بسمه تعالی

قابل توجه کلیۀفعاالن و مالکین آسانسورهای مسافربر و باربر

( اشخاص حقیقی وحقوقی )

تصوركنيد  ،درصورت وقوع حادثه ،خسارات جانی ومالی وارده را چگونه جبران خواهيد كرد؟
احتراماً  ،دراجرای تفاهم نامۀ فی مابین  ،به اطالع کلیۀ مالکین آسانسورها و شرکت های تعمیرو نگهداری صنااع
آسانسور می رساند که تسهیالت و پوشش های مورد اشارۀ ذعل ،به همراه حماعت های فای وحقوقی ( در زمان وقوع
حوادث احتمالی )  ،در کلیۀ نقاط کشور قابل ارائه می باشد ( .صدور و تحوعل بیمه نامه در استانهای تهران و البنر و
ساعر شهرستانهای کشور)
تعهدات بر اساس ظرفیت آسانسورو دیات کامل و حق بیمه پائین :
( دعه کامل )
غرامت جانی هر نفر در هرحادثه در ماههای حرام :
غرامت جانی هر نفر در هرحادثه در ماههای عادی :

( دعه کامل )

هزعاه پزشکی هر نفر در هرحادثه حداکثر :

 000/000/000رعال

دعۀ دوم ما اد بر دعه اول :

( دعه کامل )

فرانشیز هزعاۀ پزشکی :

ندارد

مثال :حق بیمه آسانسور  4نفره با درب تمام اتوماتیک با مالیات فقط  22هزار تومان
حق بیمه هر نفر با مالیات ( آسانسور تمام اتوماتیک  55/000رعال ) و ( آسانسور نیمه اتوماتیک  55/000رعال) و
( آسانسور معمولی  55/000رعال)
( پوشش های اضافه با درخواست متقاضی :
 -0پرداخت خسارات ناشی ا آتشسو ی آسانسور  -2پرداخت خسارات ناشی ا شکست ماشین آالت  -3پرداخت خسارات مالی به
اشخاص ثالث ) که باابر نیا بیمه گذار با بیمه نامه مستقل ارائنه منی گنردد ( .صدور یمهدن مه دن یههیی دهر اه ده ر ر ایر داه ر یده
هه نار اه نهس انر یمهن)
خواهشماد است به ماظوراستفادۀ بهیاه و بهره برداری مااسن

ا پوشش

هشاب مي شه اب وتفاياشات یروهشی و ش

توليدكنندیان آسانسور ،نسبت به تکمیل اطالعات ومشخصات ذعل اقدام و مرات

اعضشاب انج ش

را به دفتر مرکزی انجمن ارسال و عا نمابر فرمائید.

( مستحضر باشیدحق بیمه های پیشنهادی  ،به علت استفاده از تخفیفات گروهی ،با نازلترین نرخ ارائه میشود )
بدعهی است پس ا وصول فرم تکمیل شده  ،در اولین فرصت با شما تماس حاصل نموده و حق بیمۀ مقرر به شما اعالم خواهدشد.
تلفن های هماهنگی

99974444 - 8 :

و

99499949 - 8

همراه با پیامگیرتمام وقت :

74444449989

آدرس  :تهران  ،پونک  ،خیابان سردار جاگل  ،بلوار شهید مخبری نرسیده به خیابان اعران مین  ،پالک  ، 005طبقه سوم شرقی
بیمه گذار عا مالک آسانسور :

تلفن همراه :

تلفن ثابت :

پیمانکار عا تعمیرکارآسانسور :

تلفن همراه :

تلفن ثابت :

نوع آسانسور

ظرفیت آسانسور  ............. :نفر و آسانسور باربر  ............ :تن

در صورت تعدد آسانسورها ،لیست و آدرس مربوطه ضمیمه شود.
بیمه گر فعلی :
تارعخ شروع بیمه نامه :
تارعخ تکمیل :

شماره بیمه نامۀ فعلی :
تارعخ خاتمۀ بیمه نامه :
امضاء پیمانکار یا تعمیرکار  /بیمه گذار یا مالک آسانسور

( لطفاً اعن فرم را با دقت تکمیل نموده و برای ثبت بانک اطالعات بیمه ای و همچاین درعافت خدمات وعژه  ،به دفتر انجمن ارسال و عا نمابر
فرمائید )

