
 
ّاحس ثیوَ –       زاًطگبٍ ػلْم پعضکی تِطاى                                                                                            آتش سوزی مسکونی  هؼطفی ثیوَ ًبهَ  

 

 
 

 

 

 معرفی بیمه نامه آتش سوزی

 

ثَ ایي  (هٌظْض اهْالی هی ثبضٌس کَ زض هٌبظل هسکًْی هْضز استفبزٍ قطاض گیطًس  )هسکًْی  (هٌقْل یب غیطهٌقْل)کلیَ اهْال 

.  ثیوَ ًبهَ ًیبظ زاضًس

 

، تأهیي ذسبضت ّ ججطاى ظیبى ُبی هبلی ّ هبزی است کَ ثط احط ّقْع ذطط آتص سْظی ثَ اهْال ّ  هْضْع ثیوَ آتص سْظی

َ گعاض اػن اظ اضربظ حقیقی یب حقْقی ّاضز هی ضْز ثٌبثطایي زض ثیوَ آتص سْظی . زاضایی ُبی هٌقْل ّ یب غیطهٌقْل ثیو

َ ای ثَ افطاز ثطسس، هؼوْاًل ایي . ذسبضت ُبی هبلی هْضز تأهیي قطاض هی گیطًس ًَ ذسبضت ُبی جبًی ّ ثسًی لصا، زضصْضتیکَ صسه

. ثیوَ آى ضا پْضص ًوی زُس

الظم ثَ شکط است کَ ذسبضت ّاضز ثَ اهْال اضربظ حبلج ثط احط ّقْع آتص سْظی کَ هطبثق قبًْى، هْجت هسئْلیت ّ 

َ ًبهَ هسئْلیت هسًی هْضز تأهیي  َ طْض جساگبًَ اظ ططیق ثیو َ گعاض ضْز ًیع ُوطاٍ پْضص ذططآتص سْظی یب ث پبسد گْیی ثیو

َ گطاى قطاض هی گیطًس  . ثیو
َ ای ّ  َ ُبی ثیوَ اهْال، ضبهل اصل غطاهت، قبػسٍ جبًطیٌی، اصل حسي ًیت، قبػسٍ ًفغ ثیو ثیوَ آتص سْظی هبًٌس سبیط ضبذ

  .قبػسٍ ًسجی سطهبیَ ّ حق ثیوَ هی ثبضس
زض ضضتَ آتص سْظی ّاحسُبی هسکًْی هْضْع ثیوَ ػجبضتست اظ سبذتوبى، تأسیسبت ّ احبث هٌعل کَ زض هقبثل ذططات آتص 

سْظی، اًفجبض، صبػقَ ثَ ػٌْاى ذططات اصلی ّ طْفبى، سیل،  ظلعلَ ّ آتطفطبى، تطکیسگی لْلَ آة، ضبیؼبت ًبضی اظ آة ثبضاى ّ 

شّة ثطف،  ذطط سقْط ُْاپیوب ّ ُلی کْپتط ّ قطؼبت هٌفک اظ آًِب، سطقت احبث ّ لْاظم هٌعل ّ ثسیبضی اظ ذططُبی زیگط تحت 

  .پْضص قطاض هی گیطز
ّاحسُبی هسکًْی زض سطاسط کطْض ضا ثَ زّ ضّش اًفطازی ّ گطُّی هی تْاى ًعز ثیوَ ایطاى تحت پْضص ثیوَ آتص سْظی قطاض 

َ ُبی گطُّی چٌبًچَ تؼساز ّاحسُبی هسکًْی تحت پْضص ثیص اظ پبًعزٍ ّاحس ثبضس، زٍ زضصس ترفیف گطُّی . زاز َ ًبه زض ثیو

َ ًبهَ اػوبل هی ضْز   .زض ًطخ ُبی ثیو
َ گعاض ّاحس هسکًْی، ػالٍّ ثط ذططُبی حطیق، اًفجبض ّ  زض ثیوَ ًبهَ آتص سْظی هؼوْلی هٌبظل هسکًْی ثٌب ثَ زضذْاست ثیو

صبػقَ، زض ثطاثط کلیَ ذططُبی اضبفی کَ ثَ آى اضبضٍ ضس ثب سطهبیَ زلرْاٍ ّ ثَ قیوت ضّظ تحت پْضص قطاض هی گیطز ّ حق 

 .سبالًَ آى ثب تْجَ ثَ اضظش سبذتوبى ّ احبث هٌعل ّ ذططُبی ثیوَ ضسٍ هحبسجَ ذْاُس ضس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ثب تْجَ ثَ ضطایط هٌسضج زض ثیوَ ًبهَ هوکي است ذططات زض یکی اظ سطْح شیل هْضز پْضص قطاض گیطز
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 (بیان می شوند " آصا"به اختصار  )پوشش های پایه 

   آتص سْظی

   َصبػق

  اًفجبض 

 

 (تبعی)پوشش های تکمیلی 

   ظلعلَ ّ آتطفطبى

   سیل ّ طغیبى آة

   طْفبى، گطزثبز ّ تٌسثبز

   تطکیسگی لْلَ آة ّ فبضالة

   ضبیؼبت ًبضی اظ ثطف ّ ثبضاى

   سطقت

   سقْط ُْاپیوب ّ چطخ ثبل ّ هتؼلقبت آى

   ضکست ضیطَ ثَ ُط ػلت

   آضْة ّ ثلْا ّ ضْضش

   ضیعش ّ ضاًص ظهیي

   ثطذْضز جسن ذبضجی

   ُعیٌَ پبکسبظی

   ًطخ ظطّف تحت فطبض

   ٍفطّکص چب

   سقْط ثِوي

   ّذطط سقْط قطؼبت هٌفصلَ اظ ذْزض

   ًَذطط ًطت گبظ زض سطزذب

  (زض صْضت ػسم اًفجبض)ذطط زفطهَ ضسى ظطّف تحت فطبض  

  ًیع اًتربة  (ضبیؼبت ًبضی اظ ثطف ّ ثبضاى) 5ایي ظیطپْضص زض صْضتی اًتربة هی ضْز کَ ظیطپْضص ضوبضٍ  )ذطط سٌگیٌی ثطف

  (. ضسٍ ثبضس

 


