
 (M.B) آالتپرسشنامه بيمه شكست ماشين
 
 

 "2از  1"صفحه 

 موضوع مورد بيمه: -1
 
 

 :گذاربيمهنام   -2

 :گذاربيمهنشاني 
 تلفن:                  فكس:                                                                      

                                      سيسات:                                أنشاني محل ت
 تلفن:                  فكس:                                                                      

 :                     فني :                                                 نام مديركارخانهنام مدير 
 :به محل کار آهن يا فرودگاهاه راهنزديكترين ايستگنام 

  خير   بلي   است؟بوده مه بي در زمان نصبآالت موضوع بيمه آيا ماشين -3
 :" و نزد كدام شركت بيمه2آالت در صفحه "درصورت مثبت بودن پاسخ، براي كدام رديفهاي فهرست ماشين

 
 

      خير    بليباشد؟  مستقر در كارخانه ميت آالآالت اظهار شده شامل كليه ماشينآيا مشخصات ماشين  -4
يي  بخيا از  آالت مسيتقر درآالت موضيوع بيميه دربرگيرنيده كلييه ماشيينآييا ماشيين ،چنانچه پاسخ منفيي اسيت

 توضيح دهيد(: )لطفا   خير  كارخانه است؟   بلي
   

كيار در  ،كارياضيافه ،حميل سيري  هاي اضافي مانند هزينيههزينه ،آيا مايل هستيد درصورت بروز خسارت  -5
 خير   بلي؟هزينه حمل هوايي  خير   كار در ايام تعطيالت رسمي تحت پوشا قرار گيرد؟بلي و شب

 خير   نو ميباشد؟   بلیای مورد تقاضا برای پوشا بيمهآالت آيا ماشين -6

 ميگذرد:آالت درصورت پاسخ منفی چند سال از عمر کاری اين ماشين

 خير   بليآالت و تجهيزات مورد بيمه تمام يا قسمتی اجاره شده است؟   ا ماشينآي -7
 آالت و نام و آدرس مالکين آنها را ذکر نمائيد:اگر چنين است لطفا  نام آن ماشين

 
 

    سرقت با شکست حرز   آتشسوزی  ؟ميباشدديگري مورد درخواست  یاضاف هایپوششچه  -8
 موال مجاور )لاير(:                       ارزا ا  اموال مجاور
 )لطفا  در زير مقادير آن را تعيين نمائيد(: اشخاص ثالث

 غرامت جانی برای هر نفر )لاير(:                    
 غرامت جانی برای چند نفر )لاير(:               

 غرامت مالی )لاير(:
 پوشا خطر بدنه با حمل و نقل)شامل سيل، زلزله، نشست و رانا زمين، سرقت و آتشسوزی(

 پوشا خطر بدنه باستثناء حمل و نقل)شامل سيل، زلزله، نشست و رانا زمين، سرقت و آتشسوزی(
  )لطفا  نام ببريد(: ساير

 :ح دهيدبه اختصار شر اند لطفا  آالت سابقه خسارتي داشتهماشيندرصورتيكه  -9
 
 

 ای:          روز از تاريخ               تا تاريخمدت مورد درخواست برای پوشا بيمه -10

 ذکر نمائيد:2را در جدول صفحه " ایمورد تقاضا برای پوشا بيمه آالتلطفا  مشخصات و ارزا ماشين " 



(M.B) آالتپرسشنامه بيمه شكست ماشين
 
 

 "2از  2"صفحه 

 آالتدرخواست شده براي بيمه شكست ماشين آالتمشخصات ماشين

 رديف
 به تفکيک آالتنام ماشين

 ، مدل، سازنده، ظرفيت، شماره سلاير(وع)شامل ن
سال 
 ساخت

 1مبالغ بيمه شده
 )واحد پول:       (

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

  جم  مبالغ مورد بيمه:

ارزا روز جايگزينی اقالم مورد بيمه با اقيالم نيو از هميان نيوع و ظرفييت ( مبلغ مورد بيمه بايد شامل 1)
)درصيورت وجيود( باشيد درغيراينصيورت و هزينه نصب ، حقوق و عوارض گمرکی هزينه حملمشتمل بر 

 خسارات جزئی به نسبت مبلغ بيمه شده به مبلغ نو پرداخت خواهد شد.

 %8/1ماليييات بيير ارزا افييزوده و  %2/2وصييول : "شييرکتهای بيمييه بييه اسييتناد قييانون مکلييف بييه تييذکر
به حسياب سيازمان اميور ماليياتی ميباشيند. آن گذاران و واريز عوارض شهرداريها و دهداريها از کليه بيمه

 به حق بيمه محاسبه شده اضافه ميگردد." ٪4لذا در مجموع 
 

 :)لطفا  هر توضيح اضافی را که الزم ميدانيد ذکر فرمائيد( مالحظات

 
 
 

دارد كليييه اظهيارات منيدر  در اييين پرسشينامه مقيرون بييه صيحت و منطبيق بييا ينوسييله اعيالم مييبد
نامه و جزء باشد و همچنين موافقت دارد كه اين پرسشنامه اساس صدور بيمهگذار ميآخرين اطالعات بيمه
خيار  از آن  ناميه مسيئول اسيت وگر فقيط در چهيارچوب شيرايط و مقيررات بيمهبيميه الينف  آن قرار گييرد.
 گر متعهد است كليه اطالعات فوق را محرمانه تلقي نمايد.تعهدي ندارد. بيمه

 

 :گذاربيمهتاريخ:                                               نام و مهر و امضای 
 
 

 


