پیشنهاد بیمه جامع مجتمع های مسکونی
بدینوسیله از شرکت بیمه نوین (سهامی عام) درخواست می گردد بیمهنامه مجتمع مسکونی با مشخصات زیر را بر اساس مندرجات این درخواست برای مدت یکسال از
مشخصات متقا ضی
 ...................................تا ساعت  24مورخ  ..........................................صادر نماید.
ساعت  24مورخ
(
گذار) محترم ،این فرم مبنای صدور بیمهنامه است .لطفاً اطالعات درخواستی را به صورت کامل و صحیح ارائه فرمایید.
بيمه کننده
درخواست
تذکر:
مشخصات متقا ضی
( بيمه گذار)

نام کامل مدیر ساختمان /رئیس هیئت مدیره (متقاضی بیمه نامه)...................................................................................................................................................................................................... :
نشانی مدیر ساختمان /رئیس هیئت مدیره (نشانی پستی).................................................................................................................................................................................................................... :
کد ملی /شناسه ملی ........................................... :شماره شناسنامه /شماره ثبت ........................................... :کد اقتصادی .............................................. :محل صدور...................................... :
سال تولد /سال تأسیس ...................................... :کدپستی .................................................. :تلفن ثابت ......................................... :پست الکترونیک......................................................... :
.........................................................................................................................................................
سایر
تلفن همراه .............................................................. :ذینفع :ساکنان و مالکان
نشانی کامل محلی که قصد بیمه نمودن آن را دارید ................................................................................................................................................................... :کد پستی.................................... :
آیا متقاضی بیمه نامه دیگری در شرکت بیمه نوین دارد؟ خیر بلی لطفاً در صورت پاسخ بلی ،نام بیمه نامه را ذکر فرمایید.................................................................................... :

مشخصات مورد بیمه

مساحت کل زیربنای ساختمان به همراه مشاعات ............................................... :متر مربع ،مساحت زمین .................................... :متر مربع ،تعداد طبقات:
بتنی
تعداد واحد ................... :سال تکمیل ساخت ساختمان ....................... :نوع سازه ساختمان :فلزی
سال بازسازی................... :
خیر
چنانچه قدمت ساختمان بیش از  15سال است ،آیا مورد بازسازی قرار گرفته است؟ بلی
سالن اجتماعات
سونا و جکوزی
استخر
کدامیک از تأسیسات زیر در محل مورد بیمه وجود دارد :موتورخانه
یونیت مستقل در هر واحد
چیلر
نحوه گرمایش و سرمایش ساختمان :موتورخانه با سوخت گاز یا گازوئیل
شرکت سرویس کار و پشتیبانی کننده............................................................................................................... :
تعداد آسانسور .......... :دستگاه ،ظرفیت آسانسور ........................... :نفر
خیر
تعداد نظافتچی /کارگر /سرایدار /نگهبان /سرویس کار دائم تأسیسات ............................................. :نفر ،دارای قرارداد :بلی
مشخصات نظافتچی /کارگر /سرایدار /نگهبان /سرویس کار دائم تأسیسات..................................................................................................................................................................................... :

الف)بیمه آتشسوزی

زیرزمین ................
روی زمین ..............

 ارزش بنا (اعیان) به انضمام تأسیسات جمعاً به مبلغ ............................................................................................................................................................................................................ :ريالریزش سقف ناشی از سنگینی برف
زلزله و آتشفشان
پوشش های اضافی :سیل/طغیان آب/طوفان/تندباد/گردباد
در صورت تمایل به ارائه پوشش بیمه آتش سوزی جهت خودروهای متعلق به ساکنان (مستقر در پارکینگ ساختمان) به سئواالت زیر پاسخ دهید:
 تعداد خودروها (متعلق به ساکنان ،مستقر در پارکینگ ساختمان)  ....................................دستگاه. -ارزش خودروهای (متعلق به ساکنان ،مستقر در پارکینگ ساختمان) جمعاً به مبلغ ...................................................................................................................................................... :ریال

ب :2-در قبال
استفادهکنندگانازآسانسور

ب) بیمه مسئولیت

ب :1-درقبال کارکنان

 غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه در ماه های عادی ............................................................................................................................................................................................. :ريال غرامت فوت هر نفر در هر حادثه در ماه های حرام ...................................................................................................................................................................................................................... :ريال حداکثر تعهد بیمه گر برای فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه :معادل  1دیه در ماه حرام می باشد. 50.000.000ريال
30.000.000ريال
 هزینه پزشکی ناشی از حادثه موضوع این بیمه نامه برای هر نفر در هر حادثه 10.000.000 :ريال حداکثر تعهد بیمهگر برای هزینه های پزشکی در طول مدت بیمهنامه :معادل تعهد هر نفر در هر حادثه می باشد.جبران هزینه پزشکی بدون اعمال تعرفه
پوشش های اضافی :پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه
 غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه در ماه های عادی ............................................................................................................................................................................................... :ريال غرامت فوت هر نفر در هر حادثه در ماه های حرام ....................................................................................................................................................................................................................... :ريال50.000.000ريال
30.000.000ريال
 10.000.000ريال
 هزینه پزشکی ناشی از حادثه موضوع این بیمه نامه برای هر نفر در هرحادثه:حداکثر تعهد بیمهگر جهت هر دستگاه آسانسور معادل ظرفیت مجاز آن است و در صورت حمل بیش از ظرفیت مجاز ،بیمهگر تعهدی نسبت به مازاد ظرفیت نخواهد داشت.

ب :3-در قبال ساکنان،
مراجعین و اشخاص ثالث

 غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه در ماه های عادی ............................................................................................................................................................................... :ريال غرامت فوت هر نفر در هر حادثه در ماه های حرام ....................................................................................................................................................................................................... :ريال50.000.000ريال
30.000.000ريال
 هزینه پزشکی ناشی از حادثه موضوع این بیمه نامه برای هر نفر در هرحادثه 10.000.000 :ريال حداکثر تعهد بیمه گر برای غرامت فوت ،نقص عضو و هزینه پزشکی در طول مدت بیمه نامه متناسب با تعداد واحدهای مجتمع مسکونی به شرح زیر می باشد:برای مجتمع های مسکونی تا  10واحد معادل  1برابر ،مجتمع های مسکونی تا  25واحد معادل  2برابر ،مجتمع های مسکونی تا  50واحد معادل  3برابر ،مجتمع های مسکونی تا  100واحد
معادل  4برابر و مجتمع های مسکونی بیش از  100واحد معادل  5برابر می باشد.
500.000.000ريال
 250.000.000ريال
 100.000.000ريال
 تعهد بیمه گر برای جبران خسارت مالی اشخاص ثالث در هر حادثه در طول مدت بیمه نامه:فرانشیز خسارت های مالی به میزان 10درصد هر خسارت ،حداقل  1.000. 000ریال می باشد.

FO-FR-60-02

اینجانب  .......................................................درتاریخ  ......................................نسبت به تکمیل این فرم که مبنای انعقاد قرارداد بیمه بوده و جزء الینفک بیمهنامه صادره تلقی میگردد ،اقدام نموده و به کلیه
پرسشهای مطرح شده در آن با صداقت کامل پاسخ داده ام .در صورت هر نوع اظهار خالف واقع ،تعهد بیمهگر حسب مورد تابع موارد  12و  13قانون بیمه و شرایطعمومی این بیمهنامه خواهد بود.
 کلیه قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمایم.نام ،نام خانوادگی و امضاءنماینده /کارگزار معرف  .................................................نام ،نام خانوادگی و امضاء درخواست کننده (مدیر ساختمان) ...........................................
تاریخ:
تاریخ:
توضیحات پشت برگه را مطالعه بفرمایید.

رسید موقت وصول
حق بیمه /علی الحساب

مبلغ نهایی حق بیمه بیمه نامه مجتمع مسکونی فوق معادل .............................................................................ريال میباشد که مبلغ ..................................................................ريال آن
به صورت نقدی

 /از طریق چک روز

عهده بانک  ..............................................شعبه  ...............................به شماره  .......................................مورخ .............................................

از خانم /آقای  .................................................................دریافت گردید و مابقی طبق مدارک پیوست بیمه نامه ،تقسیط می گردد.

مهر و امضا نماینده/کارگزار /کارشناس بیمه
تاریخ:

تهران ،بلوارمیرداماد ،میدان مادر ،خیابان شهید  ســنجابی ،نبش کوچه یکم ،پالک  ،11کدپســتی ،1911933183 :تلفن ،23047 :فکسwww.novininsurance.com ،22923846 :

توضیحات
ماده  20آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها« :مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند .سهم هر شریک از
حق بیمه به وسیله مدیر تعیین و از شرکا اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد».
ماده  1قانون مسئولیت مدنی« :هر کس بدون مجوز قانونی عمدا ً یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق
دیگرکه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده ،لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ،مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد».
• ماده  ۱۲قانون بیمه :هرگاه بيمه گذار عمدا از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمدا اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات كاذبه طوري باشد كه
موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بكاهد ،عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذكوره تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد .دراين صورت
نه فقط وجوهي كه بيمه گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلكه بيمه گر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه گذار مطالبه كند.
• ماده  ۱۳قانون بیمه :اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خالف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي شود (دراين صورت هرگاه مطالب اظهار نشده يا
اظهار خالف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود ،بيمه گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه گذار درصورت رضايت او دريافت داشته ،قرارداد را ابقاء كند و يا قرارداد
بيمه را فسخ كند) .درصورت فسخ بيمه گر بايد مراتب را به موجب اظهار نامه يا نامه سفارشي دو قبضه به بيمه گذار اطالع دهد ،اثر فسخ ده روز پس از ابالغ مراتب به
بيمه گذار شروع مي شود و بيمه گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمه گذار مسترد دارد.
درصورتي كه مطالب اظهار نشده يا اظهار خالف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي درصورت اظهار خطر بطور
كامل و واقع پرداخته شده باشد تقليل خواهد يافت.

بیمه گذار محترم:

 -کد رهگیری  24ساعت پس از پرداخت علی الحساب /تسویه کامل حق بیمه از طریق پیام کوتاه اعالم می گردد.

  48ساعت پس از پرداخت علی الحساب /تسویه کامل حق بیمه ،امکان رؤیت الکترونیکی بیمه نامه از طریق بخش «خدمات الکترونیکی» سایت شرکت بیمه نوین به نشانی www.novininsurance.comامکان پذیر خواهد بود.
 در صورت وجود هرگونه سؤال و نیاز به دریافت اطالعات تکمیلی می توانید با شماره تماس 23047داخلی  1279و  1266تماس حاصل فرمایید.تهــران ،بلوارمیردامــاد ،میــدان مادر ،خیابان شهید  ســنجابی ،نبش کوچه یکم ،کدپســتی ،1911933183 :تلفن ،23047 :فکسwww.novininsurance.com ،22923846 :

