
 (C.P.M) آالت و تجهيزات پيمانكارانماشين پرسشنامه بيمهب   
 

 

 "2از  1"صفحه 

 :بيمه گذارنام و نشاني  -1
 

 تلفن:                 فكس:                                                                               

 :در آن فعاليت ميکنند و تجهيزات آالتماشين کاری کهنوع  -2

   

 آالت:نوع ماشين -3

 آالتساير ماشين   حفاری آب آالتماشين   ساختمانی، حفاری نفت يا گاز آالتماشين

 تا تاريخ               از تاريخ   روز          :ای يمهبمورد درخواست برای پوشش مدت  -4

 :آالتفعاليت ماشيني ئمحدوده جغرافيا آدرس -5
 

 فکس:تلفن:                                                                                               

 خير   ايد؟   بليداشته انآالت و تجهيزات پيمانكاربيمه ماشين آيا قبلا  -6
 :و نزد كدام شركت بيمه "2صفحه "آالت در براي كدام رديفهاي فهرست ماشين ،درصورت مثبت بودن پاسخ

 
 

يلا كار درايام تعطيل   ،كاردرشب ،هاي اضافي براي اضافه كاريهزينهنگام بروز خسارت ه در مايليدآيا  -7
 خير   بلي؟   هزينه اضافی حم  هوائی   خير   بلي؟   باشدنيز تحت پوشش هزينه حم  سريع 

 خير   بليآالت و تجهيزات مورد بيمه تمام يا قسمتی اجاره شده است؟   آيا ماشين -8
ا نام آن ماشين  آالت و نام و آدرس مالکين آنها را ذکر نمائيد:اگر چنين است لطفا

 
 

  ؟اضافی ديگری مورد درخواست ميباشد هایپوشش چه -9
 حم  داخلی

    ميکنندآالتی که در زيرزمين کار پوشش ماشين
 :                      )لاير( ارزش اموا  مجاور  اموا  مجاور
 :                    )لاير( برای هر نفراشخاص ثالث غرامت جانی 
 :               )لاير( برای چند نفراشخاص ثالث غرامت جانی 

 :)لاير( ثالث مالی خسارت
ا نام ببريد(: ساير                                                         )لطفا

 خير   نو ميباشد؟   بلیای مورد تقاضا برای پوشش بيمهآالت آيا ماشين -10

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

ناملله بللا منشللن بيرونللی ميباشللد و تنکيللد ميگللردد خسللارتهای شکسللت خطللرات تحللت پوشللش ايللن بيمه تللذکر:
 نامه پوشش ندارد.مکانيکی قطعات داخلی در حين انجام کار در اين بيمه

 خير   بلی؟  اندمورد تقاضا قبلا خسارتی داشتهآالت آيا ماشين -11
ا توضيح دهيد:  درصورت پاسخ مثبت لطفا

  
 

 ا مشخصات و ارزش ماشين  " ذکر نمائيد:2را در جدو  صفحه " ایمورد تقاضا برای پوشش بيمه آالتلطفا



 (C.P.M) آالت و تجهيزات پيمانكارانپرسشنامه بيمه ماشين
 
 

 "2از  2"صفحه 

 آالت پيمانكارانآالت و تجهيزات درخواست شده براي بيمه ماشينت ماشينمشخصا

 رديف
 به تفکيک آالتنام ماشين

 ، مد ، سازنده، ظرفيت، شماره سلاير(وع)شام  ن
سا  
 ساخت

 1شده مبالغ بيمه
 )واحد پو :       (

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

  جمع مبالغ مورد بيمه:

( مبلغ مورد بيمه بايد شام  ارزش روز جايگزينی اقلم مورد بيمه با اقللم نلو از هملان نلوع و ظرفيلت 1)
)درصلورت وجلود( باشلد درغيراينصلورت و هزينه نصب ، حقوق و عوارض گمرکی هزينه حم مشتم  بر 

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

 %5/1ماليللات بللر ارزش افللزوده و  %5/1بيملله بلله اسللتناد قللانون مکلللف بلله وصللو  : "شللرکتهای تللذکر
به حسلاب سلازمان املور ماليلاتی ميباشلند. آن گذاران و واريز عوارض شهرداريها و دهداريها از کليه بيمه

 به حق بيمه محاسبه شده اضافه ميگردد." ٪3لذا در مجموع 
 

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

دارد كليلله اظهلارات منلدر  در ايللن پرسشلنامه مقلرون بلله صلحت و منطبلق بللا بدينوسليله اعللم ملي
نامه و جزء باشد و همچنين موافقت دارد كه اين پرسشنامه اساس صدور بيمهگذار ميآخرين اطلعات بيمه
نامله مسلئو  اسلت و خلار  از آن گر فقلط در چهلارچوب شلرايط و مقلررات بيمهبيمله د.الينفك آن قرار گيلر
 گر متعهد است كليه اطلعات فوق را محرمانه تلقي نمايد.تعهدي ندارد. بيمه

 

 :گذاربيمهتاريخ:                                               نام و مهر و امضای 
 
 
 

 
 
 
 


