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  : نوع سردخانه -7

  ����رايط انجماد يا انجماد شديدتحت ش

       ����تحت شرايط برودت با اتمسفر عادي

  ����)CA(تحت شرايط برودت با اتمسفر كنترل شده 

  مشخصات سردخانه
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                        )m( ارتفاع

                        )c 0( حرارت  درجه

                        )%( نسبي  رطوبت
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                        1)%( اكسيژن

                        bar(1( فشار هوا
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  :نام و نشاني آن را بنويسيدلطفاً  در صورت مثبت بودن پاسخ،
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  ����شركت تعمير و نگهداري   ����كاركنان سردخانه   ����اجاره كننده   ����سازنده   :نگهداري توسط - 22
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CO2غلظت     1رطوبت نسبي    درجه حرارت
    CO 1غلظت     1 

  ����خير   ����بلي   آيا تنظيم كننده مستقل دما نيز در هر انبار سردخانه وجود دارد؟ - 24
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  .پاسخ داده شود )كنترل شدهبا اتمسفر ( CAهاي  انبارداري در سردخانه موردفقط در )1(
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  :براي جلوگيري از خسارت چه اقدامي صورت ميگيرد ،درصورت پاسخ منفي

  

نـوع و تعـداد آنهـا را مشـخص     لطفـاً  در صورت پاسخ مثبـت  ( باشد آيا تجهيزات اعالم و اطفاي حريق در سردخانه موجود مي -28

  ؟)فرمائيد
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  ):را قيد فرمائيد حداكثر زمان قطع برقو  درصورت پاسخ مثبت تعداد دفعات قطع برق(

  

 وجـود دارد  ،خانه باشدكه هر زمان قادر به توليد برق به ظرفيت مورد نياز كل سرد )اضطراري( آيا تجهيزات ژنراتور آماده به كار -35

  ؟)را بنويسيد را برحسب كيلووات و تعداد آن ظرفيت كل آن لطفاًدرصورت پاسخ مثبت (

  

  

  ����شده يبند بسته   ����)بندي بدون بسته(اي  ؟   فلهكاالهاي موضوع بيمهوضعيت انبارداري  -36

  ����ي درخواست شده براي بيمه فساد كاال در سردخانهمشخصات كاالها ����

   كاالهاي انبار شده جهدرنوع و 

  به تفكيك

حداكثر 

  مقدار

تعداد 

  اتاقها

دوره عدم بروز خسارت به 

  2و1ساعت

واحد ( به تفكيك لغ مورد بيمهامب

  4و3):       پول

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

    :جمع مبالغ مورد بيمه

كه در خالل آن كاالهاي انبار شده تحت هر شرايطي ) ساعت و يا بيشتر 48يا  24يا  12 مثالً(اي است  دوره عدم بروز خسارت دوره) 1( 

االصول  باشد و يا قطع برق، علي نامه قابل پرداخت مي آالت كه طبق شرايط بيمه به علت افزايش درجه حرارت ناشي از شكست ماشين

و مقدار كاالهاي انبار شده و مشخصات خاص عايق مـورد اسـتفاده در    بستگي به نوع دوره عدم بروز خسارت اساساً. شوند فاسد نمي

  .سردخانه دارد

مورد نظر را كاالي مدت انبارداري  ،دوره عدم بروز خسارت بجاي )با اتمسفر كنترل شده( CAهاي  درصورت انبارداري در سردخانه) 2(

  .بنويسيد

  .استنامه  و در طول مدت بيمه كاالمنظور حداكثر غرامت براي هر ) 3(

  .نامه ميباشد مبلغ مورد بيمه برابر با حداكثر قيمت تقريبي فروش قابل حصول كاالي انبار شده در مدت اعتبار بيمه) 4(
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  سردخانه آالت مشخصات ماشين

  )شامل نوع، مدل، سازنده، سال ساخت، ظرفيت، شماره سريال(آالت به تفكيك  نام ماشين  رديف

    

    

    

    

    

    

    

مـورد قبـول    kg 160مكعـب سـالن مـاكزيمم     سالن سرد با دماي باالتر از صفر براي هر متـر در  انبار كردن محصوالت غذائي: 1كر تذ

  .باشد مي

 kg 240براي هر متر مكعب سالن مـاكزيمم  ) -o C 18حداكثر(در سالن انجماد با دماي زير صفر  انبار كردن محصوالت غذائي: 2تذكر 

  .باشد مورد قبول مي

  :)دانيد ذكر فرمائيد لطفاً هر توضيح اضافي را كه الزم مي( مالحظات

  

  

  

  

  

باشـد و همچنـين موافقـت دارد كـه ايـن       گذار مـي  دارد كليه اظهارات مندرج در اين پرسشنامه مقرون به صحت و منطبق با آخرين اطالعات بيمه بدينوسيله اعالم مي

گـر   بيمـه  .نامه مسئول است و خارج از آن تعهدي ندارد ارچوب شرايط و مقررات بيمههگر فقط در چ بيمه .آن قرار گيرد نامه و جزء الينفك پرسشنامه اساس صدور بيمه

  .فوق را محرمانه تلقي نمايد است كليه اطالعاتمتعهد 

  .ورد مطالعه قرار داده و امضاء نمايددر صورتيكه پرسشنامه توسط نماينده بيمه گر تكميل شده ياشد،نماينده مذكور مكلف است متن ذيل را به دقت م

محـل فعاليـت بيمـه گـذار      بدينوسيله اعالم مي دارد اطالعات واظهارات مندرج در اين پرسشنامه از افراد مطلع اخذ گرديده و اطالعات مذكور با مشاهدات اينجانب از

ي در اطالعات مذكور مشاهده گرديد مراتب در اسرع وقت توسط اينجانب بـه بيمـه   تر اخذ و يا تغييرات هماهنگي داشته و متعهد مي گردد در صورتيكه اطالعات كامل

 بديهي است چنانچه در طول مدت بيمه براي بيمه گر محرز گردد كه اطالعات ارائه شده در پرسشنامه با واقعيت موجود منطبق نمي باشـد، بيمـه  .گر اطالع داده شود

متناسب با مابـه التفـاوت حـق    (داخت شده به حق بيمه واقعي را از كارمزد اينجانب كسر نمايد و در صورت وقوع خسارت التفاوت حق بيمه پر گر مجاز خواهد بود مابه

  . به تشخيص بيمه گر بعهده اينجانب خواهد بود) بيمه دريافت نشده

  :كد نماينده              :                                                     مهر و امضاء نماينده                               :                                                           تاريخ

  :تاريخ
  :گذار نام و مهر و امضاي بيمه

  

  


