فرم پيشنهاد و پرسش نامه بيمه نامه جامع خانوار
بیمه گذار محترم با توجه به اینکه بیمه نامه مورد درخواست براساس مندرجات این پیشنهاد صادرخواهد شد خواهشمنداست بادقت نسبت به مطالعه وتکمیل آن اقدام فرمایید0
پیشنهاد مشخصات بیمه گذار

نام معرف:

تاريخ پيشنهاد:

كد معرف:
نوع مالكيت  :مالك 

نام بيمه گذار :
نام پدر :

شماره شناسنامه:

مستاجر 

كد ملي:

تاريخ تولد13 / / :

محل صدور:

نشا ني بيمه گذار :

مورد پیشنهاد

نشاني محل

استان:

تلفن ثابت :
شهرستان:

واحد شماره :

كوچه :

خيابان :

پالك :

پالك ثبتي:

کدپستي :
برج 

مسكوني وياليي 

مشاعات آپارتمان :آسانسور 


راه پله

تعداد طبقات كل ساختمان:

انباري



پاركينگ 

نورگير



سونا و جكوزي 

شماره واحد :

طبقه محل مورد پيشنهاد:

ضريب افزايش

زيربناي مفيد محل مورد پيشنهاد:

موضوع بيمه

خطرات تحت پوشش

سرمايه پايه

ساختمان و تاسيسات

آتش سوزي  -صاعقه – انفجار،سيل
وطغيان آب

30.000.000

 1تا  100برابر

اثاث و لوازم منزل

آتش سوزي  -صاعقه  -انفجار،سيل وطغيان
آب

20.000.000

 1تا  50برابر

ساختمان و تاسيسات

زلزله وآتشفشان

30.000.000

 0تا  100برابر

اثاثيه و لوازم منزل

زلزله وآتشفشان

20.000.000

 0تا  50برابر

ساختمان و تاسيسات

طوفان ،گردباد ،تندباد

30.000.000

 0تا  100برابر

اثاثيه و لوازم منزل

طوفان ،گردباد ،تندباد

20.000.000

 0تا  50برابر

ساختمان و تاسيسات

سقوط هواپيماوبالگرد وقطعات منفصله ازآن

30.000.000

 0تا  100برابر

اثاثيه و لوازم منزل

سقوط هواپيماوبالگرد وقطعات منفصله ازآن

20.000.000

 0تا  50برابر

0.01

موجودي شيشه

خطر شكست شيشه با قطر  6ميلي متر
وببيشتر

3.000.000

0تا  10برابر

5

اثاثيه و لوازم منزل

سرقت با شكست حرز

10.000.000

 0تا  20برابر

3

هزينه پاكسازي

هزينه پاكسازي وبرداشت ضايعات درمحل
پس از وقوع خطرات مورد تعهد

10.000.000

1تا 20برابر

0.5

اجاره محل اسكان موقت خانواده
بيمه گذار

قابل سكونت نبودن محل مورد بيمه ناشي
از آتش سوزي  -صاعقه  -انفجارو سيل

5.000.000

 1تا  4برابر

0.5

مسؤليت مدني در قبال اشخاص
ثالث

خسارتهاي مالي ناشي ازآتش سوزي ويا
انفجاردر محل مورد بيمه (حداكثر تعهد)

10.000.000

 1تا  20برابر

0.5

بيمه گذار و اعضائ خانواده ساكن
در محل مورد بيمه (همسر و
فرزندان)

فوت يا نقص عضو ناشي از آتش سوزي -
صاعقه  -انفجار -سيل در محل مورد بيمه
براي هر نفر ( حداكثر تعهد براي چهار نفر)

10.000.000

 1تا  60برابر

0.15

بيمه گذار و اعضائ خانواده ساكن
در محل مورد بيمه (همسر و
فرزندان))

هزينه هاي پزشكي ناشي از آتش سوزي -
صاعقه  -انفجار -سيل در محل مورد بيمه
براي هر نفر ( حداكثر تعهد براي چهار نفر)

1.000.000

 1تا  60برابر

1.5

سرمايه

سرمايه انتخابي بيمه گذار

نرخ
0.2

0.2
0.3
0.3
0.1
0.1
0.01

صفحه یک از دو

شماره فرم06/11 :

ﻤﻪ
ﺑﯿ

خطرات و سرمایه هاي مورد درخواست وضرایب افزایش

ﺎﺩ
ﻨﻬ
ﯿﺸ
ﭘ

مشخصات مورد پیشنهاد

نوع ملك مسكوني آپارتماني 

تلفن همراه:

مدت بیمه درخواستي

مدت بيمه درخواستي يك سال از ساعت  24روز  13 / /لغايت ساعت  24روز 13 / ./

فهرست و مشخصات کامل اثاثيه ولوازم منزل تحت پوشش سرقت

رديف

ارزش به ريال

1

3

ﺎﺩ
ﻨﻬ
ﯿﺸ
ﭘ

اقالم و ارزش مورد پیشنهاد

2

4
5
6

جمع كل ارزش موارد بيمه جهت پوشش سرقت :

 -2آيا درب محل مورد پيشنهاد داراي حفاظ فلزي مي باشد؟

بلي 

 -3آيا پنجره هاي محل مورد پيشنهاد داراي حفاظ فلزي مي باشد؟

بلي 

 -4آيا محل مورد پيشنهاد داراي دزدگير مي باشد؟

بلي 

 -5آيا محل مورد پيشنهاد داراي نگهبان مي باشد؟

بلي 

تاريخ:

خير 
خير 
خير 

امضاء بيمهگذار

با ارايه پوشش هاي بيمه اي مطابق موارد انتخابي در جدول خطرات در فوق :

موافقت ميشود 

موافقت نميشود 

مالحظات معرف

مهر و امضاء معرف

تاريخ:

صفحه دو از دو

شماره فرم06/11 :

شما ره فيش نقدي  /چك حق بيمه  ........................................بانك ..............................شعبه  ...............................تاريخ ..................................
معادل  ......................................ريال .

خير 

ﻤﻪ
ﺑﯿ

پرسش ها در خصوص سرقت

 -1آيا از محل مورد پيشنهاد بطور دايم استفاده ميشود؟

بلي 

خير 

