
 

 (DOS)بیمه فساد كاال در سردخانهو پیشنهاد  پرسشنامه
 

 " 5از  1"صفحه 
 

 نام و نشاني پیشنهاد دهنده : -1

 

 كس:اف   تلفن :
 وضعيت پيشنهاد دهنده:   مالك         اجاره دهنده          اجاره كننده سردخانه            دراختيار گيرنده  

 ( :با پيشنهاد دهنده متفاوت استنام و نشاني در اختيار گيرنده )اگر 
 

 فاکس:                      تلفن:                                                                             
 نام و نشاني سردخانه :

 
 كس:اف   تلفن :        

 :به سردخانهآهن / فرودگاه نزديكترين ايستگاه راه
 ماه درطول سال …………… دردر تمام سال        در حال كار   سردخانه نوع -2

 صات سردخانهمشخ

              شماره اتاق
              مساحت )مترمربع(

              ارتفاع )متر(
حرارت درجهههههههههههههههههههههههههه

 )سانتيگراد(
             

              نسبي)درصد(رطوبت
               1گاز كربنيك )درصد(

              1اكسيژن )درصد( 
              1فشار هوا )بار( 

 
 )با اتمسفر كنترل شده( پاسخ داده شود. CAهاي فقط در مورد انبارداري در سردخانه  (1)
 

 نام ببريد( :)   ساير    فوم پالستيك  پشم سنگ  چوب پنبه  نوع عايق : 
 

 تاريخ آخرين تعويض عايق:    تاريخ آخرين بازرسي عايق :
و درصهههههورت پاسهههههخ مربهههههت نهههههام ببريهههههد )   خير     ي بل   باشد:آيا ساير امكانات انبارداري موجود مي

 درصورت لزوم در برگه جداگانه نوشته شود( :
 
 

 نام و نشاني آن را بنويسيد: ،درصورت وجود سردخانه جايگزين
 
 

   درصههد ……………تههوان انبههار كههرد  درصههد كههاكيي كههه مي ،.. كيلههومتر……فاصههله سههردخانه جههايگزين  
 . ماه…مدت  

)در صههورت پاسههخ مربههت لطفهها"  خيههر    بلي ر گرفته است زين اخيرا" مورد استفاده قراآيا سردخانه جايگ
  توضيح دهيد(

 



 

 (DOS)بیمه فساد كاال در سردخانهو پیشنهاد  پرسشنامه
 
 

 "5از  2"صفحه 
 

 توضيح دهيد:لطفا" درصورت پاسخ مربت  ،آيا تاكنون خسارتي به سردخانه يا كاكهاي آن وارد آمده است
 
 
 
 آالت سردخانه :ماشین -3

 خير   بلي  آكت دارد آيا سردخانه بيمه شكست ماشين
 …………………و نزد كدام شركت بيمه   ………………درصورت مربت بودن پاسخ از چه تاريخي  

 برداري قرار گرفته است از چه زماني سردخانه براي نخستين بار مورد بهره
 اعالم فرمائید. "5صفحه "آالت سردخانه را در جدول لطفا" مشخصات ماشین
 خير   بلي   پذير است واحد به واحد ديگر امكان آيا انتقال جريان از يك
 لطفا" نمودار جريان اصلي را ضميمه نمائيد. ،درصورت پاسخ مربت

 درصد ……………ماند  پس از پر شدن تمام انبارهاي سردخانه چه ظرفيتي از تبريد باقي مي
 )نام ببريد(:       انواع ديگر  12فريون 22فريون   آمونياك نوع مبرد: 

 در كف     در ديوارها در سقف  هاي انتقال دهنده مبرد:محل نصب لوله
 ……………توسط     توسط دولت  دخانهوضعيت نظارت: توسط كاركنان سر

 )ذکر نمائيد(:    غيره      شش ماهه      سه ماهه:  در فواصل      منظم   نوع نگهداري: نامنظم
 

 را توضيح دهيد:نحوه نگهداری و برنامه بازرسی 
 
 
 

 شركت تعمير و نگهداري      كاركنان سردخانه       اجاره كننده  وضعيت نگهداري توسط : سازنده   
 
 سیستم كنترل و اعالم خطر : -4

 گيري براي موارد زير را بنويسيد:لطفا" تعداد كل وسايل اندازه
2CO 1.  غلظت ..………  1. رطوبت نسبي………درجه حرارت   

 …………… CO 1غلظت      ……………… 

 1.فشار هوا در داخل انبارها را بنويسيد

 

 خير   بلي  آيا تنظيم كننده مستقل دما نيز در هر انبار سردخانه وجود دارد 
  …………      1. رطوبت نسبي………     درجه حرارت ……)برحسب ساعت( فواصـل كنترل

 .…………       CO 1غلظت   . …………        1و فشار هوا    . ………     2CO1غلظت 
  )با اتمسفر كنترل شده( پاسخ داده شود. CAهاي فقط درصورت انبارداري در سردخانه( 1)

 خير   بلي  آيا براي تعطيالت رسمي نحوه كنترل ديگري وجود دارد 
 توضيح دهيد:

 
 

 خير آكت نصب شده است بلي      نقص ماشين يا يل اعالم خطر جهت نشان دادن اختالل يا عيب واآيا وس
 )لطفا" توضيح دهيد(:     ديداري     شنيداري باشد اعالم خطر به چه صورت مي ،درصورت پاسخ مربت

 
 



 

 (DOS)بیمه فساد كاال در سردخانهو پیشنهاد  پرسشنامه
 
 

 "5از3"صفحه
 گيرد درصورت پاسخ منفي براي جلوگيري از خسارت چه اقدامي صورت مي

 
 

موجود ميباشهد )در صهورت پاسهخ مربهت نهوع و تعهداد آنهها را و اطفای حريق در سردخانه  اعالمتجهيزات آيا 
 مشخص فرمائيد(:

 
 
 

 آيا پرسنل آموزشهای ايمنی و اطفای حريق را ديده اند 
 انبارداري تحت شرایط كنترل اتمسفر :  -5

 خير     بلي پذير است برداري امكانآيا ورود و بازديد از انبارها در حين بهره
)در صورت پاسهخ مربهت نحهوه آن       خير      بلي     شود ل انبارداري بازرسي ميخالدر آيا وضعيت كاك

  را توضيح دهيد(:
 
 تامین انرژي : -6

 بوسيله دوخط فرعي        بوسيله يك خط فرعي    از طريق شبكه سراسري تامين برق عمومي:
 هوايي   زميني  : هانحوه قرار گرفتن كابل

 تصاصي )لطفا" جزئيات را شرح دهيد(:تامين برق به صورت اخ
 

 خير   بلي  آيا قطع برق در دو سال گذشته بيش از دو ساعت بوده است 
 ……………حداكرر زمان قطع برق   ……………درصورت پاسخ مربت تعداد دفعات قطع برق 

نيهاز كهل  ردآيا تجهيزات ژنراتور آماده به كار )اضهطراري( كهه ههر زمهان قهادر بهه توليهد بهرق بهه ظرفيهت مهو
 خير   بلي                    سردخانه باشد وجود دارد

 درصورت پاسخ مربت ظرفيت كل آنرا برحسب كيلو وات و تعداد آنرا بنويسيد:
 
 بندي شدهبسته      انبار شده   كاالهاي موضوع بیمه: -7

 مشخصات کاالها

دوره عدم بروز  هاتعداد اتاق حداكثر مقدار كاالهاي انبار شده نوع و طبقه
  2و1خسارت به ساعت
 "(4)توضیح در صفحه"

 3مبلغ مورد بیمه
 "(4درصفحه" )توضیح

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  لغ مورد بیمه:اجمع كل مب 

 



 

 (DOS)بیمه فساد كاال در سردخانهو پیشنهاد  پرسشنامه
 
 

 "5از4"صفحه
 

 توضیحات جدول:
يهها بيشههتر( كههه در خههالل آن و سههاعت  48 يهها 24 يهها 12اي اسههت )مههرال" دوره عههدم بههروز خسههارت دوره( 1)

آكت كهه طبهق كاكهاي انبار شهده تحهت ههر شهرايطي بهه علهت افهزايش درجهه حهرارت ناشهي از شكسهت ماشهين
شهوند. دوره عهدم بهروز خسهارت اكصهول فاسهد نميعلي ،باشد و يا قطهع بهرقنامه قابل پرداخت ميشرايط بيمه

 ر شده و مشخصات خاص عايق مورد استفاده در سردخانه دارد.اساسا" بستگي به نوع و مقدار كاكهاي انبا
 عههدم بههروز خسههارت  ورهد عالوه بههر)بهها اتمسههفر كنتههرل شههده( CAهاي درصههورت انبههارداري در سههردخانه( 2)

 بنويسيد. نيزمدت انبارداري مورد نظر را 
 منظور حداكرر غرامت براي هر اتاق سردخانه است.( 3)
 

 مالحظات:
 
 
 
 
 
 
 

داردكه كليه اظهارات مندرج دراين پرسشنامه مقرون به صحت ومنطبق بها آخهرين له اعالم ميبدينوسي
نامه وجزء كينفك آن قرار باشد وهمچنين موافقت داردكه اين پرسشنامه اساس صدوربيمهگذارمياطالعات بيمه

گر تعهدي نهدارد. بيمهه نامه مسئول است و خارج از آنگر فقط در چارچوب شرايط و مقررارت بيمهگيرد.بيمه
 متعهد است كليه اطالعات فوق را محرمانه تلقي كند.

 
 

 نام و امضاء و مهر متقاضي :       تاریخ :
 



 

 (DOS)بیمه فساد كاال در سردخانهو پیشنهاد  پرسشنامه

 
 "5از  5"صفحه 

 آالت سردخانهمشخصات ماشین 
 

 2 مالحظات تعداد سال ساخت 1شرح اقالم  ردیف

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 توضیحات :

 
آكت, شامل نوع, مدل, نام كارخانه سازنده, شماره سلاير, ظرفيت, سرعت, بار, وزن, ولتهاژ, آمپهر, تعهداد دور, نهوع سهوخت, فشهار, ماشين لطفا" شرح كامل و درستي از تمام (1)

 درجه حرارت و غيره را ارائه نمائيد.

عميهر داشهته و يها اينكهه در معهرض خطهر بخصوصهي بهوده آكت مورد بيمه را كه ظرف سه سال گذشته خراب يا شكسهته شهده اسهت و نيهاز بهه تاي از ماشينخصوصيات قطعه  (2)
 است ارائه نمائيد.

 
 

 نام و امضاء و مهر متقاضي :                                    تاریخ :


