گواهی بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی
(طرح نسیم)
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نسخه بیمه گذار

گواهی بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی (طرح نسیم)

شماره بیمه نامه فن آوران ..................................................... :
شماره سریال ................. ............................. :
نام بیمه گذار  ................................................. :کد ملی  .......................................... :تلفن ثابت  ........................... :تلفن همراه .................................... :
نشانی محل مورد بیمه (لطفاً بصورت کامل درج نمایید در صورتیکه ساختمان فاقد پالک می باشد نام همسایگان چپ و راست ذکر شود) :استان ................................. :
شهر  ......................... :خیابان اصلی و فرعی  .................................... :کوچه .................... :پالک  ............ :طبقه محل استقرار بیمه گذار ............... :
واحد محل استقرار بیمه گذار ..................... :نام همسایگان  ........................................................................................ :کد پستی.....................................:
مساحت زیربنا  ................... :مترمربع
ساختمان و تاسیسات و اثاثیه (هردو)
اثاثیه
موارد بیمه  :ساختمان و تاسیسات
مستأجر
مالک
تعداد کل واحدها ................ :
تعداد کل طبقات .............. :
آپارتمان
نوع ساختمان  :ویالیی
قدمت بنا  ............... :سال
طبق آیین نامه 0022
بتون
اسکلت فلزی
نوع سازه ساختمان  :آجری
مدت اعتبار بیمه نامه یکسال شمسی از ساعت  02روز  ...........................تا ساعت  02روز  ..........................می باشد.
بیمه گذار گرامی :
درصورتیکه بیمه اثاثیه به تنهایی مدنظر می باشد  ،فقط مجاز به خرید یکی از تعهدات گروه  1یا  2می باشید.

خطرات تحت پوشش
آتش سوزی،صاعقه،انفجار
زلزله وآتشفشان
مبلغ حق بیمه با احتساب
مالیات (ریال)

طرح 1

طرح 2

طرح 3

طرح 5

طرح 2

000ر000ر250

000ر000ر050

222ر222ر252

222ر222ر552

222ر222ر052

000ر110

000ر220

000ر010

000ر017

000ر220

توضیحات :
 -1در صورتیکه ساختمان ،تاسیسات و اثاثیه با هم بیمه شوند ،حداکثر تعهد بیمهگر برای ساختمان  % 52و برای اثاثیه نیز  % 52کل مبلغ
بیمه شده خواهد بود .
 -0در صورتیکه بیمه اثاثیه به تنهائی مدنظر باشد  ،بیمه گذار فقط مجاز به خرید یکی از تعهدات گروه  1یا  0می باشد و در صورت عدم
رعایت موضوع فوق  ،تعهد بیمه گر حداکثر از مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد.
شرکت بیمه کوثر (سهامی عام) به موجب این گواهی و براساس شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی مصوب شورایعالی بیمه ،
متعهد می شودخساراتی که به علت وقوع خطرات تحت پوشش این بیمه نامه ،به ساختمان و اثاثیه وارد شود را در ازای دریافت
حق بیمه مربوطه ،تا سقف سرمایه مورد تعهد طرح انتخابی بیمه گذار در جدول فوق با رعایت بند  1و  2توضیحات جبران نماید.
حق بیمه به مبلغ  ...........................................ریال و به حروف  ......................................................................ریال بابت طرح شماره  ....................با
سرمایه  ...................................................ریال به موجب چک /فیش شماره  .................................................مورخ  .............................دریافت گردید .
تاریخ صدور  ..................................... :محل صدور  ....................................... :نام و کد نماینده .......................................... :
بدینوسیله تایید و گواهی می شود که طرح انتخابی اینجانب  ........................ ....................به عنوان بیمه گذار  ،طرح شماره ( ...........با اطالع از
بند  1و  0توضیحات) و موارد بیمه انتخابی شامل  :ساختمان و تاسیسات

اثاثیه

ساختمان و تاسیسات و اثاثیه (هردو)

نام و نام خانوادگی بیمه گذار

شرکت بیمه کوثر (سهامی عام)

امضاء و اثر انگشت

مهر و امضاء واحد صدور

می باشد.

نسخه واحد صدور

گواهی بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی (طرح نسیم)

شماره بیمه نامه فن آوران ..................................................... :
شماره سریال ................. ............................. :
نام بیمه گذار  ................................................... :کد ملی  .............................................. :تلفن ثابت  ........................... :تلفن همراه .............................. :
نشانی محل مورد بیمه (لطفاً بصورت کامل درج نمایید در صورتیکه ساختمان فاقد پالک می باشد نام همسایگان چپ و راست ذکر شود) :استان ................................. :
شهر  ......................... :خیابان اصلی و فرعی  .................................... :کوچه .................... :پالک  ............ :طبقه محل استقرار بیمه گذار ............... :
واحد محل استقرار بیمه گذار ..................... :نام همسایگان  ........................................................................................ :کد پستی.....................................:
مساحت زیربنا  ................... :مترمربع
ساختمان و تاسیسات و اثاثیه (هردو)
اثاثیه
موارد بیمه  :ساختمان و تاسیسات
مستأجر
مالک
تعداد کل واحدها ................ :
تعداد کل طبقات .............. :
آپارتمان
نوع ساختمان  :ویالیی
قدمت بنا  ............... :سال
طبق آیین نامه 0022
بتون
اسکلت فلزی
نوع سازه ساختمان  :آجری
مدت اعتبار بیمه نامه یکسال شمسی از ساعت  02روز  ...........................تا ساعت  02روز  ..........................می باشد.
بیمه گذار گرامی :
درصورتیکه بیمه اثاثیه به تنهایی مدنظر می باشد  ،فقط مجاز به خرید یکی از تعهدات گروه  1یا  2می باشید.

خطرات تحت پوشش
آتش سوزی،صاعقه،انفجار
زلزله وآتشفشان
مبلغ حق بیمه با احتساب
مالیات (ریال)

طرح 1

طرح 2

طرح 3

طرح 5

طرح 2

000ر000ر250

000ر000ر050

222ر222ر252

222ر222ر552

222ر222ر052

000ر110

000ر220

000ر010

000ر017

000ر220

توضیحات :
 -1در صورتیکه ساختمان ،تاسیسات و اثاثیه با هم بیمه شوند ،حداکثر تعهد بیمهگر برای ساختمان  % 52و برای اثاثیه نیز  % 52کل مبلغ
بیمه شده خواهد بود .
 -0در صورتیکه بیمه اثاثیه به تنهائی مدنظر باشد  ،بیمه گذار فقط مجاز به خرید یکی از تعهدات گروه  1یا  0می باشد و در صورت عدم
رعایت موضوع فوق  ،تعهد بیمه گر حداکثر از مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد.
شرکت بیمه کوثر (سهامی عام) به موجب این گواهی و براساس شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی مصوب شورایعالی بیمه ،
متعهد می شودخساراتی که به علت وقوع خطرات تحت پوشش این بیمه نامه ،به ساختمان و اثاثیه وارد شود را در ازای دریافت
حق بیمه مربوطه ،تا سقف سرمایه مورد تعهد طرح انتخابی بیمه گذار در جدول فوق با رعایت بند  1و  2توضیحات جبران نماید.
حق بیمه به مبلغ  ...........................................ریال و به حروف  ......................................................................ریال بابت طرح شماره  ....................با
سرمایه  ...................................................ریال به موجب چک /فیش شماره  .................................................مورخ  .............................دریافت گردید .
تاریخ صدور  ..................................... :محل صدور  ....................................... :نام و کد نماینده .......................................... :
بدینوسیله تایید و گواهی می شود که طرح انتخابی اینجانب  ............... .............................به عنوان بیمه گذار  ،طرح شماره ( ...........با اطالع از
بند  1و  0توضیحات) و موارد بیمه انتخابی شامل  :ساختمان و تاسیسات

اثاثیه

ساختمان و تاسیسات و اثاثیه (هردو)

نام و نام خانوادگی بیمه گذار

شرکت بیمه کوثر (سهامی عام)

امضاء و اثر انگشت

مهر و امضاء واحد صدور

می باشد.

گزیده شرایط عمومی

ماده  – 20وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه
 -1حداکثر ظرف مدت  5روز از زمان وقوع حادثه بیمه گر را مطلع نماید.
 -0حداکثر ظرف مدت  12روز از زمان وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه ،فهرست اموال و اثاثیه و بهای آنها بالفاصله قبل از تاریخ حادثه ،
فهرست اموال نجات داده شده و محل جدید آنها و همچنین فهرست اثاثیه از بین رفته و مواضع آسیب دیده را در اختیار بیمه گر قرار دهد.
 -3برای جلوگیری از توسعه خسارت همزمان یا بعد از وقوع حادثه ،اقدامات الزم جهت کاهش خسارت را به عمل آورد.
 -2قبل از بازدید و اجازه بیمه گر ،در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید.مگر آنکه
تغییرات در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد.
ماده  - 21مواردیکه موجب کاهش مبلغ خسارت می گردد (در موارد زیر بیمه گر می تواند پرداخت خسارت را رد نماید یا آنکه آنرا
به نسبت درجه تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار یا قائم مقام وی کاهش دهد)
 -1هرگاه حادثه در اثر تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار یا قائم مقام وی روی داده باشد.
 -0هرگاه بیمه گذار به وظایف مندرج در ماده  03عمل ننموده باشد و در نتیجه میزان خسارت افزایش یافته و یا به حقوق بیمه گر خدشه
وارد آید.
ماده  – 22اصل قائم مقامی
کلیه حقوق بیمه گذار علیه اشخاص ثالث به لحاظ تقصیر یا مسئولیت اشخاص مذکور در ایجاد حادثه تا میزان خسارت پرداخت شده توسط
بیمه گر به شخص اخیر منتقل می گردد.
ماده  – 00استثنائات
مسکوکات ،پول ،اوراق بهادار ،اسناد ،تلفن همراه ،فلزات قیمتی به هر شکل ،جواهرات و مروارید ،سنگهای قیمتی سوار نشده ،هر گونه اسناد
و نسخ خطی ،اشیاء عتیقه و ارزش معنوی آنها و همچنین هزینه بازسازی نقشه ،جمع آوری مجدد اطالعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی تحت
پوشش این بیمه نامه نمی باشد مگر آنکه صراحتاً خالف آن شرط شده باشد.

شرایط خصوصی
 – 1در صورتیکه ساختمان ،تاسیسات و اثاثیه با هم بیمه شوند ،حداکثر تعهد بیمهگر برای ساختمان  % 52و برای اثاثیه نیز  % 52کل مبلغ
بیمه شده خواهد بود .
 -0در صورتیکه بیمه اثاثیه به تنهائی مدنظر باشد  ،بیمه گذار فقط مجاز به خرید یکی از تعهدات گروه  1یا  0می باشد و در صورت عدم
رعایت موضوع فوق  ،تعهد بیمه گر حداکثر از مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد.
 -3هرگونه خسارت وارد به اموال مستقر در فضای باز (مانند حیاط منازل) از شمول تعهدات این بیمه نامه خارج است.
 -2خسارت وارد به تلفن همراه  ،دوربین های فیلمبرداری و عکاسی حرفه ای از شمول تعهدات این بیمه نامه خارج است.
 -5خسارت وارد به لوازم الکترونیکی بعلت وقوع خطرات تحت پوشش این بیمه نامه  ،در صورتی قابل بررسی می باشد که بقایای آن در
محل مورد بیمه وجود داشته و برای بیمه گر محرز گردد.
 –5ماده  12قانون بیمه در محاسبات خسارت (به نفع بیمه شده) لحاظ نمی گردد.
 -0فرانشیز ( سهم بیمه گذار از خسارت ) در خسارات ناشی از آتش سوزی  ،صاعقه  ،انفجار صفر و در زلزله  % 12از هر خسارت می باشد.

مراحل اعالم و بررسی خسارت

مراحل اعالم خسارت
اعالم تلفنی وقوع حادثه به آتش نشانی و نیروی انتظامی

وقوع خسارت
مهلت تا  5روز

اعالم کتبی وقوع حادثه به بیمه گر و درخواست کارشناس بالفاصله بعد از حریق
مهلت تا  12روز
-1

تهیه و ارسال لیست اموال خسارت دیده و نجات یافته

-0

تهیه و ارسال گزارش آتش نشانی و نیروی انتظامی

مراحل بررسی خسارت
.1
.0
.3
.2

ارزیابی میزان خسارت وارده به اموال بیمه شده
بررسی شرایط و تعهدات مندرج در بیمه نامه توسط بیمه گر
تکمیل کلیه مدارک مورد نیاز پرونده خسارت
صدور حواله خسارت و پرداخت آن تا چهار هفته پس از تکمیل مدارک

بیمه گذار محترم :





در صورت تغییر نشانی محل مورد بیمه  ،آدرس جدید را دراسرع وقت بصورت کتبی به بیمه گر اطالع دهید  .در غیراینصورت
بیمه گر هیچگونه تعهدی در قبال خسارات احتمالی نخواهد داشت.
جهت دریافت خسارت ارائه کارت شناسائی معتبر و یا وکالتنامه رسمی از طرف بیمه گذار الزامیست.
لطفا  20ساعت پس از خرید گواهی بیمه  ،با ارائه شماره سریال آن به شعبه یا نمایندگی بیمه کوثر  ،شماره بیمه نامه خود را
اخذ نمائید.
برای اعالم وقوع حادثه  ،به نزدیکترین شعبه بیمه کوثرمراجعه یا با تلفن مرکز به شماره  08300داخلی110یا  210تماس
حاصل نمائید.

* این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت 1017و شرایط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی  ،در شرکت بیمه کوثر
تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می باشد .شرایط عمومی بیمه نامه و شرایط پیوست خطر اضافی زلزله و آتشفشان ،
نزد بیمه گر موجود می باشد که در صورت درخواست بیمه گذار ارائه خواهد شد.

از اینکه بیمه کوثر را به عنوان شریک مال خود انتخاب نموده اید  ،صمیمانه سپاسگذاریم.

