
 

 

 

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

 مطالعه و تكميل فرماييد.

 :ذينفع    كد ملي:    گذار:نام بيمه

 نشاني كامل :      استان:                      شهر :              محل مورد بيمه :       

      كد پستي:     شماره بيمه نامه سال قبل:
  استيجاري    ملكي   نوع مالكيت:

 روز 42تا ساعت    روز 42يكسال از ساعت  مدت بيمه:

 با احتساب سرمايه و همچنين ميزان تعهدات، قيد شده است.در جدول ذيل خطرهاي مورد تعهد  خطرهاي مورد تعهد:

 

فزايش را برابر قابل افزايش مي باشد در صورت تمايل لطفاً ضريب ا تعهدات فوق الذكر حداكثر تا  با توجه به اينكه

 مشخص فرمايند.

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

 نامه به صورت همزمان اقدام نمايد.توجه به سرمايه مورد بيمه نسبت به ابتياع چند بيمه تواند باگذار ميبيمه توجه: 

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

 مبلغ مورد بيمه )ريال( جدول سرمايه، تعهدات و حق بيمه

 حامي يک شرح مورد بيمه

1 

سوزي، انفجار، و اثاث منزل مسكوني در برابر خطرهاي آتش ارزش اعياني ساختمان وتأسيسات

صاعقه، سيل، طوفان، زلزله، تركيدگي لوله آب، ضايعات ناشي از بارش باران و ذوب برف، 

 جمعاً به مبلغ: سنگيني برف
102.222.222 

 02.222.222 جمعاً به مبلغ:  اثاث منزل مسكوني در برابر خطر سرقت 0

3 
سوزي و انفجار و تركيدگي لوله آب در برابر همسايگان ناشي از وقوع آتشمسئوليت مالي در 

 حداكثر تا مبلغ: محل مورد بيمه
12.222.222 

4 
-حداكثر غرامت فوت يا نقص عضو دائم اشخاص ساكن در محل مورد بيمه ناشي از وقوع آتش

 مجموعاً تا مبلغ: سوزي، انفجار، صاعقه، سيل، زلزله و سرقت
02.222.222 

0 
سوزي، انفجار، حداكثر هزينه پزشكي اشخاص ساكن در محل مورد بيمه ناشي از وقوع آتش

 مجموعاً تا مبلغ:  صاعقه، سيل، زلزله و سرقت
0.222.222 

6 
گذار و اعضاي خانواده وي در محلي ديگر در صورتي حداكثر هزينه اجاره و اسكان موقت بيمه

 :مبلغ سيل و زلزله قابل سكونت نباشد تا سوزي، انفجار،كه محل مورد بيمه به علت وقوع آتش
0.222.222 

 12.222.222 به مبلغ:ها و لوازم برقي منزل مسكوني در قبال خطر نوسانات برق دستگاه 7

8 
سوزي، انفجار، زلزله و سيل براي تأمين معيشت سرپرست خانواده پس از وقوع خطرهاي آتش

 حداكثر تا مبلغ: شمار تا بازگشت به شرايط عادي مدت حداكثر سه ماه به صورت روز
10.222.222 

9 
گذار يا اعضاي خانواده وي مستقر در هاي احتمالي وارده به اتومبيل شخصي متعلق به بيمهخسارت

 به مبلغ: پاركينگ محل مورد بيمه در مقابل خطرهاي آتش سوزي، انفجار، زلزله و سيل
42.222.222 

  احتساب ماليات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداري( دون جمع حق بيمه )ب 

 سوزييمه آتشپيشنهاد ب

 طرح حامي خانه و خانواده

249.000

40


