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 کارگزاری رسمی بیمه وفادار

 859کد دارای مجوز از بیمه مرکزی 

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:

 یمدن تینامه مسئول مهیب شنهادیپ

 اص ثالثدر اقبال اشخ یساختمان اتیعمل یاز اجرا یناش 

ت بیمه گذار
صا

شخ
م

  

 ......................................اقتصادی:..............شماره  .....................کد ملی/ شناسه ملی: .......................... ..............................................نام بیمه گذار: ..................

 .............   شماره ثبت: ........صاحب پروانه: ....................................نام .      ......................................... صاحب جواز کسب:     ..نام مالک: .......................................

 ........................................................................................................................نشانی بیمه گذار: ............................................................................................................

  ........................ .................................کدپستی: ........................................تلفن:  نشانی الکترونیک: ..................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................موضوع کار: 

 ..............................................................................................وضوع بیمه: ..................................................................................................................نشانی محل کار م

 ...............: ................پیمانکارسابقه کار   :  ...............................................نام پیمانکار ........................ .................................کدپستی: ........................................تلفن: 

ت 
مد

بیمه 

نامه
 

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

ت مورد بیمه
صا

شخ
م

 

 تاریخ پیمان / پروانه ساختمان: ....................................................................... .........................شماره پیمان / پروانه ساختمان: ...........................................

 ........................................................... متر مربع.................مساحت کل زیر بنا: . ابعاد زمین: طول ................................ متر       عرض ....................... متر

 نه گود برداری: ............................................................................... متردها عمق گود برداری و پی کنی: ............................................................... متر

 ............................. طبقه..................................: .....................نیزم ریتعداد ز ........................... طبقه........تعداد طبقات با احتساب همکف: .......................

 .....................: ..................................................................................نوع اسکلت ......: ............................................................................................ونینوع فونداس

 .......................................................................................................... :نوع سقف  ..................................: .....................................................................نوع نما

 .....................................................نام بلوک ها: ................................................. تعداد بلوک: .........................................................................................................

 ....: ...................................................................................................یپالک ثبت .................: ........................................................................................ینوع کاربر

 .............................: ...................................................................شرفتیپ زانیم .........................: ...........پروژه لیساخت و تکم یشده برا ینیب شیمدت پ

 سایر: ........................................................................             □فلزی    □نوع سازه در دست ساخت:   بتنی

 ...............................................................................سایر: ......    □خاک مخلوط    □صخره یا دج     □نوع خاک: خاک رس، دستی، ماسه

    □دستی و ماشینی   □ماشینی    □چگونگی خاک برداری و گود برداری: دستی

 □ندارد    □گزارش مکانیک خاک:   دارد             □ندارد(         □اجرا نشده    □نقشه سازه نگهبان: دارد     )در حال اجرا

 ........................................................... :دیپروژه را مرقوم بفرمائ یو اجرا یگودبردار اتیمورد استفاده در عمل زاتیو تجه آالت نیخواهشمند است نوع ماش

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

 ..................................................................................................وضعیت حصارکشی هنگام گود برداری: .............................................................................................

 منجر یو گودبردار یساختمان اتیانجام عمل نیمجاور ، اموال و اشخاص ثالث که ممکن است در ح گانیساختمان همسا تیخواهشمند است وضع

 ...................................................................................................................................................................: ....................دیبه خسارت و حادثه گردند را مرقوم بفرمائ

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

 کیلومتر           مرکز درمانی: .................. کیلومتر..................  :فاصله تا نزدیکترین مراکز امدادی: ایستگاه آتش نشانی

 ........ کدام شرکت: ..............................     □خیر  □دارید؟  بلهکارفرما در قبال اشخاص ثالث را شش بیمه نامه مسئولیت مدنی آیا سابقه پو

 خسارت مالی: ............................................... ریال    در صورت مثبت بودن، قسمت زیر را تکمیل نمایید:   □خیر  □آیا دارای خسارت می باشید؟  بله

 .......................................................... ریال:   خسارت کل: سال گذشته که منجر به فوت، نقص عضو و یا هزینه پزشکی گردیده است 3تعداد حوادث در 

 هزینه پزشکی: ......... نفر طی ............ حادثه     نقص عضو: ......... نفر طی ............ حادثه         حادثه       ............ نفر طی......... فوت: 

ت 
خطرا

ی
احتمال

 .....................................خطرات احتمالی که کارکنان را تهدید می نماید بیان نمایید: .....................................................................لطفا نظر خود را در خصوص  

 خطر سوختگی و آتش سوزی     □برق گرفتگی                   □ مصدومیت در اثر استفاده از ابزار آالت                     □ انفجار                   □

 گزیدگی حیوانات                   □سایر خطرات                   □سقوط از ارتفاع )تا ارتفاع .................................... متر(      □ جسام         سقوط ا □
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ی
کروک

 
ل کار

مح
 

ص گردد(
شخ

سایه ها م
ت هم

ضعی
)و

 

 تاریخ رسم کروکی

 

 شمال

 

 

 

 

 

 

 

 

ت بیمه
حداکثر تعهدا

 

 

 حداکثر تعهد بیمه گر )ریال( پوشش بیمه ای

  اه های عادی مغرامت فوت، صدمه جسمی و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی برای هر نفر در هر حادثه در 

  اه های حراممدائم اعم از کلی و جزئی برای هر نفر در هر حادثه در غرامت فوت، صدمه جسمی و نقص عضو 

  هزینه های پزشکی ناشی از حوادث موضوع این بیمه نامه برای هر نفر در هر حادثه

  یمه نامهحداکثر تعهد بیمه گر برای فوت، صدمه جسمی و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی طی مدت ب

  هبرای هزینه های پزشکی طی مدت بیمه نامحداکثر تعهد بیمه گر 

  خسارت مالی در هر حادثه

  حداکثر خسارت مالی طی مدت بیمه نامه

 

تایید بیمه گذار
چ مطلب بدینوسیله اعالم می دارد که اظهارات مندرج در این پیشنهاد و پرسشنامه صحیح بوده و هیچگونه مطلب نادرستی اظهار نشده و یا از ذکر هی 

مسئولیت آن متوجه شخص بیمه گذار یا نماینده وی می باشد. بنابراین موافقت الزمی خودداری نشده است و در صورت اثبات خالف موارد اعالم شده، 

مسئول  می شود این پیشنهاد اساس صدور بیمه نامه و جزء الینفک آن قرار گیرد و بیمه گر فقط در چارچوب حدود  شرایط و مقررات بیمه نامه صادره

 جبران خسارت خواهد بود.

 ........................................................و امضا بیمه گذار ............... ، مهر........ نام......پیشنهاد .......تاریخ تکمیل فرم 

تایید 

کارگزار

 .................................................................. کارگزاری رسمی وفادار........ امضا پیشنهاد .............فرم دریافت تاریخ  ی


