ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻴﻤﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزي )ﻃﺮح ﺣﺎﻣﻲ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده(

ﺑ ﻤﻪ ﮔﺬار ﻣﺤﺘﺮم ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑ ﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﯾﻦ ﭘ ﺸﻨ ﺎد ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  ،ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ آﻧﺮا
ﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗ ﻤ ﻞ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ:
ﻧﺎم ﺑ ﻤﻪ ﮔﺬار:

ﮐﺪﻣﻠﯽ :

ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﺑ ﻤﻪ :اﺳﺘﺎن:

ﺷ ﺮ:

ﺷﻤﺎرە ﺑ ﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل ﻗ ﻞ:

دﯾﻨﻔﻊ:
ﺸﺎﻧﯽ ﺎﻣﻞ:
ﮐﺪ ﺴﺘﯽ:

 اﺳ ﺠﺎری

ﻧ ع ﻣﺎﻟ ﻠ ﺖ :ﻣﻠﮑﯽ

ﻣﺪت ﺑ ﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ :ﮑﺴﺎل از ﺳﺎﻋﺖ  ۲۴روز

ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۲۴روز

ﺧﻄﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﻌ ﺪ  :در ﺟﺪول ذ ﻞ ﺧﻄﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﻌ ﺪ ﺎ اﺣ ﺴﺎب ﺳﺮﻣﺎ ﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻌ ﺪات ﻗ ﺪ ﺷﺪە اﺳﺖ:

ﺷﺮح ﻣﻮرد ﺑ ﻤﻪ

ﺣﺎﻣﯽ ﮏ

.۱

ارزش اﻋﻴﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺎت و اﺛﺎث ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮﻫﺎي آﺗﺶ ﺳﻮزي  ،اﻧﻔﺠﺎر  ،ﺳﺎﻋﻘﻪ
 ،ﺳﻴﻞ  ،ﻃﻮﻓﺎن  ،زﻟﺰﻟﻪ  ،ﺗﺮﻛﻴﺪﮔﻲ ﻟﻮﻟﻪ آب  ،ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎرش ﺑﺎران و ذوب ﺑﺮف  ،ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺑﺮف
ﺟﻤﻌﺎً ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ

۱۵۰ ۰۰۰ ۰۰۰

.۲

اﺛﺎث ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻗﺖ ﺟﻤﻌﺎً ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ

۲۰ ۰۰۰ ۰۰۰

.۳

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﻧﺎﺷﻲ از وﻗﻮع آﺗﺶ ﺳﻮزي و اﻧﻔﺠﺎر و ﺗﺮﻛﻴﺪﮔﻲ ﻟﻮﻟﻪ آب در ﻣﺤﻞ
ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﻪ ﺟﻤﻌﺎً ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ

۱۰ ۰۰۰ ۰۰۰

.۴

ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﺮاﻣﺖ ﻓﻮت ﻳﺎ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ داﺋﻢ اﺷﺨﺎص ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﺷﻲ از وﻗﻮع آﺗﺶ ﺳﻮزي ،
اﻧﻔﺠﺎر  ،ﺻﺎﻋﻘﻪ  ،ﺳﻴﻞ  ،زﻟﺰﻟﻪ و ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ

۲۰ ۰۰۰ ۰۰۰

.۵

ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺷﺨﺎص ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﺷﻲ از وﻗﻮع آﺗﺶ ﺳﻮزي  ،اﻧﻔﺠﺎر  ،ﺻﺎﻋﻘﻪ ،
ﺳﻴﻞ  ،زﻟﺰﻟﻪ و ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ

۲ ۰۰۰ ۰۰۰

.۶

ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺎره و اﺳﻜﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار و اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وي در ﻣﺤﻠﻲ دﻳﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ
ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﻗﻮع آﺗﺶ ﺳﻮزي  ،اﻧﻔﺠﺎر  ،ﺳﻴﻞ و زﻟﺰﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ

۵ ۰۰۰ ۰۰۰

.۷

دﺳﺘﮕﺎه و ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﻲ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در ﻗﺒﺎل ﺧﻄﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺮق ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ

۱۰ ۰۰۰ ۰۰۰

.۸

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺧﻄﺮﻫﺎي آﺗﺶ ﺳﻮزي  ،اﻧﻔﺠﺎر  ،زﻟﺰﻟﻪ و ﺳﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﺼﻮرت روز ﺷﻤﺎر ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ

۱۵ ۰۰۰ ۰۰۰

.۹

ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ وارده ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار ﻳﺎ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وي ﻣﺴﺘﻘﺮ در
ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺗﺶ ﺳﻮزي  ،اﻧﻔﺠﺎر  ،زﻟﺰﻟﻪ و ﺳﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ

۴۰ ۰۰۰ ۰۰۰

ﺟﻤﻊ ﺣﻖ ﺑ ﻤﻪ ) ﺪون اﺣ ﺴﺎب ﻣﺎﻟ ﺎت ﺑﺮارزش اﻓﺰودە و ﻋﻮارض ﺷ ﺮداری(

 ۲۲۹ ۰۰۰ر ﺎل

رد ﻒ

ﺟﺪول ﺳﺮﻣﺎ ﻪ  ،ﺗﻌ ﺪات و ﺣﻖ ﺑ ﻤﻪ

ﻣ ﻠﻎ ﻣﻮرد ﺑ ﻤﻪ )ر ﺎل(

ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌ ﺪات ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺣﺪا ﺜﺮ ﺗﺎ  ۲۰ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎ ﻞ اﻓﺰا ﺶ ﻣﯽ ﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎ ﻞ ﻟﻄﻔﺎ ﺿﺮ ﺐ اﻓﺰا ﺶ را ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﻤﺎﯾ ﺪ.
ﺿﺮ ﺐ اﻓﺰا ﺶ  .............ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻮﺟﻪ :ﺑ ﻤﻪ ﮔﺬار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﻪ ﻣﻮرد ﺑ ﻤﻪ ﺴ ﺖ ﻪ اﺑ ﺎع ﭼﻨﺪﺑ ﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎ ﺪ.

ﺗﺎر ــﺦ ﭘ ﺸﻨ ﺎد

اﻣﻀﺎی ﺑ ﻤﻪ ﮔﺬار

ﻧﺎم و ﮐﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

