پیطىُاد تیمٍ آتص سًصی
(حشیك،صاعمٍ،اوفجاس)

تیمٍ گزاس :

کذ ملی:

کذپستی :

ریىفع:
وطاوی تیمٍ گزاس:
محل صذيس :

ضماسٌ ضىاسىامٍ/ثثت :
تلفه َمشاٌ :

تاسیخ تًلذ :

پست الکتشيویک:

وطاوی محل مًسد تیمٍ :
وًع فعالیت :
مذت تیمٍ:

وام پذس:

تلفه:

ديسوگاس :
وًع مالکیت:خصًصی ديلتی سال تأسیس:

تا ساعت  12ظُش سيص

اص ساعت  12ظُش سيص

پًضص َای تکمیلی مًسد دسخًاست:
-1صلضلٍ 

-2سیل 

-7ضکست ضیطٍ 

-3عًفان 

-4سمًط ًَاپیما -5 دصدی تا ضکست حشص -6 ظشيف تحت فطاس

َ-8ضیىٍ پاکساصی 

-9ظشيف تحت فطاس صىعتی

سدیف
1

اسصش سيص مًسد تیمٍ تٍ سیال
وًع ساختمان:آجشی

اسکلت فلضی اسکلت تتىی/سًلٍ

صیشتىا(متش مشتع)تٍ اسصش:

عثك آییه وامٍ 2800

2

وًع تأسیسات ي اسصش:

3

ماضیه آالت ي تجُیضات َمشاٌ تا متعلمات تٍ اسصش:

4

مًجًدی مًاد ايلیٍ،کاالی ساختٍ ضذٌ،دس جشیان ساخت:

5

مًجًدی (فشيضگاٌ،اوثاس):

6

اثاثیٍ ي دکًساسیًن(اداسی،مسکًوی):

7

سایش مًاسد

جمع

ي.............

تیمٍ گزاس گشامی،خًاَطمىذ است امًال خًد سا تش اساس لیمت يالعی (اسصش سيص)تیمٍ فشماییذ،صیشا دس غیشایه صًست عثك مادٌ

 10لاوًن تیمٍ

(مادٌ  24ضشایظ عمًمی تیمٍ وامٍ)خساست ياسد تٍ تیمٍ تٍ تىاسة مثلغی کٍ تیمٍ ضذٌ(مثلغی کٍ دس تیمٍ وامٍ رکش ضذٌ)تا لیمت يالعی مال
محاسثٍ ي پشداخت خًاَذ ضذ.

تًجٍ

مثال:چىاوجٍ لیمت يالعی (اسصش سيص)مالی دس صمان حادثٍ  100سیال ي مثلغ تیمٍ ضذٌ آن دس تیمٍ وامٍ .75سیال تاضذ خساست ياسد تٍ مًسد تیمٍ
تٍ وسثت %75محاسثٍ خًاَذ ضذ.
پس اص صذيس تیمٍ وامٍ مته تیمٍ وامٍ ي مًاسد تیمٍ ضذٌ سا تٍ دلت مغالعٍ وماییذ ي دس صًست داضته َش گًوٍ مغایشت مشاتة سا دس اسشع يلت تٍ
ياحذ صذيس مشتًط مىعکس فشماییذ.

صًست سیض ي اسصش تفکیکی ساختمان ،ماضیه آالت ي اثاثیٍ تٍ ضشح صیش

-1
-2
-3
-4

-1ایا مًسد تیمٍ تاکىًن تیمٍ اتص سًصی داضتٍ است؟

تلی خیش وضد کذام ضشکت

-2آیا تاکىًن مًسد تیمٍ دس اثش خغشَای مًسد تماضا خساست داضتٍ است؟

تلی

خیش 

-3دس صًست مثثت تًدن پاسخ فًق علت ي میضان خساست سا مشلًم فشماییذ.
-4چٍ وًع امکاوات اعفای حشیك دس محل يجًد داسد؟کپسًل ...........

ضثکٍ آب تا ضیلىگ ...........

تعذاد ي وًع ...............

سایش

امکاوات....................
-5آیا تیمٍ گزاس ي کاسکىان يی وحًٌ کاستشد يسایل اعفای حشیك سا آمًصش دیذٌ اوذ؟تلی

خیش

-6آیا محل داسای وگُثان یا سشایذاس می تاضذ؟کذام یک؟ تلی( سيص ضة )خیش
-7چٍ فعالیتی دس ساختمان َای اعشاف محل تیمٍ اوجام می گیشد؟
-8آیا مًجًدی کاال دسدفاتش ثثت می گشدد ي محل وگُذاسی دفاتش کجاست؟
 -9چٍ مًالعی اص مًجًدی کاال صًست تشداسی می ضًد ي تاسیخ آخشیه تشداسی چٍ مًلع تًدٌ است؟
-10وحًٌ گشم ومًدن ي چگًوگی استمشاس مخاصن سًخت.............................
-11سایش مًاسد...............................
-12ایىجاوة ...متماضی تیمٍ ،تذیه يسیلٍ تا تًجٍ تٍ مادٌ  12لاوًن تیمٍ (اظُاسات خالف) اعالم می داسم کلیٍ اظُاسات فًق صحیح تًدٌ ي دس صًست َشگًوٍ
تغییشات تالفاصلٍ ضشکت تیمٍ سا دس جشیان امش لشاس خًاٌ داد.
تاسیخ

وام ي امضای پیطىُاد دَىذٌ(تیمٍ گزاس)

کذ ومایىذٌ :

تلفه :

ديسوگاس :

مُش ي امضای ومایىذٌ:

