
  
  

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :کد ملي           :                                                                                     مدير مجتمع نام و نام خانوادگي

                                                       :نشانی الکترونيکي                                                                :                                                                              نشاني

  :فکس                                                                                     :تلفن

  ):نام ببريد(ساير                     یبتوناسکلت           فلزي   اسكلت  :مجتمع نوع سازه
  :ها تعداد واحد        :     تعداد طبقات   -      خير         بلي :مقاوم در برابر زلزله ساخته شده است  ۲۸۰۰آيا سازه مطابق آيين نامه  
  ريال                     ):                مترمربعهر(ارزش ساخت واحـدها             ):     مترمربع(مساحت :           تعداد : دهاي مسكوني ـواح
  ريال                ):                     هرمترمربع(ارزش ساخت واحـدها ):                 مترمربع(مساحت           : تعداد :   اي اداريـدهــواح
  ريال          ):                           هرمترمربع(ارزش ساخت واحـدها        ):          مترمربع(مساحت          :   تعداد  :  تجاري دهايــواح

  ريال                                      ):هرمترمربع(ارزش ساخت مشاعات                     ):                          مترمربع( زيربناي مشاعات مساحت
   :كف و نماي ديوارهاكار رفته در ه مصالح ب             :   ظرفيت :گ ـپاركين

         : قدمت مجتمع                                                  دارد  ن        دارد : البـــي       
  ):به مترمربع( مساحت          داردن        دارد:  سرايــداري
                            ):  به مترمربع(مساحت        دارد   ن        دارد : مسالن مراس

  :سيسات تأ
  :                                       مشخصات و نام سازندهتعداد             -دارد          ندارد         :آسانسور 

  ):به ريال(ارزش                                                                                                 
  :                                          نوع سوخت ژنراتور مشخصات و  -دارد          ندارد         :ژنراتور :برق اضطراري  

   ):به ريال(ارزش                                                                                                 
  UPS:          مشخصات و نوع باتري  - دارد       نداردUPS:  

  ):به ريال(ارزش                                                                                                 
  )معمولي فاژشو( موتورخانه مركزي      : گرمايش و سرمايش  

  )نصب در واحدها(پكيج                                         
  :مشخصات) سرد /گرم(چيلر                                     

  ):به ريال(ارزش                                                                
  :كار رفته در نماي ساختمانه مصالح ب

  ):نام ببريد( ساير       -  ايزوگام       -سفالت  آ      : بام مجتمعنوع پوشش 
     

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

  :و صاعقه كه عالوه بر آنها پوشش هاي اضافي مندرج در جدول ذيل با انتخاب شما ارائه خواهد شد خطرهاي اصلي تحت پوشش عبارتند از آتش سوزي ، انفجار

                                            سقوط هواپيما و قطعات آن                         زمينرانش و ريزش و فروكش                                         زلزله
 رزسرقت با شكست ح                     ضايعات برف وباران                                                           سيل  
 پاکسازی و برداشت ضايعات پس از وقوع حوادث مشمول بيمه                                           تركيدگي لوله آب              طوفان

                   ):نام ببريد( ساير            ساختمان در مقابل اشخاص ثالث  ه و مديرمديرت هيئمدني  مسئوليت       
                                     

 :              پالک :                                   نام مجتمع :                                کوچه :                            خيابان :                      شهر :نشاني مجتمعنام و 

  
  

  اداری/ تجاری / پرسش نامه و پيشنهاد بيمه نامه آتش سوزي مجتمع هاي مسكوني 

 ادامه در پشت صفحه

اره
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 :۱/۱/۲/۲/۱  



 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 امضاء متقاضی  

ف
ردي

  

ف  )ريال( ارزش  شــــرح
ردي

  

  )ريال( ارزش  شــــرح
    پكيج  ۱۲    واحدهاي مسكوني  ۱
    چيلر  ۱۳    واحدهاي اداري  ۲
    ، سونا و جکوزیتجهيزات استخر  ۱۴    واحد هاي تجاري  ۳
    جعبه هاي شلنگ آتش نشاني  ۱۵    مشاعات  ۴
    حريق و اطفای سيستم اعالم  ۱۶    سالن مراسم و  مبلمان و اثاثه البي  ۵
    دکوراسيون  ۱۷    نما سازي  ۶
    مسئوليت خسارت ناشی از انفجار و آتش  سوزی  ۱۸    آسانسور  ۷
    اثاثيه واحدها  ۱۹    ژنراتور برق اضطراري  ۸
۹  UPS    ۲۰  ساير    
    ساير  ۲۱    موتورخانه  ۱۰
    ساير  ۲۲    هزينه پاکسازی و برداشت ضايعات  ۱۱

    جمع                     

 جدول ارزش موارد بيمه 

  آيا مجتمع امكانات زير را به صورت عمومي براي استفاده ساكنين دارد؟
    ):             ارتفاع /عرض /طول( ابعاد  -استخر       

  ):نام ببريد( ساير            سراميك           سيمان  : كار رفته در ساخت ديواره و محوطه ه مصالح ب
 ):به ريال(ارزش  -       دارد    ن      دارد : تجهيزات تصفيه آب:  سيسات استخرتأ

 ):ارتفاع /عرض /طول( ابعاد  -اـونـس       
  ):نام ببريد( ساير         چوب             سراميك           يمانس :كار رفته در ساخت ديوارهه مصالح ب
  ):به ريال(ارزش  -          داردن      دارد : تجهيزات بخار ساز:  سيسات سوناتأ

 ):ارتفاع /عرض /طول( ابعاد -جكوزي       
  ):نام ببريد( ساير            پيش ساخته           سراميك              سيمان :كار رفته در ساخته مصالح ب
  ):به ريال(ارزش         دارد ن      دارد  -تجهيزات : سيسات سوناتأ

  :تجهيزات اعالم و يا اطفاي حريق موجود در محل /وسايل
 :تعداد جعبه و شلنگ آب آتش نشاني  -    دارد  ن       دارد  :آتش نشاني لوله كشي آب       

  شاسي زنگ             نوع حساس به دود              -        داردن          دارد        :حريق سيستم اعالم              
  :شرح مشخصات و محل نصب تجهيزات فوق

         
  :شيفت كاري:               تعداد  -         دارد       دارد ن :مع  سرايدار مجت /نگهبان

  :تعداد افراد خانواده               خير            بلی       :سرايدار همراه خانواده ساكن در مجتمع هستند /آيا نگهبان
  :سرايدار /نام و نام خانوادگي و تلفن نگهبان
  :  يداريارس /ساير توضيحات در مورد نگهباني

 ندارد  دارد      : مداربسته دارد         ندارد                                                                   دوربين: دزد گير 

 ريال                                                                                                                                :                                                       جمع كل ارزش پيشنهادي موارد بيمه به حروف

  مالحظات
 

:کارگزار/نماينده :ءمهر و امضا  
:بازارياب  


