بسمه تعالی

HEAD QUARTER: NO24,
Alvnd St. Argantin SQ.
Tehran –Iran
TEL: +982189382
Fax: +982188648372
P.O Box:15149-37111
Marine Hull & Aviation Dep.

پزسشنامه بیمه بذنه و ماشین آالت کشتی
Hull & Machinery Proposal Form
شرکت بیمه کوثر (سهامی عام)
کد اقتصادی411373871393 :
آدرس بیمه گذار:

نام بیمه گذار:
فعالیت بیمه گذار( به اختصار):

سابقه مالک در مدیزیت شناور :

مالک شناور :
بهزه بزدار:

سابقه بهزه بزدار در دریانوردی و مدیزیت شناور:

تلفن بیمه گذار:

فکس بیمه گذار:

مشخصات شناور

ًام کطتی /ضٌاٍر:

ًام قبلی ضٌاٍر ( در غَرت ٍجَد):

ًَع کطتی /ضٌاٍر:

بٌذر ثبت کطتی/ضوارُ ثبت:

ضوارُ : IMO

پزچن :

سال ساخت :

هَرد استفادُ:

ابعاد شناور طَل :

عزؼ:

ارتفاع:

آبخَر:

نیزوی محزکه (موتور)

ًَع:

تعذاد :

قذرت:

تناژ ثبت شذه

ًاخالع (:)GT

خالع (:)NT

سى هزدُ کطتی (:)DW

ضوارُ سزیال هَتَر/هَتَرّا:
نوع وجنس بذنه ) ( :چَبی

( ) فَالد

( )فایبزگالس

( ) بتٌی

هکاى ساخت (کارخاًِ ٍ کطَر ساسًذُ):

سایز قیذضَد:
تاریخ خزیذ ٍ تحَیل ضٌاٍر:

ًام هؤسسِ ردُبٌذي کطتی /ضٌاٍر :
سزمایه مورد بیمه:

قیوت تجْیشات اضافی ًػب ضذُ بز رٍي ضٌاٍر:

ارسش رٍسضٌاٍر:
جوع ارسش هَرد بیوِ:

هحل اًجام تعویزات دٍرُ اي:

تاریخ آخزیي تعویزات دٍرُ اي:

آیا کطتی در رّي باًک یا هَسسِ دیگزي هی باضذ؟

(در غَرت هثبت بَدى ًام هزتْي):

هحذٍدُ جغزافیائی ٍ هسیزّاي اغلی هَرد تزدد:
بیطتزیي تزدد ٍ پْلَگیزي در کذام بٌادر غَرت هی گیزد؟
ًام بیوِ گز /بیوِ گزاى قبلی (بزاي  3سال گذضتِ):
سابقِ خسارت (طی  3سال گذضتِ):
تعذاد خذهِ ٍ سزًطیي ضٌاٍر:
ًَع پَضص بیوِ اي ٍ ضزایط درخَاستی بیوِ گذار:
هذت بیوِ..................................................... :

کلَسّاي هزتبط درخَاستی (Cl 289 ) :

اس رٍس :

/

 13 /تا رٍس:

(Cl 284)-

/

(Cl 280)-

13 /

بذیي ٍسیلِ اعالم هیذارد کلیِ اظْارات هٌذرج در ایي پزسطٌاهِ غحیح بَدُ ٍ ّوچٌیي هَافقت هی گزدد کِ ایي پیطٌْاد اساس غذٍربیوِ
ًاهِ ٍ جشء الیٌفک آى قزار گیزد.
مذارک پیوست پزسشنامه:

تػَیز گَاّی ًاهِ ّاي ثبت  ،ایوٌی  ،ظزفیت ٍ خذهِ غادرُ تَسط ساسهاى بٌادر ٍکطتیزاًی ٍ تػَیز گَاّی ردُ بٌذي بِ ّوزاُ آخزیي ضزایط هَسسِ ردُ
بٌذي ) ٍ )Conditionآخزیي گشارش هقاهات بٌذري درخػَظ ٍضعیت ضٌاٍر ( ،)Port State Reportبیوِ ًاهِ سال گذضتِ بِ اًضوام گشارش ارسش گذاري ٍ
لیست هطخػات اقالم ٍ تجْیشات اضافی ًػب ضذُ بز رٍي ضٌاٍربِ پیَست پزسطٌاهِ ارائِ ضَد .

تاریخ  :هْزٍ اهضاي پیطٌْاد دٌّذُ :
www.Kowsarinsurance. ir

Kowsar Insurance Co.

