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                                 :بيمه گذارنام و نشاني  -1

  :كد پستي :                                                        كدملي با كد اقتصادي 

  :كساف                                                   :تلفن 

  هنده          اجاره كننده سردخانه            دراختيار گيرنده  مالك         اجاره د:   بيمه گذاروضعيت 

  ) :با پيشنهاد دهنده متفاوت استاگر (نام و نشاني در اختيار گيرنده 

  :فاكس:                      تلفن   

  :نام و نشاني سردخانه 

  :كساف          :ن تلف

  :به سردخانهفرودگاه / آهن  نزديكترين ايستگاه راه

  ماه درطول سال …………… دردر تمام سال          در حال كار     سردخانه نوع -2

  مشخصات سردخانه

                            شماره اتاق

                            )مترمربع(مساحت 

                            )متر(ارتفاع 

ــه ــرارت  درجـــــ حـــــ

  )سانتيگراد(

                          

                            )درصد(نسبي رطوبت

                             1)درصد(گاز كربنيك 

                            1) درصد(اكسيژن 

                            1) بار(فشار هوا 

  

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

  ) :نام ببريد(   ساير     فوم پالستيك   پشم سنگ   چوب پنبه   : نوع عايق 

  :آخرين تعويض عايق تاريخ        :تاريخ آخرين بازرسي عايق 

درصـورت لـزوم در   و درصورت پاسخ مثبت نـام ببريـد   (    خير     بلي     :باشد آيا ساير امكانات انبارداري موجود مي

  ) :برگه جداگانه نوشته شود

  

  :نام و نشاني آن را بنويسيد ،درصورت وجود سردخانه جايگزين

  ماه. …مدت؟    درصد ……………توان انبار كرد؟  كه مي درصد كااليي ،كيلومتر.. ……فاصله سردخانه جايگزين؟ 

توضيح  "در صورت پاسخ مثبت لطفا(� خير   �   بلي ر گرفته است؟مورد استفاده قرا "آيا سردخانه جايگزين اخيرا

   )دهيد
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  :ح دهيدتوضي "لطفادرصورت پاسخ مثبت  ،آيا تاكنون خسارتي به سردخانه يا كاالهاي آن وارد آمده است

  :آالت سردخانه  ماشين - 3

  خير     بلي    آالت دارد؟ آيا سردخانه بيمه شكست ماشين

  …………………و نزد كدام شركت بيمه؟  ………………درصورت مثبت بودن پاسخ از چه تاريخي؟ 

  برداري قرار گرفته است؟ از چه زماني سردخانه براي نخستين بار مورد بهره

  .اعالم فرمائيد "5"صفحه ا در جدول آالت سردخانه ر مشخصات ماشين "لطفا

  خير     بلي      پذير است؟ آيا انتقال جريان از يك واحد به واحد ديگر امكان

  .نمودار جريان اصلي را ضميمه نمائيد "لطفا ،درصورت پاسخ مثبت

  درصد ……………ماند؟  پس از پر شدن تمام انبارهاي سردخانه چه ظرفيتي از تبريد باقي مي

  ):  نام ببريد(     انواع ديگر   12فريون  22فريون     آمونياك   :نوع مبرد

  در كف      در ديوارها  در سقف    :هاي انتقال دهنده مبرد محل نصب لوله

  ……………توسط      توسط دولت    دخانهتوسط كاركنان سر: وضعيت نظارت

  ):ذكر نمائيد(    غيره      شش ماهه      سه ماهه:  در فواصل       منظم    نامنظم: نوع نگهداري

  

  :نحوه نگهداري و برنامه بازرسي را توضيح دهيد

  شركت تعمير و نگهداري      كاركنان سردخانه       اجاره كننده  سازنده   : وضعيت نگهداري توسط 

  :سيستم كنترل و اعالم خطر  - 4

  :گيري براي موارد زير را بنويسيد تعداد كل وسايل اندازه "لطفا

CO2غلظت .  ………..  1رطوبت نسبي. ………درجه حرارت   
 1

CO 1غلظت      ……………… 
 ……………  

1.فشار هوا در داخل انبارها را بنويسيد
  

  خير     بلي    آيا تنظيم كننده مستقل دما نيز در هر انبار سردخانه وجود دارد؟

    …………     1رطوبت نسبي. ………     درجه حرارت ……)برحسب ساعت( فواصـل كنترل

CO2غلظت 
  .…………       CO 1غلظت    . …………        1و فشار هوا    .………      1

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

  خير     بلي    آيا براي تعطيالت رسمي نحوه كنترل ديگري وجود دارد؟

  :توضيح دهيد

  خير آالت نصب شده است؟بلي       نقص ماشين يا م خطر جهت نشان دادن اختالل يا عيب ويل اعالاآيا وس

  ):توضيح دهيد "لطفا(     ديداري      شنيداري باشد؟ اعالم خطر به چه صورت مي ،درصورت پاسخ مثبت
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  "5از3صفحه"

  گيرد؟ درصورت پاسخ منفي براي جلوگيري از خسارت چه اقدامي صورت مي

در صـورت پاسـخ مثبـت نـوع و تعـداد آنهـا را مشـخص        (و اطفاي حريق در سردخانه موجود ميباشـد؟  اعالمتجهيزات آيا 

  ):فرمائيد

  آيا پرسنل آموزشهاي ايمني و اطفاي حريق را ديده اند؟

  : انبارداري تحت شرايط كنترل اتمسفر  - 5

  خير       بلي  است؟ پذير برداري امكان آيا ورود و بازديد از انبارها در حين بهره

در صـورت پاسـخ مثبـت نحـوه آن را توضـيح      (      خيـر       بلـي      شود؟ خالل انبارداري بازرسي ميدر آيا وضعيت كاال

   ):دهيد

  :تامين انرژي  - 6

  بوسيله دوخط فرعي         بوسيله يك خط فرعي    از طريق شبكه سراسري :تامين برق عمومي

  هوايي     زميني    : هانحوه قرار گرفتن كابل

  ):جزئيات را شرح دهيد "لطفا(تامين برق به صورت اختصاصي 

  خير     بلي    آيا قطع برق در دو سال گذشته بيش از دو ساعت بوده است؟

  ……………حداكثر زمان قطع برق    ……………درصورت پاسخ مثبت تعداد دفعات قطع برق 

نيـاز كـل سـردخانه باشـد      هر زمان قادر به توليد برق بـه ظرفيـت مـورد   كه ) اضطراري(آيا تجهيزات ژنراتور آماده به كار 

  خير     بلي؟                   وجود دارد

  :درصورت پاسخ مثبت ظرفيت كل آنرا برحسب كيلو وات و تعداد آنرا بنويسيد

  بندي شده بسته        انبار شده      :كاالهاي موضوع بيمه -7

  مشخصات كاالها

تعداد   حداكثر مقدار  اي انبار شدهكااله  نوع و طبقه

  اتاقها

دوره عدم بروز 

   2و1خسارت به ساعت

توضيح در (

  )"4"صفحه

 3مبلغ مورد بيمه

توضيح (

  )"4"درصفحه

          

          

          

          

          

          

          

          

          

    :لغ مورد بيمهاجمع كل مب 
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  "5از4صفحه"

  

  :توضيحات جدول

كـه در خـالل آن كاالهـاي انبـار شـده      ) يا بيشـتر و ساعت  48 يا 24 يا 12 "مثال(اي است  رت دورهدوره عدم بروز خسا) 1(

باشد  نامه قابل پرداخت مي آالت كه طبق شرايط بيمه تحت هر شرايطي به علت افزايش درجه حرارت ناشي از شكست ماشين

بستگي به نوع و مقدار كاالهـاي انبـار شـده و     "ادوره عدم بروز خسارت اساس. شوند االصول فاسد نمي علي ،و يا قطع برق

  .مشخصات خاص عايق مورد استفاده در سردخانه دارد

مـدت انبـارداري    عدم بروز خسـارت   ورهد عالوه بر)با اتمسفر كنترل شده( CAهاي  درصورت انبارداري در سردخانه) 2(

  .بنويسيد نيزمورد نظر را 

  .ردخانه استمنظور حداكثر غرامت براي هر اتاق س) 3(

  

  :مالحظات

  

  

  

  

داردكه كليه اظهارات مندرج دراين پرسشنامه مقرون به صـحت ومنطبـق بـا آخـرين اطالعـات       بدينوسيله اعالم مي

گر فقـط در   بيمه.نامه وجزء الينفك آن قرار گيرد باشد وهمچنين موافقت داردكه اين پرسشنامه اساس صدوربيمه گذارمي بيمه

گر متعهد اسـت كليـه اطالعـات فـوق را      بيمه. نامه مسئول است و خارج از آن تعهدي ندارد بيمه چارچوب شرايط و مقررارت

  .محرمانه تلقي كند

  

  

  :نام و امضاء و مهر متقاضي               :تاريخ 

  :نمايندگي 
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  "5از  5صفحه "

  آالت سردخانه مشخصات ماشين 

  

  2 مالحظات  تعداد  سال ساخت  1شرح اقالم   رديف

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  :توضيحات 

  

درجـه  , فشـار , نـوع سـوخت  , تعداد دور, آمپر, ولتاژ, وزن, بار, سرعت, ظرفيت, شماره سريال, نام كارخانه سازنده, مدل, شامل نوع, آالت شرح كامل و درستي از تمام ماشين "لطفا )1(

  .حرارت و غيره را ارائه نمائيد

رف سه سال گذشته خراب يا شكسته شده است و نياز به تعمير داشته و يا اينكـه در معـرض خطـر بخصوصـي بـوده اسـت       آالت مورد بيمه را كه ظ اي از ماشين خصوصيات قطعه  )2(

  .ارائه نمائيد

  

  

 :نام و امضاء و مهر متقاضي                                           :تاريخ 


