
  )CPM(آالت و تجهيزات پيمانكاران پرسشنامه بيمه ماشين

 

                                                                                                                               نام و مهر وامضاء پيشنهاددهنده        

 /   :           /       تاريخ

  

  قرارداد بيمه بوده اقدام فرماييدقرارداد بيمه بوده اقدام فرماييدقرارداد بيمه بوده اقدام فرماييدقرارداد بيمه بوده اقدام فرماييدخواهشمنداست نسبت به مطالعه دقيق وتكميل مندرجات پيشنهادمذكوربا توجه به اطالعات مورد درخواست درمتن اين پرسشنامه كه اساس انعقاد خواهشمنداست نسبت به مطالعه دقيق وتكميل مندرجات پيشنهادمذكوربا توجه به اطالعات مورد درخواست درمتن اين پرسشنامه كه اساس انعقاد خواهشمنداست نسبت به مطالعه دقيق وتكميل مندرجات پيشنهادمذكوربا توجه به اطالعات مورد درخواست درمتن اين پرسشنامه كه اساس انعقاد خواهشمنداست نسبت به مطالعه دقيق وتكميل مندرجات پيشنهادمذكوربا توجه به اطالعات مورد درخواست درمتن اين پرسشنامه كه اساس انعقاد 

  :نمايندگي :                                تاريخ تكميل پيشنهاد                                  :                                       شماره بيمه نامه 

  :كد ملي يا كد اقتصادي                                                                                                          :بيمه گذارنام   -1

  :فكس                          :  تلفن                                                                                                                    :       نشاني

  :مشخصات ماشين آالت -2

  :سـال ساخت           :                   كاركرد ماشين  :                                  مارك ماشين آالت:                                        نوع ماشين آالت

  :  سريال ساخت                             :            شماره موتور       :                                    شماره شاسي
  

  ).نسبت به درج مشخصات تكميلي ماشين آالت در فرم پيوست اقدام  فرماييد  در صورتيكه ماشين آالت بيش از يكدستگاه مي باشد "لطفا (
 :                                           ارزش ماشين آالت بر اساس قيمت روز  -3

  :       ارزش ماشين آالت بر اساس قيمت جايگزيني نو         

                .)آن اقدام گرددسال بوده ويا توليد آن متوقف گرديده نسبت به اعالم ارزش واقعي يا معامالتي در بازار  10چنانچه عمر ماشين آالت بيش از :  تذكر مهم(

  :نوع پروژه اي كه ماشين آالت در آن فعاليت ميكنند -4

  سال              ماه                     روز          :        اي يمهبمورد درخواست براي پوشش مدت   -5

 : فعاليت ماشين آالتمحدوده جغرافيايي  آدرس -6

  :فكس                    :     تلفن                                                                                                                                      :نشاني  -7

  �خير             �ايد ؟                بلي   داشته انآالت و تجهيزات پيمانكار بيمه ماشين آيا قبالً  -8

  .نسبت به مشخص نمودن آن در جدول پيوست اقدام فرماييد   ،درصورت مثبت بودن پاسخ

  �خير             �د ؟                بلي  نا داشتهخسارتي  انآالت و تجهيزات پيمانكار ماشين آيا قبالً -9

  . شرح دهيد  لطفاً  ،درصورت مثبت بودن پاسخ

  �خير             �بلي  آيا كسانيكه رانندگي ماشين آالت را به عهده دارند داراي گواهينامه وياداراي تجربه كافي مي باشند ؟   -10

  . شرح دهيد  لطفاً

  �خير        �بلي   اجاره شده است ؟  ) يا قسمتي تماماً(ات پيشنهاد شده براي بيمه آالت و تجهيز آيا ماشين  -11

  :نام و نشاني مالك را ذكر كنيد بودن پاسخ لطفاًدرصورت مثبت 

  :كد ملي يا كد اقتصادي                                                                       :مالك نام  

  :فكس                       :  تلفن                                                                                                         :                                       نشاني 

  خطرات زير قرار دارند؟كداميك از درمعرض بيشتر  مورد نظر آالت و تجهيزات ماشين  -12

            �رانش زمين    �گردباد     �طوفان      �سيل    �زلزله دريائي   �آتشفشان   �زلزله   �صاعقه   �انفجار   �سوزي آتش

  ):نام ببريد لطفاً(     �ساير     �طغيان آب   �  واژگوني در آب

  محل فعاليت ماشين آالت در كداميك از مناطق زير است ؟ -13

  �يكار در مناطق كوهستان      �نشست زمين       �ريزش كوه يا صخره      �كار در زمين نرم يا باتالقي      �كار در تونل     �نكار در زيرزمي

  ):نام ببريدلطفاً (   �ساير

  :نوع پوشش اضافي ديگري كه مورد درخواست ميباشد ذكر نمائيد هرلطفاً  -13

  :مالحظات

  
  



  )CPM(آالت و تجهيزات پيمانكاران پرسشنامه بيمه ماشين

 

                                                                                                                               نام و مهر وامضاء پيشنهاددهنده        

 /   :           /       تاريخ

  

  :نمايندگي                                    :     تاريخ تكميل پيشنهاد                                                                                     :    شماره بيمه نامه 
  

  آالت پيمانكاران شده براي بيمه ماشين درخواستآالت و تجهيزات  فهرست ماشين

  
  

  

          

ارزش ماشين آالت بر   آالت ماشيـن مشخصات عمومي

  قيمت روزاساس 

ارزش ماشين آالت بر اساس 

  قيمت جايگزيني نو
  شماره شهرباني  ماشين آالت نوع  رديف

سال 

  ساخت
  رنگ  سريال ساخت  شماره شاسي  شماره موتور  ماشين كاركرد

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

  

      :مبالغ مورد بيمه جمـع كـل  


