پیشنهاد بیمه مهندسی -ماشین آالت و تجهیزات پیمانکاری ( ) C.P.M
قابل توجه بیمه گذار محترم:
نظر به اینکه بیمه نامه مورد درخواست شما بر اساس اطالعات مندرج در این برگ

شرکت بیمه کورث ( سهامی عام)

KIC-805-PRF-003/00

صادر می شود ،لذا خواهشمند است در تکمیل آن دقت فرمایید.
مشخصات کارگزاری  /نمایندگی
کد:

نمایندگی/کارگزاری:

مشخصات بیمه گذار
نام  /نام شرکت

تاریخ تولد/تاسیس :

:

کد ملی  /شماره ثبت /کد اقتصادی:
آدرس و کد پستی

شماره تماس

:

:

مــــدت بيمــــــه
تاریخ شروع بیمه :

تاریخ پایان بیمه :

کاربری و سوابق ماشين آالت
بلی □ خیر □

آیا مالك ماشین آالت هستید؟

نوع ماشین آالت □ :ماشین آالت و تجهیزات ساختمانی ،راهسازی و کشاورزی

نام مالك و ارتباط آن با بیمه گذار :
□ ماشین آالت و تجهیزات حفاری آب

□ ماشین آالت و تجهیزات حفاری نفت یا گاز
□ سایر ماشین آالت و تجهیزات ( :نام ببرید )

□ ماشین آالت و تجهیزات مستقر بر روی شناورها

□ ماشین آالت و تجهیزات صنعتی (کارخانه ای)

حوزه فعالیت یا منطقه جغرافیایی تردد و استفاده از ماشین آالت را مشخص نمائید .
□ خارج از کشور

□ محدوده جغرافیایی جمهوری اسالمی ایران

□ محدوده جغرافیایی استان  □ ........................................محدوده کارگاه واقع در ......................................................

آیا مهارت بكارگیری ماشین آالت و تجهیزات و تجربه و آموزش استفاده از آنها در بین کاربران ماشین آالت وجود دارد ؟

بلی □ خیر □

توضیح :
آیاشرکت دارای بخش تعمیرات و نگهداری می باشد ؟

بلی □ خیر □

آیا قطعات ماشین االت فوق الذکر از داخل کشور قابل تامین است ؟

آیا واردات قطعات فوق الذکر به داخل کشور -در صورت عدم تامین از داخل  -مجاز می باشد ؟
آیا ماشین آالت فوق در داخل کشور قابل تعمیر می باشد ؟

بلی □ خیر □

بلی □ خیر □
بلی □ خیر □

آیا ماشین آالت و تجهیزات در معرض خطرهای زیر قرار دارند :
آتش سوزی  ،صاعقه و انفجار :

بلی □ خیر □

زلزله  ،آتشفشان  ،زلزله دریایی :

بلی □ خیر □

سیل و طغیان آب:/

بلی □ خیر □

سقوط در آب:

بلی □ خیر □

کار در تونل /کار در زیر زمین :

بلی □ خیر □

کار در مناطق کوهستانی  ،ارتفاعات و صعب العبور :

بلی □ خیر □

طوفان و گردباد :

بلی □ خیر □

کار در معادن روباز :

بلی □ خیر □

آیا ماشین آالت فوق قبال بیمه تمام خطر و یا بدنه داشته است؟

بلی □ خیر □

آیا ماشین آالت فوق تاکنون از بیمه ( بدنه ،ثالث )... ،استفاده نموده است؟

بلی □ خیر □

آیا می خواهید ماشین آالت و تجهیزات تحت پوشش خطر شكست ( شامل:
در صورت مثبت بودن پاسخ ،لطفاً پرسشنامه مربوطه را تكمیل و پیوست نمائید
تا تاریخ
ماشین آالت مذکور به موجب بیمه نامه شماره
بابت خسارت
به مبلغ
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) نیز باشد ؟
نزد شرکت بیمه
از بیمه استفاده نموده است.

بلی
بیمه بوده و در طول مدت

خیر
اعتبار بیمه نامه ،
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پیشنهاد بیمه مهندسی -ماشین آالت و تجهیزات پیمانکاری ( ) C.P.M

شرکت بیمه کورث ( سهامی عام)

قابل توجه بیمه گذار محترم:
نظر به اینکه بیمه نامه مورد درخواست شما بر اساس اطالعات مندرج در این برگ
KIC-805-PRF-003/00

صادر می شود ،لذا خواهشمند است در تکمیل آن دقت فرمایید.
مشخصات فنی

نام دستگاه



مدل
دستگاه

شماره سریال

کشور
سازنده

شماره موتور

شماره شاسی

سال ساخت

شماره
پالک

ارزش دستگاه

لطفا ارزش روز جایگزینی هر ماشین با ماشین مشابه نو با همان ظرفیت  ،به عالوه هزینه حمل و عوارض گمرکی و هزینه نصب آن را مشخص نمائید . .در صورتیکه مورد
بیمه به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمهگر فقط بتناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مورد بیمه مسئول خسارت خواهد بود( ماده  61قانون بیمه).

پوشـــش های اضافــــي
عالوه بر خطرات اصلی بیمه ماشین آالت شامل :حادثه  ،سرقت کلی  ،آتش سوزی  ،صاعقه و انفجار  ،مایل به پوشش خطرات اضافی به شرح زیر می باشم :
طوفان و گردباد □ سیل و طغیان آب □ زلزله  ،آتشفشان  ،زلزله دریایی □ سایر :
مسئوليت مدني بيمه گذار در قبال اشخاص ثالث (کلوز)203
مورد بيمه
.1

خسارات جسمانی

.2

هزینه پزشکی

.3

زیانهاي مالی

حداکثر تعهد

حداکثر براي هر شخص در هر حادثه

ریال

حداکثر در طول مدت اعتبار بیمه نامه

ریال

حداکثر براي هر شخص

ریال

حداکثر در طول مدت اعتبار بیمه نامه

ریال

زیان مالی در هر حادثه

ریال

زیان مالی در طول مدت اعتبار بیمه نامه

ریال

جمع کل مبلغ مورد درخواست

ریال

بدینوسیله اعالم می گردد کلیه اظهارات مندرج در این پرسشنامه مقرون به صحت و منطبق با آخرین اطالعات بیمهگذار می باشد و همچنین موافقت دارد کهه ایهن پرسشهنامه ،اسهاس
صدور بیمهنامه و جزء الینفك آن قرار گیرد .بیمهگر فقط در چارچوب مقررات و شرایط بیمهنامه مسئول است و خارج از آن تعهدی ندارد  .بیمهگذار موظف است هر گونه تغییر در مهورد
بیمه را که موجب تشدید خطر شود  ،به بیمهگر اطالع دهد و بیمه گر حق دارد متناسب با آن نرخ و شرایط بیمه را تغییر دهد  .بیمهگر متعهد است کلیه اطالعات فوق را محرمانهه تلقهی
کند .
تاریخ:
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نام و مهر و امضای بیمهگذار:
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