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 فرم تعهدنامه باالبر

 تعهد نامه استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی از دستگاه باالبر شرکت توزیع برق استان

به .......................................... ............................................................................. سازمان/اداره/آقای ....................پیرو تقاضای کتبی مورخ ........
........................................................ شماره .................................................................................................................................................... نشانی

.............................. تا  استفاده از خودروی باالبر شرکت توزیع برق استان از تاریخ برثبت/کدملی .............................................. مبنی 
 با رعایت موارد ذیل موافقت می گردد. .تاریخ .................................

آیین نامه های حفاظتی فنی را هنگام انجام  ملزم است کلیه مقررات و .............................................................................................ای  سازمان /اداره /آق-1
 تمالی  که به علت عدم رعایت نظامات فوق باشد مسئولیت حادثه با متقاضی بوده و شرک حادثه جانی ودر صورت وقوع هر گونه  کار رعایت نماید و

 در این خصوص مسئولیتی ندارد .
چراغ -نوار خطر-مخروطی پرچم زدن  از قبیل هشداردهندهبر) استفاده از تجهیزات ایمنی توقف خودرو باال لمحل انجام کار و مح سازییمنا-2

 تمهیدات الزم در این خصوص صورت پذیرد . دگردان و...(.بر عهده متقاضی بوده و بای
 متقاضی استفاده از خودرو باالبر باید نسبت به اخذ مجوزهای الزم از سازمان یا ادارات مربوطه اقدام نماید.-3
 و ضرر گرددیم متعهد خودروی باالبر بر نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی با متقاضی بوده وکلیه حوادث احتمالی ناشی از استفاده  یتمسؤول-4

 زیان مادی و معنوی وارده به اشخاص را جبران نماید.
 هزینه استفاده از خودرو باالبر به ازای هر ساعت استفاده طبق دستورالعمل مصوب شرکت توزیع برق خواهد بود.-5
شرکت توزیع برق استان استفاده  تأییدایمنی  و........مورد  هو کال کمربنداز  یژهوبه یازموردنست از کلیه تجهیزات ایمنی ملزم ا کنندهاستفاده-6

 نماید.
 را هاآن یازموردنلوازم ایمنی تحویلی از شرکت توزیع برق استان یا سایر لوازم ایمنی  متقاضی ملزم است قبل از استفاده از کلیه تجهیزات و-7

 استفاده نماید . هاآنبودن از  مپس از اطمینان از صحت و سال و کنترل 
 وقوعصورت  راستفاده نماید و د موردنظرجهت انجام کار  بردیمدر سالمت کامل به سر  نجسم و روا ازلحاظمتقاضی ملزم است از اشخاص که -8

 ین خصوص مسئولیتی ندارد.در ا تمتقاضی مسئول بوده و شرک نحادثه به علت عدم سالمت جسم و روا
به دلیل خطای انسانی راننده یا اپراتور باالبر حادث شود به عهده فرد یا ارگان متقاضی  عابرانکه برای اشخاص ثالث و  ههرگونه خسارت و حادث-9

 . است
بر غیره اتفاق افتاد  دستگاه باالبر اعم از موتوری ومسئولیت هرگونه حادثه که برای راننده یا اپراتور با خودروی باالبر از قبیل تصادف خرابی  -10

 .استفرد یا ارگان متقاضی  یعهده
رعایت  و ییدتأضمن  از خودروهای باالبر کنندهاستفادهنماینده سازمان /اداره /متقاضی / .............................................................. آقای/خانم جانبینا-11

تجهیزات  های وارد به اشخاص وزیان و ضرر مسئولیت کلیه حوادث و موردنظرمقررات در خصوص انجام کار  رعایت کلیه نظامات و و الذکرفوق موارد
 .استمسئولیت مبرا  هرگونهبختیاری از  و شرکت توزیع برق استان چهارمحال و گرفتهبرعهدهرا 
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