پيطىُبز بيمٍ آتص سًسي  ،مسئًليت ي حًازث
ذبوٍ ي ذبوًار (طزح مُز)
بيوِ گسار هحترم  :خَاّطوٌذاست هٌذرجبت ايي برگِ را بب دلت هطبلعِ ٍ تكويل فرهبئيذ .
هبلك

ًبم بيوِ گسار:
هَرد بيوِ ضبهل :

يكببة خبًِ

هحل هَرد بيوِ  :ضْر :

ًطبًي كبهل :

ارزش سبختوبى ٍ تبسيسبت آى

تلفي :

هستبجر
آپبرتوبى

احبث هٌسل

ٍاقع در طبمِ

ريبل جوعب " 000/ر000ر 100ريبل

ريبل  /ارزش احبث هٌسل

هذت بيوِ  .……… :سبل از سبعت  24رٍز :

……………………

تب سبعت  24رٍز :

……………………

ذطز َبي تحت پًضص ي تعُسات بيمٍ گز
 - 1آتص سَزي  ،اًفجبر ،غبعمِ
 - 2هسئَليت دربرابراضخبظ حبلج ٍ ّوسبيگبى ًبضي از خطرّبي آتص سَزي ٍ اًفجبر در هحل هَردبيوِ
 - 3غراهت فَت ٍ ًمع عضَ كلي ٍ جسئي دائن بيوِ گسار ٍ اعضبء خبًَادُ ٍي دراحر حَادث  24سبعتِ
 - 4جبراى ّسيٌِ ّبي پسضكي ًبضي از حَادث  24سبعتِ بيوِ گسار ٍ اعضبي خبًَادُ ٍي

بب پرداخت 000ر 82ريبل حك بيوِ سبالًِ بب سرهبيِ ّبي زير تحت پَضص بيوِ لرار خَاّيذ گرفت .
حك بيوِ  82000ريبل  -عَارض ٍ هبليبت بر ارزش افسٍدُ 3.280ريبل  -جوع كل  280/ر 85ريبل

حساكخز تعُسات بيمٍ گز
 -1سبذتمبن ،تبسيسبت ي احبث مىشل زر مقببل ذطزَبي
آتص سًسي  ،اوفزبر  ،غبعقٍ زرمحل مًرزبيمٍ

 -1-1ارسش سبذتمبن ي تبسيسبت آن ……………….....
مجعا
 100.000.000ريال
-1-2ارسش احبث مىشل ……………………………….

 -2مسئًيليت ذسبرتُبي مبلي زربزابز اضربظ حبلج ي َمسبيگبن وبضي اس يقًع ذطزَبي آتص سًسي ي اوفزبر زرمحل مًرزبيمٍ 000ر000ر 100ريبل
-3مسئًليت ذسبرتُبي بسوي زربزابز اضربظ حبلج ي َمسبيگبن وبضي اس يقًع خطزَبي آتص سًسي  ,اوفزبر زرمحل مًرزبيمٍ 000ر000ر 100ريبل
 - 5غزامت فًت يب وقع عضً كلي ي رشعي زائم بيمٍ گشار ي اعضبء ذبوًازٌ يي زراحز حًازث ( )24سبعتٍ بزاي َزوفز
 - 6ربزان َشيىٍ َبي پشضكي وبضي اس حًازث ( )24سبعتٍ بيمٍ گشار ي اعضبء ذبنيازٌ يي رمعب " بمبلغ

000ر000ر 10ريبل
000ر000ر 1ريبل

پًضص ذطزَبي اضبفي ي افشايص مست بيمٍ وبمٍ
 -1چىبوچٍ زرذًاست پًضص زر مقببل ذطزَبي سيل

سلشلٍ

طًفبن

ي ……………..را زاريس ،مزاتب را مطرع ومبئيس.

 -2بب تًرٍ بٍ ايىكٍ مست بيمٍ وبمٍ اس زي تب پىذ سبل قببل افشايص مي ببضس ي مبلغ حق بيمٍ ويش بٍ تىبسب افشايص ذًاَسيبفت ذًاَطمىس
است زرغًرت تمبيل مست بيص اس يكسبل را مطرع فزمبئيس .
زيسبل

سٍ سبل

چُبر سبل

پهد سبل

تبريد :
كس ومبيىسگي :

امضب بيمٍ گذار

