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مشخصات و سابقه كاري متقاضي (بیمهگذار)
شخص حقوقي

شخص حقیقي
نام و نامخانوادگي.......................................... :
تاریخ تولد:

/

/

نام (مؤسسه ،شركت ،سازمان).......................................... :
دولتي  خصوصي  تعاوني 

13

/

/

13

شماره ملي (الزامي است).......................................... :

تاریخ تأسيس:

تلفن همراه.......................................... :

شماره ثبت.......................................... :

سابقه كار در حرفهاي كه تقاضاي بيمه مسئوليت براي آن را دارید:

شناسه ملي /كد اقتصادي (الزامي است).......................................... :

...............................................................................................................................
نشاني متقاضي (بيمهگذار)........................................................................................................................................................................................................ :
تلفن ........................... :نمابر........................... :
آیا تا كنون بيمهنامه مسئوليت براي پروژهاي خریداري نمودهاید؟ بلي  خير 
در صورتيكه پاسخ مثبت است نام پروژه و شركت بيمه صادر كننده آن را بنوسيد:
.....................................................................................................................................................................................................
آیا در زمان اجراي پروژههاي گذشته خسارتي به كاركنان شما وارد شده است؟ بلي  خير............................................... 
در صورتي كه پاسخ مثبت است نوع و ميزان خسارت و نام شركت بيمه پرداخت كننده را مشخص فرمایيد.
...............................................................................................
مشخصات عمومي مورد بیمه
موضوع فعاليت...............................................................................................:
تعدادكاركنان ثابت ودائمي بيمه گذار و پيمانكاران فرعي ........................... :نفر
تعداد كاركنان متغيربيمه گذاروپيمانكاران فرعي (قراردادي یا روزمزد) :حداكثر ..................................:نفر
توضیح :درصورتيكه حداكثرنيروي كار اظهار شده از سوي بيمه گذار  %5افززای

یابزد خسزارات احتمزالي بزدون اعمزاه قاعزده نسزبي قابليزت

رسيدگي دارد.
قابل به ذكر است ،در بررسي خسارات احتمالي از محل پوش

این بيمه نامه در صورتيكه اثبات گردد نيروي كار اظهار شده از سزوي بيمزه گزذار

كمتر از تعداد واقعي نيروي كار در زمان حادثه بوده است ،خسارت با رعایت ماده  13از قانون بيمه و به نسبت نفرات بيمزه شزده بزا نفزرات زمزان
وقوع حادثه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
تعداد شيفت كاري در شبانه روز  ........................شيفت
آیا كاركنان تحت پوش

بيمه تامين اجتماعي مي باشند ؟

آیا كاركنان در تعطيالت رسمي نيز كار مي كنند ؟

بلي 

خير 

بلي 

خير 

وضعیت ایمني محیط كار و كاركنان
 .1خطراتي كه كاركنان را در محيط كار تهدید مي كند عبارتند از:
برق گرفتگي 
انفجار 
قطع عضو 
گاز گرفتگي 
گزیدگي حيوانات 
سقوط اجسام 

سوختگي 
سایر خطرات : 

سقوط از ارتفاع 
....................
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 .2آیا در محيط كار مورد بيمه واحد  ( HSEایمني در كار) مستقر ميباشد؟ بلي  خير
 .3وسایل ایمني مورد استفاده كاركنان در كارگاه عبارتند از:
عينک 
كف 
دستك 
ماسک 
سایر .................... :
كمربند 
كاله 
بلي  خير
 .4آیا وسایل كمکهاي اوليه در محل مورد بيمه وجود دارد؟
 .5نام نزدیكترین بيمارستان و درمانگاه به محل اجراي پروژه  .....................................:فاصله تقریبي تا محل مورد بيمه .................. :كيلومتر
مدت زمان مورد درخواست بیمه نامه
مدت بيمهنامه ............ :روز.

/

تاریخ شروع :از ساعت 24روز

/

13

تاریخ انقضاء :از ساعت 24روز

/

/

13

پوششها و میزان تعهدات مورد درخواست بیمه گذار
تعهد به ریال

تعهدات مورد درخواست بیمه گذار
حداكثر هزینه پزشكي براي هر نفر در هر حادثه
حداكثر هزینه پزشكي در طوه مدت بيمه
حداكثر غرامت فوت و نقص عضو براي هر نفر در هر حادثه در ماههاي عادي
حداكثر غرامت فوت و نقص عضو براي هر نفر در هر حادثه در ماههاي حرام
حداكثر غرامت فوت و نقص عضو در طوه مدت بيمه در ماههاي عادي
حداكثر غرامت فوت و نقص عضو در طوه مدت بيمه در ماههاي حرام
حداكثر غرامت دیه دوم و مازاد بر دیه اوه هر نفر در هر حادثه
حداكثر غرامت دیه دوم و مازاد بر دیه اوه در طوه مدت بيمه نامه
پوشش هاي تکمیلي

 .1محل اقامت موقت و استراحتگاه موقت ،اماكن وابسته به كارگاه نظير رستوران ،حمام و سالن ورزشي (خارج از محدوده مكاني تحت پوش
بيمهنامه) بلي  خير 

با ذكر نشاني ............................................................................................................................

 .2مأموریتهاي خارج از محوطه كارگاه به استثناء حوادث وسيله نقليه موتوري بلي  خير 
(ارائه نام افراد مامور در زمان صدور بيمهنامه و یا  24ساعت قبل از اعزام به ماموریت الزامي است)
 .3آیا مایل هستيد خسارتهاي بدني وارد به كاركنان در اثر حوادث وسيله نقليه موتوري زميني مشروط به احراز مسئوليت بيمه گذار و به یكي از
اشكاه ذیل تحت پوش
الف  :پوش
ب  :پوش
 .4پوش

این بيمهنامه قرار گيرد؟ بلي  خير 

مازاد بر تعهدات بيمهنامه اجباري شخص ثالث اتومبيل 
كامل تعهدات وسيله نقليه موتوري زميني 
مسئوليت پيمانكاران فرعي در قباه كاركنان پروژه (شامل كاركنان خود پيمانكار و كارفرما) بلي  خير 

 .5چگونگي پرداخت غرامتهاي فوت و نقص عضو را مشخص نمایيد:
پرداخت خسارت صرفاً با رأي دادگاه 

پرداخت خسارت بدون رأي دادگاه و با احراز مسئوليت بيمه گذار از سوي بيمه گر 

 .6مایل هستيد هزینههاي پزشكي به چه شكلي پرداخت شوند؟
طبق تعرفه وزارت بهداشت 

بدون اعماه تعرفه و صرفاً بر اساس صورتحسابهاي مراكز درماني 
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 .7خسارت جاني وارد به اشخاص ثالث ناشي از مسئوليت مستقيم شخص بيمه گذار در محدوده مكاني و یا در مجزاورت محزدوده مكزاني مزورد
بيمه (این پوش
 .8پوش

اضافي تا سقف  2نفر را تحت پوش

هزینههاي كارشناسي و دفاع از بيمهگذار

پوش

قرارخواهد داد ).بلي 
بلي 

خير 

خير 

هزینههاي وكالت از  1.000.000ریاه تا  50.000.000ریاه ( لطفاً سرمایه مورد نظر خود را تعيين نمایيد)

بلي  سقف سرمایه  ...........................................................................ریاه

خير 

 .9حوادث غير مرتبط با فعاليت اصلي بيمه شده

بلي 

خير 

 .10مسئوليت متقابل كاركنان در قباه یكدیگر

بلي 

خير 

 .11پوش

جبران هزینه انتقاه مصدوم

بلي 

خير 

 .12پوش

جبران هزینه انتقاه متوفي

بلي 

خير 

یكساه 

دو ساه

 .13مابهالتفاوت دیه سالهاي آتي:
.14آیا تمایل دارید افزای
پوش

سه ساه

تعداد كاركنان در طوه اعتبار مدت بيمه نامه تزا سزقف  % 20حزداكثرنيروي اظهارشزده در ایزن پرسشزنامه تحزت

بيمه نامه قرار گيرد؟

بلي 

خير 

 .15آیا مایل هستيد مطالبات سازمان تأمين اجتماعي و خدمات درماني (موضوع تبصره یک ماده  66قانون تزأمين اجتمزاعي) بابزت مسزتمري
كاركنان نيز تحت پوش

قرار گيرد؟ بلي ) لطفاً سرمایه مورد درخواست خود را مشخص فرمایيد( براي هر نفزر  .................................ریزاه و

در طوه مدت بيمه  ..............................................ریاه .خير 
 .16آیا مایل هستيد مسئوليت بيمه گذار در قباه خسارت بدني وارد به كليه عوامل اجرائي از قبيل پيمانكاران فرعي(كه داراي قرارداد مكتزوب
با بيمه گذار هستند) ،كاركنان پيمانكاران فرعي ،مهندسين ناظر و مشاور طرف قرارداد با بيمه گذار (صزرفاً درمحزل اجزراي پزروژه) نيزز تحزت
پوش

قرار گيرد؟

بلي 

خير 

.17آیا مایل هستيد شخص بيمهگذار تحت پوش بيمهنامه قرار گيرد( .این پوش اضافي صرفاً بابت بيمهگذاران حقيقي بوده وتحت شموه
خير 
بلي 
شرایط بيمه حوادث موضوع آیين نامه  84شوراي عالي بيمه مي باشد).
در بررسي خسارات احتمالي از محل پوش این بيمه نامه در صورتيكه اثبات گردد تعداد كاركنان كلي اظهار شده از سزوي بيمزهگزذار كمتزر از
تعداد واقعي كاركنان شاغل در محل اجراي پروژه ميباشند خسارت با رعایت ماده  13قانون بيمه و اعماه قاعزده نسزبي حزق بيمزه محاسزبه و
پرداخت خواهد شد.
چنانچه خواسته اي مازاد بر موارد فوق الذكر دارید ،این قسمت را تكميل نمایيد.
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
بيمهگذار محترم ،چنانچه مایل هستيد سهمي از خسارتهاي هزینه پزشكي را شخصاً عهدهدار شوید ميزان آن را مشخص فرمایيد.
پنج درصد 

ده درصد 

پانزده درصد 

بيست درصد 

بيست و پنج درصد 

** بدینوسيله اعالم ميدارد كه اظهارات مندرج در این پرسشنامه و پيشنهاد بر اساس صحت و منطبق با حزداكثر اطالعزات و یقزين اینجانز
ميباشد و موافقت مينمایم كه این پرسشنامه اساس صدور بيمهنامه و جزء الینفک آن قرار گيرد*.

ق

بیمه سامان

LAF063

فرم پیشنهاد و پرسشنامه بیمه مسئولیت مدني كارفرما در قبال

تجدید نظر01 :

كاركنان صنعتي ،خدماتي و بازرگاني

صفحه 4 :از 4

 بیمهگر فقط در حدود شرایط و مقررات بیمهنامه مسئول است و خارج از آن تعهدي ندارد. بیمهگر متعهد است كلیه اطالعات فوق را محرمانه تلقي نماید. خسارت مربوط به كاركنان با تابعیت غیر ایراني تنها در صورتي قابل پرداخت ميباشد كه داراي اقامت با حق كقار مشقخص ومعتبر بوده و پروانه كار دریافت نموده باشند.
** به اطالع ميرساند تکمیل پرسشنامه به منزله صدور بیمهنامه نخواهد بود و فقط در صورت موافقت كتبي بیمهگذار بیمقهنامقه
صادر خواهد گردید** .
بیمه گذار:

نماینده/كارگزار:

مهر ،امضاء و تاریخ

مهر ،امضاء و تاریخ

