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نام مدير يا مالك 

 ساختمان

تعداد واحد در هر  نوع كاربري تعداد طبقات 

 طبقه

 نشاني ساختمان
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نوع 

 آسانسور 

نوع درب  ظرفيت 

 طبقات 

نوع درب 

 كابين

نوع اجزاء تشكيل دهنده تابلو   گيربكس نوع موتور

 فرمان

نوع و سيستم 

 ترمز 

سال 

 صب ن
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 دو بند آخر تنها براي آسانسورهاي باربري اعمال مي گردد. _

بدين وسيله اعالم مي دارد كه اظهارات مندرج در اين پرسشنامه و پيشنهاد صحيح بوده و هيچگونه مطلب نادرستي اظهاار نشاده و ياا ا     

 گفتن هيچ مطلب

د كه اين پيشنهاد اساس صدور بيمه نامه و جزء الينفك آن قارار گيارد . امضااي    ال مي خودداري نشده است ، همچنين موافقت مي شو

                                                            اين برگ به تنهايي به معني قبول تعهد توسط بيمه گر و يا پيشنهاد دهنده نمي باشد.                                                

 نام و امضاي پيشنهاد دهنده :                                                                                                                              

 


