شماره شناسه 107-2 :
ويرايش 0292 :

پيشنهاد بيمه مسئوليت مدني
کارفرما در قبال کارکنان ويژه فعاليتهاي عمراني

 ،درخواست مي شود بيمه نامه مسئوليت مدني کارفرمادر قبال کارکنان را با توجه به اطالعات مورد درخواست مندرج در اين پيشنهاد صادر نمايد .

از شرکت

نام پيشنهاد دهنده :
مشخصات
پيشنهاد دهنده

شماره شناسنامه :

کد ملي/کد ثبت :
تاريخ تولد /تاسيس  :روز

نام پدر:

تلفن /تلفن همراه:

ماه

سال

کد پستي :

وضعيت حقوقي پيشنهاد دهنده :دولتي □

خصوصي

نمايندگي /کارگزار:
کد :

نشاني :
تعداد حوادث و مبالغ خسارت پرداختي ناشي از مسئوليت پيشنهاد دهنده در پنج سال گذشته (به تفكيك هر حادثه):
پيشينه خسارت

فهرست بعضي از بزرگترين کارهاي اجرا شده توسط پيشنهاد دهنده در پنج سال گذشته با ذکر موضوع و ارزش قرارداد:

موضوع قرارداد:
مدت قرارداد :

نام صاحبكار :
مبلغ قرارداد(پيمان) :
نشاني محل پروژه :

شرح نوع کارهاي انجام شده و درصد پيشرفت فيزيكي کار تا اين تاريخ را ذکر نماييد:

عمده ترين ابزارهاي مورد استفاده در انجام کار :
مشخصات پروژه و نيروي کار

خطرات احتمالي :

آيا کار در ارتفاع هم صورت مي گيرد ؟ بلي □ خير□ حداکثر ارتفاع؟
آيا با خطر انفجار هم سرو کار داريد ؟ بلي □ خير□ ناشي از چه چيزي ؟
نوع وسايل ايمني و حفاظتي کارکنان:
تعداد نيروي کار شاغل در محل اجراي پروژه با احتساب تعداد کارکنان پيمانكاران( در صورت وجود) :
کالً  :رسمي .................نفر  ،قراردادي  ...............نفر  ،روزمزد  .....................نفر شامل :
اداري – دفتري  :حداقل

نفر و حداکثر

نفر .آيا مايل به ارسال اسامي آنها مي باشيد ؟ بلي □ خير□ ساعات کاري.......................

نگهبان – حراست  :حداقل

نفر و حداکثر

نفر .آيا مايل به ارسال اسامي آنها مي باشيد ؟ بلي □ خير□ ساعات کاري.......................

خدماتي – نظافتي  :حداقل

نفر و حداکثر

نفر .آيا مايل به ارسال اسامي آنها مي باشيد ؟ بلي □ خير□ ساعات کاري.......................

فني– توليدي(اصل فعاليت) :حداقل

نفر و حداکثر

نفر .آيا مايل به ارسال اسامي آنها مي باشيد ؟ بلي □ خير□ ساعات کاري.......................

ساير  : .....................................حداقل

نفر و حداکثر

نفر .آيا مايل به ارسال اسامي آنها مي باشيد ؟ بلي □ خير□ ساعات کاري.......................

آيا همه کارکنان و کارگران تحت پوشش بيمه سازمان تامين اجتماعي مي باشند ؟ بلي □ خير□
تعداد شيفت كاري در شبانه روز .................. :شيفت  ...............ساعته
شيفت دوم  .............نفر

تعداد كاركنان هر شيفت :شيفت اول  .............نفر

شيفت سوم ..............نفر.

ميزان تعهدات درخواستي بيمه گذار

حداکثر تعهد مورد درخواست براي هزينه پزشكي هر نفر در هر حادثه:

ريال.

حداکثر تعهد مورد درخواست براي هزينه پزشكي در طي دوره بيمه:

ريال.

حداکثر تعهد مورد درخواست براي غرامت فوت و نقص براي هر نفر در هر حادثه:

ريال.

حداکثر تعهد مورد درخواست براي غرامت فوت براي هر نفر در هر حادثه در ماههاي حرام:

ريال.

حداکثر تعهد مورد درخواست براي غرامتهاي فوت و نقص عضو در طي دوره بيمه :

ريال.

ميزان فرانشيز هزينه هاي پزشكي در هر خسارت:

 75درصد □

 5درصد □  70درصد □

 20درصد □

 25درصد □

آيا بيمه گذار مايل به خريد پوشش هاي تكميلي زير مي باشد ؟
بلي □ خير□  -1ديه دوم يا بيشتر تا سقف  ..........................................................ريال در طي دوره بيمه.
بلي □ خير□  -2مسئوليت بيمه گذار در ماموريت هاي خارج از کارگاه کارکنان( با ارسال حكم ماموريت قبل از اعزام کارکنان).
بلي □ خير□  -3مسئوليت بيمه گذار در قبال کارکنان در خوابگاه ،رستوران ،حمام ،سالن ورزشي وساير اماکن وابسته تحت پوشش .
بلي □ خير□  -4مسئوليت بيمه گذار در قبال کارکنان در حين اياب و ذهاب از منزل به کارگاه و بر عكس (با اعالم مشخصات وسيله نقليه مورد استفاده ).
بلي □ خير□  -5مسئوليت بيمه گذار در قبال کارکنان ناشي از وسايل نقليه موتوري(در مواردي که راننده وسيله نقليه مقصر شناخته نشده و نتوان از بيمه
نامه آن استفاده نمود).
بلي □ خير□  -6مسئوليت پيمانكاران فرعي در قبال کارکنان.
پوشش هاي تکميلي

بلي □ خير□  -7مسئوليت مهندس ناظر و مشاور در قبال کارکنان.
بلي □ خير□  -8پرداخت غرامت فوت و نقص عضو کارکنان بدون راي دادگاه.
بلي □ خير□  -0پرداخت هزينه هاي پزشكي کارکنان بدون اعمال تعرفه وزارت بهداشت و در حد متعارف تا سقف تعهدات درخواستي.
بلي □ خير□  -19مطالبات تبصره  1ماده  66قانون تأمين اجتماعي تا سقف  ..............................................................ريال در طي دوره.
بلي □ خير□ -11جبران هزينه هاي پزشكي شخص بيمه گذارناشي از حوادث داخل کارگاه و مسئوليت بيمه گذار در قبال شخص پيمانكار ،مشاور و ناظر.


براي خريد پوشش مسئوليت در قبال اشخاص ثالث در فعاليتهاي عمراني مي توانيد از فرم  797استفاده نماييد.

بلي □ خير□  -13جبران مابه التفاوت افزايش ديه پس از وقوع حادثه مشروط به ،به روز بودن ديه بيمه نامه در زمان حادثه( :يكسال□ دو سال□ سه سال□).

بلي □ خير□  -14مسئوليت بي مه گذار در پراخت غرامت دستمزد روزانه کارکنان ساده

ريال و کارکنان متخصص

ريال.

بلي □ خير□  -15مسئوليت بيمه گذار در قبال کارکنان ناشي از حوادث غير مرتبط با فعاليت اصلي بيمه شده ،در محيط کار.
بلي □ خير□  -16جبران مبالغ پرداختي براساس رأي مراجع قضايي ناشي از مسئوليت مدني(بيمه گذار□ پيمانكاران فرعي و مهندسين ناظر و مشاور□ )
درقبال کارکناني با تابعيت خارجي فاقد مجوز(.تا اطالع ثانوي ارائه اين پوشش ممنوع مي باشد)

بلي □ خير□  -17جبران خسارت ناشي از آسيب بدني وارد به کارکنان بيمه گذار ناشي از اهمال غير عمدي ساير کارکنان بيمه گذار.
بلي □ خير□  -18عدم اعالم افزايش  19درصدي □  29درصدي □ تعداد کارکنان( فقط ويژهي بيمه نامه هاي تماماً بي نام).
مدت

ازساعت 22مورخ

تا ساعت  22مورخ

به مدت

روز.

بدينوسيله اعالم مي دارد که اظهارات مندرج در اين پرسشنامه و پيشنهاد صحيح بوده و هيچ گونه مطلب نادرستي اظهار نشده و يا از گفتن هيچ مطلب الزمي خودداري نشده است.
همچنين موافقت مي شود که اين پيشنهاد اساس صدور بيمه نامه و جزء الينفك آن قرار گيرد.

امضاء اين برگ به تنهايي به معني قبول تعهد توسط بيمه گر و يا پيشنهاد دهنده نمي باشد.
امضاء و مهر نماينده/کارگزار:

تاريخ:

/

/

71

نام و امضاء پيشنهاد دهنده:

