
 « (MLOP) آالتشكست ماشينالنفع ناشی از عدمپرسشنامه بيمه » 
 

 

 "2از  1صفحه "

 :گذاربيمهنام   -1

                                                   نام مدير كارخانه:

 نام مدير فنی:

 :                                                                     گذاربيمهنشانی  -2

 تلفن:                  فكس:                                                                                                

 موضوع مورد بيمه: -3

 

 :                                                                     مورد بيمهنشانی محل  -4

 تلفن:                  فكس:                                                                                                

 :مورد بيمهبه محل  آهن يا فرودگاهنزديكترين ايستگاه راهنام  -5

 النفع:     ماه از تاريخ                    تا تاريخمدت مورد درخواست برای پوشش بيمه عدم -6

 النفع در رابطه با چه خطراتی مد نظر است؟عدم -7

 

 

 ميانگين ميزان خريد ساليانه مواد اوليه در سه سال گذشته چقدر ميباشد؟ -8

 

 گذشته به تفكيک محصوالت چقدر ميباشد؟ ميانگين ميزان فروش ساليانه در سه سال -9

 

 ميانگين مدت زمان توقفات ناخواسته خط توليد در سه سال گذشته چند روز بوده است؟ -10

 

داليل توقفات ناخواسته خط توليد در سه سال گذشته چه مواردی بووده اسوت )درصوورت امكوان  -11

 درصد هريک را مشخص نمائيد(؟

 

 

 

 

 گذار به دليل توقفات ناخواسته خط توليد در سه سال گذشته چقدر ميباشد؟بيمهميانگين زيان  -12

 



 « (MLOP) آالتشكست ماشينالنفع ناشی از عدمپرسشنامه بيمه » 
 

 

 "2از  2صفحه "

 گذار چند درصد است )حداقل بايد ده درصد باشد(؟فرانشيز درصدی مورد نظر بيمه -13

 گذار چند روز است )حداقل بايد دو روز باشد(؟بيمهفرانشيز زمانی مورد نظر  -14

 گذار چند ماه است )حداكثر بايد نه ماه باشد(؟حد غرامت زمانی مورد نظر بيمه -15

آالت كارخانه در خود كارخانه، چند درصد در داخل كشور و چنود چند درصد قطعات يدكی ماشين -16

 درصد از خارج كشور تأمين ميگردد؟

 

 

 آالت كارخانه چند سال ميباشد؟نگين عمر ماشينميا -17

 عمر مفيد اين نوع كارخانه چند سال است؟ -18

  آالت كارخانه به چه صورت است؟ای( ماشين)تعميرات دوره PMبرنامه  -19

 

 آالت كارخانه به چه صورت است؟برنامه كاليبراسيون ابزار دقيق ماشين -20

 

عووار   %5/1ماليات بور ارزش افوزوده و  %5/1اد قانون مكلف به وصول شركتهای بيمه به استن": تذكر

به حساب سازمان امور مالياتی ميباشوند  لوذا در آن گذاران و واريز شهرداريها و دهداريها از كليه بيمه

 "به حق بيمه محاسبه شده اضافه ميگردد  ٪3مجموع 

 :)لطفاً هر توضيح اضافی را كه الزم ميدانيد ذكر فرمائيد( مالحظات

 

 

 

 

بدينوسيله اعالم ميدارد كليه اظهارات مندرج در اين پرسشنامه مقرون به صحت و منطبق با آخورين    

ناموه و زوز  باشد و همچنين موافقت دارد كه اين پرسشنامه اسوا  صودور بيمهگذار میاطالعات بيمه

نامه مسئول است و خوارج از آن گر فقط در چهارچوب شرايط و مقررات بيمهبيمه يرد الينفک آن قرار گ

 گر متعهد است كليه اطالعات فوق را محرمانه تلقی نمايد تعهدی ندارد  بيمه

 

 :گذاربيمهتاريخ:                                               نام و مهر و امضای 

 
 


