
پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزي

.درصورتی که محل مورد بیمه آپارتمان باشد ، لطفا مشخصات واحدهاي مجاور را در جدول فوق قید نمائید

..............................................................................................................................................................:پیشنهاد دهنده 

.............................................................:دورنگار.........................................................:    تلفن ........................................................................................................................................................................................:  نشانی 

صنعتیاداري               تجاري            مسکونی :           موضوع فعالیت در محل مورد بیمه 

:   تعداد طبقات زیرزمین :                       تعداد کل طبقات :                    مساحت محل مورد بیمه 

:                        شماره طبقه مورد بیمه 

باشد؟         بلی                        خیرآیا محل مورد بیمه داراي بیمه نامه آتش سوزي می

.............................................................:تا تاریخ ............................................................:از تاریخ ..........................................:   نزد کدام شرکت بیمه 

یمه اتفاق افتاده است؟        بلی                        خیراي در محل مورد بآیا تاکنون حادثه

: چنانچه پاسخ مثبت است علت حادثه و میزان خسارت را شرح دهید

: امکانات اطفاي حریق در محل مورد بیمه را شرح دهید

مشخصات ساختمانهاي مجاور 

ضلع شمالی

: نوع سازه

:تعداد طبقات 

:مورد استفاده 

: سال تقریبی ساخت 

:ارزش تقریبی

ضلع جنوبی 

: نوع سازه

:تعداد طبقات 

:مورد استفاده 

: سال تقریبی ساخت 

:ارزش تقریبی

شرقیضلع 

: نوع سازه

:تعداد طبقات 

:مورد استفاده 

: سال تقریبی ساخت 

:ارزش تقریبی

غربیضلع 

: نوع سازه

:تعداد طبقات 

:مورد استفاده 

: سال تقریبی ساخت 

:ارزش تقریبی

بیمه آنالین

همراه همیشگی ایرانیان مرجع اطالعات بیمه آتش سوزي و مسئولیت 88505454



)آپارتمان(مشخصات طبقات باال و پائین 

نمایم و موافقم که این شود کلیه اظهارات فوق منطبق با واقعیت بوده و صحت آن را تائید میبدون وسیله گواهی می
.قرار گیردپیشنهاد اساس صدور بیمه نامه

نمایندگی 
امضاي پیشنهاد دهنده 

تاریخ 

طبقه باال

: متراژ 

:مورد استفاده 

:رزش تقریبیا
طبقه پائین

: متراژ 

:مورد استفاده 

:رزش تقریبیا

موقعیت محل مورد بیمه و همسایگان مجاور

شمال

محل مورد بیمه 

حداکثر تعهدات مورد درخواست

تعهدات بدنی

ریال براي هر نفرفوت و نقص عضو

ریال   براي هر نفر هزینه پزشکی

ریال   در هر حادثه و در طول مدت بیمه نامهتعهدات مالی

از تاریخ                                    تا تاریخ :                                     اي مورد درخواست مدت پوشش بیمه

بیمه آنالین

همراه همیشگی ایرانیان مرجع اطالعات بیمه آتش سوزي و مسئولیت 88505454


