شرکت کارگزاری بیمه سایپا
پیشنهاد بیمه مسئولیت مدني در قبال استفاده
کنندگان از آسانسور
کدملي/شناسه ملي:

 -1بیمه گذار:

شماره سندPI-FO-14:
شماره بازنگری01:

کداقتصادی:

 -2نشاني پیشنهاد دهنده :
تلفن :

کدپستي :
 -3تاریخ تأسیس مؤسسه یا شرکت پیشنهاد دهنده :

 -4فهرست بعضي از بزرگترین کارهای اجرا شده توسط پیشنهاد دهنده در پنج سال گذشته :
 -5تعداد حوادث و میزان خسارت وارده به تفكیك هر حادثه در پنج سال گذشته :
 -6مشخصات ساختمان محل استقرار آسانسور :
نام مدیر یا مالك ساختمان

تعداد طبقات

نوع

تعداد واحد در

نشاني ساختمان

کاربری

هر طبقه

 -7مشخصات آسانسورها به ترتیب محلهای مورد بیمه ذکر شده :
نوع
آسانسور

ظرفیت

نوع درب

نوع موتور

نوع اجزاء تشكیل دهنده

نوع سیستم

سال

طبقات

گیربكس

فرمان

ترمز

نصب

 -8نحوه سرویس و نگهداری :

شرکت کارگزاری بیمه سایپا
پیشنهاد بیمه مسئولیت مدني در قبال استفاده
کنندگان از آسانسور

شماره سندPI-FO-14:
شماره بازنگری01:

 -9نوع وسایل ایمني و حفاظتي :

 -11خطرهای احتمالي :

مدت بیمه و حداکثر پوششهای بیمه ای مورد درخواست :
بیمه گر مورد نظر (با توجه به شرکتهای ذکر شده در ذیل صفحه انتخاب گردد) :
شروع  :ساعت  24روز

مدت بیمه :

انقضاء  :ساعت  24روز

حداکثر پوششهای بیمه ای مورد درخواست  :مبلغ (ریال)

حداکثر هزینه پزشكي یك نفر در هر حادثه

ریال

حداکثر غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه در ماههای عادی

ریال

حداکثر غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه در ماههای حرام

ریال

حداکثر تعهد بیمه گر برای هزینه های پزشكي در طول مدت بیمه

ریال

حداکثر تعهد بیمه گر برای غرامتهای فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه

ریال

حداکثر پوشش بیمه ای برای خسارتهای مالي در طول مدت بیمه نامه

ریال

بدينوسيله اعالم مي دارد كه اظهارات مندرج در اين پرسشنامه و پيشنهاد صحيح بوود و هوي گونوه مطلو نادرسويي اظهوار
نشد و يا از گفين هي مطل الزمي خودداري نشد است .همچنين موافقت مي شود كه اين پيشنهاد اساس صدور بيمه ناموه
و جزء الينفك آن قرار گيرد.
امضاء اين برگ به تنهايي به معني قبول تعهد توسط بيمه گر و يا پيشنهاد دهند نمي باشد.
تاريخ:

/

/
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نام و امضاء پيشنهاد دهند :

