پيشنهاد بيمه مسئوليت مدني
توليد كنندگان و فروشندگان كاال در قبال استفاده كنندگان و اشخاص ثالث

شماره شناسه :
ویرایش :

 ،درخواست مي شود بيمه نامه مسئوليت توليد کننده کاال در قبال استفاده کنندگان و اشخاص ثالث را با توجه به اطالعات مورد درخواستت
از شرکت
صادر نمايد .
مورخ
تا ساعت
مورخ
روز ازساعت
مندرج در اين پيشنهاد  ،براي بيمه گذار با مشخصات زير به مدت

موضوع بيمه عبارت است از جبران خسارات ناشي از آسيب بدني و مالي وارد به اشخاص ثالث و استفاده کنندگان از کاالهاي توليدي بيمه گذار .بدين معنا کته
از ارتراز مستئوليت بيمته گتذار

چنانچه به سبب عيب و نقص کاالي توليدي بيمه گذار ،خسارتي به استفاده کننده و يا اشخاص ثالث وارد شود ،بيمه گر پت
نسبت به جبران آن اقدام خواهد نمود.

توجه :براساس مقررات بيمه مرکزي خسارت وارد به خود کاال (هزينه جايگزيني کاال و گارانتي) تحت پوشش اين بيمه نامه نخواهد بود .
مشخصات پيشنهاد دهنده

نام:
تاريخ تولد /تاسي

 :روز

سال

ماه

کد پستي:

کد ملي :

نمايندگي /کارگزار:

تلفن/همراه :

کد :

شماره بيمه نامه سال قبل:

نشاني :

نام وارد توليدي  /خدماتي :
لطفاکاالي مورد نظر را در چند سطر معرفي فرماييد:

□

نقش بيمه گذار :توليد کننده
نشاني دقيق محل کار /کارگاه  /فروشگاه :

مونتاژ کار □

سال شروع بهره برداري :

ساير□

فروشنده □

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

ميزان فروش ساليانه :
نام كاال
قيمت هر واحد
تعداد(ساالنه)
مشخصات واحد توليدي و كاالها

مبلغ كل /ريال

در صورتيكه کاال هنوز به مررله توليد نرسيده است  ،برآورد فروش را اعالم فرمائيد .
كاربرد كاال:

صنايع الكترونيك – برق □ صنايع هوائي □ صنايع دريائي □
صنايع داروئي و بهداشتي □ صنايع خانگي □ صنايع چوبي □ صنايع گازسوز و ررارتي □
ساير (با ذکر عنوان) :
صنايع شيمي و پتروشيمي □ صنايع نساجي و پوشاك □
صنايع خودروسازي

□

صنايع غذائي

□

مواد اوليه مورد استفاده در ساخت كاال و يا قطعات يدكي :
-1

كشور سازنده:

-2

كشور سازنده:

-3

كشور سازنده:

آيا توليدات کارخانه تحت امتياز( ليسان ) سازندگان معتبر خارجي يا داخلي قرار دارد ؟

آيا کاال داراي مجوز موسسه استاندارد يا ساير موسسات مي باشد؟
رداکثر عمر مفيد کاال چقدر است؟
آيا کاال ضمانت نامه کتبي دارد ؟

بلي □ خير □

خير

□

بلي □

بلي □ نوع استاندارد يا گواهي نامه را بنويسيد:

خير □

خطرات احتمالي و پوشش هاي مورد درخواست

چه عيب و نقصي ممكن است درکاالهاي مورد نظر وجود داشته باشد و يا بوجود آيد که اگر منجر به خسارت شود امكان دارد شما بته عنتوان توليتد کننتده يتا
فروشنده مسئول شناخته شويد؟
-1
-2
-3
عيب و نقص هاي مذکور چه خطراتي ممكن است در پي داشته باشند ؟

سوابق خسارت

آمار ادعاي خسارت مطرح شده بر عليه شما در سه سال گذشته ناشي از عيب و نقص کاال و ميزان خسارت پرداختي را مرقوم فرماييد.

الف :در هر حادثه:
رداکثر غرامت فوت و نقص عضو براي هر نفر :

ريال.

رداکثر غرامت فوت هر نفر در ماه هاي ررام:

ريال.

تعهدات درخواستي از بيمه گر

رداکثر هزينه هاي پزشكي براي هر نفر :

ريال.

رداکثر تعهد بيمه گر براي خسارت مالي :

ريال.

ب:در طي دوره:
ريال.

رداکثر تعهد بيمه گر براي غرامت فوت و جرح :
رداکثر تعهد بيمه گر براي هزينه پزشكي :

ريال.

رداکثر تعهد بيمه گر براي خسارت مالي :

ريال.

انتخاب يكي از دو شيوه زير الزامي است

□ تعهدات فوق را در مجموع و براي کل قرارداد مي خواهم .
□ تعهدات فوق را براي تك تك مشتريانم مي خواهم .
درخواست مي گردد خسارات ناشي از عيب و نقص کاالهاي توليدي در مدت اعتبار اين بيمه نامه که مشخصات آن مطابق شرايط بيمه نامه به بيمه
گر اعالم خواهد شد به مدت  ..............ماه از تاريخ توليد □ فروش □ و يا نصب و بهره برداري □ تحت پوشش قرار گيرد.
اينجانب  .....................................................با سمت  .............................................................در شرکت فوق ،تعهد مي نمايم که به کليه پرسش هاي اين پيشنهاد بتا صتداقت
کامل پاسخ داده و از آنجا که اين پيشنهاد جزء الينفك بيمه نامه مسئوليت مدني توليد کنندگان و فروشندگان کاال مي باشد  ،در صورت هر نوع اظهار خالف واقع ،
بيمه گر مي تواند طبق مقررات اقدام نمايد .
مهر يا امضاي بيمه گذار :
لطفاً مدارك زير را نيز به همراه برگ پيشنهاد پر شده ارسال فرماييد:

 -1رونوشت ضمانتنامه كاال □
 -2رونوشت ليست قيمتها □
□
 -3بروشور كاال /ها
-4رونوشت مجوز موسسه استاندارد يا ساير موسسات □

تاريخ :

