شماره سندPI-FO-02 :

شرکت کارگزاری بیمه سایپا

پیشنهاد بیمه آتشسوزی (واحدهای مسکونی و غیر صنعتی) شماره بازنگری01 :

بيمه گذار:

کد ملي يا اقتصادي:

ذينفع:

نشاني محل مورد بيمه (با ذکر کد پستي):
تلفن:

نمابر:

موضوع فعاليت:

مدت بيمه:

پست الکترونيکي:

همراه:

تا ساعت 42روز

از ساعت  42روز

بيمه گر مورد نظر:
خطرات تحت پوشش در بيمه نامه ،آتشسوزي ،انفجار و صاعقه ميباشد لطفاً پوشش خطرهاي اضافي مورد درخواست خود را در جدول زير با عالمت

مشخص فرماييد.

□

زلزله و آتشفشان

□

سقوط هواپيما ،هليکوپتر و قطعات آنها

□

شورش ،آشوب ،بلوا و اغتشاش داخلي

□

سيل ،طغيان آب درياها و رودخانه

□

شکست شيشه

□

ترکيدگي لوله آب

□

طوفان ،گردباد و تندباد

□

خسارت ناشي از نوسانات برق

□

سرقت با شکست حرز

□

رانش زمين

□

انفجار ديگ بخار

□

دفرمه شدن ديگ بخار

□

ضايعات ناشي از آب باران و ذوب برف

□

رديف

□

مسئوليت مالي در قبال همسايگان ناشي از
آتشسوزي و انفجار

مسئوليت مالي در قبال همسايگان ناشي از آتشسوزي،
انفجار و ترکيدگي لوله آب
ارزش تفکيکي (به ريال)

شرح موضوع بيمه
ساختمان و تأسيسات:

1

نوع سازه □ :طبق آيين نامه  □ 4022بتون □ سوله □ اسکلت فلزي □آجري □

خشت و گلي

زيربنا 2222222222 :متر مربع ،تعداد طبقات در محل مورد بيمه ............... :ساير اطالعات.......................... :

تأسيسات شامل□ :
4

آسانسور

□

پکيج

□

شوفاژ خانه

□

ساير موارد عمومي

اثاثيه و دکوراسيون و محتويات:

3

موجودي (مخصوص واحدهاي غير صنعتي)

2

ساير موارد( :از قبيل وسايط نقليه ،ديگ بخار ،شيشهها و  )...به تفکيک هر مورد:
......................................................................................

5

هزينه پاکسازي( :تعهد بيمه گر در مقابل خطرهاي مورد تعهد حداکثر تا سقف  %42سرمايه بيمه شده ميباشد)
جمع کل سرمايه

توجه :بيمه گذار محترم خواهشمند است اموال را بر اساس قيمت واقعي (ارزش روز) بيمه فرماييد در غير اين صورت به استناد ماده  12قانون بيمه ،بيمه گر فقط بهتناسب مبلغيي
که بيمه کرده است با قيمت واقعي مال ،مسئول خسارت خواهد بود .براي مثال چنانچه قيمت واقعي مالي در زمان حادثه  122ريال و مبلغ بيمه شيده آن  55رييال باشيد خسيارت
وارده به مورد بيمه ،به نسبت  55درصد محاسبه و پرداخت خواهد شد.
امضاء

