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  کارگزاري رسمی بیمه وفادار

 859کد داراي مجوز از بیمه مرکزي 

  شماره:
  تاریخ:

 پیوست:

 )صنعتیپیشنهاد و پرسشنامه بیمه آتش سوزي (
 

مشخصات بیمه گذار
   

  ...............کد ملی/ شناسه ملی: .........................  ........................................................)   □مالک  □(مستاجر) □حقوقی    □(حقیقینام بیمه گذار: 
  ............................................................................................................................................نشانی بیمه گذار: .........................................................................................

  .................شماره شناسنامه/ ثبت: ...................  .......................کد اقتصادي: ............................  تاریخ تولد/ ثبت:    /      /           
  .............................تلفن همراه: ............................  .......................................................دورنگار:...........  ................................تلفن ثابت: ..............................

  ..........................کد پستی: ...................................  ......................................................................................................................پست الکترونیک / وب سایت: 
  ...............................................................................................................................................................................نشانی محل مورد بیمه: ............................................

مدت     .............................................. :پالك ثبتی  ................................................: ..........یکد پست : .............................................................. شماره اشتراك آب و برق
بیمه 
نامه

  

  ...........................................:روز .......... 24اعت ...... الی س........................روز .................. 24..................................................... ماه از ساعت بیمه: جمعا مدت 

مشخصات 
بیمه نامه

  

  ......سایر: ..........................................................           □کارگاه       □کارخانه: فعالیتنوع 
  ..................: .....................ع کاالي تحت پوشش در انبارنو........   ............نوع فعالیت اصلی: .............................................     نوع فعالیت فرعی: ..........................

  □اظهارنامه اي      □نوع بیمه نامه از نظر سرمایه:  ثابت
  □خیر       □بلی  است ؟ دهیگرد تیرعا 2800نامه  نییآ ایسال ساخت .............................. آ

    □وبازانبار ر   □سوله   □بتنی   □فلزي   □آجري   □گلی و سنتی مشخصات بنا: (عمر بنا به سال): ............... نوع سازه:
  ...........زیربناي مفید: .....قه محل مورد پیشنهاد: ................... ......... طبتعداد طبقات کل ساختمان: ..........نوع کف ها: ................................................................ 

                     □یبخاري نفت   □کولر گازي یا آبی   □بخاري گازي   □فن کوئل   □: شوفاژش محل مورد پیشنهادمنابع تأمین گرمایش و سرمای
  ............................................................................................................منبع تامین انرژي اضطراري: ..................   سایر موارد: ....................................   □بخاري برقی

  □وجود ندارد    □ل عملیات: وجود داردسایر: .........................................    تولید ضایعات در طو   □آب چاه    □تامین آب از طریق: آب شهري
  ..................سایر: ............     □روکار داخل لوله فلزي یا سینی    □روکار داخل کانال    □توکار    □وضعیت سیم کشی:  روکار

  سایر: .............................    □نفت   □گازوئیل   □نحوه تامین سوخت: گاز شهري
         □خیر □لیب   باشد؟ یم )صاعقه گیر(سیستم برق گیر  يل داراحم          □خیر □بلی  ؟باشد یم )اتصال زمین(سیستم ارتینگ  يل داراحم

  ایر: ...................................س    □فایر باکس    □سیستم اعالم حریق: ...........................................  سیستم اطفاء حریق:  اتوماتیک
  یخ شارژ: ............................................. تار....................................................  تعداد: ................  وزن: .............کپسول اطفاء حریق:   نوع: 

    □ر خی      □بلی   آیا ورود و خروج وسایل نقلیه و آتش نشانی به محل مورد پیشنهاد به راحتی امکان پذیر است؟
  ................... است....................قه ......... کیلومتري محل مورد پیشنهاد و در منطصله .........نزدیکترین ایستگاه آتش نشانی به محل مورد پیشنهاد در فا

  ................................لطفا نوع آن را ذکر نمایید: ....................     □ندارد    □: داردمحل مورد پیشنهاد امکانات حفاظت و نگهبانی
  .....اریخ انقضاء: ...........................شماره بیمه نامه: ......................................... ت  □خیر       □بلی   داشته اید؟آتش سوزي ون سابقه بیمه آیا تا کن

    .سارت: ..............................................خ......  علت مبلغ تقریبی خسارت: ........................................  □خیر □بلی آیا محل مورد پیشنهاد سابقه خسارت دارد؟

خطرات مورد درخواست
  

  اصلی: آتش سوزي، صاعقه و انفجار
    □جیبرخورد جسم خار    □اعتصاب، شورش، آشوب و بلوا   □دزدي یا شکست حرز    □شکست شیشه    □طوفان   □زلزله   □تبعی: سیل

     □ریزش، رانش و فروکش زمین   □ریزش سقف ناشی از سنگینی برف   □ضایعات ناشی از آب برف و باران   □ترکیدگی لوله هاي آب
    □ریزش کوه و سقوط بهمن   □کوپتر و قطعات منفصله از آن سقوط هواپیما و هلی   □هزینه پاکسازي و برداشت ضایعات

    □آمونیاك نشت گاز     □ریزش مواد مذاب    □عدم النفع    □نشت دستگاه آبفشان    □ظروف تحت فشار  صنعتی (ترکیدن و دفرمه شدن) 
   .................................سایر: ........       □شرایط جایگزینی و بازسازي     □خود به خود سوزي (خود سوزي)

  ارائه پوشش خطرات تبعی منوط به اخذ پوشش خطرات اصلی است.
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اطراف و جوانب 
محل مورد پیشنهاد

  ...............................................................................................................................................................................................................................................از سمت شمال:   
  ............................................................................................................................................................................................................................................از سمت جنوب: ...
  ..........................................................................................................................................................................................................................................از سمت شرق: .......

  .........................................................................................................................................................................................................................................از سمت غرب: .........

ش مورد پیش
اقالم و ارز

نهاد
  

شرح مورد پیشنهاد و ارزش به   ردیف
  تفکیک

  ریال -ارزش   شرح

      :ساختمان  1

      تاسیسات:  2

      ماشین آالت:  3

       ظروف تحت فشار صنعتی:  4

      مواد خام اولیه:  5

      موجودي در حال ساخت:  6

      لوازم یدکی ماشین آالت:  7

      لوازم بسته بندي:  8

      موجودي محصول:  9

مورد درخواست جهت  سرمایه  10
  سرقت:

    

      ..............سایر: .............................  11

    جمع کل ارزش موارد:  

  

نکات قابل توجه
  

رده است با قیمت واقعی مال قانون بیمه : در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر به تناسب مبلغی که بیمه ک 10ماده 
  خسارت خواهد بود. مسئول

 ب اظهارنشده یا اظهارات کاذبهطالقانون بیمه : هرگاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداري کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و م 12ماده 
  اتب مذکوره تأثیري درحتی اگر مرکه موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود  طوري باشد

بیمه را که تا  ق دارد اقساطوقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر ح
  آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند.

تایید بیمه گذار
ر هیچ مطلب دارد که اظهارات مندرج در این پیشنهاد و پرسشنامه صحیح بوده و هیچگونه مطلب نادرستی اظهار نشده و یا از ذکبدینوسیله اعالم می   

ین موافقت الزمی خودداري نشده است و در صورت اثبات خالف موارد اعالم شده، مسئولیت آن متوجه شخص بیمه گذار یا نماینده وي می باشد. بنابرا
ادره مسئول یشنهاد اساس صدور بیمه نامه و جزء الینفک آن قرار گیرد و بیمه گر فقط در چارچوب حدود  شرایط و مقررات بیمه نامه صمی شود این پ

  جبران خسارت خواهد بود.
  ........................................................و امضا بیمه گذار ............... ، مهر........ نامپیشنهاد .............تاریخ تکمیل فرم 

تایید 
کارگزار

  .................................................................. کارگزاري رسمی وفادار........ امضا پیشنهاد .............فرم دریافت تاریخ   ي


