
İşyeri Sigortalanacak İşletme bilgileri Açıklama
Sigortalı Adı-Soyadı / Ünvanı
Sigortalı Telefonu
Sigortalı e-mail adresi
T.C. / Vergi No
Riziko tam açık adresi
Riziko adres kodu

Web sitesi adresi

İşyeri hakkında genel bilgiler Açıklama

ONGUN SİGORTA ARAC. HİZ. LTD. ŞTİ./ İŞYERİ SİGORTASI TEKLİF TALEP FORMU 

İşyeri hakkında genel bilgiler Açıklama
Faaliyet konusu (Market, eczane, tekel bayi, restaurant, lokanta, plaza, iş hanı, fabrika v.b.)
Kapalı alan (m²)
Binaların yapı grubu (betonarme, yarı kagir v.b.)
Kat adedi
Bina inşa tarihi yılı
Duvar ve çatı kaplama detayı Sandviç Panel var mı? 
Duvar ve çatı dolgu malzemesi (köpük, taş yünü/cam elyaf) nedir?
Üretim (proses) yeri ise depolama bilgisi?
Üretimde yanıcı-parlayıcı malzeme kullanılıyor mu?
Elektrik tesisatı ve trafo bilgisi (tesisat bakımlı mı ?, açıkta tesisat / sarkık kablo var mı) nedir?
Paratöner var mı?
Yangın Jeneratörü veya dizel pompa var mı?
Isıtma tesisatı bilgisi (doğal gaz, elektrik, fuel oil)
İşyerinin dere yatağına veya denize mesafesi nedir?

İşyeri Yangın Önlemleri Açıklama
Yangın söndürme tüpleri, sayı, tip, bakım bilgisi nedir?
Yangın su tesisatı, yangın dolabı, hidrant bilgisi nedir?



Su depolama kapasitesi ve su kaynağı bilgisi nedir?
Yangın pompası bilgisi?
Yangın erken algılama sistemi var mı?
Sprinkler tesisatı var ise hangi bölümlerde?
İtfaiye ile ulaşım mesafesi nedir?

İşyeri Güvenlik Önlemleri Açıklama
Hırsızlık alarm sistemi?
Kamera sistemi var mı sayısı nedir?
Güvenlik ve-veya Bekçi var mı? 7/24 ve-veya sadece gece mi?

Diğer Bilgiler Açıklama
Çalışan ve vardiya sayısı?
Geçmişte yaşanmış hasar bilgisi?

İşyeri Sigorta Bedelleri
Bina?Bina?
Makine-tesisat?
Elektronik cihaz?
Demirbaş?
Emtia (Ticari mal)?
Diğer? İşveren sorumluluk, üçüncü şahıs sorumluluk, makine kırılması, elektronik cihaz sigortası, ferdi kaza  v.b. 
teminatlar acenteniz ile birlikte belirlenmelidir!

İşyerine ait fotoğraflar aşağıdaki detayları gösterir şekilde çekilmelidir;
Tüm önlemlerini gösterir detay resimler,
İşyeri içerisini veya üretim alanını gösterir resimler,
Dış cepheden komşuluk durumunu ve çevreyi gösterir resimler,
Elektrik tesisatı ve panosu ile trafo, jeneratör, UPS vs. gösterir resimler,
Depolama var ise depo alanını ve emtia depolamasını gösterir resimler,
Yukarıdaki bilgiler sadece işyeri sigortası teklifi hazırlamak üzere kullanılacaktır.
FORMU DOLDURAN İŞ YERİ KAŞE-İMZA TARİH:


