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 بسوِ تعبلی

 "آالت کشاورزی جامع ماشین "پرسشنامه بیمه و پیشنهاد

 

 :بیوِ گزاسهحتشم
 کِ اسبس اًعمبد لشاسداد بیوِ بَدُ الذام فشهبییذشٌبهِ یي پشسخَاّشوٌذاست ًسبت بِ هطبلعِ دلیك ٍتکویل هٌذسجبت پیشٌْبدهزکَسبب تَجِ بِ اطالعبت هَسد دسخَاست دسهتي ا

 :تزکشات هْن

  ُت خسبست خَاّذ بَددسصَستی کِ هبلی بِ کوتشاصلیوت ٍالعی آى بیوِ شذُ ببشذ،بیوِ گشفمط بِ تٌبسب هبلغی کِ بیوِ کشدُ است بب لیوت ٍالعی هبل هسئَل پشداخ: لبًَى بیوِ  10هبد. 

 ٍ ضعیت بیوِ شذُ هالن عول ٍساکتبببِ بیوِ گشاعالم ًوبیذ ،بذیْی است دس غیش ایٌصَست آخشیي ...بیوِ گزاس هَظف است ّشگًَِ تغییشدسهفبد پیشٌْبد ٍپشسشٌبهِ سا اص لبیل هبلکیت،ًشبًی             

 .بیوِ گشخَاّذبَد

  کِ هَسد تبییذ بیوِ گزاس هی ببشذ تٌظین گشدیذُ است بیوِ هبشیي آالت پیوبًکبسی ٍ ششایط عوَهی هسئَلیت هذًی عوَهی ششایط ششایط اختصبصی پیَست ًٍیض  ایي پیشٌْبد بشاسبس. 

 

 :ضماسٌ اقتػادی /ضماسٌ ملی                                                         :       ضشکت /وام تیمٍ گزاس

 

 :حقیقی هی ببضذ،ًسبت بِ تکویل اعالعبت ریل اقذام فشهبییذدسصَستیکِ هبلک ٍسیلِ ضخصیت       

  :وًع گًاَیىامٍ.                            :ضغل                   :سه                                               :وام ساکة يسیلٍ وقلیٍ

  :تاسیخ غذيس گًاَیىامٍ                                                                                            :ضماسٌ گًاَیىامٍ

 :کذپستی                                                                                                                    :وطاوی

 :پست الكتشيویك / تلفه َمشاٌ                                                         :تلفه ثاتت

 

 ليـــات تكميــالعـــاط
 
 

 تلی         خیشآیا يسیلٍ وقلیٍ داسای ساتقٍ پًضص تیمٍ ای تًدٌ است؟  

       31:          /      /       تاسیخ اوقضاء       :                                                    ضماسٌ تیمٍ وامٍ .:                             وام ضشکت تیمٍ گش 

              تلی          خیش آیا اص محل تیمٍ وامٍ خساست دسیافت داضتٍ ایذ؟         

 :میضان خساست                                                               :علت حادثٍ   31/     /           :  تاسیخ حادثٍ

 (وام يوسثت افشاد رکش گشدد)       تلی          خیشآیا اضخاظ دیگشی اص ایه يسیلٍ استفادٌ می ومایىذ؟    

 

                                                              خیش        تلی         ؟سا داسیذیك وقطٍ تٍ وقطٍ ی دیگش اص ماضیه آالت کطايسصیتقاضای پًضص حمل آیا 

              تاضذ؟ چىذکیلًمتشمی مًسد تیمٍ دسمذت تیمٍ وامٍ  حذيد مكاوی تغییشمحل

 دضت            جلگٍ            مىاطق کًَپایٍ ای           مىاطق کًَستاوی:  محل َای جغشافیایی استفادٌ اص ماضیه آالت کطايسصی 
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 ... اعالعبت تکویلیاداهِ 

  تلی         خیشآیا ماضیه آالت مزکًسدسَه تاوك ، مًسسٍ یا اضخاظ دیگش می تاضذ؟  

 : میضان تشَیه:                                                    وام مشتُه

 (ركشگشدد)قطعی سسمی       يکالتىامٍ سسمی        قًلىامٍ ای         سایش        :وًع مالكیت ماضیه آالت

 .خَاّذ بَد( هبلک)سضبیت كتبی صبحب سٌذببحضَسٍاعالم  ٍكبلتٌبهِ سسویدسصَستیکِ بیوِ گزاس دسصهبى ٍقَع خسبست هبلک سسوی ٍسیلِ ًقلیِ ًببضذ، پشداخت خسبست هستلضم اسایِ  :تَجِ هْن

       ضشح هبضیي آالت كطبٍسصي

 (اسایِ ًوبیٌذ ریلفشم  هغببقتَاًٌذ لیستی اصهبضیي آالت كطبٍسصي سا بب اعالم هطخصبت ٍاسصش هشبَعِ  اضخبظ حقَقی هی)

 (بِ سیبل)اسصش ٍسیلِ ًقلیِ شفیتــظ بسُ ضبسیــضو بسُ هَتَســضو گــسً سبل سبخت ًبم ٍسیلِ ًقلیِ

       

 

 :دس مقاتل خطشات  هَسد تعْذ ایي بیوِ ًبهِبخص اٍل خغشات 

           بشخَسدجسن خبسجی ، سقَط بْوي ، عَفبى ٍتٌذببد ل،ـسی ، صلضلِ صبعقِ ،، اًفجبس ،آتطسَصي،بدف ـبدم ،تصـَط ٍ ٍاطگًَی، تصـسق سشقـت كلـی ،

 .می تاضذ  ًطست ٍ ساًص صهیي

 :حدود تعهدات این بيمه نامه 
 

 : بخص اٍل

 سیال                                              :تٍ حشيف                                                                        :تٍ عذد: اسصش يسیلٍ وقلیٍ: الف  

 سیال                          :                     تٍ حشيف                                             :تٍ عذد:تٍ ضشح ریل  اضافی اسصش لًاصم يتجُیضات: ب 

 (تٍ سیال ) اسصش  بفِـــَاصم اضـــشح لــــض سدیف

   

   

 .الذام فشهبییذ بخش دٍم توبیل بِ پَشش تکویلی ریل داسیذ ًسبت بِ هشخص ًوَدى ایي پَششْب ببپشداخت حك یبوِ اضبفیچٌبًچِ بیمه گذارمحتزم ** 

 :بخص دٍم  

 ریال11 ر000ر000                     :      حذاکثشحذاکثش تعُذ تیمٍ گش دس مقاتل خساست مالی تٍ اضخاظ ثالث دس طًل مذت قشاسداد  -3

 ریال 000ر000ر000                     :تیمٍ وامٍ حذاکثشتعُذ پشداخت غشامت وقع عضًتٍ اضخاظ ثالث دس طًل مذت  ي غشامت فًت  -2

 ریال100ر000ر000                 :تیمٍ وامٍ يسیلٍ وقلیٍ دس طًل مذت  ساوىذٌغشامت فًت يحذاکثشتعُذ پشداخت غشامت وقع عضًتٍ  -1

 ریال20ر000ر000 :         دس طًل مذت تیمٍ وقلیٍ يسیلٍ  وىذٌَضیىٍ دسمان واضی اصخطشات تحت پًضص تشای اضخاظ ثالث  ي ویض سا  -4    
 

بِ ًوبیٌذگی اص سَی بیوِ گزاس، ضوي آگبّی اصششایط  عوَهی ٍخصَصی ایي لشاسداد بیوِ ،تمبضب  داسم   /بِ عٌَاى  بیوِ گزاس.                                                                                           :ایٌجبًب 

                                                                                                                  .ِ ًوبییذـبیوٍدسخَاستی دس همببل پَششْبی فَق الزکش  " سبلــیک " بِ هذت  13             /               /                  هَسخ  24بب تَجِ  بِ اطالعبت  فَق الزکش ٍ اص سبعت 

 امضاء بیمه گذار                                                                                                                                                                                
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 فـرم بازدیـد از مـورد بيمـه
 :وضعيت سالمت مورد بيمه 

 :سقف  :سمت چپ :سمت راست

 :عقب  : جلو 

 :وضعیت سالمت موتور :وضعیت سالمت اتاق

 :نظزيه كارشناس 

 

 

 اهضبء كبسضٌبس 

 

 بخص دٍم                                              : (سیبل بِ)حق بیوِ  ؛بخص اٍل                                                        :(سیبل بِ)حق بیوِ

 سیبل                                                                                     : كلی  عَاسض

 سیبل                                                                 : كلی  هبلیبت بشاسصش افضٍدُ

 :بِ حشٍف                                                                :جوع كل حق بیوِ بِ سیبل 

 :  ًحَُ ٍصَل حق بیوِ 

  :ببًک                                              :چک ّبي چک           ضوبسُ         ًقذ             

 

 11/        /                       :تبسیخ صذٍس                          /                                      /                   : ضوبسُ بیوِ ًبهِ 

 : كذ                                                  :ًوبیٌذگی                                                :هسئَل هبلی

 ضعبِ/هْشٍاهضبء ًوبیٌذُ                                                                                                  
 

 

 .د وخًاهذ بًشزکت سهامی بیمه آسیا  يیاتعهذی بزای متقاضی/آن مًجذ هیچگًوه حقی بزای بیمه گذار ایه پیشىهاد به تىهایی فاقذ هزگًوه اعتبارمی باشذيباتکمیل

 شزكت سهامی بیمه آسیا                                                                                                   

 سكهاي متنوعيمديزيت بیمه هاي مهندسی ور                                                                                                        


