
 

(C.P.M) آالت و تجهيزات پيمانكارانپرسشنامه بيمه ماشين

 

 "2از  1صفحه "

 :)ذکر کد ملي یا کد اقتصادی برای اشخاص حقيقي یا حقوقي ضروری ميباشد( گذاربيمهنام و نشاني  -1

 

 فكس:   تلفن:                                                                                      

 :ددر آن فعاليت ميكنن و تجهيزات آالتماشين کاری کهنوع  -2

   

 آالتسایر ماشين   حفاری آب آالتماشين   ساختماني، حفاری نفت یا گاز آالتماشين آالت:نوع ماشين -3

 تا تاریخ               از تاریخ   روز          :ای يمهبمورد درخواست برای پوشش مدت  -4

 :آالتفعاليت ماشيني ئمحدوده جغرافيا آدرس -5

 فكس:   تلفن:                                                                                      

 خير      بلي   اید؟   داشته انآالت و تجهيزات پيمانكاربيمه ماشين آیا قبالً -6
 :و نزد کدام شرکت بيمه جدولدر مندرج آالت برای کدام ردیفهای فهرست ماشين ،درصورت مثبت بودن پاسخ

 

یا کار درایام تعطيل  ،کاردرشب ،های اضافي برای اضافه کاریهزینهنگام بروز خسارت ه در مایليدآیا  -7

 خير   بلي؟   هزینه اضافي حمل هوائي   خير   بلي؟   باشدنيز تحت پوشش هزینه حمل سریع 

 خير   بلي                    آالت و تجهيزات مورد بيمه تمام یا قسمتي اجاره شده است؟  آیا ماشين -8

 آالت و نام و آدرس مالكين آنها را ذکر نمائيد:اگر چنين است لطفاً نام آن ماشين

 

 

  ؟باشداضافي دیگری مورد درخواست مي هایپوشش چه -9

 حمل داخلي

    کنندآالتي که در زیرزمين کار ميپوشش ماشين

 :                      )ریال( ارزش اموال مجاور  آالت()فقط در محل فعاليت ماشين اموال مجاور

 :                    )ریال( آالت()فقط در محل فعاليت ماشين برای هر نفراشخاص ثالث غرامت جاني 

 :               )ریال( آالت()فقط در محل فعاليت ماشين برای چند نفراشخاص ثالث غرامت جاني 

 :)ریال(آالت( ط در محل فعاليت ماشين)فق ثالث مالي خسارت

                                                        )لطفاً نام ببرید(: سایر

 خير          بلي           ای نو ميباشد؟   آالت مورد تقاضا برای پوشش بيمهآیا ماشين -11

 گذرد: آالت ميدرصورت پاسخ منفي چند سال از عمر کاری این ماشين

 



 

(C.P.M) آالت و تجهيزات پيمانكارانپرسشنامه بيمه ماشين

 

 "2از  2صفحه "

گردد خساارتهای شكسات   باشد و تأکيد مينامه با منشأ بيروني ميخطرات تحت پوشش این بيمه تذکر:

 نامه پوشش ندارد.مكانيكي قطعات داخلي در حين انجام کار در این بيمه

  (ورت پاسخ مثبت توضيح دهيددرص) خير   بلي اند؟آالت مورد تقاضا قبالً خسارتي داشتهآیا ماشين -11

 
 

 آالت پيمانكارانآالت و تجهيزات درخواست شده برای بيمه ماشينت ماشينمشخصا

 ردیف
 به تفكيک آالتنام ماشين

 سازنده، ظرفيت، شماره سریال(رنگ، ، مدل، وع)شامل ن

سال 

 ساخت

 (1)شده مبالغ بيمه

 )واحد پول:       (

    

    

    

    

    

  مبالغ مورد بيمه: جمع
هزیناه  ( مبلغ مورد بيمه باید شامل ارزش روز جایگزیني اقالم مورد بيمه با اقالم نو از همان نوع و ظرفيات مشاتمل بار    1)

)درصورت وجود( باشد درغيراینصورت خسارات جزئي به نسبت مبلاغ بيماه   و هزینه نصب ، حقوق و عوارض گمرکي حمل

 شد.شده به مبلغ نو پرداخت خواهد 

گاذاران و  از کليه بيماه  ساليانههای بيمه به استناد قانون مكلف به وصول ماليات بر ارزش افزوده و عوارض  شرکت": تذکر

 "گردد.به حق بيمه محاسبه شده اضافه مي مذکور مبالغباشند. لذا در مجموع به حساب سازمان امور مالياتي ميآن واریز 

 :يد(یدانيد ذکر فرما را که الزم مي)لطفاً هر توضيح اضافي  مالحظات

 

 
گاذار  دارد کليه اظهارات مندرج در این پرسشنامه مقرون به صحت و منطبق با آخرین اطالعات بيماه بدینوسيله اعالم مي

گار فقاط در   بيماه  نامه و جزء الینفک آن قرار گيرد.باشد و همچنين موافقت دارد که این پرسشنامه اساس صدور بيمهمي

گر متعهد است کليه اطالعاات فاوق را   نامه مسئول است و خارج از آن تعهدی ندارد. بيمهوب شرایط و مقررات بيمهچهارچ

 محرمانه تلقي نماید.

تاریخ:

 

:گذاربيمهنام و مهر و امضای 

 


