
 

شرکت ایثار کرمانشاه در نظر دارد نسبت به پوشش بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و همچنین  بیمه آتش سوزی 

، انفجار، صاعقه و زلزله دارائیهای ثابت خود اقدام نماید لذا از شرکتها و موسسات بیمه ای مرتبط دعوت به عمل می آید 

 در پاکت دربسته به واحد اداری شرکت به آدرس :  16/11/97مورخ پایان وقت اداری پیشنهادات خود را حداکثر تا 

 6717616661جنب بازار روز  شرکت ایثار کرمانشاه  کد پستی : –پل مهندس حمید الوندی  –انتهای مسکن  –کرمانشاه 

 ارسال نمایند 

 فرمهای استعالم بدون مهر و امضاء فاقد ارزش می باشد .  -1تذکر 

 نفر بی نام می باشد . 11مبنای محاسبه بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان پوشش بیمه ای  -1کر تذ

 میلیون ریال ( می باشد صدهزینه پزشکی برای هر نفر در هر حادثه )  -3تذکر 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  کارکنان قبال در کارفرما مدنی مسئولیت بیمه استعالم فرم

(1فرم شماره )  

             مهر و امضاء بیمه گر

 مشخصات 

 بیمه گر

 بیمه گر:                                    نام و کد نمایندگی:نام 

 آدرس:     تلفن:                                        

 مشخصات 

 بیمه گذار

 شرکت ایثار کرمانشاه    نام واحد مورد بیمه:        تولید قطعات بتنی پیش ساختهفعالیت شغلی اصلی )موضوع کار(: 

 نفر 52  پوشش بیمه ای بی نام :  نفر 072کارکنان: حداکثر      نفر 541: ثابتکارکنان  دتعدا      شیفت 3تعداد شیفت کاری:

 تعهدات

 مبلغ تعهدات نوع پوشش

 522.222.222  نفر در هر حادثه هر هزینه پزشکی برای

 5.222.222.222 طول مدت اعتبارحداکثر بیمه گر بابت هزینه پزشکی در 

 0.722.222.222 غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در حادثه در ماه های عادی

 3.022.222.222 غرامت فوت برای هر نفر در حادثه در ماه های حرام

 30.222.222.222 حداکثر تعهد بیمه گر بابت غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه

تعهدات 

درخواستی 

تکمیلی با 

شرایط 

 عمومی بیمه

 فرعی، مشاوران و ناظرین در قبال کارکنان شاغل اصلی و پوشش بیمه ای مسئولیت مدنی پیمانکاران-1

) راهسازی، ساختمانی و صنعتی( در به طور کاملغرامت جانی و هزینه های پزشکی وارده به کارکنان ناشی از حوادث وسائل نقلیه موتوری -1

 محدوده مکانی مورد فعالیت تحت پوشش بیمه پرداخت شودداخل 

 پوشش بیمه ای مسئولیت بیمه گذار در قبال پیمانکاران فرعی ، مهندسین ناظر، مشاور و کارکنان آنها-3

 )پرداخت دیه دوم( 1حداکثر تعهد بیمه گر جهت جبران نقض عضو-4

میلیون ریال  پانصد( تا سقف 66ماده  1ر ارتباط  با حوادث کارکنان ) تبصره د و سازمان خدمات درمانی مطالبات سازمان تامین اجتماعی-5

 پرداخت شود

 پوشش بیمه ای مسئولیت متقابل کارکنان بیمه گذار در قبال یکدیگر ) اهمال غیر عمدی کارکنان(-6

 ش(افزای %31پوشش بیمه ای مابه التفاوت افزایش ) دو سال پس از انقضا بیمه نامه حداکثر تا -7

 غرامت جانی زیان دیده ) زیان دیدگان( در صورت احراز بیمه گذار در داخل محدوده مکانی مورد فعالیت بدون رای دادگاه پرداخت شود.-8

، و سایر مکان های مربوط به کارگاه در داخل اماکن وابسته به کارگاه مانند رستوران ، حمام، سالن ورزشغرامت جانی وارده به کارکنان در -9

 کانی های مورد فعالیت تحت پوشش باشد.م

غرامت جانی و هزینه های پزشکی وارده به اشخاص ثالث ناشی از فعالیت بیمه گذار در داخل محدوده مکانی مورد فعالیت مسئولیت بیمه -11

 گذار تا سقف تعهدات مندرج در کادر تعهدات درخواستی باال تحت پوشش باشد

 کی وارده به کارکنان در حین ماموریت اداری خارج از کارگاه تحت پوشش باشد.غرامت جانی و هزینه های پزش-11

 پوششش بیمه ای که ارتباطی با نوع فعالیت ندارد-11

 پوشش بیمه پرداخت هزینه پزشکی بدون اعمال تعرفه-13

 پوشش بیمه ای حوادث نقلیه موتوری به طور کامل  -14

 روز  365مدت بیمه درخواستی:  مدت بیمه

قیمت 

 پیشنهادی

  حق بیمه 

  مالیات و عوارض شهرداری 

  جمع کل بیمه قابل پرداخت



 
 زلزله و صاعقه ، انفجار ، سوزی آتش ثابت های دارایی بیمه استعالم فرم

 (2فرم شماره )

 

 مهر و امضاء بیمه گر

    

    

     

 مبلغ حق بیمه )ریال(
نرخ در 

 هزار

طبق  سرمایه مورد بیمه

 اظهار بیمه گذار )ریال(
 ردیف شرح مورد بیمه

  502.222.222.222 

ساختمان و تاسیسات ) شامل اداری و سوله تولید 

 31111هزار متر مربع که  51111( کالً به متراژ 

 6سوله تولید و مابقی ساختمان اداری و آن متربع 

 گاز TBSپست برق و یک ایستگاه 

1 

 1 ماشین آالت و تجهیزات خطوط تولید  555.112.222.222  

 3 اثاثه اداری و تجهیزات 7.222.222.222  

 4 تأسیسات و ظروف تحت فشار )انفجار و دفرمه ( 42.222.222.222  

 5 موجودی مواد اولیه ، در حال تولید و ساخته شده 521.371.417.352  

 6 وسائط نقلیه کارکنان و اداری 7.122.222.222  

  352.417.401.311  سرمایه جمع کل     

 حق بیمه : 

 : بر ارزش افزودهمالیات  

 حق بیمه پرداختی : 


