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  فرم پيشنهاد بيمه كشتي           

 
          MARINE HULL PROPOSAL FORM          

 

 الف( مشخصات كشتي

 :            سازندهو شركت كشور  نام نام كشتي:                                                          -

  پرچم:                                                                         : IMOشماره                                                           شماره ثبت : -

 ظرفيت ناخالص:                                                                جنس بدنه:                                               سال ساخت:  -

 طول:                                                 عرض:                                  آبخور)عمق(: -

 ردد: مورد استفاده:                                                 منطقه ت -

 پيوست گردد(:رده بندي نام موسسه رده بندي )لطفاًتصوير كليه گواهينامه هاي  -

 

 ب( مشخصات ماشين آالت

 :تعداد موتور )هاي( اصلي:                         شماره موتور)هاي( اصلي-

 اصلي:قدرت موتور)هاي(                                    نوع )مدل(موتور )هاي( اصلي:-

 سال ساخت موتور)هاي(اصلي:                                                      كشور سازنده موتور)هاي(اصلي :-

 آيا تعميرات موتورها و ماشين آالت براساس دستورالعمل تعميرات دوره اي در موعد مقرر انجام شده است؟-

 

 : آخرين تاريخ تعميرات دوره اي و نوع تعميرات-
 . در صورت نياز  مدارك مثبته كه نشان دهنده آخرين تعميرات انجام شده باشد از آن شركت محترم درخواست خواهد شد

 

    انجام شده است:قبل تعميرات دوره اي آخرين قطعات تعويضي و اقداماتي كه در  -

 

 

 

 

  :ببريدرا نام در شناور و آماده بکار  موجود حريق  ءااطفو تجهيزات امکانات  -
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 : ي شناوروضعيت كلي بدنه و ماشين آالت و  قابليت درياپيماي -
 

 

 ریال :                                              ج( ارزش شناور

اظهار شده براساس قيمت واقعي بوده و تعهد مي نمايم در صورت تغييردر ارزش شناور مراتب را كتباً به بيمه  گواهي مي نمايم ارزش

 قانون بيمه و ساير احکام مربوطه حاكم بر موضوع خواهد بود. 01گر اعالم و الحاقيه الزم را دريافت نمايم.در غير اين صورت ماده 

 جنس بدنه: :      ارزش بدنه -

 شامل:          ش ماشين آالت :ارز -

 

  شامل :                ارزش ساير تجهيزات:                                -

 

 د( مشخصات مالك و مدیریت هاي شناور

  : بيمه گزار اقتصادي شماره ملي/ كد                            :بهره بردارنام                                              نام مالك: -

 تماس:                                 شماره                                          كدپستي:                                                                                                                                                                               :آدرس

 

 :                                                           را به عهده دارد  شناورو نگهداري فني  يتمديرنام شركتي كه  -

 

 : سال گذشته 4طي  خسارتيسوابق ه( 

 : مبلغ خسارت وارده              :                                            شامل نوع خسارت -

 كلوز مورد درخواستو( 
      : 644كلوز        )ويژه شناورهاي صيادي(  : 643كلوز         :كلوز       981: 984كلوز       : 982كلوز  -

 ................ سالمدت بيمه نامه مورد درخواست:  -

 بيمه نامه و دريافت حق بيمه بر اساس مفاد مندرج در بيمه نامه مي باشد.شروع و تعهد بيمه گر الزاماً با صدور  -

به شماره ملي .............................صحت موارد فوق     بيمه گزار   نماينده مالك   اينجانب ..............................مالك  -

 اطالعات ناصحيح را تقبل مي نمايم.الذكر را تأييد مي نمايم و تبعات ناشي از هرگونه 

 تاریخ و امضاء:                                                                                                                    شماره تماس

 

 




