
                  

 و پیشنهاد بیمه شکست ماشین آالت پرسشنامه

  تاریخ :                                M.B   ره : شما 

 ًبم پیشٌْبد دٌّدُ : -1

 تلفي :                   ًشبًی :                                                                                                         

 ًَع فعبلیت :

 ِ :ًشبًی کبزخبً

 ًبم سسهٌْدس یب هدیسکبزخبًِ :

  ًصدیکتسیي ایستگبُ زاُ آّي یب فسٍدگبُ :

 خیس        ثلی  تحت پَشش قساز گسفتِ است ؟آیب هبشیي آالت هَضَع ثیوِ قجالً تَسط سبیس شسکتْبی ثیوِ  -2

                               تْبی ثیووووِ         تَسوووط کوووداهیز اش شوووسک  -2کوووداهیز اش اقوووالم شووودٍ  هش ظوووبت    -1دزطوووَزتی کوووِ پبسوووت ه)جوووت اسوووت:     

                تحت پَشش قساز گسفتِ اًد .

 خیس          ثلی                                      هبشیي آالت ًیص هَزد دزخَاست است ؟   فًَداسیَىآیب ثیوِ  -3

 س فسهبئید .زاذکفًَداسیَى   لطفبً هش ظبتدزطَزت ه)جت ثَدى پبست ،

 

 

 خیس        ثلی                             د .ٌآیب کلیِ تأسیسبت تحت ثیوِ ًبهِ هبشیي آالت قبثل پَشش هی ثبش -4

                                                                                                                           ؟  هی ثبشد ي آالت هستقس دزیز ث ش اش کبزخبًِ  آیب هبشیي آالت هَضَع ثیوِ دزثسگیسًدُ کلیِ هبشیدزطَزت هٌفی ثَدى پبست ،

 خیس        ثلی                    

 ًیص تحت پَشش قساز گیسد ؟  Aاش قجیل  آیب هبیلید دزطَزت ثسٍش خسبزت ،ّصیٌِ ّبی اضبفی  -5

   ، ّصیٌِ حول َّایی کبز دزایبم تعطیل زسوی کبزی ، کبزدزشت ، ول سسیع ، اضبفِّصیٌِ ح 

 خیس        ثلی                    

 ثسای ّصیٌِ حول َّایی : هَزد ًیبش حد غساهت

 دز طَزت دزخَاست پَششْبی اضبفی دیگس هبًٌد حَادث طجیعی ٍ سبیس حَادث هَزد دزخَاست زا هش ض فسهبیید . -6

 

   گرشتِ خسبزتی ثِ اقالم هَزد ثیوِ ٍازد آهدُ است ؟آیب دز سِ سب -7

 لطفب ًَع ٍ هجلغ خسبزت زا ذکس کٌید .

 

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ کد  چٌبًچِ هبیلید دز طَزت ثسٍش خسبزات احتوبلی دز تعییي کبزشٌبس ازشیبة خسبزت پسًٍدُ هسثَطِ هشبزکت ًوبیید ، -8

 .فعبلیت کبزشٌبس پیشٌْبدی دازای پسٍاًِ فعبلیت اش ثیوِ هسکصی  زا اعالم فسهبیید

 

ثیووِ گوس فقوط دزچْوبزچَة       کِ ایي پسسشٌبهِ اسبس طدٍز ثیوِ ًبهِ ٍ شصء الیٌفز آى قوساز گیوسد .   هی گسددهَافقت ثدیي ٍسیلِ  تَشِ :

 ٍ خبزج اشآى تعْدی ًدازد ،ثیوِ گس هتعْد است کلیِ اطالعبت فَق زا هحسهبًِ تلقی ًوبید . هی ثبشدشسایط ٍ هقسزات ثیوِ ًبهِ هسئَ  

 

 

 
 مه گذار:تاریخ :                                                                                                              امضاء بی

 
 

 



                  

 

 اقالم مورد درخواست بزای بیمه شکست ماشین آالت                                                
 ریال-(3ارسش جایگشینی ) (2سوابق ) سال ساخت (1شزح اقالم ) ردیف

 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

     

     

     

     

  جمع سزمایه مورد بیمه 

 توضیحات : 
  ظسفیت ،سوسعت ،ثوبز ،   َع ، تَلید ،ًآالت ، شبهل ًبم کبزخبًِ سبشًدُ ، هبشیي  یلطفبً شسح کبهل ٍ دزستی اش توبه .1

 . هش ض ًوبئیدٍشى ،ٍلتبض،آهپس ، دٍز ،سَخت ،فشبز،دزشِ حسازت ٍ غیسُ زا 

یوب  ٍ  گسدیودُ قطعِ ای اش هبشیي آالت هَزد ثیوِ زا کِ ظسف سِ سب  گرشتِ دچبز شکستگی یب اشکب   هش ظبت .2

 .خبص قسازداد زا هش ض ًوبئید ی کِ دز هعسع خطس کٍِ یب ایٌ هی ثبشددازای عالئن تعویس 

           لطفووبً ازشج شووبیگصیٌی فعلووی هبشوویي یووب هبشوویي آالت اش ّوووبى ًووَع ٍ ظسفیووت شووبهل زٍغووي ، شعجووِ دًوودُ ،    .3

ع ّبی هسثوَ  ثوِ کسایوِ ثوبز ، حقوَق ٍ عوَاز       اًتقب  دٌّدُ ّب ٍ ثِ حسکت دزآٍزًدُ ّب   سَیچ ّب   ثعالٍُ ّصیٌِ

 گوسکی ، ّصیٌِ ًظت ، ثستِ ثٌدی ٍ ّوچٌیي ازشج فًَداسیَى ّب   اگس قجالً ثیوِ ًشدُ ثبشٌد   زاذکس ًوبیید .

 

  

 
 

 امضاء بیمه گذار:                                                                  تاریخ :        

                                 


