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ویرایش :دو

 تهـر ا ن  ،خیـابـان آیت الـه طالقـانـی  ،حـد فـاصـل خیـابـان
ولیعصـر و خیـابـان حـافظ  ،سـاختمـا ن شمـا ره 404

پيشنهاد بيمه مسئوليت مدني
« سهامي عام »

www . B imeh A sia. ir
Email : Masouliat@BimehAsia.ir

کارفرمایان واحدهای صنعتي  ،توليدی و خدماتي در مقابل کارکنان

 تـلـفـن :

 31و 11404436
1149960 1
4 3 333 3 9 3 44 3 9

 فـا كـس :

 كد اقتصادي :

از شرکت بیمه آسیا (سهامی عام) درخو است می گردد بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان را بر اساس مندرجات این پیشنهاد به مدت  .......................روز
از ساعت  42مورخ  .............................................تا ساعت  42مورخ  .............................................صادر نماید.

مشخصا ت بیمه گذار

نام کامل بیمه گذار :
نام مالك :

..........................................................................................................

.....................................................................................................................................

نشانی دفتر مرکزی :

شماره اقتصادی :

.............................................................

شمـاره ملّـی :

...................................................

.....................................................

صاحب پروانه :

..................................................

صاحب جواز کسب :

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

نشانی محل کار موضوع بیمه :
سابقه کار بیمه گذار :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................

نشانی الكترونیكی :

..........................................................

تلفن  /دورنگار :

................................................

مشخصات واحد صدور

...............................................

نام نمایندگی :
نام

. ........ ................................ ..................................................................................................

کد:

.....................................

واحد صدور :

.....................................................................

نام کارگزاری :

........................ ....... . ............................................................... ..................... .......................

کد:

.....................................

واحد صدور :

.....................................................................

بیمه نامه تمدیدی است یا خیر؟ (نزد کدام شرکت) :

....................... ....... ...... . .................................

شماره بیمه نامه سال قبل :

................ ... .......................................................................

آیا بیمه گذار (حقیقی) دارای جواز کسب می باشد ؟ بلی□ خیر□

تاریخ تأسیس کارگاه  ،کارخانه و یا شرکت :
شرح مختصری از نوع فعالیت ............................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................. :
.........................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

نوع و تعداد ماشین آالت صنعتی و وسایل نقلیه موتوری موجود در محل کار :

..............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

نوع وسایل ایمنی مورد استفاده در محل کار :

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

تعداد شیفت کاری :
حداکثر نیروی کار  ............................. :نفر
نوع فعالیت  :دائمی□ فصلی□
شیفت سوم حداکثر  ...............................نفر
حداکثر افراد شاغل در شیفت اول حداکثر  ..................نفر شیفت دوم حداکثر  .............................نفر
آیا کارگران تحت پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی و یا  ...می باشند  .بلـی خیـر چه تعداد تحت پوشش بیمه می باشند ؟  ..............نفر
آیا تمایل به ارائه لیست کارکنـان دارید  :بلی□ خیر□ (در صورت پاسخ مثبت  ،ارائه لیست اسامی کارکنان در زمان صدور بیمه نامه الزامیست)
آیا سابقه پوشش بیمه نامه مسئولیت مدنی واحدهای صنعتی و  ...دارید ؟ بلی□ خیر□ کـدام شرکت و چند سال ......................................................................... :
(در صورت مثبت بودن پرسش زیر را هـم تكمیل نمائید)
بلی□ خیر□
آیا دارای سابقه خسارت می باشید :
تعداد حوادث در سه سال گذشته که منجر به فوت  ،نقص عضو یا هزینه پزشكی گردیده است :
هزینه پزشكی  .................... :نفـر طـی  ....................حـادثـه
فـوت  .................... :نفـر طـی  ....................حـادثـه نقص عضو  .................... :نفـر طـی  ....................حـادثـه
نام شرکت .............................................................................................................................................................. :
آیا کارکنان دارای پوشش بیمه عمر و حادثه می باشند ؟ بلی□ خیر□
تاریخ شروع  ........................................ :تاریخ پایان  ........................................ :سرمایه مورد تعهد بیمه نامه عمر و حوادث ....................................................................................................................... :
لطفاً نظر خود را در خصوص خطرات احتمالی که کارکنان را تهدید می نماید بیان نمائید ........................................................................................................................................................... :

مشخصات کار و نیروی کار

...........................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

انـفـجــــــار□
سقوط اجسـام□

مصـدومیت در اثــر استفـاده از ابــزار آالت□
سقوط از ارتفـاع (تا ارتفـاع  .........................متر)□

خطر سوختگی و آتش سوزی □
گــــزیـدگـــی حیـــو انـات□

برق گرفتگی□
سایر خطرات□

تعهدات درخواستی

 -1غرامت فوت  ،صدمه جسمی و نقص عضو د ائم اعم از کلی و جزیی برای هر نفر در هر حادثه در ما ه های عادی حداکثر  :مبلـغ  ....................................................ریال
 -2غرامت فوت بــر ا ی هــر نـفــــــر در هـــــر حــا دثـــه در مـا ه هـــــای حــــــــر ا م حــد اکثــــــر :

مبلـغ  ................................. ...................ریال

 -3هـزینـه هـای پـزشكـی نـاشی از حـوادث موضــوع این بیمه نامه بر ای هـر نفــر در هـر حا دثـه حـد اکثــــر :

مبلـغ .....................................................ریال

 -4حـد اکثــر تعهد بیمه گـر بر ای فوت  ،صدمه جسمی و نقص عضو د ائـم اعم از کلی و جزیی طـی مـدت بیمه نامه :

مبلـغ  ............ .. ......................................ریال

 -5حــد اکثــــــر تعهــد بیمـــــــه گـــر بـــرای هــزینـه هــا ی پــزشـكــــــی طــی مــد ت بیمه نامه :

مبلـغ  .................................................. .ریال

شی

شماره شناسایيFIL10 :
ویرایش :دو

 )1پوشش بیمه ا ی مطالبات سا زمان تأمین اجتماعی و خدمات درمانی و ( ...با سرمایه) :
 101.111.111 -1/2ریال□
 111.111.111 -1/1ریال □

 211.111.111 -1/3ریال □

 201.111.111 -1/4ریال □

 311.111.111 -1/0ریال □
 011.111.111 -1/9ریال □
 811.111.111 -1/13ریال □

301.111.111 -1/6

ریال□

 411.111.111 -1/7ریال □

 401.111.111 -1/8ریال □

001.111.111 -1/11

ریال□

 611.111.111 -1/11ریال □

 711.111.111 -1/12ریال □

911.111.111 -1/14

ریال□

 1.111.111.111 -1/10ریال □

 1.111.111.111 -1/16ریال□

 1.211.111.111 -1/17ریال □
 1 . 811 .111 .111 -1/21ریال □

 1 . 301 .111 .111 -1/18ریال □
 2 . 111 .111 .111 -1/22ریال □

 1 . 011 .111 .111 -1/19ریال □

 1 . 601 .111 .111 -1/21ریال □

 ) 2پوشش مسئولیّت بیمه گذار در مقابل فوت و صدمات جسمانی و ارد به اشخاص ثالث □
 ) 3پوشش بیمه ا ی بر ا ی شـخص بیمهگذ ا ر (با سرمایه):
نقص عضو
 111.111.111ریال □
 211.111.111ریال □
 311.111.111ریال □
 411.111.111ریال □
 011.111.111ریال □
 611.111.111ریال □

ریال □
ریال □

711.111.111
811.111.111

 911.111.111ریال □
 1.111.111.111ریال □
 1.111.111.111ریال □

هزینه پزشکی
 1.311.111.111ریال □
 1.411.111.111ریال □
 1.011.111.111ریال □

 11.111.111ریال □
 21.111.111ریال □
 31.111.111ریال □

 71.111.111ریال □
 81.111.111ریال □
 91.111.111ریال □

 131.111.111ریال □
 141.111.111ریال □
 101.111.111ریال □

 1.611.111.111ریال □

 41.111.111ریال □
 01.111.111ریال □
 61.111.1 11ریال □

 111.111.111ریال □
 111.111.111ریال □
 121.111.111ریال □

 161.111.111ریال □

 1.211.111.111ریال □
 ) 4پوشش پر د اخت خسا رت بد ون ر أ ی د ا دگا ه □
 ) 5پوشش بیمه ا ی برای مسئولیت مهندسین ناظر و مهندسین مشاور □
 ) 6پوشش جبر ان هز ینهها ی پزشكی بد ون اعما ل تعر فه □

پوشش های مورد درخواست بیمه گذار

 ) 7پوشش حوادث ناشی از کار در اماکن وابسته خارج کارگاه ( لطفاً نا م و آدرس اماکن مو رد نظر ر ا ذکر نمائید ) .................................................................................................................................................................
.... ...... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. . .............................. ...............................

 ) 8پوشش بیمه ا ی برای مأمو ریت های خارج از کارگاه تا سقف  %82 ، %62 ، %42 ، %22و  ( %122لطفاً مشخصات افر اد مو رد نظر را ذکـر نمائیــد )
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

ردیف

کد ملی

1

3

4

2

نام و نام خانوادگی

کد ملی

نام پدر

 خواهشمند است در صورتیكه نام مأمورین بیشتر از حد معمول جـدول فوق می باشد طی برگه ا ی جد اگانه  ،ضمیمه فرم پیشنهاد گردد.
 ) 9پوشش بیمه ا ی بر ا ی حو ا دث ناشی از تصا دم وسائط نقلیه موتو ر ی زمینی□
 ) 10نظر به اینکه پوشش مازاد بر یک دیه در دو قسمت پوشش اضافی بدون سرمایه و با سرمایه تعبیه شده است  ،لذا واحد های صدور موظفند یکی از دو حالت مورد اشاره (الف :بدون سرمایه)
یا (ب :با سرمایه ) را در بیمه نامه انتخاب نمایند و مسئولیت هرگونه اشتباه در انتخاب همزمان پوشش ها بعهده واحدهای صدور خواهد بود .
دیه سوم□
دیه د وم□
الف :پوشش بیمه ا ی دیه  . .............مازاد بر تعهدات غرامت نقص عضو مندرج در بیمه نامه (بدون سرمایه) :
ب :پوشش بیمه ا ی مازاد بر یک دیه (بـــا سرمایه) :

دیه چها رم□

ریال□

 1.211.111.111 -11/3ریال□

 1.011.111.111 -11/4ریال□

 1.811.111.111 -11/0ریال □

 2.111.111.111 -11/6ریال□

 2.411.111.111 -11/7ریال□

 2.711.111.111 -11/8ریال□

 3.111.111.111 -11/9ریال □

 3.311.111.111 -11/11ریال□

 3.611.111.111 -11/11ریال□

 3.911.111.111 -11/12ریال□

 4.211.111.111 -11/13ریال □

 4.011.111.111 -11/14ریال□

 4.811.111.111 -11/10ریال□

 0.111.111.111 -11/16ریال□

611.111.111 -11/1

ریال □

911.111.111 -11/2

 ) 11پوشش بیمه ا ی برای مسئـو لیت پیمانکا ران فرعـی□
 ) 12پوشش بیمه ا ی افزایش ارزش ریالی دیه (با سرمایه) :
211.111.111 -12/1

ریال □

411.111.111 -12/2

ریال□

 1.111.111.111 -12/0ریال □

 1.211.111.111 -12/6ریال□

 1.811.111.111 -12/9ریال □

 2.111.111.111 -12/11ریال□

611.111.111 -12/3

ریال□

 1.411.111.111 -12/7ریال□

811.111.111 -12/4

ریال□

 1.611.111.111 -12/8ریال□

 ) 13پوشش بیمه ا ی پرداخت حقوق یـا دستمز د رو ز انه کا رکنان□
 ) 14پوشش بیمه ا ی عدم اعمال قاعده نسبی حق بیمه مربـوط بـه افـز ایش تعـد ا د کا رکنان□
 ) 15پوشش مسئولیت ناشی از قصور  ،اشتباه یا اهمال غیرعمدی کارکنـان بیمهگذ ار در قبال سایر کارکنان بیمه گذار□
 ) 16پوشش بیمه ا ی حو ا دث غیر مرتبط با کا ر کارکنان بیمه گذار□

 ) 17پوشش بیمه ا ی کارکنان بیمه گذار حین ا یاب و ذهاب از منزل به محل مورد بیمه شده و بالعكس□

 ) 18پوشش طال ئی□

 ) 2 2پوشش بیمه ا ی جبران هز ینه ها ی پزشكی بد ون اعمال فر انشیز□

 ) 21پوشش بیمه ای مسئولیت بیمه گذار در مقابل فوت و صدمات جسمانی وارد به مهندسین مجری  ،مشاور  ،ناظر  ،پیمانكاران اصلی و فرعی طرف قرارداد با بیمه گذار در داخل محدوده
مكانی مورد فعالیت □
سایر پوشش های مورد درخواست.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... :

اینجانب  .......................................................................................تعهد می نمایم که:
 .1به کلیه پرسـش های این پیشنهاد با صداقت کامل پاسخ داده و از آنجا که این پیشنهاد جزء الینفک بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرمایان واحدهای صنعتی ،تولیدی و خدماتی در مقابل کارکنان
می باشد ،در صورت هر نوع اظهار خالف واقع ،بیمه گر فقط در چارچوب حدود شرایط و مقرّرات بیمه نامه صادره ،مسئول جبران خسارت خواهد بود.
 .2کلیه قوانین مربوط به مبارزه پولشوئی را رعایت نمایم.
مهر و امضا ء نمایندگی یا کا رگز ا ری :
تا ریخ تکمیل پیشنها د :

تلفن تماس :

نام  /مهر و امضا ء بیمه گذ ا ر:
تا ریخ :

