شناسه مدرکPI-1230-FR-112 :

پیشنهاد بیمه آتشسوزی واحد مسکونی

شماره بازنگری01:

طرح آرامش
از شرکت بيمه پارسيان (سهامي عام) ،درخواست ميشود بيمهنامه آتشسوزی برای واحد مسکوني با مشخصات و سرمایه زیر صادر نماید.

بیمهگذار

مشخصات

محل مورد بیمه

مشخصات

نام:

کد ملي:

تاریخ تولد:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

ذینفع:

شهر:

کدپستي:

آدرس :استان:
نشاني دقيق:
فاصله محل مورد بيمه از رودخانه و مسيل:
مساحت زیر بنای واحد:

 کمتر از  200متر
عمر بنا:

/

نماینده /کارگزار:

/

کد:

 بيشتر از  200متر
نوع سازه  :بتوني

 اسکلت فلزی

 خشت و گلي

 آجری

 چوبي

ردیف

سرمایه مورد بیمه (ریال)

مورد بیمه و تعهدات

1

ارزش اعياني ساختمان و همه تاسيسات مربوطه در برابر خطرات آتشسوزی ،صاعقه ،انفجار ،سيل،
توفان ،زلزله ،ترکيدگي لوله آب ،ضایعات ناشي از بارش باران و ذوب برف ،سنگيني برف

طرح (د)

طرح (ج)

سرمایه مورد بیمه

طرح (الف)

طرح (ب)

600.000.000

900.000.000

2

ارزش اثاثيه و لوازم منزل در برابر خطرات درجشده در بند 1

400.000.000

500.000.000

900.000.000

3

هزینه پاکسازی و جمعآوری ضایعات ناشي از خطرات درجشده در بند 1

50.000.000

70.000.000

100.000.000

2.000.000.000 1.400.000.000

طرح (هـ)
3.000.000.000

1.400.000.000 1.200.000.000
120.000.000

150.000.000

4

هزینه اسکان موقت ساکنين واحدهای آسيبدیده ناشي از وقوع خطرات درجشده در بند 1

30.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

5

هزینههای اسبابکشي ساکنين واحد آسيبدیده ناشي از وقوع خطرات درجشده در بند 1

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

6

خسارات وارده به یک دستگاه خودرو واقع در پارکينگ ناشي از خطرات درجشده در بند  1تا سقف:

80.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

7

خسارات ناشي از سرقت اثاثيه طبق شرایط بيمهنامه تا سقف:

20.000.000

50.000.000

100.000.000

150.000.000

150.000.000
200.000.000

8

مسئوليت مالي ناشي از آتشسوزی و انفجار طبق شرایط درجشده در بيمهنامه

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

9

مسئوليت خسارات ناشي از ترکيدگي لوله آب طبق شرایط درجشده در بيمهنامه

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

20.000.000

الف 

ب

ج

د

هـ 

1.000.000

1.500.000

2.508.000

3.511.000

4.503.000

حق

طرح انتخابي بر اساس شرایط درج شده در جدول باال

بیمه

حق بيمه طرح با لحاظ  %9ماليات بر ارزش افزوده

(نحوه پرداخت  :نقد

سوابق آیا محل مورد بيمه دارای سابقه خسارت ميباشد؟

 خير

 اقساط)

 بلي

تاریخ حادثه:

/

/

بیمهای علت حادثه:
توضیحات مهم:

• اشياء قدیمي ،عتيقهجات ،تابلوهای نفيس ،جواهرات ،مسکوکات ،برنامههای نرمافزاری ،عکسهای هنری و موارد مشابه آنها تحت پوشش بيمهنامه قرار نخواهد گرفت .ادوات و لوازم الکترونيکي از قبيل دوربين
عکاسي ،دوربين فيلمبرداری ،تبلت ،لپتاپ ،گوشيهای تلفن همراه ،ساعتهای مچي و هوشمند به هيچ عنوان تحت پوشش این بيمه قرار نخواهند گرفت.

• فرانشيز زماني (دوره انتظار) پوشش سيل  15روز از تاریخ شروع بيمهنامه و دوره انتظار پوششهای ترکيدگي لوله آب ،ضایعات ناشي از برف و باران و ضایعات ناشي از سنگيني برف  30روز از تاریخ شروع بيمهنامه
ميباشد .پوششهای آتشسوزی و صاعقه و انفجار فاقد فرانشيز بوده و فرانشيز پوشش سرقت  %15و فرانشيز سایر خطرات  %10مبلغ مورد تعهد ميباشد.

• به موجب ماده  10قانون بيمه درصورتيکه مالي کمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد ،بيمهگر فقط به تناسب مبلغي که بيمه کرده است به قيمت واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود ،از اینرو ،ضروری است
سرمایه بيمه به ارزش روز تعيين و بيمه گردد .تنها بندهای  1و  2ذکر شده در جدول باال مشمول ماده  10قانون بیمه خواهند گردید.
• منظور از هزینههای اسکان موقت در بند  ،4هزینههایي است که ساکنين واحد آسيبدیده به علت یکي از خطرات تحت پوشش بيمهنامه ،جهت اسکان موقت تا تاریخ بازسازی و تعمير کامل واحد آسيبدیده،
متقبل ميشوند .برای ارایه این پوشش الزم است خسارت وارده به اعياني ساختمان واحد آسيبدیده بيشتر از  %40ارزش روز قبل از حادثه اعياني آن باشد و تایيد آن بر عهده کارشناس بيمهگر ميباشد.
• هزینههای اسبابکشي درج شده در بند  5در صورتي تحت پوشش قرار خواهند گرفت که خسارات وارده به اعياني واحد آسيبدیده بيشتر از  %40ارزش پيش از حادثه اعياني آن واحد باشد .هزینههای رفت و
برگشت تحت پوشش قرار خواهد گرفت .زیاندیده مکلف است اسبابکشي را از طریق موسسات باربری معتبر انجام داده و اسناد و فاکتورهای مربوطه را در اختيار شرکت بيمه قرار دهد.
• خسارتهای وارده به یک دستگاه خودروی مورد بيمه در بند  6ذکر شده در باال تحت شرایط زیر بررسي و پرداخت خواهد گردید:
✓ وسيله نقليه آسيب دیده در محل مورد بيمه و در اثر یکي از خطرات درج شده در بند  1دچار خسارت شده باشد.
✓ بيمهنامه دیگری نداشته باشد.
✓ وسيله نقليه مورد بيمه ،منشاء خسارت وارده نباشد.
✓ خودرو بایستي متعلق به بيمه گذار یا افراد تحت تکفل وی باشد.

• خسارات ناشي از پوشش سرقت درج شده در بند  7ذکر شده در باال تحت شرایط زیر بررسي و پرداخت خواهد گردید:
✓ انباری منزل مسکوني تحت پوشش سرقت نميباشد.
✓ در صورت بروز سرقت لوازم منزل ،بيمه گذار موظف است نسبت به ارایه اسناد خرید و اثبات آن اقدام نماید در غير این صورت نظر و تشخيص کارشناس بيمهگر مبنای برآورد خسارت خواهد بود.
✓ پوشش خطر سرقت تابع شرایط سرقت با شکست حرز به شرح زیر ميباشد:
 oبازکردن درب به وسيله کليد تقلبي یا هر وسيله دیگر.
 oورود دزد به محل مورد بيمه با تهدید و ارعاب.
 oورود دزد به محل مورد بيمه از روی دیوارها ،پشت بام و یا حصارها

• خسارات وارده به همسایگان مجاور مربوط به بندهای  8و  9به شرح ذکرشده در باال ،طبق نظر کارشناس بيمهگر و به شرط احراز مسئوليت بيمهگذار حداکثر تا سقف مقرر در طرح انتخابي به ذینفع
پرداخت خواهد شد و مجموع خسارتهای پرداختي به همسایگان از سرمایه درج شده در طرح انتخابي تجاوز نخواهد کرد.
اینجانب مطلع هستم که صدور بیمهنامه موکول به انجام تشریفات متداول بوده و به هر حال تا قبل از صدور بیمهنامه و پرداخت حق بیمه ،تعهدی متوجه بیمهگر نمیباشد.

مهر و امضای بیمهگذار:

تاریخ:

آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از بلوار میرداماد ،خیابان قبادیان غربی ،پالک  ،22کدپستی ،1969633431 :مرکز ارتباطات8259 :
www.parsianinsurance.ir

