
 

 

 
 

 پرسشنامه و پیشنهاد بیمه شکست ماشین آالت 

 نام پیشنهاد دهنده : -1

 دورنگار: تلفن :  

 نشانی :

 نشانی محل تأسیسات :

 نوع فعالیت :

 نام سرمهندس یا مدیرکارخانه : 

 یر خ       بلی  تحت پوشش قرار گرفته است ؟آیا ماشین آالت موضوع بیمه قبالً توسط سایر شرکتهای بیمه  -2

                کدامیک از اقالم توسط کدامیک از شرکتهای بیمه ؟درصورت مثبت بودن پاسخ ،

 خیر          بلی                          ماشین آالت نیز مورد درخواست است ؟   فونداسیونآیا بیمه  -3

 راذکر فرمائید .فونداسیون   لطفاً مشخصاتدرصورت مثبت بودن پاسخ ،

 

 

 د .نآیا کلیه تأسیسات تحت بیمه نامه ماشین آالت قابل پوشش می باش -4

 خیر        بلی                           

آیا ماشین آالت موضوع بیمه دربرگیرنده کلیه ماشین آالت مستقر دریک بخش از تأسیسات درصورت منفی بودن پاسخ ،

 خیر        بلی                                                                                          ؟  می باشد

 

 نیز تحت پوشش قرار گیرد ؟( Aاز قبیل )آیا مایلید درصورت بروز خسارت ،هزینه های اضافی  -5

 (هزینه حمل سریع ، اضافه کاری ، کاردرشب و کار درایام تعطیل رسمی )

  خیر       بلی              

 حد غرامت برای هزینه حمل هوایی :

 در صورت درخواست پوششهای اضافی دیگر مانند حوادث طبیعی و سایر حوادث مورد درخواست را مشخص فرمایید .
 

بیمزه گزر فقزط   که این پرسشنامه اساس صدور بیمه نامه و جزز  الینفزک آن قزرار گیزرد . می گرددموافقت بدین وسیله 

و خارج ازآن تعهدی ندارد ،بیمه گر متعهد است کلیزه اطالازات  می باشد درچهارچوب شرایط و مقررات بیمه نامه مسئول 

 فوق را محرمانه تلقی نماید .

 تاریخ :                                       

 نام و امضاء بیمه گذار

 



 

 

 

 

 برای بیمه شکست ماشین آالت تاقالم  مورد درخواس پرسشنامه و پیشنهاد
 شماره پرسشنامه :

 ریال-(3ارزش جایگزینی ) (2سوابق ) سال ساخت (1شرح اقالم ) ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  جمع سرمایه مورد بیمه 

 توضیحات : 
  ،سزرات ،بزار ،ظرفیت  وع ، تولید ،نماشین آالت ، شامل نام کارخانه سازنده ،  یلطفاً شرح کامل و درستی از تمام .1

 . مشخص نمائیدوزن ،ولتاژ،آمپر ، دور ،سوخت ،فشار،درجه حرارت و غیره را 

یزا و  گردیزدهقطعه ای از ماشین آالت مورد بیمه را که ظرف سه سال گذشته دچار شکستگی یا اشکال  مشخصات .2

 .د خاص قرارداد را مشخص نمائیی که در معرض خطر کهو یا این می باشددارای االئم تعمیر 

           لطفززاً ارزج جززایگزینی فعلززی ماشززین یززا ماشززین آالت از همززان نززوع و ظرفیززت شززامل روغززن ، جعبززه دنززده ،  .3

های مربزو  بزه کرایزه بزار ، حقزوق و ازوارض  انتقال دهنده ها و به حرکت درآورنده ها ) سویچ ها ( بعالوه هزینه

 ون ها ) اگر قبالً بیمه نشده باشند ( راذکر نمایید .گمرکی ، هزینه نصب ، بسته بندی و همچنین ارزج فونداسی

 

 نام و امضاء ) مهر ( پیشنهاد دهنده:
 تاریخ : 


