CERERE - CHESTIONAR

privind asigurarea de avarii accidentale
1. Solicitant ________________________________________________________________________________________
2. Obiectul de activitate______________________________________________________________________________
3. Adresa __________________________________________________________________________________________
4. Adresa la care se află bunurile_______________________________________________________________________
5. Felul bunurilor pentru care se solicită asigurarea :_______________________________________________________
Dacă aveţi bunuri transportabile( care sunt acestea) ____________________________________________________
6. Statistica daunelor : Daune majore / importante în ultimii 3 ani
DA

NU

Dacă răspunsul este DA, indicaţi cauza :
__________________________________________________________________________________________________
7. Programul normal de lucru al unităţii (personalului) :
............. un schimb(uri) pe zi a ……… ore, timp de ……… zile pe săptămână
8.

Regimul de funcţionare al maşinilor, utilajelor si instalaţiilor :
Pe parcursul unei zile
In timpul unui an
- continuu sau intensiv

- uniform repartizat pe parcursul anului 
- intermitent

- cu caracter rar sau sezonier (ocazional) 

9. La ce intervale se realizează revizia tehnică ?_________________________________________________________
10.Care este experienţa personalului în utilizarea bunului?
(ani)
0-1
1-2
2-5
peste 5 
11.Există echipă tehnică proprie care să poată realiza intervenţii în caz de avarii accidentale? DA 
NU

Dacă Da, daţi detalii__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
12. Bunurile au fost anterior asigurate împotriva avariilor accidentale ?
DA

NU

Dacă DA, de către care societate şi dacă a fost anulată asigurarea :
_________________________________________________________________________________________________
13. Bunurile în cauză sunt asigurate şi contra riscurilor generale ca: explozie, incendiu, etc. ? DA  NU 
Dacă DA, de către care societate şi pentru ce perioadă :
____________________________________________________________________Nr. de luni ______________________
14.Care este ponderea valorică a bunurilor asigurate în valoarea totală a bunurilor:______________________________
15.Mai sunt unele dintre maşini, utilaje sau instalaţii în termenul de garanţie dat de producător?
DA

NU

Dacă DA, indicaţi care anume şi data expirării :
_______________________________________________________________________________________________
16.Există pericole sau circumstanţe speciale, determinate de exemplu de amplasare (climat, zone de cutremur, etc.),
de modul de operare (automat, semiautomat sau telecomandat) sau de altă natură ?
DA

NU

Dacă DA, daţi detalii complete ale acestor riscuri :
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
17. Perioada de asigurare solicitată :
____________________________________________________________ Nr. de luni _____________________________
Declarăm că cele incluse în această cerere-chestionar sunt reale şi în conformitate cu informaţiile de care dispunem, fiind de
acord ca aceasta să stea la bază şi să fie parte a poliţei emise. Declarăm că bunurile ce se asigură au trecut cu succes probele de
punere în funcţiune.
Data …………………

ÎNTOCMIT,

(numele, semnătura şi ştampila)

.
Lista anexă la cererea chestionar privind asigurarea de avarii accidentale
VALUTA_____________
1.2.

1.1

Nr.
crt.

Descrierea obiectelor (maşinilor)
Vă rugăm să descrieţi toate maşinile, inclusiv numele
producătorului, tip, capacitate, viteză, încărcătură,
greutate, voltaj, amperaj, cicluri, combustibil, presiune,
temperatură, anul de fabricaţie etc.

Valoare de înlocuire.
care reprezintă costul
curent de înlocuire a
acestei maşini cu una
nouă de acelaşi tip şi
capacitate

Valoarea rămasă.
care reprezintă
valoarea curentă ce se
află înregistrată în
actele contabile.

Valoarea
fundaţiilor
--dacă se asigură--

02

03

04

05

01

Total valori declarate
1.3. Cheltuieli cu taxele vamale, accize şi alte taxe legate de importul bunului (06)

____________________

Cheltuieli de transport legate de reparaţia/importul bunului avariat (07)
1.4. Cheltuieli de proiectare (08)

_________________
________________

Cheltuieli de curăţare a locului ca urmare a producerii riscurilor asigurate (09) _____________
Cheltuieli legate de intervenţia unităţilor specializate, instalaţii speciale (10)

_____________

Declarăm că bunurile din prezenta listă au trecut cu succes testele de funcţionare.
Data ........................

Întocmit __________________________
(semnătura şi ştampila)

