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 فرآیند بررسی و دریافت خسارت در بیمو نامو ىای آتش سوزی

 

  بیوَ گضاس هی تْاًذ . سا جِت اػالم خغبست تکویل هی  کٌذ" فشم اػالم خغبست آتؼ عْصی"پظ اص ّلْع دبدثَ، بیوَ گضاس

.  اطالػبت سا دس لبلب ًبهَ ًیض اسعبل ًوبیذ

 ًبهَ تْعط اداسٍ خغبست بیوَ ًبهَ ُبی آتؼ عْصی اص بیوَ گضاس دسخْاعت ّ دسیبفت : ببصخْاًی پشًّذٍ فذّس َ هذاسک فذّس بیو

.  هی گشدد

  دسفْستیکَ هذل دبدثَ دس ًضدیکی اداسٍ ببؽذ، ببصدیذ تْعط کبسؽٌبط اداسٍ فْست هی گیشد؛ دس غیش ایٌقْست، کبسؽٌبط

جِت اػضام کبسؽٌبط خبسج اص . بیي الوللی ّ یب کبسؽٌبط ًوبیٌذگی  ًضدیک بَ هذل دبدثَ، جِت ببصدیذ همذهبتی اػضام هی گشدد

َ ای  بَ ًوبیٌذگی ؽِشعتبى  ّ یب اداسٍ بیي  (جِت کبسؽٌبط داخلی)ّادذ، اداسٍ خغبست ببیوَ ًبهَ ُبی آتؼ عْصی طی ًبه

.  دسخْاعت اػضام کبسؽٌبط هی ًوبیذ (جِت کبسؽٌبط خبسجی)الولل 

  ّ ٍسا تِیَ هی کٌذ" گضاسػ خغبست آتؼ عْصی"کبسؽٌبط ببصدیذ، اص هذل ببصدیذی بؼول آّسد  .

  اداسٍ ًظبست بش خغبست پظ اص دسیبفت هجْص پشداخت، پشداخت خغبست سا تبییذ ّ دْالَ پشداخت خغبست سا فبدس ًوْدٍ ّ طی

َ ای بَ اداسٍ خغبست بیوَ ًبهَ ُبی آتؼ عْصی اسعبل هی ًوبیذ .  ًبه

 اداسٍ خغبست بیوَ ًبهَ ُبی آتؼ عْصی دْالَ پشداخت خغبست سا فبدس هی ًوبیذ  .

 ای هبٌی بش دسیبفت هبلغ خغبست اص ؽشکت بیوَ سا تکویل ّ اهنب هی کٌذ َ دس )دس بشخی هْالغ دسفْست ًیبص . بیوَ گضاس تؼِذًبه

ایي الشاسًبهَ . )الشاسًبهَ ُن تْعط بیوَ گضاس تکویل هی گشدد (فْستیکَ بیوَ گضاس عببمَ کیفشی داؽتَ ببؽذ ّ یب ادتوبل آى بشّد

:  طی ایي تؼِذ ًبهَ بیوَ گضاس هتؼِذ هی ؽْد کَ (دس هذنش تکویل ّ ثبت هی ؽْد

چٌبًچَ هؾخـ گشدد دبدثَ هزکْس بش اثش ػوذ بیوَ گضاس، رّی الذمْق ّ یب ػْاهل ّی بْدٍ ّ یب بش اعبط ؽشایط  .1

َ ًبهَ هذك دسیبفت خغبست ًبْدٍ دذاکثش ظشف  .   سّص ًغبت بَ اعتشداد هبلغ دسیبفتی الذام ًوبیذ5بیو

چٌبًچَ هؾخـ گشدد کَ دبدثَ هزکْس بش اثش ػوذ بیوَ گضاس ایجبد ؽذٍ، کوبل ُوکبسی سا بب ؽشکت عِبهی بیوَ  .2

ایشاى دس خقْؿ ؽٌبعبیی ػبهل دبدثَ ّ پیگیشی اّ دس هشاجغ اًتظبهی ّ لنبیی بؼول آّسدٍ ّ اص ُشگًَْ عبصػ ّ 

.  اػالم سمبیت ًغبت بَ هغئْل دبدثَ خْدداسی بؼول آّسد

چٌبًچَ هؾخـ گشدد کَ بیوَ گضاس دس هشادل هختلف سعیذگی بَ پشًّذٍ اظِبس خالف ّالغ ًوْدٍ یب ّلبیغ سا کتوبى  .3

کشدٍ، دغب دسخْاعت ؽشکت بیوَ ایشاى عشیؼًب ًغبت بَ اعتشداد خغبست پشداختی بَ امبفَ مشس ّ صیبى هْسد 

َ ػول آّسد .  هطبلبَ ؽشکت بیوَ ایشاى الذام ب

 اداسٍ فذّس چک بب دسیبفت یک ًغخَ اص دْالَ فبدس ؽذٍ، چک بَ هبلغ خغبست سا فبدس ّ بَ بیوَ گضاس تذْیل هی دُذ  .
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 مدارک اعالم خسارت

 

 

حداکثر مدت تشکیل پرونده 

اص آًجبییَ کَ دس ایي بیوَ ًبهَ بیوَ گضاس هْظف اعت بَ هذل اطالع اص ُشگًَْ ادػب ػلیَ خْد بالفبفلَ دذاکثش ظشف هذت یک 

هبٍ بیوَ کٌٌذٍ سا بقْست کتبی هطلغ ًوْدٍ ّ تؾکیل پشًّذٍ خغبست ًوبیذ لزا مشّسیغت دس ابتذا بَ اطالع بیوَ ؽًْذٍ هذتشم 

سعبًذٍ ؽْد کَ هْظف ُغتٌذ دس هذت تؼییي ؽذٍ ًغبت بَ تؾکیل پشًّذٍ الذام ًوبیٌذ ّ عبیش هذاسک سا بؼذا بَ بیوَ گش اسایَ 

بٌببشایي هذاسکی کَ دس صیش تْمیخ دادٍ خْاُذ ؽذ بؼذ اص هشدلَ اػالم کتبی خغبست ّ تؾکیل پشًّذٍ هیببؽذ ّ ًَ لضّهًب . ًوبیٌذ 

ایٌکَ بیوَ ؽًْذٍ ابتذا هذاسک سا بقْست کبهل تِیَ ًوبیذ ّ بؼذًا جِت تؾکیل پشًّذٍ هشاجؼَ ًوبیذ بٌببشایي دس کلیَ بیوَ ًبهَ ُب 

.  تکشاس ّ ؽشح هشدلَ فْق خْدداسی هیگشدد 

 

 

برای دریافت خسارت چو مدارکی مورد نیاز است ؟ 

   ًَبه َ بیو

   َگضاسػ ببصدیذ اّلی

   َلبْك سعیذ دسیبفت دك بیو

 


