پيشنهاد بيمه تمام خطر ماشين آالت پيمانكاران
تاريخ پيشنهاد :

 )1مشخصات بيمه گذار


نام كامل بيمه گذار :

شماره ملي  /ثبت :



نشاني كامل بيمه گذار :

نشاني الكترونيكي :



تلفن :

فاكس:

 )2مشخصات محل مورد بيمه


محدوده جغرافيايي تحت پوشش بيمه :

 )3سوابق


آيا قبالً بيمه ماشينآالت و تجهيزات پيمانكاري داشتهايد ؟



آيا ماشين آالت و تجهيزات پيشنهاد شده براي بيمه (تماماً يا قسمتي) اجاره شده است ؟



درصورت مثبت بودن پاسخ لطفاً نام و نشاني مالك را ذكر كنيد:



نشاني :



تلفن :



آيا ماشينآالت و تجهيزات ،درمعرض خطرات خاص زير قرار دارند ؟

بلي

خير

(در صورت مثبت بودن پاسخ  ،چند سال و نزد چه شركتي)

بلي

خير

آتشسوزي

انفجار

صاعقه

كار در زيرزمين

كار در تونل

كار در مناطق كوهستاني

زلزله دريائي

سيل

طغيان آب

طوفان

گردباد

كار در زمين نرم يا باتالقي

واژگوني در آب

ريزش كوه

زلزله

آتشفشان
رانش زمين

ساير شامل ......................... :
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 )4پوششهاي تكميلي درخواستي بيمه گذار


آيا مايليد در ازاي پرداخت حق بيمه اضافي در صورت وقوع حادثه هزينه هاي اضافي مربوط به اضافه كاري  ,كار در شب و ايام تعطيالت عمومي نيز
مورد تأمين قرار گيرند ؟



خير

بلي

مبلغ غرامت مورد نظر :

آيا مايليد پوشش بيمه شامل حمل و نقل زميني باشد ؟

بلي

خير

حداكثر ارزش محموله هر وسيله نقليه :

 )5مدت زمان بيمه نامه
 .........................ماه و از ساعت  42روز  .........................شروع و در ساعت  42روز  .........................خاتمه مي يابد .

ماده  01قانون بيمه :در صورتيكه مالي كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد  ،بيمه گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است به قيمت واقعي مال مسئول جبران خسارت خواهد بود.
ماده  04قانون بيمه :هر گاه بيمه گذار عمداً از اظهار مطالبي خود داري نمايد يا عمداً اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده  ،يا از
اهميت آن در نظر بيمه گر بكاهد  ،عقد بيمه باطل خواهد بود  ،حتي اگر مراتب مذكور تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد  ،در اينصورت نه فقط وجوهي كه بيمه گذار پرداخته است قابل استرداد
نيست بلكه بيمه گر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه گذار مطالبه نمايد.
بدينوسيله با توجه به ماده  01و  04قانون بيمه تائيد ميگردد كه اظهارات داده شده مندرج در اين پرسشنامه و پيشنهاد كامل و منطبق با واقعيت ميباشد و نيز موافقت ميگرددكه اين
پرسشنـامه اساس و مبناي صدور بيمه نامـه را تشكيل دهــد.
مضافاً موافقت ميگردد كه مسئوليت بيمه گر فقط در چهار چوب شرايــط بيمه نامه بوده و بيمه گذار از ادعاي هر گونه خسارت بر عليه بيمه گر خارج از آنچه در بيمه نامه تعهد شــده خودداري
خواهد كرد.

تاريخ :
تلفن 66888688 -4 :

مهر و امضاي پيشنهاد دهنده
فاكس 66888685 :
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