
   

                

 C.P.Mساختمانی و راهسازی  ماشین آالت  پرسشنامه و پیشنهاد بیمه 

 شماره :                                                     تاریخ :                                                            مشخصات بیمه گذار : 

 تارید پیطٌْاد :                                                 ًام تیوِ گذار :            

 ًطاًی تیوِ گذار :

 ًطاًی کاهل هحل هَرد تیوِ : 

 هَضَع کار : 

   مشخصات مورد بیمه :

 شماره شاسی شماره موتور شماره سزیال شماره شزکت مذل دستگاه نوع دستگاه

 

 

     

 ارتفاع ) تاور کزین ( تعذاد سزنشین سوخت رنگ کشور ساسنذه سال ساخت

 

 

     

طول باسو ) بیل 

 مکانیکی (

 طول باسو ) تاور کزین (
 وسایل هشذار دهنذه

 ارسش دستگاه ) ریال (

 

 

     

 آیا ماشین آالت و تجهیشات در معزض خطزهای خاص سیز قزار دارنذ ؟

   ذیز   تلی آتص سَسی ٍ اًفجار 

   ذیز   تلی لِ دریایی سلشلِ ، آتص فطاى ،سلش

   ذیز   تلی سیل ٍ طغیاى 

   ذیز   تلی کار درسیز سهیي 

   ذیز   تلی کار در تًَل 

  ذیز    تلی طَفاى ٍ گزدتاد 

   ذیز   تلی کار در هٌاطك کَّستاًی ٍ ارتفاعات 

  ذیز    تلی کار در هعدى رٍتاس 

 ساتمِ ذسارت در سِ سال گذضتِ :

 هثلغ ذسارت :

 هحل ذسارت :

 علت ذسارت :

  

 رٍس  42تا ساعت  رٍس  42اس ساعت  هدت تیوِ 

 هْارت تکارگیزًدگاى هاضیي آالت ٍ تجْیشات ، تجزتِ ٍ آهَسش : 

 تعویزلت ٍ ًگْداری :

    ذیز                    تلی آیا لطعات هاضیي آالت فَق الذکز اس داذل کطَر لاتل تأهیي است ؟ -1

    ذیز    تلی آیا تعویزات هاضیي فَق الذکز درداذل کطَر لاتل اجزا هی تاضد ؟  -4

 چٌاًچِ هایلید در صَرت تزٍس ذسارات احتوالی در تعییي کارضٌاس ارسیاب ذسارت پزًٍدُ هزتَطِ هطارکت ًوایید ، ًام ٍ ًاام ذااًَادگی ٍ کاد    -

 .فعالیت کارضٌاس پیطٌْادی)دارای پزٍاًِ فعالیت اس تیوِ هزکشی( را اعالم فزهایید

 
 



 
               

 

 جذول مشخصات ماشین آالت و تجهیسات پیشنهاد شذه برای بیمه

 شـــــــــــــزح

 ش دستگاهارس سال ساخت شماره شاسی ) شزح کامل و دقیق ماشین آالت و تجهیشات (

 شماره موتور   یا سزیال  شماره کارگاهی نام کارخانه ساسنذه  نام دستگاه  ردیف

        

        

        

        

        

        

        

        

        

صحت اسات   تدیي ٍسیلِ اعالم هی دارین کلیِ اظْارات هٌدرج درایي پیطٌْاد ٍ پزسطٌاهِ کاهل ٍ همزٍى تِ)

ٍ ًیش هَافمت دارین کِ ایي پزسطٌاهِ اساس ٍ هثٌای صدٍر تیوِ ًاهِ لزار گیزد . تیوِ گاز فماد درچاارچَب    

همزرات ٍ ضزاید تیوِ ًاهِ هسؤٍلیت دارد . تیوِ گذر هَظف است ّز گًَِ تغییز درهَرد تیواِ را کاِ هَجاة    

 راتعدیل کٌد.(اسة تاایي تغییز ًزخ تیوِ تطدید ذطز ضَد تِ تیوِ گز اطالع دّد ٍ تیوِ گز حك دارد هتٌ

  کل جوع         

 

  امضاء بیمه گذار :                                                                                                                                              تاریخ :   


