
 (MB)آالتبیمه شكست ماشینو پیشنهاد پرسشنامه 
 
 

 "2از  1"صفحه                                                                                                                    

 موضوع مورد بیمه : -1
 
 

 نام پیشنهاد دهنده :  -2
 نشاني پيشنهاد دهنده:

 تلفن :                  فاكس:                                                                      
 نشاني محل تاسيسات :                                                                     

 فاكس:             تلفن :                                                                           
 نوع فعاليت / محصول توليدي : 

 نام مدير فني :                                                 نام مدير كارخانه :                     
 آهن يا فرودگاه :نزديكترين ايستگاه راه

               ته اسااات داشاااحااات پوشااا   ااارار ماااه تتوساااا سااااير شاااركتهاي هي در زماااان نصااا آالت موضاااوع هيماااه آياااا ماشاااين -3

   خير     هلي    

 كداميك از ا الم و توسا كداميك از شركتهاي هيمه  ،چنانچه پاسخ مثهت است
 

 تاريخ شروع هيمه :                                         تاريخ پايان هيمه :

       خير      هلي  هاشد   مستقر در كارخانه ميآالت نآالت اظهار شده شامل كليه ماشيآيا مشخصات ماشين  -4

آالت مساتقر درياك هخا  از كارخاناه اسات               آالت موضوع هيمه درهرگيرنده كليه ماشاينآيا ماشين ،چنانچه پاسخ منفي است

 )لافا"توضيح دهيد(: خير    هلي 

   

 و كاار در شا  ،كارياضاافه ،هاي اضاافي مانناد هزيناه حمال ساري هزيناه ،آيا مايل هستيد درصورت هاروز خساارت  -5

    خير                كار در ايام تعايالت رسمي تحت پوش   رار گيرد                 هلي 

  خير                هزينه حمل هوايي :          هلي

 چند سال از عمر ماشين آالت ميگذرد   -6

 ضافه ديگري را كه مورد درخواست است شرح دهيد هر گونه پوش  ا -7
 

 

 (درصورتيكه پاسخ مثهت است لافا" هه اختصار شرح دهيد)اند  آالت ساهقه خسارتي داشتهآيا ماشين -8
 

 

 

 مالحظات:
 
 
 
 
 

 مرقوم نمائید. 2آالت خود را در صفحه لطفا" مشخصات ماشین
 

گاذار كليه اظهارات مندرج در اين پرسشنامه مقرون هه صحت و مناهق ها آخارين ااالعاات هيمهدارد هدينوسيله اعالم مي
گر فقاا در چهاارچو  نامه و جزء الينفك آن  ارار گياردب هيماههاشد و همچنين موافقت دارد كه اين پرسشنامه اساس صدور هيمهمي

 گر متعهد است كليه ااالعات فوق را محرمانه تلقي نمايدبهيمهنامه مسئول است وخارج ازآن تعهدي نداردب شرايا ومقررات هيمه
 
 

 نام و امضاء و مهر متقاضي :      تاریخ : 



 (MB)آالتپرسشنامه بیمه شكست ماشین
 آالتمشخصات ماشین آالت درخواست شده براي بیمه شكست ماشین

 "2از 2"صفحه                                                                                                                                                                                     
 

 3ارزش جایگزیني  2مالحظات  تعداد سال ساخت 1شرح اقالم  ردیف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

  :مبالغ مورد بیمه جمع كل 

 

 توضیحات :

 
كارخانه سازنده, شماره سلاير, ظرفيت, سرعت, هار, وزن, ولتاژ, آمپر, تعاداد دور, ناوع ساوخت, آالت, شامل نوع, مدل, نامامل ودرستي ازتمام ماشينلافا" شرح ك  (1)

 فشار, درجه حرارت و غيره را ارائه نمائيدب
ه است و نياز هه تعمير داشته و يا اينكه در معرض خاار هخصوصاي آالت مورد هيمه را كه ظرف سه سال گذشته خرا  يا شكسته شداي از ماشينخصوصيات  اعه  (2)

 هوده است ارائه نمائيدب
ها( هاه عاالوه ها)ساوئي ها و هاه حركات درآورندهآالت از هماان ناوع و ظرفيات )شاامل روغان, جعهاه دناده, انتقاال دهنادهلافا" ارز  جايگزيني فعلي ماشين يا ماشين  (3)

 ها را اعالم نماييدبهندي و همچنين ارز  فونداسيون, هزينه نص , هستههزينه حمل, حقوق و عوارض گمركي
 
 

 نام و امضاء و مهر متقاضي :         تاریخ :


