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 "4از  1"صفحه 

 :گذارنام و نشاني بیمه -1
 فکس:              تلفن:                                                      

 دراختیار گیرنده   اجاره كننده سردخانه   اجاره دهنده   مالك   :گذاربیمهوضعیت  -2

 متفاوت است(: گذاربیمه)اگر با  و نشاني در اختیار گیرنده نام -3
 تلفن:              فکس:                                                          

 نام و نشاني سردخانه: -4
 فکس:   تلفن:                                                                                        

 :به سردخانهآهن/فرودگاه نزدیكترین ایستگاه راهنام  -5

 طول سالماه در        در       در تمام سال   :سردخانه میزان فعالیت -6

 نوع سردخانه:  -7
 تحت شرایط انجماد یا انجماد شدید

      تحت شرایط برودت با اتمسفر عادی
 (CAه )تحت شرایط برودت با اتمسفر کنترل شد

 مشخصات سردخانه

            شماره اتاق

            (2m) مساحت

            (m) ارتفاع

            (c0) حرارت درجه

            (%) نسبي رطوبت

            1(%) گاز كربنیك

            1(%) اكسیژن

            1(bar) فشار هوا

 پاسخ داده شود. )با اتمسفر كنترل شده(CA هاي در سردخانه فقط در مورد انبارداري (1)

 )نام ببرید(:سایر   پالستیك فوم   پشم سنگ   چوب پنبه   نوع عایق: -8

 تاریخ آخرین تعویض عایق:                     تاریخ آخرین بازرسي عایق: -9

  ببرید(؟ ناملطفاً سخ مثبت درصورت پا) آیا سایر امكانات انبارداري موجود میباشد -10
 
 

 نام و نشاني آن را بنویسید:لطفاً  ،درصورت وجود سردخانه جایگزین -11
 تلفن:               فکس:                                                                

 km       :فاصله سردخانه جایگزین
 %:       ي كه میتوان انبار كردئدرصد كاال

 از تاریخ                    تا تاریخ روز       انبارداری: مدت
 ؟)درصورت پاسخ مثبت لطفاً توضیح دهید( مورد استفاده قرار گرفته است آیا سردخانه جایگزین اخیراً 
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 ؟(توضیح دهیدلطفاً درصورت پاسخ مثبت ) كاالهاي آن وارد آمده استآیا تاكنون خسارتي به سردخانه یا  -12
 
 
 

درصورت پاسخخ مثبخت از چخه تخاریخي و نخزد كخدام شخركت ) آالت داردآیا سردخانه بیمه شكست ماشین -13
ً  ،بیمه  ؟(اعالم فرمائید "4صفحه "آالت سردخانه را در جدول مشخصات ماشین لطفا

 

 برداري قرار گرفته است؟براي نخستین بار مورد بهرهسردخانه  تاریخیاز چه  -14

ً  ،درصورت پاسخ مثبت) آیا انتقال جریان از یك واحد به واحد دیگر امكانپذیر است -15 نمودار جریان  لطفا
 (؟اصلي را ضمیمه نمائید

 درصد      پس از پر شدن تمام انبارهاي سردخانه چه ظرفیتي از تبرید باقي میماند؟  -16

 )نام ببرید(: انواع دیگر   12 فریون   22فریون  آمونیاك   نوع مبرد: -17

 در كف   در دیوارها   در سقف   هاي انتقال دهنده مبرد:محل نصب لوله -18

 )نام ببرید(:  سایر   توسط دولت   توسط كاركنان سردخانه   وضعیت نظارت: -19

    ممنظ   نامنظم   نوع نگهداري: -20
 :)ذکر نمائید( غیره   ماهه    6ماهه 3   در فواصل:

 نحوه نگهداری و برنامه بازرسی را توضیح دهید:لطفاً  -21
 
 

 شركت تعمیر و نگهداري   كاركنان سردخانه   اجاره كننده   سازنده   نگهداري توسط: -22

23-  ً  ا بنویسید:گیري براي موارد زیر رتعداد كل وسایل اندازه لطفا

  CO 1غلظت   2CO 1غلظت   1رطوبت نسبي  درجه حرارت

 :1فشار هوا در داخل انبارها را بنویسیدلطفاً  -24

 خیر   بلی   آیا تنظیم كننده مستقل دما نیز در هر انبار سردخانه وجود دارد؟ -25

  :1رطوبت نسبي  :درجه حرارت برای: برحسب ساعت فواصـل كنترل -26

  :CO1غلظت   :1فشار هوا  2CO:1 غلظت

 پاسخ داده شود. )با اتمسفر كنترل شده( CAهاي انبارداري در سردخانه موردفقط در (1)

 ؟)لطفاً درصورت پاسخ مثبت توضیح دهید( آیا براي تعطیالت رسمي نحوه كنترل دیگري وجود دارد -27
 
 

 آالت نصب شده است؟ب و یا نقص ماشینآیا وسایل اعالم خطر جهت نشان دادن اختالل یا عی -28
 )لطفاً توضیح دهید(: دیداري   شنیداري:   باشددرصورت پاسخ مثبت، اعالم خطر به چه صورت مي

 
 :براي جلوگیري از خسارت چه اقدامي صورت میگیرد ،درصورت پاسخ منفي
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نخوع و لطفخاً )در صخورت پاسخخ مثبخت  آیا تجهیزات اعالم و اطفای حریق در سردخانه موجخود میباشخد -29
 ؟تعداد آنها را مشخص فرمائید(

 
 

 ؟اند )لطفاً درصورت پاسخ مثبت توضیح دهید(آیا پرسنل آموزشهای ایمنی و اطفای حریق را دیده -30
 
 

بخرداري ورود و بازدید از انبارها در حین بهرهرل شده، کنتانبارداري تحت شرایط اتمسفر آیا درمورد  -31
 خیر   بلی   پذیر است؟امكان

نحخخوه آن را لطفخخاً )در صخخورت پاسخخخ مثبخخت  شخخودا درخخخالل انبخخارداري بازرسخخي ميهخخآیخخا وضخخعیت كاال -32
 توضیح دهید(؟

 
 

 به چه صورتی انجام میگیرد؟ تامین انرژي -33
 بوسیله دوخط فرعي   بوسیله یك خط فرعي   ق شبكه سراسرياز طری   برق عمومي از طریق

ً  مین برق به صورت اختصاصيأت  جزئیات را شرح دهید(: )لطفا
 

 يئهوا   زمیني؟   نحوه قرار گرفتن كابلها -34

 خیر   بلی   آیا قطع برق در دو سال گذشته بیش از دو ساعت بوده است؟ -35
 را قید فرمائید(: حداكثر زمان قطع برقو  عات قطع برقدرصورت پاسخ مثبت تعداد دف)
 

كه هر زمان قادر به تولید برق بخه ظرفیخت مخورد نیخاز  )اضطراري( آیا تجهیزات ژنراتور آماده به كار -36
 ؟(ظرفیت كل آنرا برحسب كیلووات و تعداد آنرا بنویسید لطفاً درصورت پاسخ مثبت ) وجود دارد ،كل سردخانه باشد

 

 شده یبندبسته   (بندی)بدون بسته ایفله؟   كاالهاي موضوع بیمهوضعیت انبارداری  -37

 ی درخواست شده برای بیمه فساد کاال در سردخانهمشخصات کاالها

  كاالهاي انبار شده درجهنوع و 
 به تفکیک

حداكثر 
 مقدار

تعداد 
 اتاقها

دوره عدم بروز 
 2و1خسارت به ساعت

 یکبه تفک لغ مورد بیمهامب
 4و3(واحد پول:       )

     

     

     

     

     

     

     

  جمع مبالغ مورد بیمه:
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 توضیحات جدول صفحه قبل:

ر خالل آن كاالهاي انبخار ساعت و یا بیشتر( كه د 48یا  24یا  12 اي است )مثالً ( دوره عدم بروز خسارت دوره1)
نامخه قابخل آالت كخه طبخق شخرایط بیمهشده تحت هر شرایطي به علت افخزایش درجخه حخرارت ناشخي از شكسخت ماشخین

ً باشد و یا قطع برق، عليپرداخت مي بستگي به نوع و مقخدار  االصول فاسد نمیشوند. دوره عدم بروز خسارت اساسا
 مورد استفاده در سردخانه دارد. كاالهاي انبار شده و مشخصات خاص عایق

مخخدت  ،دوره عخخدم بخخروز خسخخارت بجخخای )بخخا اتمسخخفر كنتخخرل شخخده( CAهاي ( درصخخورت انبخخارداري در سخخردخانه2)
 مورد نظر را بنویسید.کاالی انبارداري 

 است.نامه و در طول مدت بیمه کاال( منظور حداكثر غرامت براي هر 3)
نامخه ر قیمخت تقریبخی فخروش قابخل حصخول کخاالی انبخار شخده در مخدت اعتبخار بیمخه( مبلغ مورد بیمه برابر با حداکث4)

 میباشد.

 سردخانه آالتمشخصات ماشین

 به تفکیک )شامل نوع، مدل، سازنده، سال ساخت، ظرفیت، شماره سلایر( آالتنام ماشین ردیف

  

  

  

  

  

  

  

 %5/1مالیخخات بخخر ارزش افخخزوده و  %5/1ل : "شخخرکتهای بیمخخه بخخه اسخختناد قخخانون مکلخخف بخخه وصخخو1تخخذکر
به حسخاب سخازمان امخور مالیخاتی میباشخند. آن گذاران و واریز عوارض شهرداریها و دهداریها از کلیه بیمه

 به حق بیمه محاسبه شده اضافه میگردد." ٪3لذا در مجموع 

مکعخب سخالن  هخر متخرسخالن سخرد بخا دمخای بخاالتر از صخفر بخرای در  انبار کردن محصوالت غخذائی: 2تذکر 
 مورد قبول میباشد. kg 160ماکزیمم 

بخرای هخر متخر ( -Co 18در سالن انجماد با دمای زیر صفر )حداکثر  : انبار کردن محصوالت غذائی3تذکر 
 مورد قبول میباشد. kg 240مکعب سالن ماکزیمم 

 :)لطفاً هر توضیح اضافی را که الزم میدانید ذکر فرمائید( مالحظات
 
 
 
 

بدینوسیله اعالم میدارد كلیخه اظهخارات منخدرر در ایخن پرسشخنامه مقخرون بخه صخحت و منطبخق بخا آخخرین    
نامه و جزء الینفك باشد و همچنین موافقت دارد كه این پرسشنامه اساس صدور بیمهگذار مياطالعات بیمه
و خخارر از آن تعهخدي نامخه مسخئول اسخت گر فقخط در چهخارچوب شخرایط و مقخررات بیمهبیمه آن قرار گیرد.

 گر متعهد است كلیه اطالعات فوق را محرمانه تلقي نماید.ندارد. بیمه
 

 :گذاربیمهتاریخ:                                               نام و مهر و امضای 

 
 


