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  و پرسشنامه بيمه فساد كاال در سردخانه پيشنهاد
  نام شركت/ موسسه صاحب كاال:

  نوع و سابقه فعاليت سردخانه:
  نشاني، تلفن و فاكس سردخانه:

كر اريد، ذنوع، نام و ساير مشخصات اختصاصي كاال و پيش بيني حجم كاالئي كه قصد نگهداري آنرا در طول مدت قرارداد در سردخانه د .1
 كنيد.

  
كاالئي  ود. (بهشچنانچه كاال صنعتي باشد نام شركت توليدكننده، تاريخ توليد و تاريخ تحويل آن به صاحب كاال و سردخانه به تفكيك ذكر  .2

 صنعتي مي گويند كه عملياتي از قبيل بسته بندي، كنسرواسيون، تغيير شكل و ... در ماده اوليه انجام شده باشد) 

 
  
 حصوالت باغي مي باشد، تاريخ برداشت ، تحويل به صاحب كاال و سردخانه به تفكيك بيان شود.چنانچه كاال از م .3

 
  
نه ر سردخامقاومت كاالي مورد بيمه در صورت نگهداري آن در حالت غير سردخانه اي (خصوصيات فيزيولوژيكي) و شرايط نگهداري كاال د .4

 (درجه و مدت زمان نگهداري) عنوان شود.

  
 بسته بندي براي كاالي مورد بيمه، نوع بسته بندي و تاثير آن در كيفيت يا مدت زمان نگهداري ذكر گردد. درصورت وجود . 5

  
 .كنترل كيفيت كاالي مورد بيمه قبل از ورود به سردخانه و در طول  مدت نگهداري كاال در سردخانه چگونه انجام مي پذيرد .6

  
جع و كاال بر اثر كاهش برودت بين صاحب كاال و سردخانه توافقي شده است نام مرچنانچه در مورد مرجع داوري جهت تشخيص فساد  .7

 نحوه رسيدگي ذكر گردد.

  
 حداقل و حداكثر (محدوده) درجه برودت كه كاال در آن محدوده قابل نگهداري است، بيان كنيد. .8

  
 نوع يا انواع پوشش هاي بيمه اي مورد نظر را بيان كنيد. .9

  
 بيمه، ميزان تعهدات درخواستي را بيان كنيد.در صورت برقراري  .10

  
  خواهشمند است به سواالت زير با هماهنگي و نظر مسئولين محترم سردخانه پاسخ داده شود.  * قابل توجه:

يز استفاده نديگر  سالن يا سالنهاي منظور شده صرفاً براي نگهداري كاالي مورد بيمه اختصاص يافته يا اينكه در آنها براي نگهداري كاالي .11
 مي شود.

  
 نوع سردخانه (انجمادي يا هواي سرد) و مشخصات عمومي دستگاه هاي تجهيزكننده سردخانه مورد استفاده را بيان كنيد. .12

  
 مدت زماني كه در صورت از كارافتادن دستگاه هاي سردكننده، سالن بصورت واقعي برودت خود را حفظ مي كند (مدت زمان عدم .13

 يا چند روز است؟خسارت) چند ساعت 
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 چنانچه سردخانه اي داراي بيمه نامه شكست ماشين آالت  مي باشد نام بيمه گر و زمان شروع و خاتمه آن را ذكر كنيد. . 14

  
رت ليل خساداگر در طول مدت دو سال گذشته در سردخانه به هر علت كاالي موجود در سالنها يا محوطه فاسد شده باشد، نوع و ميزان و  . 15

 را دكر كنيد.

  
عمير و تمعموالً براي تعمير و نگهداري ماشين آالت سردكننده قراردادي بين سردخانه و فرد حقيقي يا حقوقي صالحيت دار در امر  .16

 و نگهداري منعقد مي شود كه در آن حدود مسئوليت مشخص شده است. آيا چنين قراردادي وجود دارد و عمومًا وظايف مسئول تعمير
حادثه  نگهداري به چه صورت مشخص شده بطور خالصه عنوان شود. ضمن اينكه چگونگي ارتباط يا مسئول تعمير و نگهداري در زمان وقوع

 به چه طريق خواهد بود.

  
 نوع و مشخصات سيستم كنترل درجه حرارت و اعالم خطر را بيان كنيد. .17

  
ثبت مر صورت آيا در صورت از كار افتادن كمپرسور، كمپرسور يدكي وجود دارد؟ د .اطالعات زير راجع به كمپرسور بطور دقيق بيان گردد .18

  بودن پاسخ مشخصات بطور دقيق عنوان گردد.
شماره سريال   توان كمپرسور  نام شركت سازنده  سال ساخت كمپرسور  نام كمپرسور

  كمپرسور
  نوع مواد سردكننده

            
نه ها و (ژنراتور) و يا پست انتقال نيروي مضاعف تعداد و توان آن در تامين برق مصرفي سردخادر صورت وجود سيستم برق اضطراري  .19

 نحوه در مدار قرار گرفتن ژنراتور (دستي يا اتوماتيك) را ذكر كنيد.

  
رق بحتمالي اهنگام قطع تعداد شيفتها و پرسنل منظور شده براي مراقبتهاي ويژه از قبيل در مدار قرارداد سيستم هاي برق اضطراري در  .20

 سراسري، جابجايي اضطراري كاال به سالن هاي ديگر و غيره با ذكر ساعتهاي شيفت بيان گردد.

  
 چگونگي ثبت ورود و خروج كاال در سردخانه و سالن هايي كه مورد بيمه در آنها قرار دارد را مختصراً توضيح ديهد. .21

  
  يدكي كافي در محل سردخانه وجود دارد؟آيا براي تعميرات ماشين آالت مواد و لوازم  .22
  

ا كه مي تواند هيچ مطلبي ر وت بوده اينجانب .................................... اعالم مي دارم كه كليه اطالعات مذكور در اين پيشنهاد منطبق با واقعيا
كيل ت را تشه اساس اعتبار قرارداد و مسئوليت آن شركدر رابطه با تعهدات آن شركت موثر باشد مكتوم نگذرانده ام و اطالعات ارائه شد

  خواهد داد.
  تاريخ:                  سمت:                                                           مهر و امضاء متقاضي:                             

  
  
  

  نماينده/كارگزار:
  كد:

  شماره تماس:
  :مهر و امضاء


