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:)باشدذکر کد ملی براي اشخاص حقیقی و کد اقتصادي براي اشخاص حقوقی ضروري می(گذارنام بیمه-1

گذار:نشانی بیمه-2

آدرس پست الکترونیک:-3

نام موضوع مورد بیمه و تعداد واحد آن:-4

:نشانی موضوع مورد بیمه-5

؟از موارد زیر استکدامیکگذار بیمه-6
)/ بعدي(فعلیمالک ساختمان

پیمانکار ساختمان

مهندس معمار

مهندس مشاور

شرکت مجري

لطفاً توضیح دهید):سایر (

؟وجود داردهر کدام از موارد زیر گذار ومالی از طریق مالکیت یا مشارکت بین بیمهايآیا رابطه-7
)/ بعدي(فعلیمالک ساختمان

پیمانکار ساختمان

مهندس معمار

هندس مشاورم

شرکت مجري

لطفاً توضیح دهید):سایر (

زیر چیست؟با هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی عملنوع قرارداد مورد-8
قیمت تمام شدهمبلغ ثابت مهندس معمار                  

قیمت تمام شدهمبلغ ثابت مهندس ناظر                   

قیمت تمام شدهمبلغ ثابت مالک ساختمان

قیمت تمام شدهمبلغ ثابت مدیر پروژه                   

قیمت تمام شدهمبلغ ثابت اصلی                پیمانکار

قیمت تمام شدهمبلغ ثابت شرکت مجري

اطالعات کلی
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یدلطفا در مورد هریک از موارد ذیل توضیح مختصري را نگارش بفرمائ
سایر با ذکر نوع ....................ساختهپیشبتنیفوالدياسکلت:سازهنوع -1

توضیحات:    
):هاي محاسباتیبراساس دفترچه مطالعات مکانیک خاك یا نقشهنوع خاك در محل احداث ساختمان (-2

کر نوع ....................سایر با ذخاك دستیدجاي سنگیصخرهايماسهآبرفتی
(تراز آب):سطح آب زیرزمینی-3
ویژهنیمه عمیقعمیقسطحی گستردهسطحی نوارينوع پی: سطحی منفرد-4

توضیحات:
:سقفنوع -5

....................با ذکر نوع سایر ساخته بتنیپیشمرکبدال بتن مسلحتیرچه و بلوك
توضیحات با ذکر اندازه کلی سقفها:

تعداد طبقات زیر زمین:-6
توضیحات:

تعداد طبقات باالي سطح زمین-7
توضیحات:

سطح آب زیر زمینی:-8
مصالح مصرفی دیوارها:-9

چوبیقطعات گچیقطعات بتنیبلوك سفالیبلوك سیمانیآجر فشاري

....................با ذکر نامساخته سبکقطعات پیش
نماي خارجی:-10

سایر .....................آلومینیومیشیشهسیمانیسنگیآجري
توضیحات:

پوشش نهایی بام:-11
ورق گالوانیزهسفالیورق فوالديآسفالتموزائیکایزوگام

....................با ذکر نوعسایرورق سیمانی (آزبست)
با ذکر نوع ....................پلیمريمسیهاي مصرفی آب سرد و گرم: گالوانیزهنوع لوله-12
هاي مصرفی فاضالب:نوع لوله-13

....................با ذکر نوعپلیمريفشار قويسیويچ پیچدنی کالدارچدنی سرکاسه
فوالدي بدون درزصرفی گاز:   فوالدي درزدارهاي منوع لوله-14
نفربرباربرکابلینوع آسانسور:   هیدرولیکی-15

مشخصات آسانسور: ظرفیت به نفر .......... به کیلوگرم .......... طول مسیر حرکت .......... متر-16
تعداد ایستگاههاي توقف ..........

اطالعات فنی
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لکیت:نوع ما-1
سایر ....................مشارکت با دولتتعاونیعمومی و دولتیخصوصی

نوع کاربري:-2
سایر ....................آموزشیبهداشتی و درمانیصنعتیتجارياداريمسکونی

شماره پروانه ساختمانی:-3
تاریخ صدور پروانه ساختمانی:-4
تعداد طبقات زیرزمین:-5
:تعداد طبقات باالي سطح زمین-6
تعداد واحدها در هر طبقه:-7
مترمربع(عرصه یا سطح اشغال مطابق با مساحت مندرج در سند ملک):ملکمیزان تصرف -8
مترمربعمساحت اعیانی):             (مساحت زیربناي ساختمان براساس پروانه ساختمان شهرداري -9

هزینه هر مترمربع ساخت بنا در محل مورد بیمه:-10
در قالب سایر کارهاي ساختمانی انجام میشود (مـوارد مـذکور بایسـتی خـارج از     از موارد زیر یککدام-11

؟نقشه ساختمان اصلی بوده و داراي نقشه جداگانه باشد)
مجزاانبار مجزامایشهسالن 

جاده یا راههاي دسترسی روپیادهرو یاسوارهپل 
استخر شناآبنما یا  تانکهاي ذخیرهیا برج آب 

سازيمحوطه پارکینگ مجزا

دیوارهاي جانبی فضاي سبز

سایر (لطفاً نام ببرید):
؟کدامیک از آزمایشهاي زیر در ساختمان انجام شده است (لطفاً گواهیهاي مربوطه ضمیمه گردد)-12

آزمایش جوشآزمایش نمونه بتنمکانیک خاكآزمایش 

تاریخ شروع عملیات تخریب بنا درصورت وجود:بینی پیش-13
:کارهاي ساختمانیشروعتاریخبینی پیش-14
(تاریخ تحویل ساختمان به ذینفع):تکمیل کارهاي ساختمانیتاریخبینی پیش-15

مشخصات کلی ساختمان
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ساختمانهاي تحت پوششموقت سرمایه 
مبلغ بیمه شده 

)(واحد پول:   موارد بیمه شده

بناکارهاي ارزش -1
ساختمانی  کارهاي ارزش سایر -2
):2و1مجموع٪10(حداکثر هزینه پاکسازي و برداشت ضایعات-3
):2و 1مجموع ٪20اي (حداکثر هاي حرفههزینه-4

جمع کل:
اي منوط به تعیین قیمت تمام شده بناي مـورد بیمـه در پایـان کـار توسـط      نامه و صدور الحاقی شروع پوشش بیمهبیمهسرمایه قطعی

گذار خواهد بود.بازرس فنی و دریافت حق بیمه واقعی از بیمه
گردد.هاي اصلی و جانبی ساختمان میکارهاي بنا شامل ارزش احداث سازه

رو.رو یا پیادههاي مورد نیاز، آبنما، مخازن آب، پل سوارهسازي، احداث جادهانند محوطهارزش سایر کارهاي انجام شده م
.  سازيهاي مقاومهاي جانبی پس از خسارت شامل تهیه نقشه مجدد، گرفتن پروانه مجدد یا هزینهکلیه هزینه

: میزان تورم سالیانه مورد درخواست براي افزایش سرمایه طی ده سال■
درصد15درصد5/12درصد10درصد5رصددصفر

اسناد فنی که الزم است ضمیمه گردد:■
تصویر پروانه ساختمان (جواز ساخت) و تصویر سند مالکیت.-1
نیکی و برقی و فایل محاسباتی سازه و تأسیسات مکـانیکی و  هاي ساختمان اعم از معماري، سازه، تأسیسات مکافایل مربوط به نقشه-2

برقی.
فایل مربوط به مطالعات مکانیک خاك، دفترچه محاسبات سازه و تأسیسات مکانیکی و برقی.-3

ه مربـوط بـ  یهیچ اطالعاتدرست بوده ونمایم که همه پاسخها به این پرسشنامه کامل وید میأیتاینجانب گواهی و
ریسک بصورت اختیاري حذف نشده است.ماهیت 

:گذاري بیمهامضامهر و تاریخ:                                                                


