
  
  
  

ــام(از شــركت بيمــه پارســيان  ــه وجــوه   ، )ســهامي ع ــه   در درخواســت مــي شــود بيمــه نام ــن پيشــنهاد ب ــدرج در اي ــات من ــه اطالع ــا توجــه ب                               صــندوق و در گــردش را ب
  .صادر نمايد     خ                تا ساعت           مور                       مورخ     اعت     س از روز                مدت  
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  :کد ملي :                                                                              نام
  :تلفن                       سال        ماه       روز       : تاسيس / تاريخ تولد

                                                 :                       نشاني   
  :کد پستي

  
 

  

  :کارگزار/ نمايندگي/شعبه 
  

  :کد 
  

وق
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  تعداد  نوع وجوه مورد نگهداري  سال ساخت  وزن  ابعاد  مارك  رديف

              

              

              

              

              

  :محل استقرار گاو صندوق ها 
  :                         فاصله از درب خروجي :                          فاصله از ديوار :                          طبقه   :دوق گاوصن

  □جمعه       □پنج شنبه       □شنبه تا چهارشنبه :     روزهاي كاري هفته 
  :ساعات كاري در هر روز 

  :زمان استفاده از گاوصندوق 
  :ايام تعطيل                                        :اعات غير اداري س                                           :ري ساعات ادا

  

ري
هدا
 نگ
رد
 مو
وه
وج

وع 
 و ن
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  :ساير     □مسكوكات      □پول نقد      : نوع وجوه 

  نوع وجه
  ايام تعطيل  ساعات غير اداري  ساعات اداري

  غحداقل مبل
  مورد نگهداري

  حداكثر مبلغ
  مورد نگهداري

  حداقل مبلغ
  مورد نگهداري

  مبلغ حداكثر
  مورد نگهداري

  حداقل مبلغ
  مورد نگهداري

  مبلغ حداكثر
  مورد نگهداري

              وجوه ريالي

              وجوه ارزي

  مسكوكات
              طال
              متفرقه

              :ساير 
  ارده به وجوه در صندوق در طول يكسال ؟حداكثر ميزان تعهد در قبال خسارات و

  :متصديان نگهداري كليدها 

  رديف
  نگهدارنده كليد ها

  ايام تعطيل  ساعات غير اداري  ساعات اداري
  سمت  نام و نام خانوادگي

  □قسمتي      □كامل       ۱
  از ساعت         تا ساعت

  □قسمتي     □كامل 
  تا ساعت     از ساعت    

  □قسمتي      □كامل 
  از ساعت         تا ساعت

  □قسمتي      □كامل       ۲
  از ساعت         تا ساعت

  □قسمتي     □كامل 
  از ساعت         تا ساعت

  □قسمتي      □كامل 
  از ساعت         تا ساعت

  □قسمتي      □كامل       ۳
  از ساعت         تا ساعت

  □قسمتي     □كامل 
  اعتاز ساعت         تا س

  □قسمتي      □كامل 
  از ساعت         تا ساعت

  :محل نگهداري كليدها 

  ايام تعطيل  ساعات غير اداري  ساعات اداري  محل  رديف
  □قسمتي     □كامل     ۱

  از ساعت         تا ساعت
  □قسمتي     □كامل 

  از ساعت         تا ساعت
  □قسمتي     □كامل 

  از ساعت         تا ساعت

  □قسمتي     □كامل     ۲
  از ساعت         تا ساعت

  □قسمتي     □كامل 
  از ساعت         تا ساعت

  □قسمتي     □كامل 
  از ساعت         تا ساعت

  □قسمتي     □كامل     ۳
  از ساعت         تا ساعت

  □قسمتي     □كامل 
  از ساعت         تا ساعت

  □قسمتي     □كامل 
  از ساعت         تا ساعت

  

  

 پول در صندوق و در گردشپيشنهاد بيمه 
 PI24F220: سند شناسایی شماره
  00          :بازنگري شماره
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  :پرسنل حفاظت 
  :مشخصات مسئولين حفاظت 

  )سمت/ سال ( سابقه فعاليت در سازمان   سمت  نام و نام خانوادگي  رديف
۱        
۲        
۳        

             :  تعداد          □خير      □آيا در تمام شعب در طول ساعات اداري ، نگهبان مسلح مستقر است ؟        بلي   
  :نوع سالح 

  :  تجهيزات حفاظتي 

      □خير           □آيا تمامي شعب مجهز به دزدگير و سيستم شماره گير اتوماتيك مي باشند؟     بلي     

      □خير           □آيا تمامي شعب مجهز به سنسور حرارتي و آژير اعالم حريق هستند؟              بلي     

       □خير            □مجهز به كپسول آتش نشاني هستند ؟                              بلي      آيا تمامي شعب

  :نحوه شمارش پول  

    □ساعات مشخصي براي شمارش پول وجود ندارد

    □پولها در ساعت مشخصي شمرده مي شوند 

  ساعات شمارش پول
  نكات ايمني لحاظ شده  توسط

  غير اداري  اداري  در هنگام شمارش پولها
        

  :مشخصات منافذ و دربهاي ساختمان و صندوقها  

  جنس حفاظ  نوع حفاظ  نوع منفذ و دربهاي ساختمان و صندوقها
        ساختمان
        صندوق

       □خير           □آيا در تمامي شعب ، پنجره ها و حياط خلوت مجهز به حفاظ مي باشند ؟    بلي     
  تكميليسئواالت 

  رمز گاو صندوق توسط چه كساني نگهداري مي شود ؟
  سمت  نام و نام خانوادگي  رديف
      
      
      

  در صورت وجود شعبه براي شركت ، چه تعداد از شعب فوق در نزديكي جاده و محدوده شهري واقع شده اند ؟     
  .لطفاً آدرس آنها را مرقوم فرمائيد 

  
  
  
  
  

  ركت ، چه تعداد از شعب فوق در خيابانهاي فرعي واقع شده اند ؟در صورت وجود شعبه براي ش
  .لطفا آدرس آنها را مرقوم فرمائيد 

  
  
  
  
  
  

  
  
  



  : وجوه در گردش

مل
ت ح
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  :چگونگي حمل 

  ميزان وجوه
  مورد حمل

  حداكثر 
  فاصله مكاني حمل پول  ساعات حمل  تعداد دفعات حمل  حداقل وجه حمل  وجه حمل 

  فاصله  مقصد  مبداء  □ساعات مشخصي ندارد    ر هر روزد      در هر حمل

      در يكسال
    در  هر ماه

  □ساعات مشخصي دارد
      

          در هر سال
  .ثبت و به اين پيشنهاد پيوست نمائيد  گانهبرگه اي جدادر در صورتيكه نحوه گردش وجوه در شعبات شركت متفاوت مي باشد ، لطفاً چگونگي حمل را  •
  

  :زان تعهد در قبال خسارات وارده به وجوه در گردش در طول يكسال حداكثر مي

  . سال            :       ميزان سابقه        □خير     □بلي      آيا حاملين وجوه داراي سابقه كاري در اين زمينه مي باشند ؟

  .سال            :         ميزان سابقه             □وجود ندارد          □سابقه كار شركت در زمينه حمل وجوه  وجود دارد    

  :تعداد افراد مسلح و نوع سالح             □خير          □آيا حاملين پول مسلح هستند؟     بلي  

  :وسيله حمل وجوه 

  تجهيزات ايمني و حفاظتي  تعداد  نوع

      اتومبيل مسلح
      ومبيل غير مسلحتا

      :ساير 
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  وجوه در گردش  وجوه در صندوق
  )ريال(مبلغ خسارت   تعداد خسارت  دوره  )ريال(مبلغ خسارت   تعداد خسارت  دوره

      نيمسال گذشته      نيمسال گذشته

      يكسال گذشته      يكسال گذشته

      پنج سال گذشته      پنج سال گذشته

    □. نداشته  است  /    □ . است  داشته  : پول در صندوق و در گردش بيمه نامه قبال الذكر ، فوق  پول در صندوق و در گردش

بيمه بوده و                                         نزد شرکت بيمه                                     تا تاريخ                         مذکور به موجب بيمه نامه شماره           پول 

       □ . ستانداشته   /    □ . استاشته د مه نامه  خسارتبي اعتبارطول مدت  در

             .ست ابيمه پارسيان تنظيم گرديده  شرکتو در گردش  وجوه در صندوقاز شرايط عمومي و خصوصي بيمه نامه  کاملاظهارات فوق بر اساس حسن نيت و با آگاهي  

  :بيمه گرمهر و امضاي                                :  تاريخ                                 :    بيمه گذار  مهر يا امضاي

  

 .اين قسمت توسط بيمه گر تكميل گردد  •

مه
ق بي
ح

  

  :فرانشيز:                                                                              نرخ حق بيمه 
  ) :ريال( حق بيمه 

  
  
  
  
  

 ۸۸۶۴۲۷۳۷:دورنگار    ۸۸۶۴۲۷۰۰:تلفن     ۱۹۶۹۹۵۷۴۱۳كد پستي  ۱۵تهران ، بلوار آفريقا ، باالتر از چهار راه جهان كودك ، خيابان شهيد صانعي ، پالك : آدرس 
www.parsianinsurance.ir  

 

http://www.parsianinsurance.ir

