
  
  

  . پيشنهاد، اساس انعقاد قرارداد بيمه بوده و بيمه نامه بر اساس اطالعات مندرج در آن صادر مي گردد نامه و اين پرسش
  .آن دقت کافي بعمل آيد بنابراين الزم است در تکميل

 
  
  :نوع فعاليت                                 :             شناسه ملی /کد                                         :                        نام

:                                                         نشاني الکترونيکي                                                                                                                    :                 نشاني

                                    :          فکس                        :                                           تلفن

  :  واحد :          طبقه :             پالک :                      کوچه :                                  خيابان                              : شهر     : نشاني محل مورد بيمه

                                                                                                                              

 :تاريخ شروع بيمه نامه                         :                      مدت بيمه:                                  نامه تاريخ تكميل پرسش

  :نفع نام ذي
  :تلفن                                     :                                                                                                نشاني

  :شـرح فعاليت                                                                                                                               
                                                                                                                              

  :ي اضافي مندرج در جدول ذيل با انتخاب شما ارائه خواهد شدها پوشش هانآبر  كه عالوهصاعقه  و ، انفجار خطرهاي اصلي تحت پوشش عبارتند از آتش سوزي

   شكست شيشه                         باران و ضايعات برف                              زلزله  /لرزه زمين 
 شورش، اعتصاب و بلوا                            تركيدگي لوله آب                                         سيل          

 با شکست حرز سرقت يما و قطعات آن             سقوط هواپ                                    طوفان             
                               مشمول بيمه  پاک سازی و برداشت ضايعات پس از وقوع حوادث اجسام خارجي                   برخورد        رانش و ريزش و فروكش زمين     

 

  جدول ارزش موارد بيمه

  
  

  

   غيرصنعتي پرسش نامه و پيشنهاد بيمه نامه آتش سوزي

 ادامه در پشت صفحه

اره
شم

رم 
ف

 :۱/۲/۴/۲/۱  

  

  )ريال (ارزش   شرح  رديف  )ريال (ارزش   شرح  رديف

  ساختمان  ۱
  

    رساي  ۴  

  و لوازم اثاثيه   ۲
  

    هزينه پاکسازی  ۵  

  موجودی  ۳
  

    مسئوليت مالی در قبال همسايگان  ۶  

    جمع

  

  :جدول اطالعات مربوط به ساختمان 
  ):نام ببريد(ساير  سوله              آجري                      اسکلت بتونی              اسكلت فلزي:   نوع سازه 

  :قدمت ساختمان                             رخي        بلي    :  ساخته شده است  مقاوم در برابر زلزله ۲۸۰۰آيا سازه مطابق آيين نامه  
  ): نام ببريد(مجتمع تجاري               ساير    پاساژ          بازار          :محل استقرار ساختمان

  ):مترمربع(مساحت زيربنا                            :                                                           ساختمان/ نام پاساژ 
  :     مشخصات و نام سازنده       تعداد      -دارد           ندارد         : آسانسور  :تأسيسات 

                                                                                                           :   راتورمشخصات و نوع سوخت ژن  -دارد           ندارد       : برق اضطراري                    
                                                                                                                           )نام ببريد( : گرمايش و سرمايش                    



  :وجود در محلوسايل يا سيستم اطفاء حريق مشرح  

 

  :مشاغل هم جوار با محل مورد بيمه
  :جنوب                                                                                                 :            شمال

  :غرب                                                :                                                               شرق

  :ترين مركز آتش نشاني از نظر زماني و مسافت نزديك

 

  :نحوه ثبت و نگهداري حساب موجودي ها

  :)توضيح دهيد( ساير                    سيستم مكانيزه                            دفاتر قانوني              

  :اي سال هاي گذشته سوابق بيمه
                 نام شركت بيمه                                            شماره بيمه نامه                                         تاريخ شروع و انقضاء بيمه نامه     

 

  :دريافت خسارت از شركت بيمهسوابق وقوع حريق يا 
                نام شركت بيمه                                                       مبلغ خسارت                                                       تاريخ وقوع حادثه             

 

 :مالحظات

بيمه گـر   براي عهديتگونه  هيچ شاءيا من گذار و بيمه براي يحق گونه هيچ ي موجدتنهاي ورقه به اين و باشد مي نامه صدور بيمه به منوط پيشنهاد اين اعتبار
 .نخواهد بود و در صورت وجود اختالف در متن بيمه نامه و اين پيشنهاد، بيمه نامه حاكميت خواهد داشت

 

متقاضي امضاء  
  :كارگزار /نماينده

 :بازارياب
 :ءمهر و امضا

 ريال                                                         :                                                                                                                            جمع كل ارزش پيشنهادي موارد بيمه به حروف


