
 

 

 

های  بيمه درخصوصی هر خطر  و و با توجه به شرايط عمومینامه مورد درخواست بر اساس مندرجات اين پيشنهاد ار محترم با توجه به اينكه بيمهزگبيمه

 ماييد.نرا با دقت مطالعه و تكميل  ، خواهشمند است آنشد  صادر خواهد سوزی  آتش

 :ذينفع    كد ملی:    گذار:نام بيمه

 تلفن همراه:                             كد پستی:                         شهر :                              :            محل مورد بيمه : استان       

 نشانی كامل :          

 شماره بيمه نامه سال قبل:          نوع سازه و مصالح ساختمانی:         

 يت :موضوع فعال         

     سرقفلی                                       استيجاری    ملكی    نوع مالكيت:

 روز 24تا ساعت    روز 24مدت بيمه: يكسال از ساعت 

هزينه  ، همسايگان برابرسوزی ، انفجار در  ناشی از آتش وليت مالیئمس، تشفشان آو  ، انفجار، صاعقه، زلزلهتش سوزی آ : خطرات تحت پوشش

                            گذار و هزينه تامين معيشت بيمه ، سرقتمورد بيمه پاكسازی محل 

 طوفان ، گرد باد و تند باد            ب     آتركيدگی لوله           و طغيان آب درياها و رودخانه ها :   سيل  پوشش های اختیاری

 S.R.C.C     شوب بلوا آ        ناشی از آب باران و ذوب برف ضايعات

سرمايه و تعهدات  مورد بیمه خطرات مورد تعهد رديف

 پايه بیمه

  حق بیمه

حريق ، انفجار و صاعقه و   .1

 زلزله

  به مبلغ سيساتأو ت ساختمان -الف

 مبلغبه موجودی ومحتويات -ب

 500.000.000 جمعاً

 ريال 

بيمققه حريققق، انفجققار و صققاعقه  حققق

و  سيسققت براسققاس نققرد منققدر  در 

 بخشنامه ها

 ريال 150.000زلزله 

 ريال 200.000 ريال 50.000.000 موجودی و محتويات سرقت با شكست حرز   .2

پرداخت هزينه تامين معيشقت بيمقه    بيمه گزار تامين معيشت  .3

گذار پس از وقوع خطرهای آتقش  

ه ، سقيل و  سوزی ، انفجقار ، صقاعق  

 زلزله برای مدت حداكثر سه ماه 

 ريال 20.000 ريال 10.000.000

 سهزينه پاكسازی محقل پق    .4

 از وقوع خطرات بيمه شده

پاكسققازی سققاختمان و موجققودی و 

 محتويات

 ريال 10.000 ريال 10.000.000

مقققققققققالی مسقققققققققئوليت  .5

دربرابرهمسققايگان ناشققی از 

 سوزی و انفجار آتش

نی امقوال  هزينه بازسازی و جقايگزي 

 همسايگان

 ريال 35.000 ريال 50.000.000

 

 

گر فقط به  قانون بيمه ، بيمه 10مائيد در غير اينصورت با استناد به ماده نوال خود را براساس قيمت واقعی ) ارزش روز( بيمه امار محترم زبيمه گ  توجه :

   تناسب مبلغی كه بيمه كرده است با قيمت واقعی مال ، مسئول خواهدبود.

 ارزگافزايش پايه تعهدات درصورت تمايل بیمه

 .ديماينباشد درصورت تمايل لطفاً ضريب افزايش را مشخص قابل افزايش میبرابر    30الذكر حداكثر تا ا توجه به اينكه تعهدات فوقب

 ضريب افزايش ............................... برابر   

 :كد نمايندگي نام و   ار:زامضای بیمه گ    تاريخ پیشنهاد:

  سوزينامه آتشپيشنهاد بيمه

 اصناف رحط


