BẢN CÂU HỎI VÀ GIẤY YÊU CẦU
BẢO HIỂM LẮP ĐẶT
1. Tên công trình
(Nếu công trình chia thành nhiều hạng
mục, đề nghị ghi rõ hạng mục nào được
bảo hiểm)

2. Địa điểm công trình
Nước/ Tỉnh/ Huyện
Thành Phố / Thị Trấn / Xã

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

3. Tên và địa chỉ chủ đầu tư
(chủ giao thầu)

4. Tên và địa chỉ của chủ thầu chính

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

5. Tên và địa chỉ chủ thầu phụ

...............................................................................................
...............................................................................................

6. Tên và địa chỉ của người chế tạo các
hạng mục chính

...............................................................................................

7. Tên và địa chỉ của công ty giám sát lắp
đặt

...............................................................................................

8. Tên và địa chỉ của kỹ sư tư vấn

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................
9. Bên mua bảo hiểm

Đề nghị ghi rõ người nào từ mục 3 đến mục 8 trên đây là
Bên mua bảo hiểm và những bên nào được khai báo là
Người được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm.
Bên mua bảo hiểm ở mục số:

........................................

Người được bảo hiểm ở mục số:
10. Nêu rõ loại thiết bị được lắp đặt (Đề
nghị ghi rõ nếu là thiết bị cũ (secondhand))

...............................................................................................

Nếu là máy móc: tên người chế tạo, số,
loại, kích thước, công suất, trọng lượng,
áp suất, nhiệt độ…

...............................................................................................

Nếu là nhà máy hoàn chỉnh: sơ đồ tổng
thể, tính chất các công việc xây dựng
nếu có.
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11. Thời hạn bảo hiểm

- Bắt đầu thời hạn bảo hiểm: ................................................
- Thời gian lưu kho trước khi lắp đặt: ........................ tháng
- Thời gian bắt đầu lắp đặt: ..................................................
- Thời gian lắp đặt/ Xây dựng: ................................... tháng
- Thời gian chạy thử: .................................................. tháng

Trường hợp yêu cầu bảo hiểm cả giai đoạn

- Thời gian bảo hành: ................................................. tháng
- Chấm dứt thời hạn bảo hiểm: .............................................

12. Loại sơ đồ, thiết kế và nguyên vật liệu
của công trình này đã được sử dụng
và/hoặc thử trong
(Đề nghị cho biết tên các công trình tương
tự mà chủ thầu đã tiến hành xây lắp)

Các công trình đã xây lắp trước đây
 Có

 Không

Các công trình trước do chính chủ thầu tiến hành
 Có

 Không

13. Đây có phải là công trình mở rộng nhà
máy có sẵn?

 Có

 Không

* Nhà máy có tiếp tục hoạt động trong
quá trình lắp đặt không? (Nếu có,
kèm theo sơ đồ nhà máy)

 Có

 Không

14. Nhà xưởng và công việc xây dựng đã
hoàn tất chưa?

................................................................................................
................................................................................................

15. Các công việc do nhà thầu phụ đảm
trách

................................................................................................
................................................................................................

Đề nghị cho biết thông tin đầy đủ từ câu hỏi số 16 đến số 21
16. Có khả năng xảy ra tích tụ rủi ro của?

Cháy

 Có

 Không

Nếu có, cho biết cụ thể

Nổ

 Có

 Không

................................................................................................
................................................................................................
17. Mực nước ngầm

................................................................................................

18. Sông, hồ, biển… gần nhất

Tên:.........................................................................................
Khoảng cách (tới công trình): ................................................
Mực nước:
Thấp nhất: ........................

Trung bình:...........................

Mực nước cao nhất ghi nhận được: .......................................
Vào ngày: ...............................................................................
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19. Điều kiện khí tượng

Mùa mưa bắt đầu:
từ .......................................

tới .........................................

Lượng mưa cao nhất (mm) trong:
1 giờ:...................................

1 ngày: ...................................

Trung bình: ............................................................................
Rủi ro bão:
20. Các hiểm họa của động đất, núi lửa,
sóng thần

 thấp

 trung bình

 cao

Trong lịch sử đã có núi lửa phun, sóng thần tại khu vực đặt
công trình chưa?
 Có
 Không
Đã có động đất xảy ra trong vùng chưa?
 Có

 Không

(Nếu có, nêu rõ cường độ Marcelli)

Thiết kế của công trình được bảo hiểm có dựa trêncác quy
định về kiến trúc tại vùng có động đất không?  Có 
Không
Thành phần cấu trúc đất:
 Đá

 Sỏi

 Cát

 Đất sét

Đất mượn

Các loại đất khác: ..................................................................
Có các khiếm khuyết địa chấn trong khu vực?
 Có
21. Nếu có thể ước tính tỷ lệ thiệt hại lớn
nhất có thể xảy ra đối với giá trị bảo
hiểm/một sự cố do

a.) Động đất: .......................................................................
b.) Hỏa hoạn: ......................................................................
c.)

22. Có yêu cầu bảo hiểm cho trang thiết bị
xây/lắp (giàn giáo, lán trại, dụng cụ…)
không?
Cho biết sơ bộ và ghi rõ giá trị của
hạng mục này vào thư mục số 28.3
dưới đây.

Không

Các hiểm họa khác (ghi cụ thể): ...................................

 Có

 Không

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

23. Có yêu cầu bảo hiểm cho máy móc xây/
lắp (máy xúc, máy ủi, cần cẩu…) ?
Nếu có, đính kèm danh mục các máy
móc chủ yếu với giá trị mua mới và ghi
tổng số giá trị máy móc và mục 28.4
dưới đây

 Có

 Không

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
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24. Có yêu cầu bảo hiểm các ngôi nhà
và/hoặc các công trình kiến trúc, có sãn
trên hay nằm kề sát bên công trường
thuộc sở hữu, chăm nom hay coi sóc
của chủ thầu hay chủa đầu tư, cho các
thiệt hại phát sinh do hậu quả trực tiếp
hay gián tiếp của công việc xây
dựng/xây lắp hay không?

 Có

25. Có yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm đối
với bên thứ ba không?

 Có

 Không

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
 Không

................................................................................................

Nêu sơ bộ các ngôi nhà, và/hoặc các
công trình kiến trúc không thuộc chủa
đầu tư hay chủ thầu (kèm theo sơ đồ,
nếu có)

................................................................................................

Ghi rõ giới hạn trách nhiệm muốn được
bảo hiểm vào mục số 28.6 dưới đây

................................................................................................

26. Có yêu cầu bảo hiểm thêm cả các chi
phí phụ (trường hợp có tổn thất) cho:

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Vận chuyển nhanh (express), làm ngoài giờ, làm đêm, làm
trong ngày lễ. ...............................................................................  Có
Vận chuyển bằng máy bay

27. Ghi rõ các yêu cầu đặc biệt muốn được
mở rộng phạm vi bảo hiểm

 Có

 Không

..............................................................................................................
..............................................................................................................

Phần I

Hạng mục được bảo hiểm

Tổn thất vật chất

1. Công tác lắp đặt, chia ra như sau:

Số tiền bảo hiểm

1.1 Các hạng mục được lắp ráp

..............................................

1.2 Cước phí vận chuyển

..............................................

1.3 Thuế hải quan và thuế khác

..............................................

1.4 Chi phí lắp đặt

..............................................

2. Giá trị phần xây dựng:
3. Trang thiết bị xây/lắp:
4. Máy móc xây/lắp
5. Chi phí dọn dẹp hiện trường:
6. Tài sản nằm trên đất của chủa đầu
tư hay khu vực công trường thuộc
quyền sở hữu, quản lý, kiểm soát,
trông coi
Tổng số tiển BH theo Phần 1:
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Giới hạn đặc biệt

Ghi rõ giới hạn yêu cầu bồi thường trong các trường
hợp xảy ra các hiểm họa sau:
1. Động đất, núi lửa, sóng thần
2. Bão, lốc, lũ, lụt, đất lở
Cộng:

Phần II
Trách nhiệm đối với bên thứ III

Đối tượng được bảo hiểm
1

Giới hạn trách
nhiệm (4)

Trách nhiệm về người:
1.1 Số người bị thương tật hoặc
chết
1.2 Trách
nhiệm
người/trên vụ

đ/v

mỗi

2

Thiệt hại tài sản

3

Trường hợp yêu cầu giới hạn trách
nhiệm hỗn hợp
Cộng

4

Giới hạn trách nhiệm liên quan đến mỗi và mọi tổn thất và/hoặc một loạt tổn thất nhưng phát sinh từ một sự
cố.

5

Giới hạn trách nhiệm liên quan đến một hay một loạt tai nạn phát sinh từ một sự cố.

Cam kết
Chúng tôi cam kết rằng tất cả các chi tiết cung cấp cho bản câu hỏi và yêu cầu bảo hiểm này là đầy đủ và
trung thực mà chúng tôi có được. Chúng tôi cũng đồng ý rằng bản câu hỏi và yêu cầu bảo hiểm này là cơ
sở và là bộ phận không tách rời hợp đồng/giấy chứng nhận bảo hiểm được cấp liên quan đến các rủi ro
trên. Chúng tôi đồng ý và thỏa thuận rằng, Người bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm phù hợp với điều khoản
của hợp đồng/giấy chứng nhận bảo hiểm và chúng tôi-Người được bảo hiểm, dưới bất kỳ hình thức nào
cũng không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào khác với những yêu cầu của chúng tôi. Người bảo hiểm tiếp nhận
các thông tin trên hoàn toàn tin tưởng và phải cam kết giữ bí mật tuyệt đối.

Ngày … tháng … năm
Người yêu cầu bảo hiểm
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