بیمه آتش سوزی و زلزله
مهم نیست کجا زندگی می کنید!
مالک هستید یا مستاجر
خانه شما محل آسایش شماست  ،پس الزم است تا برای تامین
آرامش خود و عزیزانتان پوشش بیمه ای مناسب تهیه نموده تا در
صورت وقوع حادثه بتوانید خسارت وارده را در کمترین زمان
ممکن جبران نمایید.
در کشور ما زمانی بحث زلزله و مقابله با آن داغ میشود که
زلزلهای بزرگ با خسارت زیاد رخ بدهد ،اما بعد از مدتی از
تبوتاب میافتد بیمه زلزله یکی از پوششهای اضافی بیمه
آتشسوزی است که شرکت بیمه سینا آن را در قالب  6طرح ارائه
کرده است .پوشش های بیمه نامه آتش سوزی شامل :آتش سوزی،
زلزله ،انفجار ،صاعقه ،سیل ،طوفان ،هزینه اجاره و اسکان
موقت ،هزینه نقص عضو و فوت و هزینه خسارت خودرو متعلق به
بیمه گذار می باشد.
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شرح مورد بیمه
1ـ ارزش اعیانی ساختمان
و تاسیسات دربرابر

طرح  ( 1ریال)

طرح ( 2ریال)

طرح ( 3ریال)

طرح ( 4ریال)

طرح ( 5ریال)

طرح ( 6ریال)

100/000/000

200/000/000

300/000/000

400/000/000

500/000/000

600/000/000

خطرهای آتش سوزی
صاعقه انفجار سیل طوفان
و زلزله :
 - 2ارزش اثاثیه منزل
مسکونی دربرابر خطرهای

50/000/000

100/000/000

150/000/000

200/000/000

250/000/000

300/000/000

آتش سوزی صاعقه انفجار
سیل طوفان و زلزله :
 -3مجموع تعهدات بیمه
گر به منظور جبران غرامت

30/000/000

60/000/000

90/000/000

100/000/000

100/000/000

100/000/000

فوت ونقص عضو ( دایم و
کلی ) ناشی از حوادث
آتش سوزی انفجار صاعقه
برای بیمه گذار و اعضای
تحت تکفل وی حداکثر تا
سقف :
 -4مجموع تعهدات بیمه
گر به منظور جبران هزینه

3/000/000

6/000/000

9/000/000

10/000/000

10/000/000

10/000/000

پزشکی ناشی از حوادث
آتش سوزی صاعقه و
انفجار برای بیمه گذارو
اعضای تحت تکفل وی
حداکثر تا سقف :
 -5مجموع تعهدات بیمه
گر برای هزینه اجاره و

10/000/000

20/000/000

30/000/000

40/000/000

50/000/000

60/000/000

اسکان موقت سه ماهه
ناشی از وقوع حوادث
آتش سوزی صاعقه انفجار
جهت بیمه گذار حداکثر تا
سقف :
6ـ خسارت های احتمالی
وارده به خودرو متعلق به

40/000/000

80/000/000

120/000/000

160/000/000

200/000/000

240/000/000

بیمه گذار مستقر در
پارکینگ محل مورد بیمه
در برابر خطرهای آتش
سوزی صاعقه و انفجار
حداکثرتا سقف :
جمع کل سرمایه تحت
پوشش

حق بیمه با احتساب
مالیات بر ارزش
افزوده :

233/000/000

466/000/000

430/000 260/000

699/000/000

590/000

910/000/000

730/000

1/110/000/000

840/000

1/310/000/000

950/000

