ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
• Κατά παντός κινδύνου έργων εργολάβου πολιτικού µηχανικού

I.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Τίτλος της Σύµβασης : …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

2. Τοποθεσία κατασκευής : ………………….……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

3. Συµβαλλόµενος ( Πλήρης Επωνυµία ) : ….……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….

4. Α.Φ.Μ. / ∆.Ο.Υ. :

………………………………

/

…….……….……….………

5. ∆ιεύθυνση / Τηλ. / Fax : ……………………..…………………………………..…………………
…….………………… .…………….………………………………… ………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………

:
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6. Ασφαλιζόµενος ( Πλήρης Επωνυµία ) : …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
7. Α.Φ.Μ. / ∆.Ο.Υ. :

………………………………

/

……………….……….………

8. ∆ιεύθυνση / Τηλ. / Fax : .…………………..…………………………………..…………………
…….………………… .……………………………………………… ………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………
9. Κύριος του Έργου ( Πλήρης Επωνυµία ) : ……………………………………………………..
…….………………… .……………………………………………… ………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………
…….………………… .……………………………………………… ………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………
…….………………… .……………………………………………… ………………………………………

II.

III.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1. Έναρξη Εργασιών :

………………………

2. Λήξη Εργασιών :

………………………

3. Συντήρηση ( Εκτεταµένη ) :

………………………

4. Συντήρηση ( Απλή ) :

………………………

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ∆ΩΣΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ )
1. ∆ιαστάσεις ( Μήκος, Ύψος, Βάθος εκσκαφής, Αριθµός ορόφων κ.λ.π.)
…….………………… .……………………………………………… ………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………
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2. Εκσκαφές ( Μέθοδος εκσκαφής, Βαθύτερη εκσκαφή, Εργολάβος εκσκαφών )
…….………………… .……………………………………………… ………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………
3. Μέθοδος κατασκευής : …………………………………………………………………………….
…….………………… .……………………………………………… ………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………
4. Υλικά κατασκευής : …………………………………………………………………………….
…….………………… .……………………………………………… ………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………
5. Ο εργολάβος έχει προηγούµενη πείρα από παρόµοιες κατασκευές ή κατασκευαστικές
µεθόδους ;
Όχι
Ναι
6. Αναφέρατε, αν υπάρχει κίνδυνος;
•
•
•
•
•
•

Πυρκαγιά, έκρηξη
Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

Πληµµύρα, Νερά εν γένει
Κατολίσθηση, Καθίζηση, Καταιγίδα, Κύκλωµα
Έκρηξη δυναµίτιδας
Παγετός
Έχει σηµειωθεί σεισµός στην περιοχή ;

Αν Ναι, παρακαλούµε αναφέρατε ένταση και µέγεθος : ………………………………………………………
•

Έχει ληφθεί υπόψη ο σεισµολογικός συντελεστής
για τα υπό κατασκευή έργα;

•

Άλλοι κίνδυνοι:

Ναι

Όχι

……………………………………………………….…………………………….
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IV.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΕ∆ΑΦΟΥΣ

1. Οι συνθήκες του υπεδάφους είναι :
•

Βραχώδες

•

Αµµώδες

•

Με χαλίκια

•

Αρχιλώδες

•

Περιοχή που δηµιουργήθηκε από προσχώσεις

•

Άλλη

•

Στάθµη νερού ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

2. Η πλησιέστερη :
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ

•

Θάλασσα

……………..…………….. ……………………………….

•

Λίµνη

……………..…………….. ……………………………….

•

Ποτάµι

……………..…………….. ……………………………….

3. Στάθµη νερού :
•

Υψηλότερη

•

Μεσαία

•

Χαµηλότερη

4. Περίοδος βροχοπτώσεων :
•

Από : ……………………………

Έως : ……………………………

Κίνδυνος θύελλας :
•

Μικρός

•

Μέτριος

•

Μεγάλος
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5. Θα καλυφθεί η Αστική Ευθύνη προς Τρίτους :
Ναι

Όχι

Μήπως ο εργολάβος έχει ήδη σε ισχύ ασφαλιστήριο συµβόλαιο Αστικής Ευθύνης προς τρίτους;
Ναι

Όχι

Αν Ναι, δώστε σχετικές πληροφορίες
…….………………… .……………………………………………… ………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………

6. Συντηρείται ο εξοπλισµός σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή ;
Ναι

Όχι

7. ∆ώστε πληροφορίες για τα γειτονικά κτίρια ;
…….………………… .……………………………………………… ………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………

Υπάρχουν κτίρια η / και κατασκευές µέσα η κοντά στο εργοτάξιο που ανήκουν ή είναι στη φύλαξη ή
στον έλεγχο του εργοδότου και που πρόκειται να ασφαλιστούν για ζηµιές που θα προέλθουν από την
εκτέλεση των ασφαλιζοµένων εργασιών ;
…….………………… .……………………………………………… ………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………
…….………………… .……………………………………………… ………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………
V.

ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

1. Επιθυµείται µε την καταβολή επασφάλιστρου , κάλυψη για :
•
•

Στάσεις, Απεργίες, Πολιτικές ταραχές
Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

Τροµοκρατικές ενέργειες
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•

Κάλυψη για δαπάνες, Υπερωρίες, εργασία
κατά τις ηµέρες των αργιών

•

Επείγον ναύλος ( εκτός Αεροπορικού )

•

Εσφαλµένη µελέτη

•

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

Άλλοι κίνδυνοι : ……………………………………………………….…..……………………

…….………………… .……………………………………………… ………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………

VI.

ΤΜΗΜΑ Ι – ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ι∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
•

Υλικές ζηµιές ιδίου του έργου :

Ευρώ ……………………………..

•

Οικοδοµικός εξοπλισµός :

Ευρώ ……………………………..

( π.χ. Ξυλότυποι, Σκαλωσιές )
•

Μηχανικός εξοπλισµός :

Ευρώ ……………………………..

( π.χ. Εργαλεία και λοιπός ελαφρύς εξοπλισµός )
•

Υλικές ζηµιές ιδίου του έργου :

Ευρώ ……………………………..

( Εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν το έργο, π.χ. τροχόσπιτα κ.λ.π. )
•

Εκκαθάριση συντριµµάτων :

•

Περιουσία παρακείµενη του εργοταξίου και ανήκουσα στον κύριο του έργου ή τελούσα

•

VII.

Ευρώ ……………………………..

υπό φροντίδα, φύλαξη ή ελέγχον αυτού:

Ευρώ ……………………………..

Συνολική ασφαλιζόµενη αξία:

Ευρώ ……………………………..

ΤΜΗΜΑ ΙΙ – ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
•

Σωµατικές βλάβες κατ΄άτοµο :

Ευρώ ……………………………..

•

Σωµατικές βλάβες οµαδικό :

Ευρώ ……………………………..

•

Υλικές Ζηµιές :

Ευρώ ……………………………..

•

Ανώτατο όριο αποζηµιώσεως για όλη την διάρκεια της ασφάλισης :
Ευρώ ……………………………..
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VIII.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ – ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Επιθυµείτε κάλυψη εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης ;
• Σωµατικές βλάβες κατ΄ άτοµο :

Ευρώ ……………………………..

•

Σωµατικές βλάβες οµαδικό :

Ευρώ ……………………………..

•

Υλικές Ζηµιές :

Ευρώ ……………………………..

•

Ανώτατο όριο αποζηµιώσεως για όλη την διάρκεια της ασφάλισης :
Ευρώ ……………………………..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την αξιολόγηση – τιµολόγηση ειδικών έργων, όπως οδοποιίας, υδραυλικών,
ενέργειας, λιµενικών , αεροπορικών κ.λ.π. Παρακαλούµε όπως µας προσκοµίσετε τα
ακόλουθα επιπρόσθετα στοιχεία.
Τεχνική περιγραφή
Ανάλυση προϋπολογισµού ανά κατηγορία εργασιών
Τοπογραφικό σχεδιάγραµµα
Εδαφολογική µελέτη
Ασφαλιστικές απαιτήσεις κυρίου του έργου

∆ηλώνουµε ότι όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι πλήρη και από όσα γνωρίζουµε αληθινά και
συµφωνούµε ότι το παρόν ερωτηµατολόγιο θα αποτελέσει την βάση κατ΄ αρχή

και αναπόσπαστο

τµήµα του ασφαλιστηρίου κατόπιν, για την ασφαλιστική κάλυψη του περιγραφοµένου κινδύνου.

Η υπογραφή του παρόντος ερωτηµατολογίου και προτάσεως δεν δεσµεύει τον προτεινόµενο ή την
ασφαλιστική εταιρία στη σύναψη της ασφαλίσεως .

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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