پزسطنامه و پیطنهاد بیمه نامه های آتص سوسی واحد مسکونی
شرکت تیمٍ سیىا خًاَشمىذ است مطاتق خطرات اوتخاب شذٌ در ایه فرم ترای ایىجاوة/ایه شرکت یک فقرٌ تیمٍ وامٍ آتش سًزی مىسل مسکًوی صادر فرمائیذ
.ضمىا صحت اطالعات تکمیل شذٌ جذايل ریل مًرد تائیذ يمىطثق تر ياقعیت تًدٌ يتعُذ آن شرکت مىًط تٍ پرداخت حق تیمٍ تًسط ایىجاوة می تاشذ.

ًبم ٍکذ ٍاحذ هعشفً:وبیٌذُ/کبسگضاس:/

تبسیخ تٌظین پیشٌْبد:
کذهلی:
کذ اقتصبدی:

ًبم بیوِ گزاس:
کذپستی:
ًشبًی بیوِ گزاس:
ًبم ریٌفع بیوِ ًبهِ :

تلفي ثببت:

ًشبًی ریٌفع:

ًشبًی دقیق هحلی کِ قصذ داسیذ بیوِ ًوبئیذ :استبى:
پالک:

خیبببى:

شْش:

شوبسُ تلفي ٍکذشْشهحل هحل هَسد بیوِ :

-1نوع سازه و زیربنای ساختمان:اسکلت فلزی ⃝
متراژ زیربنا:
سال ساخت:
وضعیت مالکیت ملک:

کَچِ:
شوبسُ فکس:

آجری⃝
نوع سقف:

بتون آرمه⃝
شیروانی ⃝

آیین نامه ⃝0022
آسفالت ⃝

سایر مصالح⃝
ایزوگام ⃝

شش دانگ ⃝

مشارکتی⃝

اجاره⃝

رهن⃝

گازوئیل ⃝

نفت ⃝

سایر⃝

 -0نوع سوخت مورد استفاده:

هذت بیوِ ًبهِ:

تبسیخ تَلذ:
تلفي ّوشاُ:
کذ پستی:

/

/

گاز⃝

اص سبعت  24سٍص

/

/

اص سبعت  24سٍص

/

/

پوشش اصلی این بیمه نامه آتش سوزی،صاعقه وانفجار می باشد.لطفا سایر پوشش های مورد درخواست را از جدول زیر انتخاب نمایید.
⃝ سقوط هواپیما,هلي کوپتروپرتاب قطعات آن در  5كیلومتري فرودگاه
⃝طوفان و گرد باد
⃝زلزله و آتشفشان
⃝سقوط هواپيما ،هلي کوپتروپرتاب قطعات آن دور از فرودگاه
⃝سنگینی برف
⃝سیل
⃝سرقت با شکست حرز (ارزش اموال تحت پوشش سرقت درجدول زیروفرم پیوست درج گردد)
⃝برخورداجسام خارجی
⃝ترکیدگی لوله آب
⃝شکست شیشه
⃝آشوب ,بلوا ,اعتصاب
⃝ضایعات برف وباران
⃝ رانش زمین
⃝ریزش ساختمان بر اثر فروکش کردن دیواره چاه.
⃝ سقوط بهمن
⃝ هزینه پاکسازی:
⃝ریزش بدنه چاه آب و فاضالب
⃝خودرو در پارکینگ(خطرآتش سوزی وزلزله)
⃝ مسئولیت مالی درقبال همسایگان ناشی ازحوادث تحت پوشش بیمه نامه

جدول زیر راجهت درج کامل نوع وارزش اموال تکمیل نموده و لیست ریز اقالم مورد بیمه ضمیمه فرمائید:
ردیف

ارسش روس سزمایه اموال

عنوان

1

ساختمان به متراژ .....واقع در طبقه .....به ارزش عبارتست از:

2

تاسیسات {شامل برودتی,برق,آب,آسانسور} نوع تاسیسات حرارتی :دیگ بخار ⃝چیلر⃝ شوفاژ⃝
بخاری⃝
اثاثیه و دکوراسیون و محتویات:

4

اثاثیه تحت پوشش خطر سرقت{:طبق لیست پیوست}

5

هزینه پاک سازی وبرداشت ضایعات:

6

ارزش شیشه {سکوریت نما⃝دربهای کشوئی⃝ به متراژ...................

7

مسئولیت مالی در مقابل همسایگان ناشی از حوادث حریق وترکیدگی لوله آب {حداکثرتعهد 022,222,22لایر}

8

ریزش بدنه چاه آب وفاضالب {حداکثر تعهد 52,222,222لایر}

3

9

ارزش خودرو در پارگینگ به تعداد

دستگاه

جمع سزمایه مورد بیمه به حزوف:
مهز و امضاء نماینده:

تاریخ پیطنهاد:

مهزو امضاء پیطنهاد دهنده (بیمه گذار):

سایز اطالعات:
چه خطراتی مورد بیمه را بیشتر تهدید می کند؟
درصورت نگهداری کاالی آتش زا در محل مورد بیمه نوع و مقدار آن را اعالم فرمایید.
نوع سیم کشی های ساختمان را مشخص فرمایید .توکار ⃝روکارازداخل لوله فلزی ⃝روکار داخل حفاظ پالستیکی
⃝روکاربدون حفاظ ⃝کابل ⃝سیم معمولی⃝
نوع روشنایی :سقفی ⃝دیواری ⃝فلوروسنت(مهتابی) ⃝المپ معمولی ⃝المپ کم مصرف ⃝المپ گازی ⃝ المپ کم
مصرف⃝
آب مصرفی از چه طریقی تامین می شود :لوله کشی آب شهری⃝ چاه⃝ رودخانه⃝
ذخیره:هوایی⃝زمینی⃝زیرزمینی⃝
محل استقرارکنتوراصلی.................. :

منابع

نوع فیوزها:دستی⃝ اتوماتیک⃝

محل دارای نگهبان⃝ سرایدار⃝ می باشد؟ خیر⃝ بلی⃝ چه ساعتی از شبانه روز؟
آیا محل مورد بیمه مجهز به تجهیزات زیر می باشد؟
کپسول آتش نشانی:خیر⃝ بلی⃝ تعداد و نوع آن:-قرقره شیلنگ آب :خیر⃝ بلی⃝

-شیرهای آتش نشانی در محوطه :خیر⃝ بلی⃝ دوربین مداربسته⃝

نزدیکترین مرکز آتش نشانی به محل مورد بیمه را از نظرزمانی و فاصله اعالم فرمایید.
ماده01قانون بیمه:دسصَستی کِ هبلی بِ کوتشاص قیوت ٍاقعی بیوِ شذُ ببشذ،بیوِ گش بِ تٌبسب هبلی کِ بیوِ کشدُ است بب قیوت
ٍاقعی هبل هسئَل خسبست خَاّذ بَد.
توضیحات:

اعتببس ایي پیشٌْبد هٌَط بِ صذٍس بیوِ ًبهِ هی ببشذٍ ایي پشسشٌبهِ بِ تٌْبیی ّیچ گًَِ حقی بشای بیوِ گزاس ٍ تعْذی
بشای بیوِ گشًخَاّذ داشت.
مهز و امضاء نماینده:

تاریخ پیطنهاد:

مهزو امضاء پیطنهاد دهنده (بیمه گذار)

صورت ریشارسش واقعی اثاثیه تحت پوضص خطزسزقت با ضزط ضکست حزس:
ردیف
1

نوع اثاثیه

تعداد

مدل

ارسش (به ریال)

2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
جمع کل ارسش اموال تحت پوضص سزقت:

مهزوامضاء بیمه گذار:

