صورت مثبت بودن پاسخ به طرحهای مشاابهی کاه قابالً توسا پیمانکاار انااام شاده اسات اشااره
فرمایید :
بلی 
بلی 

 -13آیا کار مورد نظر ،ادامه یا توسعه تأسیسات موجود می باشد ؟
آیا از تأسیسات موجود  ،در دوره نصب نیز بهره برداری خواهد شد ؟
( نقشه های مربوط را ضمیمه فرمائید )

بلی 

 -14آیا کارهای ساختمانی به پایان رسیده است ؟

خیر 
خیر 
خیر 

 -15کارهایی که توس پیمانکاران فرعی اناام خواهد شد .

 -16آیا تشدید خطر دراین موارد وجود دارد ؟ آتش سوزی
در صورت مثبت بودن پاسخ هر یک از موارد را توضیح دهید :
 -17سطح آب زیرزمینی :

حد پائین 

بلی  خیر 

حد متوس 

انفاار

بلی  خیر 

حد باال 

فاصله تا محل نصب:
 -18نزدیکترین رودخانه ،دریاچه ،دریا و غیره  :نام :
میانگین سطح محل کار :
باالترین سطح آب ثبت شده :
حد متوس :
سطح آب :حد پائین:

فصل بارندگی از ماه :
 -19شرای جوی :
در ساعت:
حداکثر میزان بارندگی ( میلیمتر ) :
دفعات وقوع طوفان:
حداکثر سرعت باد :

تا ماه:
کم 

در روز:
متوس 

در ماه :
زیاد 

 -21آیا سابقه آتشفشان و زلزله دریایی در محل وجود دارد ؟
آیا تاکنون زلزله در منطقه رخ داده است ؟
چنانچه رخ داده شدت آنرا ذکر کنید .

خیر 
خیر 

بلی 
بلی 

آیا طراحی سازه های مورد بیمه براساس مقررات و آیین نامه های مربوط به مقاوم سازی دربرابر زلزله می باشد ؟
خیر 
بلی 
کیفیت خاک محل نصب :
انواع دیگر 
خاک دستی 
خاک رس 
ماسه 
شن 
صخره 
خیر 
بلی 
آیا از لحاظ زمین شناسی در منطقه گسل وجو دارد ؟
 -21در صورت امکان  ،حداکثر خسارت احتمالی دریک حادثه را برحسب درصد مبلغ مورد بیمه برآورد کنید :
به علت زمین لرزه :

به علت آتش سوزی :

بعلل دیگر :

 -22آیا پوشش برای تاهیزات ساختمانی یا نصب(داربست،اطاقک های موقت،ابزارو وسایل) مورددرخواست می باشد؟
خیر 
بلی 
در صورت مثبت بودن پاسخ ،خواهشمند است فهرست ماشین آالت اصلی را که شامل ارزش جایگزینی نو باشد ضامیمه و
ارزش کل را در ردیف28/3مشخص فرمایید .
 -23آیا پوششی برای ماشین آالت ساختمانی یا نصب(ماشین آالت خاکبرداری،جرثقیل و غیره)مورددرخواست می باشد؟
خیر 
بلی 
(لیست ماشین آالت اصلی ضمیمه شود)
 -24آیا ساختمانها و تاسیسات موجود در محل کار یا در مااورت آن کاه متعلاق باه پیمانکار(یاا صااحبکار)بوده و یاا در
اختیار آنها می باشد در مقابل زیان یا خسارت ناشی از کارهای مورد قرارداد نیاز به پوشش بیمه دارد؟
خیر 
بلی 
(حداکثر غرامت مورد نظر را در ردیف  28/6مشخص فرمائید)
 -25آیا پوشش بیمه برای مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث مورد نیاز می باشد؟
مختصری از محل مااور و ساختمانها و تاسیسات موجود که به پیمانکار یا صاحبکار تعلق ندارد،شرح دهید.
(در صورت امکان نقشه های موجود ضمیمه شود)
حداکثر غرامت مورد نظر را در ردیف  28بخش دوم مشخص فرمائید.
 -26آیا مایلید در صورت بروز خسارت  ،هزینه های اضافی زیر نیز تحت پوشش قرار گیرد ؟
هزینه حمل سریع  اضافه کاری  کار در شب  کار در ایام تعطیالت عمومی  هزینه حمل هوایی 
 -27هر گونه پوشش اضافی دیگری را که مورد درخواست است  ،شرح دهید :

 -28خواهشمند است مبالغ مورد بیمه و د ر صورت لزوم حد غرامت را با توجه به شرای بخاش یاک و دو بیماه ناماه در
نوع پول :
جدول ذیل مشخص نمایید:
اقالم مورد بیمه

بخش يك
خسارت مالي

مبلغ مورد بیمه به تفکیك

 -1کارهای مورد نصب به تفکیک زیر :
-1-1اقالم مورد نصب
 -1- 2هزینه حمل
 -1- 3حقوق و عوارض گمرکی
 -1- 4هزینه نصب
 -2کارهای ساختمانی
 -3تاهیزات ساختمانی یا نصب
 -4ماشین آالت ساختمانی یا نصب
 -5برداشت ضایعات ( با تعیین حد غرامت )
 -6اموال موجود در محل کاریا در مااورت آن که متعلق
یا در اختیار صاحبکار ( با تعیین حد غرامت)
کل مبلغ مورد بیمه در بخش یک
خواهشمند است حدود غرامت مربوط به خطرهای زیر را مشخص کنید .
نوع خطر

حدود غرامت ()1

زلزله ،آتشفشان ،زلزله دریایی
طوفان ،گردباد ،طغیان آب ،ریزش
اقالم مورد بیمه

بخش دو
مسؤولیت مدني در
مقابل اشخاص ثالث

حدود غرامت ()2

غرامت جانی برای هر شخص حداکثر
جمع غرامت جانی
جمع خسارت مالی
جمع غرامت جانی و مالی

بدین وسیله موافقت می دارد که این پرسشنامه  ،اساس صدور بیمه نامه و جزء الینفک آن قرار گیرد .بیماه گار فقا درچاارچوب
مقررات و شرای بیمه نامه مسؤٍول است و خارج از آن تعهدی ندارد .
بیمه گذار موظف است هرگونه تغییر در مورد بیمه را که موجب تشدید خطر شود به بیمه گر اطاالع دهاد و بیماه گار حاق دارد
متناسب با آن نرخ و شرای بیمه را تغییر دهد .
بیمه گر متعهد است کلیه اطالعات فوق را محرمانه تلقی کند .

تاريخ :

امضاء بیمه گذار:

