پرسشنبمه و پيشنهبد بيمه مسئوليت مذني
پيمبنكبران پروژه هبي عمراني در برابر اشخبص ثبلث

FO-LI-03-01
شماره::
تاريخ:

شزكت بيوِ ًَيي
خَاّشوٌذ است بيوِ ًبهِ هسئَليت هذًي در قببل اشخبص ثبلث بب هشخصبت سيز صبدر ًوبئيذ .ضنًبً تعْذ هيٌوبيذ ًسبت بِ پزداخت حق بيوِ هتعلقِ اقذام گزدد .

ضمىا اعالم می دارد کٍ اظُارات فًق الذکزبز اساس حسه ویت ي با آگاَی اس اَمیت آن در صذير بیمٍ وامٍ اعالم گزدیذٌ ،لذا مًافقت
ومایىذٌ  /کار گشار بیمٍ:

ً -1بم هتقبضي بيوِ :
شمارٌ شىاسىامٍ  /شمارٌ ثبت:
وشاوی بیمٍ گذار:

شمارٌ ملی:

تاریخ تًلذ  /تاریخ ثبت:

تلفه:

 -2مًضًع فعالیت ي وحًٌ اوجام کار:
نشاوی محل مًرد بیمٍ (اوجام پزيصٌ):
آیا پزيصٌ درين شُزي است؟ بلی
شمارٌ پیمان :

آیا پزيصٌ بزين شُزي است؟
تاریخ پیمان :

خیز

تلفه :
بلی

خیز

 -4سابقٍ خسارت (میشان خسارت پزداختی در پىج سال گذشتٍ ي وًع خسارت پزداختی )

 -5در صًرتی کٍ فعالیت در سمیىٍ پزيصٌ َاي عمزاوی می باشذ میاوگین افزاد ثابت در اطزاف محل پزيصٌ ؟
 -6در صًرتی کٍ فعالیت در سمیىٍ اي غیز اس پزيصٌ َاي عمزاوی می باشذ میاوگیه افزادي کٍ ريساوٍ بٍ محذيدٌ فعالیت تزدد داروذ؟
خیز

بلی
-7آیا پزيصٌ تًأم با اوفجار می باشذ؟
 وشدیكتزیه ياحذ دامذاري بٍ کل اجزاي پزيصٌ: وشدیكتزیه فاصلٍ شُز یا بخش بٍ محل اجزاي پزيصٌ: وشدیكتزیه فاصلٍ ريستا یا تأسیسات کشايرسي بٍ محل اجزاي پزيصٌ: وشدیكتزیه فاصلٍ ياحذ مزغذاري بٍ کل اجزاي پزيسٌ:سیز دستگاٌ َا بٍ محل اجزاي پزيصٌ:
 وشدیكتزیه فاصلٍ تأسیسات سیزبىایی ا -8در صًرتیكٍ پزيصٌ راٌ ساسي است آیا در مسیز پزيصٌ ريدخاوٍ يجًد دارد؟
 در صًرتیكٍ پزيصٌ راٌ ساسي است آیا در مسیز پزيصٌ حفز تًول يجًد دارد؟ آیا پزيصٌ راٌ ساسي است ي صزفا مزمت ي وگُذاري تًأم با تزدد ي بُزٌ داري است؟اس ساعت  24ريس:

هذت بيوِ:

بلی
بلی
بلی

خیز
خیز
خیز

تا ساعت  24ريس:

تعْذات هَرد درخَاست بيوِ گذار

در ّز حبدثِ  -ريبل

در طَل هذت بيوِ – ريبل

جبزان َشیىٍ پششكی َز وفز
غزامت فًت ي وقص عضً َز وفز
جبزان خسارات مالی
می شًد کٍ ایه پیشتُاد اساس صذير بیمٍ وامٍ ي جشء الیىفک آن قزار گیزد.
تبريخ:

ًبم ٍ اهضبء ًوبيٌذُ /كبرگشار بيوِ

ًبم ٍ اهضبء بيوِ گذار

دفتزهزكشي:تْزاى -بلَار هيزداهبد -هيذاى هبدر -خيبببى بْزٍسً-بش خيبببى يكن -پالك -11تلفي 22258049-53::فبكس22271729:

