پیشنهاد بیمه مهندسی -تمام خطرپیمانکاران ()C.A.R
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-000/00

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

نمایندگی/کارگزاری:

مشخصات بیمه گذاران
 .1کدام یك از طرف های زیر در پروژه پیمانکاری به عنوان پیشنهاد دهنده مطرح می باشند:
سازندگان اقالم نصبی □
پیمانکار اصلی □ پیمانکار فرعی □
کارفرما □

مهندس ناظر نصب □

 .2کدام یك از طرفهای ذینفع زیر در پروژه پیمانکاری بعنوان بیمه گزار مطرح می باشند :
سازندگان اقالم نصبی □
پیمانکار اصلی □ پیمانکار فرعی □
کارفرما □

مهندس ناظر نصب □

 .3نام کارفرما:

تلفن

کد ملی:

نشانی:

مهندس مشاور □
مهندس مشاور □
:

کد پستی:

 .4نام پیمانکار اصلی:

تلفن

کد ملی:

نشانی:

:

کد پستی:

 .5نام پیمانکار فرعی :

تلفن

کد ملی :

نشانی:

:

کد پستی:

 .6نام مهندس مشاور:

تلفن

کد ملی:

نشانی:

:

کد پستی:
مشخصـــات موضوع پروژه

 .7موضوع مورد قرارداد ( :در صورتیکه طرح شامل چندین بخش است  ،بخشهایی که می بایست بیمه شود را مشخص نمائید( .

نوع پیمان:

متر مربع□

فهرست بها□

 .8نشانی محل اجرای پروژه:
 .9شرح کار مورد قرارداد (لطفا با توجه به نوع پروژه ،اطالعات زیر را دقیق و با جزئیات اشاره فرمایید)

ابعاد (طول .......................... :عرض ............................... :

ارتفاع .................................... :

دهانه....................................... :

تعداد طبقات ) ......................................... :

 .11آیا عملیات اجرایی پروژه شروع شده است؟ بلی □ خیر □
 .11درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ...............................................:درصد
 .12روش پی کنی /خاك برداری  :دستی □

ماشینی □

پیشرفت مالی پروژه .........................................................................:ریال

دستی  -ماشینی □

حداکثر عمق خاکبرداری:
وضعیت گودبرداری :ندارد□ دارد ولی هنوز شروع نگردیده است□
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سایر :
مساحت سطح خاکبرداری:

در حال انجام است□ به اتمام رسیده است□
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شرکت بیمه کورث ( سهامی عام)

قابل توجه بیمه گذار محترم:
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صادر می شود ،لذا خواهشمند است در تکمیل آن دقت فرمایید.

 .13نوع و کیفیت مصالح ساختمانی:

 .14روش  /روشهای اجرایی ساخت ( به طور کامل شرح دهید):

بلی □

 . 15آیا پیمانکار در رابطه با موضوع قرارداد یا روشهای اجرایی ساخت تجربه دارد ؟

خیر □

لطفاً به چند نمونه طرحهای مشابهی که قبال" بوسیله پیمانکار مجری انجام شده است اشاره فرمائید ( پیوست شود):
بلی □

 .16آیا پیمانکار در پروژه های پیشین خود پوشش بیمه ای داشته است؟

خیر □

در صورت مثبت بودن پاسخ لطفا توضیح دهید:

مــــدت بیمــــــه
 .17تاریخ شروع بیمه :

تاریخ پایان بیمه :

دوره انبارداری مقدماتی :

ماه .

تاریخ شروع عملیات نصب :

دوره نصب یا ساختمان :

ماه .

دوره آزمایش :

در صورتیکه دوره نگهداری مورد درخواست باشد :دوره نگهداری

 .18آیا سابقه حوادث طبیعی در منطقه وجود دارد؟

بلی□

ماه .

ماه .

نوع پوشش و نگهداری مورد درخواست :

مشخصات فنی پروژه
خیر □ در صورت مثبت بودن پاسخ نوع و شدت آنرا ذکر نمایید :

 .19آیا طراحی سازه های مورد بیمه بر اساس مقررات و آیین نامه های مربوط به مقاوم سازی در برابر زلزله می باشد ؟
 .21آیا استاندارد طرح باالتر از مقررات و ضوابط تعیین شده است؟

بلی □

خیر □

 .21آیا از لحاظ زمین شناسی در منطقه مورد نظر گسل وجود دارد ؟

بلی□

خیر □

 .22نوع خاك محل پروژه :
شن □
صخره □

خاك رس □

ماسه □

پایین□
 .23سطح آبهای زیرزمینی در محل اجرای پروژه:
نام :
نزدیکترین رودخانه  ،دریاچه  ،دریا و غیره به محل اجرای پروژه
 .24شرایط جوی :
تا ماه :
فصل بارندگی از ماه :
در ماه :
حداکثر میزان بارندگی ( میلیمتر ) در روز :

بلی □

خیر □

خاك دستی □

متوسط □

سایر ................................ :

باال□
فاصله تا محل کار :

آیا بیمه گذار جهت آگاهی از شرایط اقلیمی و پیش بینی وضعیت آب و هوا گزارشات مربوطه را کتبا از سازمان هواشناسی اخذ می نماید؟
 - 25آیا مایلید در ازای پرداخت حق بیمه اضافی در صورت وقوع حادثه  ،هزینه های اضافی زیر نیز تحت پوشش قرار گیرند ؟
حمل سریع □

اضافه کاری فنی □

کار در شب □
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کاردر ایام تعطیالت عمومی □

هزینه های حمل هوایی □
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 .26چه پوششهای اضافی دیگری و به چه میزان مورد درخواست میباشد؟
 .27آیا پوشش بیمه ای برای تجهیزات ساختمانی یا نصب (داربست ،اطاقکهای موقت ،ابزار ،وسایل و…) مورد درخواست میباشد؟

بلی □

خیر □

(درصورت مثبت بودن پاسخ ،لطفاً لیست آنها را بهمراه تعداد و ارزش تفکیکی ضمیمه فرمائید)
 .28آیا پوشش بیمه ای برای ساختمانها و تاسیسات موجود در محل کار یا مجاور آن که متعلق به کارفرما و در اختیار پیمانکار می باشد در مقابل زیان یا خسارت ناشی از
عملیات موضوع قرارداد  ،مورد نیاز می باشد ؟

بلی□

خیر □

در صورت مثبت بودن پاسخ لیست کاملی از ساختمان و تاسیسات مورد نظر به همراه ارزش آن تهیه و به بیمه گر ارائه شود
 .29آیا به مورد بیمه تا کنون خسارتی وارد گردیده؟ (درصورت مثبت بودن پاسخ توضیح دهید)
 .31آیا مورد بیمه تا کنون دارای پوشش بیمه ای بوده است؟
درصورت مثبت بودن پاسخ ،نام بیمه گر قبلی:
 .31آیا پیمانکار  ,بیمه نامه مسئولیت مدنی پیمانکار در مقابل کارکنان جداگانه ای خریداری نموده است ؟

شماره بیمه نامه قبلی:
بلی □

خیر□

 .32در صورتیکه تمایل به خرید بخش ( )2بیمه نامه (مسئولیت مدنی درمقابل اشخاص ثالث )دارید به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
 آیا در مجاورت موضوع مورد بیمه ساختمانها و یا اموالی وجود دارند که امکان وارد آمدن خسارت به آنها در اثر انجام کارهای موضوع قرارداد از قبیل حفاری ,شمع کوبی ,خیر □
بلی □
تکان خوردن  ,پائین آمدن سطح استاتستیك آبهای زیرزمینی وجود داشته باشد ؟
 وضعیت استقرار تأسیسات تحتاالرضی در محل اجرای پروژه :ندارد□ کم □ متوسط□ زیاد□ خیلی زیاد□ نوع تاسیسات تحت االرضی: در صورت مثبت بودن جواب  ،مشخصات ساختمانها و اموالی که مواجه به اینگونه خسارات هستند را تشریح فرمائید . وضعیت استقرار تأسیسات زیر زمینی در محل پروژه :کم□ متوسط□ زیاد□ خیلی زیاد□ ندارد□ ضعیف ترین نوع سازه مجاور پروژه :خشت و گل□ آجری□ نیمه اسکلت□ تمام اسکلت□ .33خواهشمند است مبالغ موردبیمه و در صورت لزوم حد غرامت را با توجه به شرایط بخش یك و دو بیمه نامه در جدول ذیل مشخص نمایید:
مبلغ مورد بیمه به تفکیك
اقالم مورد بیمه

بخش یك
(خسارت مالی
وارد بر پروژه)

.1

مبلغ قرارداد (ارزش کارهای ساختمانی و نصب)

ریال

.2

مصالح یا اقالم تهیه شده توسط صاحبکار

ریال

.3

تعدیل (برآورد افزایش مبلغ )

ریال

.4

لوازم  ،تجهیزات و ابزار پیمانکار (بند  27پرسشنامه)

ریال

.5

اموال مجاور (بند  28پرسشنامه)

ریال

.6

برداشت ضایعات

ریال

.7

سایر ( نام ببرید)

ریال

*جمع مبالغ بیمه شده در بخش یك

ریال

 خطرهای ویژه مورد درخواست برای حد غرامت
 زلزله ،زلزله دریایی

ریال

 سیل ،طغیان آب و آب گرفتگی

ریال

 طوفان و گردباد

ریال

 ریزش ،رانش

ریال

 حد غرامت در طول مدت بیمهنامه:
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صادر می شود ،لذا خواهشمند است در تکمیل آن دقت فرمایید.

مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث
مورد بیمه
 -1غرامت بدنی برای هر شخص
 -2غرامت بدنی برای کل اشخاص
 -3هزینه پزشکی برای هر شخص
 -4هزینه پزشکی در طول مدت بیمه نامه
 -5خسارت مالی درهر حادثه
 -6خسارات مالی درطول مدت بیمه نامه
* جمع کل غرامت در بخش دو ( مالی و جانی )

KIC-805-PRF-000/00

حداکثر تعهد
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال

ارزش اقالم مندرج در جدول مشخصات نباید کمتر از ارزش هر یك از اقالم مورد بیمه در هنگام پایان قرارداد  ،با منظور داشتن هزینه های حمل  ،حقوق و عوارض گمرگی و هزینه های نصب باشد .
بیمه گذار می بایست در صورت هر گونه تغییر دستمزد و قیمتها  ،برای افزایش یا کاهش مبالغ بیمه شده اقدام کن د  ،لکن این تغییرات از زمانی نافذ خواهد بود که توسط بیمه گر در بیمه نامه ملحوظ
شود .در صورتيکه مورد بيمه به کمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فقط بتناسب مبلغي که بيمه کرده است با قيمت واقعي مورد بيمه مسئول خسارت خواهد بود( ماده 01
قانون بيمه).

بدین وسیله اعالم میداردکلیه اظهارات مندرج در این پیشنهاد و پرسشنامه  ،مقرون به صحت و منطبق با آخرین اطالعات بیمه گذار می باشد و همچنین موافقت دارد که این پرسشنامه اساس صدور
بیمه نامه و جزء الینفك آن قرار گیرد بیمه گر فقط در چارچوب مقررات و شرایط بیمه نامه مسئول است و خارج از آن تعهدی ندارد .بیمه گذار موظف است هر گونه تغییر در مورد بیمه را که موجب
تشدید خطر شود به بیمه گر اطالع دهد و بیمه گر حق دارد متناسب به آن نرخ و شرایط بیمه را تغییر دهد .

تاریخ:

نام و مهر و امضای بیمه گذار:

مدارك مورد نیاز که میبایست پیوست پرسشنامه گردد :
 درخواست کتبی بیمه گذار

 تصویر موافقتنامه (قرارداد)

 مشخصات فنی و شرایط خصوصی

 جدول زمانبندی

 فهرست بها منضم

 نقشه کلی کار ( سایت پالن)

 گزارش مطالعات مشاور پروژه

 مطالعات مکانیك خاك ( ژئوتکنیك )

ساختمان مرکزی :تهران -میدان آرژانتین -خیابان الوند -شماره 42
صندوق پستی 66856-6565 :تلفن 88384 :نمابر :داخلی 328

صفحه  2از 2

