پرسشنامه بيمه تمام خطر پيمانـكاران ( ) C.A.R
"صفحه  1از "4

 -1موضوع قرارداد (بخشهايي را كه تحت پوشش بيمه قرار ميگيرد مشخص فرمائيد)(:)1
 -2نام كارفرما (صاحبكار):
نشاني:
تلفن:

فكس:

 -3نام پيمانكار(ان) اصلي(ذكر كد ملي يا كد اقتصادی برای اشخاص حقيقي يا حقوقي ضروری ميباشد):
نشاني:
تلفن:

فكس:

 -4نشاني محل كار (آدرس كامل):
فكس:

تلفن:
 -5نام مهندسان مشاور:
نشاني:
تلفن:

فكس:

 -6شرح كار مورد قرارداد (لطفاً اطالعات فني را به تفصيل شرح دهيد)(:)1
 ابعاد (طول ،عرض ،ارتفاع ،دهانه ،تعداد طبقات): پي (روش پيكني ،حداكثر عمق خاكبرداری): روشهای اجرايي ساخت: نوع مصالح ساختماني: -7آيا پيمانكار در اين نوع كار يا روشهای اجرائي ساخت تجربه دارد؟

بلي

خير

خواهشمند است به طرحهای مشابهي كه قبالً بوسيله پيمانكار مجری انجام شده است اشاره فرمائيد:
 -8چه كارهائي توسط پيمانكاران فرعي انجام ميشود؟
 -9آيا پوشش بيمهای برای تجهيزات ساختماني يا نصب (داربست ،اطاقكهای موقت ،ابزار ،وسايل و…)
مورد درخواست ميباشد؟ بلي خير( در صورت پاسخ مثبت لطفا" ليست آنها را ضميمه فرمائيد)
( )1در صورت لزوم روی يک برگ جداگانه نوشته شود.
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 -11مدت بيمهنامه (لطفاً بطور دقيق و كامل پاسخ دهيد):
تاريخ شروع كار (با احتساب دوره پيش انبارداری):
مدت دوره عمليات:

روز از تاريخ

تا تاريخ

مدت دوره آزمايش:

هفته از تاريخ

تا تاريخ
ماه ،نوع پوشش نگهداری مورد درخواست :ساده گسترده

مدت دوره نگهداری(تحويل موقت):

 -11لطفاً خطراتي كه در اجرای موضوع مورد بيمه بيشتر امكان وقوع دارند را مشخص فرمائيد:
آتشسوزی ،انفجار ،سـيل ،طغيـان آب ،طوفـان و گردبـاد ،انفجار(تركانـدن سـن )،
آتشفشان ،زلزله دريايي ،رانش زمين ،زلزله ،ساير خطرها( نام ببريد):
آيا سابقه زلزله در منطقه وجود دارد؟بلي خير(درصورت پاسخ مثبت ،شدت آن را ذكر كنيد):
آيا طراحي سازههای مورد بيمه براساس مقررات و آئيننامههای مربوط به مقاوم سـازی در برابـر زلزلـه
ميباشد؟ بلي خير آيا استاندارد طرح باالتر از مقررات و ضوابط تعيين شده است؟ بلي خير
 -12سطح آبهای زيرزميني در محل اجرای پروژه:
 -13نام نزديكترين رودخانه ،درياچه ،دريا و غيره:
فاصله آن تا محل كار:
عرض آن (در صورت وجودرودخانه):
حد پايين عمق آب آن:

دبي آب آن (در صورت وجودرودخانه):
باالترين حد عمق آب ثبت شده:

حد متوسط:

ميانگين آب آن در سطح محل كار:
تا

 -14شرايط جوی :فصل بارندگي از
حداكثر ميزان بارندگي بر حسب ميليمتر
خطر طوفان:

متوسط

كم

در روز

در ساعت

در ماه

در سال

زياد

 -15آيا مايليد درصورت بروز خسارت ،هزينههای اضافي زير تحت پوشش قرار گيرد (مشخص فرمائيد)؟
هزينه حمل سريع ،اضافهكاری ،كار در شب ،كار در ايام تعطيالت رسمي ،هزينه حمل هوائي

 -16آيا پوشش بيمهای برای اموال مجاور يعني ساختمانها يا تأسيسات موجود در محل كار يا مجـاور آن
كه متعلق به صاحبكار ميباشد و تحت پيمان پروژه مورد بيمه نميباشد ،درمقابل زيان يا خسارت ناشـي
ازعمليات موضوع قرارداد مورد نياز ميباشد؟ بلي خير
(در صورت پاسخ مثبت لطفاً ليست آنها را بهمراه ارزش تفكيكي آنها ضميمه فرمائيد)
 -17آيا پوشش برای ماشينآالت ساختماني يا نصـب (ماشـينآالت حفـاری ،جرثقيلهـا و …) مـورد
درخواست ميباشد؟

بلي

خير

(درصورت پاسخ مثبت لطفاً پرسشنامه بيمه ماشينآالت پيمانكاران را نيز تكميل فرمائيد)
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 -18آيا بيمه مسئوليت مدني در مقابل اشخاص ثالث مورد نياز است؟ بلي خير
محل اجرای پروژه :داخل شهر خارج شهر
درصورتيكه محل اجرای پروژه داخل شهر است لطفاً موارد زير را تكميل فرمائيد:
وضعيت تراكم نيروی انساني ثالث در محيط كار:
ندارد خلوت( 1تا  5نفر) شلوغ( 6تا  11نفر) خيلي شلوغ( 11نفر به باال)
وضعيت استقرار تأسيسات تحتاالرضي در محل اجرای پروژه:
ندارد كم متوسط زياد خيلي زياد
نوع خاک محل پروژه :دستي ،رسي يا ماسهای مخلوط دج
وضعيت گودبرداری :ندارد شروع نشده يا در حال انجام است به اتمام رسيده است
عمق خاكبرداری يا گودبرداری:
عرض زمين در حال ساخت:

متر
متر

نوع ضعيفترين سازه مجاور پروژه :ندارد خشت و گل آجری نيمه اسكلت تمام اسكلت
درصورت احداث كانال ،راه ،پل يا تونل به سؤاالت زير نيز پاسخ دهيد:
حداكثر عمق كانال:

متر

طول كانال ،راه ،پل يا تونل:

متر
متر

عرض كانال ،راه ،پل يا قطر تونل:

 -19چه پوششهای اضافي ديگری مورد درخواست ميباشد؟

 -21خواهشمند است مبالغ مورد بيمه در بخش يک و دو بيمهنامه را در جداول زير مشخص فرمائيد:

بخش يـک (خسارت مادی)

موارد بيمه شده به تفكيک

مبلغ بيمه شده (واحد پول:

 -1مبلغ قرارداد (ارزش كارهای ساختماني و نصب)(:)1
 -2مصالح يا اقالم تهيه شده توسط صاحبكار:
 -3تعديل (برآورد افزايش مبلغ):
 -4تجهيزات ساختماني يا نصب (بند  9پرسشنامه):
 -5برداشت ضايعات:
 -6اموال مجاور (بند  16پرسشنامه):
جمع مبالغ بيمه شده در بخش يک:

( )1مبلغ قرارداد بايد مطابق مبلغ پيمان باشد درغيراينصورت مشمول ماده ده قانون بيمه خواهد شد.
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بخش دو (مسئوليت

در قبال اشخاص ثالث)

موارد بيمه شده به تفكيک (بند  18پرسشنامه)

حد غرامت(( )1واحد پول:

)

غرامت بدني برای هر شخص:
غرامت بدني برای چند شخص:
غرامت مالي:
جمع كل غرامت در بخش دو:

( )1منظور از حد غرامت حداكثر تعهد بيمهگر در هر حادثه و در طول مدت بيمهنامه ميباشد.
تذكر" :شركتهای بيمه به استناد قانون مكلف به وصول  %1/5ماليات بـر ارزش افـزوده و  %1/5عـوارض
شهرداريها و دهداريها از كليه بيمهگذاران و واريز آن به حساب سازمان امور مالياتي ميباشـند .لـذا در
مجموع  ٪3به حق بيمه محاسبه شده اضافه ميگردد".
مالحظات (لطفاً هر توضيح اضافي را كه الزم ميدانيد ذكر فرمائيد):

بدينوسيله اعالم ميدارد كليه اظهارات مندرج در اين پرسشنامه مقرون به صحت و منطبـق بـا آخـرين
اطالعات بيمهگذار ميباشد و همچنين موافقت دارد كه اين پرسشنامه اسـاس صـدور بيمهنامـه و جـز
الينفک آن قرار گيرد.بيمهگر فقط در چارچوب شرايط و مقررات بيمهنامه مسئول اسـت و خـارج از آن
تعهدی ندارد .بيمهگر متعهد است كليه اطالعات فوق را محرمانه تلقي نمايد.
نام و مهر و امضای بيمهگذار:
تاريخ:
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