فرم پیشنهاد و پرسشنامه بیمه هواپیما
Aircraft Insurance Questionnaire & Proposal Form
قببل تًجٍ بیمٍ گذار محتزم:
وظز به ایىکه بیمه وامه مًرد درخًاست شما بز اساس اطالعا ت مىذرج در ایه بزگ
صادر می شًد ،لذا خًاهشمىذ است در تکمیل آن دقت فزماییذ .

کارگ اری /نماینذگی
س
مشخصات
کس:

کبرگاری:
ومبیىسگی /س

مشخصات بیمه گذار حقوقی
وبم ضزکت/سبسمبن:

ضمبرٌ ثجت:
تلفه

کس پستی:

وًع فعبلیت ضزکت/سبسمبن:
فبکس :

:

وطبوی:
مشخصات بیمه گذار حقیقی
وبم ي وبم ذبوًازگی:
وطبوی:

تلفه :
کس پستی:

کس ملی:

مــــذت بیمــــــه
تبرید ضزيع ثیمٍ :

تبرید پبیبن ثیمٍ :

مشخصات فىی هًاپیما
نوع هواپیما

نام کارخانه ساسنذه

عالمت ثبتی

شماره سزیال بذنه

سال
ساخت

نوع وتعذاد موتور

شماره سزیال موتور

قیمت هواپیما

مًرز استفبزٌ :
تعساز ذسمٍ پزياسی :

ظزفیت مسبفز :
يسن ثبر لبثل حمل تًسط مسبفز:

ارسش تجُیشات اضبفی :

تجُیشات اضبفی :
مطدصبت ذلجبن :

مشخصات پزياسی هًاپیما
میبوگیه سبعبت پزياس زر َفتٍ :

کل سبعبت پزياس تب کىًن :
محسيزٌ جغزافیبیی ي مسیزَبی عمسٌ پزياسی:

مشخصات عمًمی
آیب ًَاپیمب اجبرٌ ای است؟

بلي □

خير □

وبم مبلک ي یب استفبزٌ کىىسٌ لجلی :

آیب ًَاپیمب پزياس ضجبوٍ زارز؟

بلي □

خير □

مست سبعت پزياس ضجبوٍ

:

آیب ًَاپیمب لجال زارای پًضص ثیمٍ ثًزٌ است؟

بلي □

خير □

وبم ثیمٍ گز يضمبرٌ ثیمٍ وبمٍ لجلی:

سبختمبن مزکشی  :تُزان -میذان آرصاوتیه -خیبببن الًوذ -شمبرٌ 24
صىذيق پستی 15875-5616 :تلفه 89382 :ومببز 88648372 :

صفحٍ  1اس 2

فرم پیشنهاد و پرسشنامه بیمه هواپیما
Aircraft Insurance Questionnaire & Proposal Form
قببل تًجٍ بیمٍ گذار محتزم:
وظز به ایىکه بیمه وامه مًرد درخًاست شما بز اساس اطالعا ت مىذرج در ایه بزگ
صادر می شًد ،لذا خًاهشمىذ است در تکمیل آن دقت فزماییذ .
وًع سبسٌ آضیبوٍ :

محل اصلی وگُساری ًَاپیمب :
آضیبوٍ زارای تجُیشات تعمیز ي وگُساری □ اطفبء حزیك □ ي سبیز مًارز ایمىی □ می ثبضس.

میبوگیه میشان حمل ثبر مبَیبوٍ ثزای َز ًَاپیمب :

میبوگیه میشان حمل مسبفز مبَیبوٍ ثزای َز ًَاپیمب :
تعمیز ي وگُساری ًَاپیمب ثٍ عُسٌ کسام ضزکت /مًسسٍ می ثبضس؟
مطرصبت ضزکت تعمیز ي وگُساری ًَاپیمب لیس ضًز:
آزرس:

تلفه :

سبثمٍ ذسبرت ثیمٍ گذار زر پىج سبل گذضتٍ :
میشان ذسبرت زریبفتی اس ضزکت ثیمٍ گز لجلی ثٍ اسای َز یک اس ًَاپیمبَبی وبيگبن ثیمٍ گذار :
پًشش ها ي تعهذات
پًضص َبی ثیمٍ ای مًرز زرذًاست:
پًضص ثسوٍ □

مسئًلیت اضربظ ثبلث □

مسئًلیت سزوطیه ي ذسمٍ □

مسئًلیت ثبر َمزاٌ مسبفز□

فزاوطیش ثسوٍ □

جىگ ثسوٍ □

لطعبت یسکی□

سبیز........................................................ :

اگز کلًس ذبصی مًرز زرذًاست می ثبضس

اضبرٌ فزمبییس ....................................... :

................................................

..................... .............................................

حذيد غزا مت ي خسـارت مـالی مًرد درخًاست بیمه گذار
مًارد درخًاست
 .1سقف پًشش مسئًلیت حًادث سزوشیه بببت َز وفز

مبلغ مًرد بیمه
ياحذ پًل

 .2سقف پًشش اشخبص حبلج ( جبوی ي مبلی )
 .3سقف پًشش ببر َمزاٌ
 .4سقف پًشش فزاوشیش بذوٍ
 .5سقف پًشش قطعبت یذکی
 .6سبیز پًشش َبی مًرد درخًاست تب سقف
ثسیىًسیلٍ اعالم می گززز کلیٍ اظُبرات مىسرج زر ایه پزسطىبمٍ ممزين ثٍ صحت ي مىطجك ثب آذزیه اطالعبت ثیمٍگذار می ثبضس ي َمچىیه مًافمت زارز کٍ ایه پزسطىبمٍ  ،اسبس
صسير ثیمٍوبمٍ ي جشء الیىفک آن لزار گیزز .ثیمٍگز فمط زر چبرچًة ممزرات ي ضزایط ثیمٍ وبمٍ مسئًل است ي ذبرج اس آن تعُسی وسارز .ثیمٍگذار مًظف است َز گًوٍ تغییز زر مًرز
ثیمٍ را کٍ مًجت تطسیس ذطز ضًز ،ثٍ ثیمٍگز اطالع زَس ي ثیمٍگز حك زارز متىبست ثب آن وزخ ي ضزایط ثیمٍ را تغییز زَس .ثیمٍگز متعُس است کلیٍ اطالعبت فًق را محزمبوٍ تلمی کىس.

نام و مهز و امضای بیمهگذار

سبختمبن مزکشی  :تُزان -میذان آرصاوتیه -خیبببن الًوذ -شمبرٌ 24
صىذيق پستی 15875-5616 :تلفه 89382 :ومببز 88648372 :

صفحٍ  2اس 2

