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  کارگزاري رسمی بیمه وفادار

 859کد داراي مجوز از بیمه مرکزي 

  شماره:
  تاریخ:

 پیوست:

  گازپرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي مهندسین ناظر
 اشخاص ثالث قبال مالکان، کارگران ساختمانی و در

مشخصات بیمه گذار
  

حقیقی
  

  : .................................. تاریخ تولد.................................... ... نام پدر:.............کد ملی/ شناسه ملی: ....................................................نام بیمه گذار: ....................
  ................................................................................................................................................نشانی بیمه گذار: .........................................................................................

  □مجري گاز       □ان شغلی: ناظر گازعنو .........کدپستی: ........................................................................................تلفن: ....
  ..شماره نظام مهندسی: ......................................................  ........................................................سابقه کار:.............

  .................................................... ا شهرداري:شماره پروانه اشتغال (وزارت مسکن و شهرسازي): ..................................................   شماره امض

سوابق خسارت
  سارت سه سال گذشته:خ..... سوابق ................................................شماره بیمه نامه سال قبل: ...................................................... نام بیمه گر قبلی: ........  

  علت / مقصر حادثه  مبلغ خسارت (ریال)  نوع حادثه (فوت/نقص عضو و ...)  تعداد  ختاری
          
            

مدت 
بیمه 
نامه

  

  .... روز............مدت زمان بیمه: از تاریخ ....../......./............. تا تاریخ ......./......../.............. به مدت .....

حداکثر تعهدات بیمه
  

  حداکثر تعهد بیمه گر (ریال)  بیمه ايپوشش 
  2,310,000,000  ادي)حداکثر غرامت فوت و نقص عضو براي هر نفر در هر حادثه (ماه هاي ع
  3,0800,000,000  رام)حداکثر غرامت فوت و نقص عضو براي هر نفر در هر حادثه (ماه هاي ح

  15,400,000,000  حداکثر غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه
  308,000,000  حداکثر هزینه پزشکی براي هر نفر در هر حادثه
  1,540,000,000  حداکثر هزینه پزشکی در طول مدت بیمه نامه

  2,000,000,000  خسارت مالی در هر حادثه
    4,000,000,000  خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه

ش هاي بیمه نامه
پوش

  

  کارهاي تمام شده بیمه گذار از تاریخ صدور پروانه اشتغال تا کنون، تحت پوشش قرار می گیرد. 
نفر تحت پوشش قرار  ریال و براي سه500,000,000قانون تامین اجتماعی) تا سقف  66مطالبات سازمان تامین اجتماعی و خدمات درمانی (ماده 

  می گیرد.
  پوشش قرار می گیرد.ریال تحت  2,310,000,000دیه دوم تا 

  یرد.گریال غرامت فوت و نقص عضو تحت پوشش قرار می  1،000،000،000ریال هزینه پزشکی و تا  50،000،000شخص بیمه گذار تا 
داده  شرکت ملی گاز تحویل پروژه هایی که در مدت بیمه نامه مورد تایید بیمه گذار قرار گرفته و مدارك آن به سازمان نظام مهندسی ساختمان یا

  سال آینده از تاریخ تایید هر پروژه تحت پوشش می باشد. 15شده به مدت 

یمه بو شرکت  859بین کارگزاري رسمی بیمه وفادار کد  424انحصاري با کد قرارداد  به صورت این طرح طی قراردادي  
  معلم آماده و منتشر شده است.

تایید بیمه 
گذار

شنهاد اساس صدور بیمه نامه اظهارات فوق منطبق با واقعیت بوده و صحت آن را تایید می نمایم و موافقم که این پیبدینوسیله گواهی می نماید که   
  توسط بیمه گر قرار گیرد.

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

تایید 
کارگزار

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


