
 

 طرح تدبیر                                                                                                                                                                                                                  ارقام  به ریال
حق بیمه 

 سالیانه
 سرمایه 5

حق بیمه 

 سالیانه
 سرمایه 4

حق بیمه 

 سالیانه
 سرمایه 3

حق بیمه 

 سالیانه
 سرمایه 2

حق بیمه 

 سالیانه
 ردیف موضوع بیمه سرمایه 1

 5.000.000.000  3.500.000.000  2.500.000.000  1.500.000.000  1.000.000.000 
ساختمان و تاسیسات ) آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار، 

 سیل ، زلزله(
1 

 800.000.000  400.000.000  300.000.000  200.000.000  100.000.000 
اثاث و لوازم منزل ناشی از سرقت با شکست حرز ) طبق 

 لیست پیوست (
2 

 2.200.000.000  1.600.000.000  1.200.000.000  800.000.000  400.000.000 
اثاث و لوازم منزل ناشی از ) آتش سوزی ، صاعقه ، سیل و 

 زلزله(
3 

 150.000.000  125.000.000  100.000.000  75.000.000  50.000.000 
مسئولیت مدنی بیمه گذار نسبت به اموال اشخاص ثالث بر 

 اثر آتش سوزی و انفجار
4 

 360.000.000 

 

300.000.000 

 

240.000.000 

 

180.000.000 

 

 5 اجاره محل اسکان موقت خانواده بیمه گذار 120.000.000

 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 

فوت و نقص عضو اعضای خانواده در صورت وقوع آتش 

سوزی ، صاعقه و انفجار ، زلزله و سیل صرفا در محل مورد 

 بیمه 

6 

 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

جبران هزینه پزشکی اعضای خانواده در صورت وقوع 

حادثه آتش سوزی ، صاعقه و انفجار ، زلزله و سیل صرفا 

 در محل مورد بیمه 

7 

 حق بیمه خالص 733.945  1.100.918  1.376.147  1.834.863  2.752.294

247.706  165.137  123.853  99.082  66.055 
 

 مالیات بر ارزش افزوده )%9(

3.000.000  2.000.000  1.500.000  1.200.000  800.000 
 

 جمع حق بیمه پرداختی

 
 ماده 10 قانون بیمه )قاعده نسبی سرمایه( : در صورتیکه مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گرفقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود. 

 

ماده 30 شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی : مسکوکات ، پول ، اوراق بهادار ، فلزات قیمتی به هر شکل ، جواهرات و مرواید سنگ های قیمتی سوار شده یا نشده ، هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین نقشه ، 

 جمع آوری مجدد اطالعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی تحت این بیمه نامه پوششی ندارد مگر آنکه صراحتاً خالف آن شرط شده باشد.



 




