


پرسشنامه و پيشنهاد بيمه سازه های تکميل شده
 -1عنوان سازه ( :اگر سازه مرکب از بخش های مختلفی است  ،لطفاً بخشهايی که قرار است بيمه شوند را مشخص نماييد ).

 -2محل سازه ( :کشور /استان  /ناحيه /شهر /روستا )

 -3نام و نشانی مالک :

 -4نام و نشانی پيمانکاران سازنده :

 -5نام و نشانی پيمانکاران فرعی :
کارهای اجرا شده توسط پيمانکاران فرعی
 -6نام ونشانی مهندسان مشاور :

 -7شرح بخش های مختلف سازه ( لطفاً اطالعات فنی دقيق ارائه نموده و درصورت لزوم دربرگ جداگانه مرقوم فرماييد ).
ابعاد ( طول  ،ارتفاع  ،عمق  ،دهانه  ،تعداد طبقات  ،قطر  ،شيب )
پی ( نوع  ،روش و تراز هر بخش ):
روش های ساخت به کار برده شده :
مصالح ساختمانی به کار رفته :

 -8دوره ساخت
شروع کار
ماه
مدت ساخت
تاريخ تکميل
دوره نگهداری ( بعد از تحويل موقت )

ماه

 -9-1آيا سازه در زمان ساخت بيمه بوده است ؟ بله 
 -9-2آيا سازه بعد از تکميل بيمه بوده است ؟ بله 
 -10آيا در زمان ساخت  ،حادثه  ،زيان يا خسارتی اتفاق افتاده است ؟ بله

خير 
خير 
خير 



( در صورت مثبت بودن پاسخ لطفاً جزئيات آن را بنويسيد ) .

آيا پس از تکميل حادثه زيان يا خسارتی اتفاق افتاده است ؟ بله



خير



( در صورت مثبت بودن پاسخ لطفاً جزئيات آن را بنويسيد ) .
 -11آيا سازه در معرض خطرهای ويژه ای قرار دارد ؟
آتش سوزی  ،انفجار
سيل  ،طغيان آب
زمين لغزه
طوفان  ،گردباد
استفاده از مواد انفجاری
برخورد با وسايل نقليه زمينی يا آبی
آتشفشان  ،زلزله دريايی
ساير خطرها
آيا تاکنون در محل سازه زلزله اتفاق افتاده است ؟

بله

بله



خير

بله 
بله 
بله 
بله 
بله 
بله 
بله 

خير
خير
خير
خير
خير
خير
خير



خير












( در صورت مثبت بودن پاسخ لطفاً شدت و بزرگی آن را در مقياس ريشتر بنويسيد )

آيا طراحی براساس آيين نامه های مدون جهت مقاوم سازی دربرابر زلزله صورت گرفته است ؟
بله
آيا طراحی باالتر از استاندارد پيش بينی شده درنظر گرفته شده است ؟



خير



بله



خير



 -12وضعيت زمين:

خاك رس 
ماسه 
شن 
صخره 
آيا از لحاظ زمين شناسی درنزديکی سازه اشکاالت تحت االرضی وجو دارد ؟ بله 

خاك دستی


خير



ساير 

 -13وضعيت توپوگرافی و شکل زمين ( به طور مثال زاويه و شيب )
( لطفاً نقشه ها يا تصاوير پيوست شود ).
 -14سطح آبهای زيرزمينی:
 -15نزديک ترين رودخانه  ،درياچه  ،دريا و .....
نام

سطح آب

فاصله

متوسط

حداقل

حداکثر ثبت شده

 -16آيا سيستم هشدار دهنده سيل و طغيان آب در محل سازه وجود دارد ؟
( لطفاً جزئيات آن را بنويسيد ) .
 - 17وضعيت جوی :
تا
فصل بارندگی از ماه
حداکثر ميزان بارندگی ( ميليمتر) :در ساعت تا :
خطر طوفان

کم 

ماه
در ماه :

در روز :

زياد 

متوسط 

 -18آيا برنامه زمانبندی برای نگهداری سازه وجود دارد ؟ (به عنوان مثال پاکسازی آبروها،پل ها ،روگذرها و زيرگذر ها و رنگ زنی )
( در صورت مثبت بودن پاسخ لطفاً جزئيات آن را بنويسيد ) .
نام مسئول نگهداری ؟
آيا کارکنان درزمينه نگهداری آموزش ديده اند ؟

 -19آيا سازه به طور تمام وقت تحت نظارت و مراقبت می باشد ؟



خير
بله 
توسط کارکنان
در صورت مثبت بودن پاسخ لطفاً تعداد کارکنانی را که به طور دائم حضور دارند مشخص نماييد .

 -20آيا تعميرات اساسی پس از تکميل سازه انجام شده است ؟



بله
( در صورت مثبت بودن پاسخ لطفاً جزئيات آن را بنويسيد ) .

خير



 -21آيا در نزديکی سازه عمليات ساختمانی در حال اجرا وجوددارد که سازه رادر طول مدت بيمه تحت تأثير قرار دهد ؟



بله
( در صورت مثبت بودن پاسخ لطفاً جزئيات آن را بنويسيد ) .

خير



 -22هزينه اوليه اجرای سازه چه مبلغی بوده است ؟
لطفاً هزينه اوليه را برای بخش های عمده بنويسيد  ( .مثالً برای پل ها  :پی  ،ستون  ،کوله  ،روسازی )

 -23لطفاً ارزش مورد بيمه و حدود غرامت مورد درخواست را مشخص نماييد .
نوع ارز
اقالم مورد بيمه

مبلغ مورد بيمه

 .1مبلغ کل جايگزينی به ارزش نو همانند سوال 22
 .2برداشت ضايعات ( حد غرامت )
جمع کل مبلغ بيمه شده

خطرهای ويژه

حدود غرامت ()1

زلزله  ،آتشفشان  ،زلزله دريايی
طوفان  ،گردباد  ،سيل طغيان آب  ،زمين لغزه
 -1حد غرامت مربوط به هرزيان يا خسارت  ،يا سلسله خساراتی که ناشی از يک حادثه باشد .
بدين وسيله اعالم می دارد کليه اظهارات مندرج دراين پرسشنامه مقرون به صحت و منطبق با آخرين اطالعاات
بيمه گذار می باشد و همچنين موافقت دارد که اين پرسشنامه اساس صدور بيمه ناماه و جازال نينفاک آن قارار
گيرد .بيمه گر متعهد است کليه اطالعات فوق را محرمانه تلقی نمايد .
امضاال  :بيمه گزار

تاريخ:

