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 کارگزاری رسمی بیمه وفادار

 859کد دارای مجوز از بیمه مرکزی 

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:

 پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی 

 پروژه های عمرانی در قبال کارکنانکارفرما 

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: ..................................................................................................

 ....... شماره و تاریخ پیمان: ............................................................................وضوع کار: ...................................................................................................................م

 ..... کارفرما ...................................................................................................................... مبلغ پیمان: .............................................................مدت پیمان: ..............

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

 ...............................................................................................................................................................................................نشانی محل کار موضوع بیمه: .................

 ...............سابقه کار بیمه گذار: ................  دورنگار:  ............................................... ........................ .................................کدپستی: ........................................تلفن: 

ت 
مد

بیمه 

نامه
 

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

ت مورد بیمه
صا

شخ
م

 

       □خیر        □( دارای جواز کسب می باشد؟    بله   حقیقیتاریخ تاسیس کارگاه: ............................................... آیا بیمه گذار )

 ....................................................................................................................شرح مختصری از نوع فعالیت: ...................................................................................................

 ...........................وری موجود در محل کار: .......................................................................................................آالت صنعتی و وسایل نقلیه موتنوع و تعداد ماشین 

 .........................................................................................مورد استفاده در محل کار: ....................................................................................................نوع وسایل ایمنی 

 حداکثر نیروی کار: .....................نفر          تعداد شیفت کاری: .....................................             □فصلی       □نوع فعالیت:      دائمی   

 ثر........................نفر   وم حداکثر  ........................نفر     شیفت سوم حداکشیفت دحداکثر افراد شاغل در شیفت اول حداکثر ........................نفر           

 چه تعداد تحت پوشش بیمه می باشند؟ ........... نفر  □خیر  □.............. می باشند؟   بلهآیا کارگران تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی و یا ......

 (لیست اسامی کارکنان در زمان صدور بیمه نامه الزامیست در صورت پاسخ مثبت، ارائه)  □خیر  □آیا تمایل به ارائه لیست کارکنان دارید؟  بله

 شماره بیمه: ........................کدام شرکت: ......................................  □خیر  □دارید؟  بلهشش بیمه نامه مسئولیت مدنی آیا سابقه پو

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

 :   خسارت کل: .......................................................... ریالسال 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: 

 نام شرکت: .................................................... تاریخ شروع: .....................................      □خیر  □آیا کارکنان دارای پوشش عمر و حادثه می باشند؟     بله

 ................................................تاریخ پایان: ................................    سرمایه مورد تعهد بیمه نامه عمر و حوادث: ....................................

ت 
خطرا

ی
احتمال

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

 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(      □ سقوط اجسام          □

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 حراممجزئی برای هر نفر در هر حادثه در غرامت فوت، صدمه جسمی و نقص عضو دائم اعم از کلی و 

  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

  هطی مدت بیمه نامحداکثر تعهد بیمه گر برای هزینه های پزشکی 
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ی بیمه نامه
ش ها

پوش
 

 پوشش بیمه ای مطالبات سازمان تامین اجتماعی و خدمات درمانی با سرمایه: (1

 ریال   600،000،000 □ ریال   400،000،000 □ ریال   200،000،000 □ ریال   100،000،000 □

 ریال...............................  □ ریال 1،200،000،000 □ ریال 1،000،000،000 □ ریال   800،000،000 □

 □رما در قبال فوت و صدمات جسمانی وارد به اشخاص ثالث پوشش مسئولیت کارف (2

 غرامت فوت و نقص عضو: .................................... ریال     هزینه های پزشکی: ...............................ریال   □پوشش بیمه ای برای شخص بیمه گزار   (3

 □پوشش پرداخت خسارت بدون رای دادگاه  (4

 □پوشش بیمه ای برای مسئولیت مهندس ناظر، طراح و محاسب  (5

 □پوشش جبران هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه  (6

 □ پوشش حوادث ناشی از کار در اماکن وابسته به کارگاه )مطلقا نام و آدرس اماکن مورد نظر را ذکر نمایید( (7

1- ...................................................................................................................................................................................................................................... 

2- ...................................................................................................................................................................................................................................... 

 □( لطفا مشخصات افراد مورد نظر را ذکر نمایید) %100و  %80،  %60،  %40،  %20پوشش بیمه ای برای ماموریت های خارج از کارگاه تا سقف  (8

 کد ملی نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف  ملیکد  نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1     3    

2     4    

  طی برگه ای جداگانه، ضمیمه فرم پیشنهاد گردد. استخواهشمند است در صورتیکه نام مامورین بیشتر از حد معمول جدول فوق 

 □پوشش بیمه ای برای حوادث ناشی از تصادم وسایل نقلیه موتوری زمینی  (9

در دو قسمت پوشش اضافی با سرمایه و بدون سرمایه تعبیه شده است، لذا واحدهای صدور موظفند یکی از دو حالت مورد  10پوشش شماره  توجه:

 .( را در بیمه نامه انتخاب نمایند و هرگونه اشتباه در انتخاب همزمان پوشش ها به عهده واحدهای صدور خواهد بودبا سرمایه و یا بدون سرمایهاشاره )

 □دیه چهارم         □دیه سوم            □الف: پوشش بیمه ای مازاد بر یک دیه بدون سرمایه:      دیه دوم   (10

 با سرمایه:  ب: پوشش بیمه ای مازاد بر یک دیه

 ریال   800،000،000 □ ریال   600،000،000 □ ریال   400،000،000 □ ریال   200،000،000 □

 ریال 1،600،000،000 □ ریال 1،400،000،000 □ ریال 1،200،000،000 □ ریال 1،000،000،000 □

 ریال 2،400،000،000 □ ریال 2،200،000،000 □ ریال 2،000،000،000 □ ریال 1،800،000،000 □

 □ پوشش بیمه ای برای مسئولیت پیمانکاران فرعی (11

 پوشش بیمه ای افزایش ارزش ریالی دیه با سرمایه: (12

 ریال   800،000،000 □ ریال   600،000،000 □ ریال   400،000،000 □ ریال   200،000،000 □

 ریال 1،600،000،000 □ ریال 1،400،000،000 □ ریال 1،200،000،000 □ ریال 1،000،000،000 □

 ریال 2،000،000،000 □ ریال 1،800،000،000 □

    □( پوشش بیمه ای حوادث غیر مرتبط با کار )کارکنان( 14      □ پوشش بیمه ای پرداخت حقوق یا دستمزد روزانه کارکنان (13

 □ پوشش بیمه ای عدم اعمال قاعده نسبی مربوط به افزایش تعداد کارکنان (15

 □ پوشش مسئولیت ناشی از قصور، اشتباه یا اهمال غیرعمدی کارکنان بیمه گزار در قبال کارکنان (16

 □ محل بیمه شده و بالعکس پوشش بیمه ای کارکنان حین ایاب و ذهاب از منزل به (17

 □( پوشش مسئولیت مجری ذیصالح 19    □ پوشش بیمه ای جبران هزینه های پزشکی بدون اعمال فرانشیز (18

پوشش بیمه ای مسئولیت بیمه گذار در مقابل فوت و صدمات جسمانی وارد به مهندسین مجری، مشاور، ناظر، پیمانکاران اصلی و فرعی طرف  (20

 □قرارداد با بیمه گذار در داخل محدوده مکانی مورد فعالیت 

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

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

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

 جبران خسارت خواهد بود.

 ........................................................و امضا بیمه گذار ............... ، مهر........ نامپیشنهاد .............تاریخ تکمیل فرم 

تایید 

کار

گزار

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


