آدرس دفتر مرکزی :تهران

پرسش نامه
بیمه شکست ماشین آالت

اتوبان حقانی-پالک-37شرکت بیمه معلم

به روز رسانی شده در بهمن69

خواهشمنداست اطالعات درخواستی در این فرم را به طور دقیق تکمیل فرمائید.
 -1نام بیمه گذار:

شناسه ملی:

نشانی بیمه گذار :
کد پستی:

تلفن ثابت :

تلفن همراه :

 -2موضوع مورد بیمه:

 -3نشانی محل تأ سیسات:
نام مدير کارخانه:
نام نزديكترين ايستگاه راهآهن يا فرودگاه به محل کار:

تلفن:
نام مدير فنی:

فكس:

 -4مدت بیمه نامه  .................................................... :ماه
آيا ماشینآالت موضوع بیمه در زمان نصب بیمه بوده است؟ بلی خیر
(درصورت مثبت بودن پاسخ ،برای کدام رديف های فهرست ماشینآالت در صفحه " "2و نزد کدام شرکت بیمه)

 -5آيا مشخصات ماشینآالت اظهار شده شامل کلیه ماشینآالت مستقر در کارخانه میباشد؟ بلی خیر
چنانچه پاسخ منفی است ،آيا ماشینآالت موضوع بیمه دربرگیرنده کلیه ماشینآالت مستقر در يك بخش از کارخانه است؟
بلی خیر( لطفاً توضیح دهید):
 -6آيا مايل هستید درصورت بروز خسارت ،هزينههای اضافی مانند هزينه حمل سريع ،اضافهکااری ،کاار در شاب و کاار دراياام تعطایالت
رسمی تحت پوشش قرار گیرد؟ بلی خیر

هزينه حمل هوايی؟ بلی خیر

 -7چه پوشش های اضافی ديگری مورد درخواست می باشد؟ آتش سوزی سرقت با شكست حرز
اموال مجاور ارزش اموال مجاور (ريال):
اشخاص ثالث( لطفاً در زير مقادير آن را تعیین نمائید):
غرا مت جانی برای هر نفر (ريال):
غرامت جانی برای چند نفر (ريال):
غرامت مالی (ريال):
پوشش خطر بدنه با حمل و نقل(شامل سیل ،زلزله ،نشست و رانش زمین ،سرقت و آتش سوزی)
پوشش خطر بدنه باستثناء حمل و نقل(شامل سیل ،زلزله ،نشست و رانش زمین ،سرقت و آتش سوزی)
ساير( لطفاً نام ببريد):
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 -8درصورتی که ماشینآالت سابقه خسارتی داشتهاند لطفاً به اختصار شرح دهید:

 لطفاً مشخصات و ارزش ماشین آالت مورد تقاضا برای پوشش بیمه ای را در جدول ذیل ذکر نمائید:

مشخصات ماشین آالت درخواست شده برای بیمه شکست ماشینآالت
ردیف

موارد بیمه شده به تفکیک

سال

مبالغ بیمه شده

(شامل نام ،مدل ،سازنده ،ظرفیت ،شماره سریال)

ساخت

(واحد پول)................ :

جمع مبالغ مورد بیمه:
مبلغ مورد بیمه باید شامل ارزش روز جایگزینی اقالم مورد بیمه با اقالم نو از همان نوع و ظرفیت مشتمل بر هزینه حملل ،حقلو و
عوارض گمرکی و هزینه نصب (درصورت وجود) باشد در غیر این صورت خسارات جزئی به نسبت مبلغ بیمه شده به مبلغ نو پرداخت
خواهد شد.

بدينو سیله اعالم و اقرار می نمايم پاسخ های مندرج در پیشنهاد به طور کامل و صحیح اظهار گرديده و هیچگونه مطلب نادرستی اظهار
نشده و يا از ابراز هیچ مطلب الزمی خودداری نشده است  .همچنین موافقت می شود که اين پیشنهاد اساس صدور بیمه نامه مطابق
شرايط عمومی و خصوصی بیمه نامه صادره و جزء الينفك آن قرار گیرد.
تاريخ:

.....................................................................................

نام ،مهر و امضاء بیمه گذار

نام ،مهر و امضاء معرف  :نماينده  /کارگزار

