شرکت کارگزاری بیمه سایپا

شماره سندPI-FO-10:

پرسشنامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل

شماره بازنگری01:

کارکنان
الف) مشخصات عمومی
 -1بيمه گذار:
 -2نشاني پيشنهاد دهنده:
كد پستي :

كدملي/شناسه ملي:
كدپستي:
وضعيت حقوقي پيشنهاد دهنده :دولتي □

كداقتصادي:
تلفن :
خصوصي □

 -3تعداد حوادث و مبالغ خسارت پرداختي ناشي از مسئوليت پيشنهاد دهنده در پنج سال گذشته (به تفكيك هر حادثه):
 -4آيا طي يكسال گذشته داراي بيمه مسئوليت كارفرمادر مقابل كاركنان بوده ايد ؟
در صورت پاسخ مثبت نام شركت بيمه و شماره بيمه نامه را قيد فرماييد :

خير

بلي

ب) پرسشهای عمومی در مورد کار و موضوع فعالیت پیشنهاد دهنده :
 -1چنانچه نوع فعاليت ساختماني مي باشدموارد زير را پاسخ فرماييد:
بازسازي بنا موجود □
احداث سوله □
تخريب و احداث بنا □
نوع اسكلت  :بتوني □
انجام نماي ساختمان □
نصب اسكلت □
حداكثر □ نفر
حداقل □
نيروي كار :

مساحت كل بنا
فلزي □

 -2چنانچه نوع فعاليت اجراي پروژه عمراني مي باشد موارد زير را مشحص فرماييد :
مبلغ قرارداد ( پيمان ) :
موضوع كار :
نام صاحب كار :
مدت قرارداد :
□ نفر
كاركنان ثابت و دائمي
حداكثر □ نفر
حداقل □ نفر
كاركنان متغير ( قراردادي و روز مزد )
 -3چنانچه نوع فعاليت صنعتي  ،خدماتي و بازرگاني مي باشد موارد زير را مشحص فرماييد :
موضوع فعاليت :
نشاني محل كار :
□ نفر
كاركنان ثابت و دائمي
حداكثر □ نفر
حداقل □ نفر
كاركنان متغير ( قراردادي و روز مزد )
 -4لطفا در صورت انجام كار ( صنعتي  ،تجاري  ،خدماتي ) بصورت شيفت  ،تعداد آن را مشخص فرمايي:
تعداد نوبت كاري ( شيفت ) □
□ نفر
توضيح  :چنانچه انجام كار بصورت شيفتي باشد بايستي مجموع نيروي كار در چند شيفت درج گردد.
 -5لطفا محدوده مكاني مورد بيمه را مشخص فرمائيد :
ساير مكانهاي وابسته به كار مانند
محل اقامت كاركنان و ماموريت هاي خارج از كارگاه □
فقط محوطه انجام كار □
رستوران  ،حمام  ،سالن ورزشي و □ ...
توضيح اينكه مسئوليت كارفرما در ابطه با حوادث ناشي از وسائط نقليه موتوري در رابطه با ماموريت هاي خارج از كارگاه مشمول بيمه
نميباشد مگر اينكه كلوز مربوطه خريداري شود.
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 -6ايا مايل هستيد صدمات وارد به كاركنان ناشي از وسائط نقليه موتوري را بيمه نماييد:
خير □
بلي □
 -7آيا مايل هستيد غير از مسئوليت شما مسئوليت اشخاص زير بيمه گردد مشخص فرمائيد:
مهندسين ناظر و مشاور □
پيمانكاران فرعي □
 -8نحوه پرداخت خسارت را انتخاب فرماييد:
پرداخت هر نوع خسارت با راي دادگاه □

بدون راي داداگاه □

 -9چنانچه مايل هستيد هزينه پزشكي بيمه شدگان مازاد بر هزينه هاي قابل جبران توسط سازمان تامين اجتماعي و يا سازمان خدمات
درماني
خير □
بلي □
پرداخت گردد مشخص فرماييد:
 -11آيا مايل هستيد هزينه هاي پزشكي طبق تعرفه وزارت بهداشت و درمان جبران گردد؟
خير □
بلي □
 -11چنانچه مايل هستيد شخص بيمه گذار ،كارفرما ،صاحبكار ،پيمانكار ،ناظر و مشاور در محل مورد بيمه  ،بيمه حادثه گردند ؟ لطفا
مشخص فرماييد:
خير □
بلي □
 -12آيا مايل هستيدمطالبات احتمالي سازمان تامين اجتماعي و ساير سازمانهاي جايگزين بر عليه شما در ارتباط با كاركنان بابت هزينه
هايي كه از سوي آن سازمان ها پرداخت ميگردد بيمه شود:
ريال
سرمايه بيمه مورد درخواست را مشخص فرماييد:
خير □
بلي □
 -13آيا مايل هستيد جبران صدمات جاني وارد بر اشخاص ثالث ناشي از اجراي عمليات تحت پوشش قرار گيرد؟ بلي □
خير □
(فقط شامل كارخانجات صنعتي ميباشد ).
 -14آيا مايل هستيد بيمه گر مابه التفاوت افزايش ديه هر سال را عالوه بر ميزان تعهدات خريداري شده در بيمه نامه پرداخت نمايد؟
خير □
بلي □
سه سال □
دو سال □
چنانچه پاسخ مثبت است تا چند سال ؟ يكسال □
 -15آيا مايل هستيد چنانچه كاركنان شما كه در حين انجام كار مصدوم شده و از نظر تشخيص پزشك قادر به انجام كار نباشد دستمزد
خير□
آن پرداخت گردد؟ بلي □
در صورتيكه پاسخ مثبت است دستمزد روزانه را تعيين نماييد.
ريال
كاركنان ساده
توضيح  :ذكر نام كاركنان متخصصالزامي است .
ريال
كاركنان متخصص
 -16آيا مايل هستيد مسئوليت شما در محل مورد بيمه در خصوص حوادثي كه با نوع فعاليت بيمه شده ارتباطي ندارد ولي منجر به
خير □
بلي □
صدمات جسماني به كاركنان مي گردد بيمه شود؟
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 -17آيا مايل هستيد در صورت بروز هر خسارت سهمي از آن را شخصا بپردازيد ؟ لطفا مشخص فرماييد:
بيست و پنج درصد □
بيست درصد □
پانزده درصد □
ده درصد □
پنج در صد□
ج :مدت بیمه و حداکثر پوشش های بیمه ای مورد درخواست :
بيمه گر مورد نظر (با توجه به شركتهاي ذكر شده در ذيل صفحه انتخاب گردد) :
 -1مدت بيمه …………ماه شروع ساعت  24روز ……………… انقضاء ساعت  24روز ………………………
 -2لطفا ميزان سرمايه هاي مورد نظر را مشخص نماييد.
ريال و در طول مدت بيمه براي كليه كاركنان
 حداكثر هزينه براي هر نفر : حداكثر غرامت فوت و نقص عضو براي هر نفر در ماههاي عادي : حداكثر غرامت فوت براي هر نفر در ماههاي حرام : حداكثر تعهد براي نقص عضو هاي بيش از يك ديه : -حداكثر غرامت فوق و نقص عضو در طول مدت بيمه براي كليه كاركنان :

ريال
ريال
ريال
ريال
ريال

بدينوسيله اعالم مي دارد كه اظهارات مندرج در اين پرسشنامه و پيشنهاد صحيح بوده و هيچ گونه مطلب نادرستي اظهار نشده و يا از
گفتن هيچ مطلب الزمي خودداري نشده است .همچنين موافقت مي شود كه اين پيشنهاد اساس صدور بيمه نامه و جزء الينفك آن قرار
گيرد.
امضاء اين برگ به تنهايي به معني قبول تعهد توسط بيمه گر و يا پيشنهاد دهنده نمي باشد.
نام و امضاء پيشنهاد دهنده:
13
تاريخ/ / :

