پرسشنامه و پيشنهاد بيمه مسئوليت مدني

كد مدركLI-FO-161/00 :

كارفرما در قبال كاركنان طرحهای عمراني
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شركت بيمه تعاون (تعاونی سهامی عام)
خواهشمند است بيمه نامه مسئوليت مدني کارفرما در قبال کارکنان با مشخصات زيرصادر نمائيد .ضمناً تعهد مينمايد نسبت به پرداخت حق بيمه متعلقه اقدام گردد.
شماره اقتصادي /ملی:

نام بيمه گذار:
شماره ثبت:
نشانی :استان

تاريخ تاسيس /تولد :
شهر

منطقه شهرداري

خيابان

پست الكترونيك:

كوچه
تلفن:

پالك

دورنگار:

شماره پستی

تلفن همراه:

تعداد و نوع حوادث و مبالغ خسارت پرداختی در سه سال گذشته (به تفكيك) :
تاريخ انقضاء:شركت بيمه

شماره بيمه نامه سال قبل :
نشانی محل مورد بيمه :استان

منطقه شهرداري

شهر

خيابان

روش پوشش بيمه اي  :با نام ( لطفاً ليست مشخصات کارکنان را ضميمه فرمائيد).

كوچه

پالك

□بی نام□ تعداد شيفت كاري □ 1 :

تعداد كاركنان(مجموع شيفها)(:شامل مجموع کارکنان ثابت و دائميوقراردادي و روز مزد ) نيروي ثابت :

2

شماره پستی

□

3

نيروي متغير  :حداقل

□
نفر

نفر و حداكثر

نوع فعاليت :
پوششهاي تكميلی( اضافی) مورد درخواست
 -1محل اقامت و ماموريتهاي خارج از محل كاركنان

□

 -2اماكن وابسته به محل كاركنان مانند رستوران  ،حمام  ،سالن ورزشی و □....
 -3حوادث وسايل نقليه موتوري داخل كارگاه □
 -4مسئوليت پيمانكاران فرعی(براي فعاليت ساختمانی الزامی است ■ ) □
 -5مسئوليت مهندسين ناظر و مشاور

□

 -6پرداخت خسارت بدون راي دادگاه

□

 -7جبران هزينه هاي پزشكی بدون اعمال تعرفه □
ريال

 -8جبران مطالبات سازمانهاي تامين اجتماعی و خدمات در مانی براي هر نفر تا سقف

□

 -9جبران خسارات بدنی شخص كارفرما و پيمانكار □
□

 -11جبران خسارات جانی وارد به اشخاص ثالث (فقط فعاليتهاي ساختمانی  ،عمرانی و صرفاً صنعتی)
 -11مابه التفاوت افزايش ديه براي :يك سال آتی □دو سال آتی □سه سال آتی □
 -12پرداخت غرامت روزانه كاركنان ساده
 -13حوادثی كه ارتباطی با نوع فعاليت بيمه شده ندارد.

ريال

ريال و متخصص

□

□

 -14اهمال غير عمد
-15

درخواست اعمال فرانشيز(براي كليه تعهدات) به ميزان  :پنج درصد
مدت بيمه :

□

ازساعت  42روز

ده درصد

□

پانزده درصد

□

بيست درصد □

بيست و پنج درصد

□

تا ساعت  42روز

شرح تعهدات مورد تقاضا

حداكثر تعهدات مورد تقاضا براي هر نفر در هر حادثه

حداكثر تعهدات مورد تقاضا در مدت بيمه نامه

 -1هزينه پزشكی

ريال

ريال

 -2غرامت فوت و نقص عضو در ماههاي حرام

ريال

ريال

 -3غرامت فوت در ماههاي غيرحرام
 -4ديه دوم و به باال براي نقص عضو

ريال
ريال

ضمنأ اعالم ميدارد که اظهارات فوق الذکر براساس اصل حسن نيت و با آگاهي از اهميت آن در صدور بيمه نامه اعالم گرديده ،لذا موافقت ميشود که اين پيشنهاد اساس صدور
بيمه نامه و جزء الينفك آن قرار گيرد.
تاريخ تكميل :

نام وامضاء نماينده  /كار گزار بيمه :

نام و مهر و امضاء بيمه گذار:

