آدرس دفتر مرکزی :تهران

پیشنهاد بیمه
سازه های تکمیل شده ساختمانی

اتوبان حقانی-پالک -37شرکت بیمه معلم

به روز رسانی شده در بهمن 69

 1خواهشمنداست اطالعات درخواستی در این فرم را به طور دقیق تکمیل فرمائید.
-1نام بیمه گذار:

شناسه ملی:

نشانی بیمه گذار :
کد پستی:

تلفن ثابت :

تلفن همراه :

 -2نام پیمانکاراصلی سازنده:
نشانی:
تلفن:

فکس:

 -3نام مهندسین مشاور:
نشانی:
تلفن:

فکس:

 -4آدرس کامل محل سازه:
تلفن:

فکس:

 -5عنوان نوع سازه ( اگرسازه مرکب از بخش هاي مختلفی است ،لطفاً بخش هائی را که قرار است بیمه شوند مشخص نمائید):

 -6شرح بخشهاي مختلف سازه (لطفاً اطالعات فنی دقیق ارائه نموده و درصورت لزوم در برگ جداگانه مرقوم فرمائید):
ابعاد (طول ،ارتفاع ،عمق ،دهانه ،تعداد طبقات ،قطر ،شیب):

پی (نوع ،روش و تراز هر بخش):

روشهاي ساخت به کار برده شده:

مصالح ساختمانی به کار رفته:
 -3مدت بیمه نامه  ................. :ماه /

.................

روز

( تاریخ تحویل سازه و اتمام دوره عملیاتی را ذکر فرمایید ) .................................................................................... :
 -8آیا سازه در زمان ساخت بیمه بوده است؟

بلی

خیر  دوره نگهداري تحت پوشش بوده است ؟ بلی  خیر 

درصورت پاسخ مثبت نزد کدام شرکت بیمه ؟
 -9آیا در زمان ساخت سازه حادثه ،اتالف یا خسارتی اتفاق افتاده است؟

بلی 

خیر 

(درصورت مثبت بودن پاسخ لطفاً جزئیات آن را بنویسید):
 -11آیا پس از تکمیل سازه اتالف یا خسارتی اتفاق افتاده است؟
(درصورت مثبت بودن پاسخ لطفاً جزئیات آن را بنویسید):

بلی

خیر
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 -11خطرهاي ویژه مد نظر بیمه گذار محترم :
بلی
بلی
بلی
بلی
بلی
بلی

صاعقه ،انفجار ،آتشسوزي
سیل ،طغیان آب ،سونامی
زلزله ،زمین لغزه ،آتشفشان
طوفان ،گردباد ،تندباد
استفاده از مواد انفجاري
برخورد با وسایل نقلیه زمینی ،هوائی یا آبی
سایر خطرها (توضیح دهید):

-11آیا تاکنون در محل سازه زلزله اتفاق افتاده است؟

خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
بلی

خیر

(درصورت مثبت بودن پاسخ لطفاً شدت آن را در مقیاس ریشتر بنویسید):
آیا طراحی سازه براساس آئیننامههاي مدون جهت مقاوم سازي دربرابر زلزله صورت گرفته است؟ بلی
بلی خیر
آیا طراحی سازه باالتر از استاندارد پیشبینی شده در نظر گرفته شده است؟

خیر

 -17وضعیت زمین :صخره ماسه شن خاك رس مارن سایر موارد
(توضیح دهید):
آیا از لحاظ زمینشناسی در نزدیکی سازه گسل یا سایراشکاالت تحتاالرضی وجود دارد :بلی خیر
(درصورت پاسخ مثبت لطفاً توضیح دهید):

 -11سطح آبهاي زیرزمینی:
 -15نام نزدیكترین رودخانه ،دریاچه ،دریا و … به موضوع مورد بیمه:
فاصله آن تا سازه:
سایر توضیحات :

حداکثر عمق آب آن:

دبی آب آن:

 -16آیا سیستم هشدار دهنده سیل و طغیان آب وجود دارد؟ (لطفاً جزئیات آن را بنویسید)
 -13آیا سیستم هشدار دهنده اطفاي حریق وجود دارد؟ (لطفاً جزئیات آن را بنویسید)
 -18وضعیت جوي:
تا
فصل بارندگی از
حداکثر میزان بارندگی (به میلیمتر):
کم 
خطر طوفان:

در ساعت  در روز  در ماه 
زیاد 
متوسط 

 -19آیا برنامهاي براي نگهداري وجود دارد؟

بلی 

در سال 
خیر 

درصورت مثبت بودن پاسخ لطفاً جزئیات آن را بنویسید:
آیا برنامه زمان بندي و چك لیست بازرسی هاي دوره اي براي نگهداري وجود دارد؟ (به عنوان مثال پاك سازي آبروها ،پللهلا ،روگلذر و
زیرگذرها و رنگزنی)
چه کسی مسئول نگهداري است؟
آیا کارکنان در زمینه نگهداري آموزشهاي الزم را دیدهاند؟ بلی خیر 
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 -11آیا سازه به طور تمام وقت تحت نظارت و مراقبت میباشد؟

بلی 

خیر 

درصورت مثبت بودن پاسخ لطفاً تعداد کارکنانی را که به طور دائم حضور دارند مشخص نمائید:
آیا کارکنان در زمینه اطفاي حریق آموزشهاي الزم را دیدهاند؟
 -11آیا تعمیرات اساسی پس از تکمیل سازه انجام شده است؟

بلی

خیر

(درصورت مثبت بودن پاسخ لطفاً جزئیات آن را بنویسید):

 -11آیا در نزدیکی سازه عملیات ساختمانی درحال اجرا وجود دارد که سازه را درطول مدت بیمه تحت تأثیر قرار دهد؟
بلی

خیر

(درصورت مثبت بودن پاسخ لطفاً جزئیات آن را بنویسید)

 -17خواهشمنداست مبالغ مورد بیمه و درصورت لزوم حد غرامت را در جداول زیر مشخص فرمائید:
موارد بیمه شده به تفکیک

مبالغ بیمه شده (واحد پول).......... :

 .1مبلغ کل جایگزینی سازه :
 .2برداشت ضایعات:

جمع مبالغ مورد بیمه:
مبلغ مورد بیمه باید شامل ارزش روز جایگزینی اقالم مورد بیمه با اقالم نو از همان نوع و ظرفیت مشتمل بر ملواد و مصلالح ،دسلتمزدها،
کرایه ،حقوق و عوارض گمرکی (درصورت وجود) باشد درغیراینصورت خسارات جزئی به نسبت مبللغ بیمله شلده بله مبللغ نلو پرداخلت
خواهد شد.
خطرهای ویژه مورد درخواست برای حد غرامت

حد غرامت (واحد پول) .......... :

منظور از حد غرامت حداکثر تعهد بیمه گر در هر حادثه و در طول مدت بیمه نامه می باشد.
 -11چه پوشش هاي اضافی دیگري مورد درخواست می باشد؟

بدینوسیله اعالم و اقرار می نمایم پاسخ هاي مندرج در پیشنهاد به طور کامل و صحیح اظهار گردیده و هیچگونه مطلب نادرستی اظهار
نشده و یا از ابراز هیچ مطلب الزمی خود داري نشده است  .همچنین موافقت می شود که این پیشنهاد اساس صدور بیمه نامه مطابق شرایط
عمومی و خصوصی بیمه نامه صادره و جزء الینفك آن قرار گیرد.
تاریخ:
نام ،مهر و امضاء بیمه گذار

نام ،مهر و امضاء معرف  :نماینده  /کارگزار

