
 

 

نامه مورد درخواست بر اساس مندرجات اين پيشنهاد صادر خواهد شد، گذار محترم با توجه به اينكه بيمهبيمه

 خواهشمند است آنرا با دقت مطالعه و تكميل فرماييد.

                                 :ذينفع                        كد ملي:      :گذارنام بيمه

 تلفن همراه:                                                  شهر :        :           استان ه :محل مورد بيم    

 كد پستي:                                                                                             :نشاني كامل  

     شماره بيمه نامه سال قبل: 

 استيجاري    كي مل  نوع مالكيت:

  2800آيين نامه         اسكلت فلز          و يا سوله  بتن             سازه آجري  :نوع سازه

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

، سرقت گردباد تندباد،طوفان، و آتشفشان ،زلزلهب رودخانه آطغيان  : آتش سوزي، انفجار، صاعقه، سيلخطرهاي مورد تعهد) 

سنگيني برف، نوسانات برق، مسئوليت مالي خسارت ناشي از اثاث،تركيدگي لوله آب، ضايعات ناشي از ريزش باران و ذوب برف ، 

 دربرابر همسايگان، هزينه اجاره و اسكان موقت، غرامت فوت و يانقص عضو دائم،ب آسوزي انفجار و تركيدگي لوله  شآتناشي از وقوع 

 هزينه پزشكي 

 ساختمان و موجودي و محتويات مورد بيمه بشرح زير تحت پوشش بيمه قرار خواهد گرفت:

 يزانمباشد درصورت تمايل لطفاً قابل افزايش مي سرمايه  پايه برابر   50الذكر حداكثر تا به اينكه تعهدات فوق نظر

 ميزان افزايش سرمايه ................... برابر                  د.سرمايه را مشخص فرماييافزايش 
 توجه :  بیمه گذار محترم خواهشمنداست اموال خود را براساس قیمت واقعی ) ارزش روز( بیمه فرمائید ، در غیر اینصورت با استناد به

 ه تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال ، مستول خسارت خواهد بود .    قانون بیمه ، بیمه گر فقط ب 10ماده  

 :كد نمايندگي نام و   امضاي بيمه گذار:    تاريخ پيشنهاد:

ف
دي

ر
 

 ريال مبلغ مورد بيمه شرح مورد بيمه

1 
سكوني دربرابر خطرهاي آتش سوزي ارزش اعياني ساختمان وتاسيسات و اثاث منزل م

 ناشي ازبارش باران وذوب برف، سنگيني برف به مبلغ. انفجار،صاعقه،سيل،طوفان،زلزله،تركيدگي لوله آب،ضايعات
500.000.000 

 50.000.000 اثاث  منزل مسكوني دربرابر خطرسرقت تا مبلغ 2

 20.000.000 .مسئوليت مالي دربرابر همسايگان ناشي از وقوع آتش سوزي و انفجارو تركيدگي لوله آب درمحل مورد بيمه تا مبلغ 3

4 
عقه ، حداكثر غرامت فوت يا نقص عضو دائم اشخاص ساكن درمحل مورد بيمه ناشي از وقوع آتش سوزي. انفجار، صا     

 تا مبلغ.سيل، زلزله و سرقت  جمعاً
50.000.000 

5 
حداكثر هزينه پزشكي اشخاص ساكن  در محل مورد بيمه ناشي از وقوع آتش سوزي. انفجار، صاعقه ، سيل،    

 عاً تا مبلغ.زلزله و سرقت جم
5.000.000 

6 
حداكثر هزينه اجاره و اسكان موقت بيمه گذار و اعضاي خانواده وي درمحلي ديگردرصورتي كه محل مورد        

 بيمه به علت وقوع آتش سوزي ،انفجار، ،سيل و زلزله قابل سكونت نباشد به مبلغ.
10.000.000 

 30.000.000 طر نوسانات برقدستگاه ها و لوازم برقي منزل مسكوني درقبال خ 7

8 
خسارت هاي احتمالي وارده به اتومبيل شخصي متعلق به بيمه گذار يا اعضاي خانواده وي مستقر درپاركينگ   

 محل مورد بيمه در مقابل خطرهاي آتش سوزي، انفجار، زلزله وسيل تا مبلغ
100.000.000 

 763.000 آجريبا سازه ارض شهرداري(جمع كل حق بيمه )با احتساب ماليات برارزش افزوده وعو

 545.000 2500سازه بتن و سوله،اسكلت فلز و آيين نامه )با احتساب ماليات برارزش افزوده وعوارض شهرداري( با  جمع كل حق بيمه

حامی طرح  سوزينامه آتشپيشنهاد بيمه

 خانه و خانواده



 

 

 

و خصوصی هر خطر  بيمه های  و با توجه به شرايط عمومینامه مورد درخواست بر اساس مندرجات اين پيشنهاد گذار محترم با توجه به اينكه بيمهبيمه

 ، خواهشمند است آنرا با دقت مطالعه و تكميل فرماييد.صادر خواهدشد  آتش سوزی 

 :ذينفع    كد ملی:    گذار:نام بيمه

 تلفن همراه:                             كد پستی:                         شهر :                              :            ل مورد بيمه : استانمح       

 نشانی كامل :          

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

 :موضوع فعاليت          

     سرقفلی                                       استيجاری    ملكی    نوع مالكيت:

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

ينه ، هز همسايگان برابرناشی از آتش سوزی ، انفجار در  مسووليت مالی، و اتشفشان  ، انفجار، صاعقه، زلزلهاتش سوزی  : خطرات تحت پوشش

                            و هزينه تامين معيشت بيمه گذار ، سرقتمورد بيمه پاكسازی محل 

 طوفان ، گرد باد و تند باد            تركيدگی لوله اب               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 و تاسيسات ساختمان -الف

 مبلغبه موجودی ومحتويات -ب

 500.000.000جمعا 

 ريال 

بيمه حريقق، انفجقار و صقاعقه    حق -

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  

عقه ، سقيل و  سوزی ، انفجقار ، صقا  

 زلزله برای مدت حداكثر سه ماه 

 ريال 20.000 ريال 10.000.000

هزينه پاكسازی محقل پقس     .4

 از وقوع خطرات بيمه شده

پاكسققازی سققاختمان و موجققودی و 

 محتويات

 ريال 10.000 ريال 10.000.000

مقققققققققالی مسققققققققق وليت  .5

دربرابرهمسققايگان ناشققی از 

 آتشسوزی و انفجار

ينی امقوال  هزينه بازسازی و جقايگز 

 همسايگان

 ريال 35.000 ريال 50.000.000

 

 

قانون بيمه ، بيمه گر فقط  10وال خود را براساس قيمت واقعی ) ارزش روز( بيمه فرمائيد در غير اينصورت با استناد به ماده امبيمه گذار محترم   توجه :

 د.  به تناسب مبلغی كه بيمه كرده است با قيمت واقعی مال ، مس ول خواهدبو

 گذارافزايش پايه تعهدات درصورت تمايل بیمه

 .باشد درصورت تمايل لطفاً ضريب افزايش را مشخص فرمايندقابل افزايش میبرابر    50الذكر حداكثر تا ا توجه به اينكه تعهدات فوقب
 ضريب افزايش ............................... برابر   

 :كد نمايندگي نام و   :امضای بیمه گذار    تاريخ پیشنهاد:

  سوزينامه آتشپيشنهاد بيمه

 اصناف رحط



 

 

 

را با  نامه مورد درخواست بر اساس مندرجات اين پيشنهاد صادر خواهد شد، خواهشمند است آنار محترم با توجه به اينكه بيمهزگبيمه

 ماييد.ندقت مطالعه و تكميل 

 :ذينفع    كد ملي:    ار:زگنام بيمه

 شماره انتظامي خودروی مورد استفاده در سفر:       

 تلفن:   استان:                      شهر :                   نشاني كامل : : محل مورد بيمه       

 روز 24تا ساعت    روز 24از ساعت روز                       10  مدت بيمه:

 قيد شده است.مورد بيمه با احتساب سرمايه در جدول ذيل خطرهاي مورد تعهد  خطرهای مورد تعهد:
 

 سرمايه مورد بيمه خطرات مورد بيمه رديف

 ریال  1.000.000.000 حریق،انفجارو صاعقه ساختمان و اثاثیه محل سکونت 1

 ریال  35.000.000 حریق،انفجارو صاعقه ،سیل و طوفان  توشه مسافر 2

 ریال 80.000.000 حریق،انفجارو صاعقه ،سیل و طوفان خودروی شخصی  3

 ریال 150.000.000 ناشی از خطرات فوقفوت و نقص عضو  ار و خانواده وی زبیمه گ 4

 ریال 15.000.000  ناشی از خطرات فوق هزینه های پزشکی ار و خانواده ویزبیمه گ 5

 ريال  101.000         هزار رياليکو يکصد:     با ماليات و عوارض حق بيمه

 توضيحات : 

منظور از توشه مسافر، كليه لوازم عرفي و معمول مورد نياز مسافر در يک سفر متعارف نظير چادر مساافرتي، لاوازم شی اي و ...     .1

 باشد.مي

اي كاه باه تیيياد    ديده و ارزش آنها را به هماراه مادارم متهتاه   فهرست موارد آسيبدر هنگام بروز حادثه ار موظف است زگبيمه .2

شاركت   روز به نزديكترين واحد اجرايي  3در اولين فرصت و حداكتر ظرف مدت حادثه رسيده است، مراجع ذيربط محل وقوع 

 نمايد.عالم سهامي بيمه ايران ا

گر هيچ گونه تعهدي نسهت به جهران خسارت وارد به پول و مساكوكات، اورا  بهاادار،  اال و جاواهرات و اشايات قيمتاي و       بيمه .3

 مشابه آن ندارد.

 ز نقص فني خودرو، از شمول تعهدات اين بيمه نامه خارج مي باشد.سوزي ناشي ا آتش .4

نامه صرفاً به عناوان مكمال آن   نامه ديگري كه خطرات مذكور را تحت پوشش قرار دهد، اين بيمهدر صورت وجود هرگونه بيمه .5

 نامه تلقي خواهد شد.بيمه

 باشد.رد عمل بيمه ايران ميهاي مونامهنامه، تابع قانون بيمه و شرايط عمومي بيمهاين بيمه .6
 صرفاً در سفرهاي داخل كشور معتهر مي باشد.اين بيمه نامه  .7

 

 كد نمايندگي: نام و   ار:زامضای بيمه گ    تاريخ پيشنهاد: 

 سوزیيمه آتشپيشنهاد ب

 سفرطرح 



 

 

 
 

را  نامه مورد درخواست بر اساس مندرجات اين پيشنهاد صادر خواهد شد، خواهشمند است آنگذار محترم با توجه به اينكه بيمهبيمه

 با دقت مطالعه و تكميل فرماييد.

 :ذينفع    كد ملي:    گذار:نام بيمه

                                نشاني كامل :       استان:                      شهر :             محل مورد بيمه :       
 

 تلفن همراه:                                    كد پستي:     شماره بيمه نامه سال قبل:      

 

 استيجاري    ملكي    نوع مالكيت:

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

 

 :گرهخطرهای تحت پوشش و تعهدات بيم

 سوزي تشاز آ مالي ناشي تيمسئول – پزشكيهزينه  غرامت فوت، نقص عضو دائم و -صاعقه  انفجار، سوزي، آتش

انفجار در قبال همسايگان و  

 

         سااوزي، انفجااار، صاااعقه در محاال مااورد بيمااه جمعااا  بااه ارز  ساااختمان، تاسيسااات و امااا  مناازل در مقاباال خطرهاااي آتااش. 1

 ........ريالامل ساختمان و تاسيسات به مبلغ....................................ريال و اماميه به مبلغ ......................................ش ريال 500.000.000

در محال  در برابر اشخاص مالا  و همساايگان ناشاي    سوزي و انفجار از وقوع خطرهاي آتشناشي خسارتهاي مالي مدني . مسئوليت 2

 ريال 100.000.000  مهمورد بي

در محل مورد بيمه          در برابر اشخاص مال  و همسايگان سوزي، انفجارخسارتهاي بدني ناشي از وقوع خطرهاي آتشمدني . مسئوليت 3

 ريال 100.000.000

 30.000.000باراي هار نفار     (سااتته 24حوادث )گذار و اعضاء خانواده وي در امار  . غرامت فوت يا نقص عضو كلي و جزئي دائم بيمه4

 ريال 100.000.000ريال و بيش از سه نفر مجموعا  

ريال و باراي   3.000.000 تا مبلغ  گذار و اعضاء خانواده وي براي هر نفربيمه ( ساتته24حوادث )هاي پزشكي ناشي از . جبران هزينه5

 ريال. 10.000.000بيش از سه نفر مجموعا  

 ) ارقام به ريال مي باشد ( وات  بيمه نامهضرايب و سن

 ضريب             

 مدت بيمه نامه 

 5ضريب 4ضريب 3ضريب 2ضريب  1ضريب 

 1.308.000 1.047.000 785.000 523.000 261.000 حق بيمه يک ساله 

 2.616.000 2.093.000 1.569.000 1.047.000 523.000 حق بيمه دو ساله 

 3.924.000 3.139.000 2.355.000 1.569.000 785.000 حق بيمه سه ساله 

 

 سال                      مدت بيمه نامه :    ضريب بيمه نامه : 

 

 شايان ذكر است به ارقام مندرج در جدول فوق ماليات بر ارزش افزوده و توارض شهرداری ها و دهداری ها اضافه خواهد شد.       
 

 

 :نام و كد نمايندگي   ذار:امضای بيمه گ    تاريخ پيشنهاد:

 

ليت ،حوادث و مسئوپيشنهاد بيمه آتش سوزي 

  (رطرح مه)وارخانه و خان


