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 بيمه گذار:                                                                                                       

                                                                                                     شماره بيمه نامه: 

                                                                        نمايندگي:
     

 

 پیشنهاد بیمه هواپیما های سبک و غیر سبک
LIGHT & ULTRA- LIGHT  AIRCRAFT PROPOSAL FORM 

 

       ( نام بيمه گذار :1

 

  ( آدرس بيمه گذار :2

  و نوع هواپيما  : ، مدل  نام  ( 3

 :ز (  پوشش بيمه مورد نيا4

 الف( بدنه : تمام خطر) جزئي و كلي (  

 :  فقط خسارت كلي        

 ب( مسئوليت : مسئوليت در قبال اشخاص ثالث 

 : مسئوليت در قـــــبال سرنشين                        

  

 كشـور سازنده :  –(  5

 كارخانه سازنده :   -    

 

 سال ساخت :   -(  6

 محل ساخت :  -     

 

 هواپيما از بدو ساخت تاكنون موتور ساعت كاركرد -الف(7

(T.S.N (: 

 (: T.S.Oتاكنون ) Overhaulساعت كاركرد موتور بعد از  -ب 

 ساعت كاركرد بدنه:  -ج 

 

  ( كاركرد تقريبي در هفته   :8

 ( عالمت ثبت هواپيما  : 9

وگواهينامه ثبت قبلي هواپيما ضميمه   C.OF.R) رونوشت 

 ( .گردد

         

   

 

 : مشخصات موتور (10

 نوع و مدل -الف  

 تعداد   -ب

 قدرت   –ج 

 سال ساخت -د 

 

 شماره سريال موتور -الف  (11

 سريال بدنه :  شماره   -ب        
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 مشخصات ملخ :(12

 تعداد  –الف 

 تعداد تيغه هر ملخ   -ب 

 شماره سريال  –ج 

 مدل–ح 

 شماره فني –د 

 ازنده كارخانه س–ر

 سال ساخت –و 

   T.S.N–ه 

  T.S.O–ي 

 

 

 ( شماره قابليت پرواز   :13

  (ارسال گردد    C.OF.Aو آخرين   C.OF A) رونوشت 

      

 

 تعداد صندلي  :  -( 14

 : ظرفيت مسافر -      

 

  ( رنگ بدنه هواپيما :15

             ( مورد استفاده :16

  :  ( محدوده جغرافيايي پرواز17

( محل استقرار فعلي هواپيما جهت بازديد اوليه                 18

 كارشناسان هوايي :

 

 ( رونوشت مجوزهاي سازمان هواپيمايي كشوري  19

 يا كميته فوق سبک ) بــا درج شماره و تاريخ (        

 )آخرين رونوشت را ارسال نماييد.(       

 

  ( مدت بيمه نامه  :20

  (  شروع بيمه نامه :21

                 ( ارزش بدنه با سرمايه واقعي  :22

)    (  مسئوليت در مقابل  شخص ثالث ) بيمه اجباري (23

 جاني و مالي (

 

  ( حوادت سرنشين ) مسافر و خدمه ( :24

 

( آيا بيمه گذار مدرک خلباني دارد يا خود مي خواهد با 25

 ند ؟اين هواپيما آموزش ببي

 ) نام خلبان و سابقه پرواز خلبان( 

 

 

 

يا اجازه صالحيت پروازي نياز به  COFA( آيا براي تمديد 26

 داريد ؟ TESTيک سورتي پرواز 
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( الف( آيا هواپيمايي كه به موجب اين پيشنهاد درخواست 27

بيمه آن شده در گذشته نيز بيمه بوده و يا در حال حاضر 

 به نمايندگي و شعب يا ساير شركت بيمه مي باشد و يا قبالا 

 هاي بيمه پيشنهاد شده كه مورد قبول آن نبوده باشد؟ 

ب( در صورتي كه پاسخ بند ) الف( فوق مثبت است ، سوابق 

 و مشخصات آن را ذكر نمائيد.

ج( آيا تاكنون سوابق خسارت ) بيمه شده يا نشده ( داشته 

 ک ذكر نماييد. ايد ؟ علت / علل و ميزان خسارت را به تفكي

 

 

 

 : ارائه مدارک ذيل جهت پوشش بدنه هواپيما الزامي است

 موتورو ملخ. بدنه ،  LOGBOOKتصوير صفحه اول و آخر  -

 نصب شده در هواپيما به همراه شماره فني،مدل وسريال هر كدام. دقيق  ليست آالت -

 هواپيما به همراه فاكتور خريد .  COFAآخرين بيمه نامه و  -

 اهي نامه راديوئي هواپيما و گواهي نامه ثبت قبلي هواپيما.آخرين گو -

 ارسال آخرين رونوشت  مجوزهاي سازمان هواپيمايي كشوري يا كميته فوق سبک  -

    )در صورت استفاده آموزشي)  O.R.C.A ارسال رونوشت مجوز آموزشي  -

 

 
 

 

 

 

 مهر و امضاء نمايندگي                                                         مهر و امضاء بیمه گذار                                         


