
 

مهندسي هاي بيمه خسارت دريافت راهنماي  

 

 

 . مهلت اعالم خسارت1

گذار ٍ يب  يوِگز تَسط ث هٌْذسي، حذاوخز سهبى هجبس ثزاي اػالم وتجي خسبرت ثِ ثيوِ  ثيوِّبي  در وليِ رضتِ

. هذت ثستِ ثِ ًَع ٍ پَضص ثيوِ هتفبٍت است است وِاس تبريخ ٍلَع حبدحِ  رٍس41الي  5 ًوبيٌذُ لبًًَي ٍي

 ضَد.رػبيت در ًظز گزفتِ ضذُ ٍ گز  گذار ٍ ثيوِ ثيوِ ٍ هٌبفغ اي تؼييي گزديذُ وِ حمَق گًَِ تؼييي ضذُ ثِ

 

 . نحوه اعالم خسارت2

 اس طزيك توبس تلفٌي اػالم خسبرت ثيوِ گذار ٍ يب ًوبيٌذُ لبًًَي ٍي
 ثِ صَرت وتجي ػالم خسبرت ثيوِ گذار ٍ يب ًوبيٌذُ لبًًَي ٍيا

درصَرت ٍلَع ّزگًَِ حبدحِ اي وِ طجك ضزايط ثيوِ ًبهِ صبدرُ هَجت طزح ادػبي خسبرتي ضَد،       * 

ًوبثز، هزاتت را ثِ ثيوِ گز اػالم  يبثِ ٍسيلِ ًبهِ ٍ  ِ ٍسيلِ تلفي يب ًوبثز ٍ هتؼبلت آىثيوِ گذار ثبيذ ثالفبصلِ ث

   خسبرت در اختيبر ثيوِ گز تخويٌي ٍ هيشاى ت ضزح ٍلَع حبدحِ، سهبى، ػل ،دارد ٍ اطالػبتي در هَرد هبّيت

 لزار دّذ.
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ٍ  دريبفتپس اس دريبفت اػالم خسبرت ثيوِ گذار هذارن ثيوِ ًبهِ صبدرُ اس ٍاحذ صذٍر ثيوِ ًبهِ هزثَطِ 

در صَرتي وِ خسبرت تحت پَضص ثيوِ لزار  وِ ًبهِ صبدرُ تطجيك دادُ هي ضَد.خسبرت ٍاردُ ثب ضزايط ثي

داضتِ ثبضذ ًسجت ثِ حجت آى در ثزًبهِ جبهغ ثيوِ اي ٍ تطىيل پزًٍذُ الذام ٍ سپس ٍضؼيت پزداخت حك 

 ٍ ثزرسي ٍ ثزآٍردثبسديذ اًتخبة وبرضٌبس ٍ ثيوِ ثزرسي هي گزدد. ثؼذ اس آى ًيش ّوبٌّگي ّبي السم جْت 

 ًجبم هي ضَد.ادر هحل خسبرت ٍ تْيِ صَرتجلسِ 

 

 . مدارك الزم جهت بررسي خسارات وارده4

اس آًجبيي وِ در ثيوِ ّبي هٌْذسي هذارن هَرد ًيبس جْت ثزرسي خسبرت ثب تَجِ ثِ ًَع خسبرت هتفبٍت  

هي ثبضذ تٌْب ثزخي اس هذارن اٍليِ جْت ثزرسي خسبرات ٍاردُ ثِ ضزح سيز اػالم هي گزدد ٍ هذارن تىويلي 

ثيوِ گذار هحتزم  اسٍ ثب تَجِ ثِ ًَع پَضص ثيوِ ٍ خسبرت ٍاردُ در هزاحل هختلف ذُ پزًٍپس اس ثزرسي 



 درخَاست هي ضَد:

 پيوبًىبريتوبم خطز ّبي ثيوِ ت ٍارد ثِ پزٍصُ سي خسبرهذارن اٍليِ السم ثزاي ثزرالف: 

 ٍ دستگبُ ًظبرت رسيذُ ثبضذ. وبرفزهبييذ وِ ثِ تأ)ريش هتزُ ٍ هبلي(  صَرت ٍضؼيت خسبرت ضبهل -

  ٍ ًبظز وبرفزهبهَرد تبييذ ٍاردُ ت اخسبرٍلَع ٍ ثؼذ اس لجل صَرت ٍضؼيت وبروزد  -

 ضوبئن هزثَطِپزٍصُ ٍ  دفتزچِ فْزست ثْبي پيوبى ٍ -

 آسيت ديذُ پزٍصُهَاضغ اس  فيلن تؼذادي ػىس ٍ -

  سبيت پالى طزحٍ يب جبًوبيي ًمطِ  -

 هزتجط ثب ثخص ّبي خسبرت ديذُ طزح هطبثك ثب صَرت ٍضؼيت خسبرتمطِ ّبي جشئيبت ً -

 وبر صَرتجلسِ ّبي اجزايي -

 ثزًبهِ سهبى ثٌذي پزٍصُ -

 ُ آخزيي گشارش پيطزفت فيشيىي پزٍص -

درصذي هجلغ پيوبى، هتون  ۵5ّزگًَِ اثالغيِ جذيذ وبرفزهب در خصَظ وبرّبي اضبفي در لبلت افشايص  -

 ...... لزارداد ٍ

 ثبد ٍ طَفبى ( يؼي اس جولِ سيل،ستؼالم ادارُ َّاضٌبسي )در صَرت ثزٍس خسبرات ًبضي اس ػَاهل طجا -

  سبيز هذارن تىويلي )ثستِ ثِ ًَع ٍ ػلت خسبرت( -

 

 ًصت توبم خطز ّبيثيوِ ت پزٍصُ ثزرسي خسبر جْتهذارن اٍليِ السم : ة

 ٍ دستگبُ ًظبرت رسيذُ ثبضذ. وبرفزهبوِ ثِ تبييذ  ()ريش هتزُ ٍ ثزي هبلي صَرت ٍضؼيت خسبرت ضبهل -

  ٍ ًبظز وبرفزهبٍاردُ هَرد تبييذ ت اخسبرٍ ثؼذ اس ٍلَع لجل صَرت ٍضؼيت وبروزد  -

 پزٍصُ ٍ ضوبئن هزثَطِ دفتزچِ فْزست ثْبي پيوبى ٍ -

 ًصت(در صَرت ثزٍس خسبرت ثِ الالم هَرد الالم هَرد ًصت خزيذاري ضذُ ) LC فبوتَر ٍ يب -

در صَرت ثزٍس خسبرت ثِ الالم ثِ تبييذ هطبٍر طزح رسيذُ ثبضذ) وپي پزٍفزهب ثزاي تجْيشات آسيت ديذُ وِ -

 هَرد ًصت(

 زاي ثخص ّبي آسيت ديذُ( اس وبرخبًِ سبسًذُث) پزٍفزهبي جذيذ ثيوِ گذار درخَاست خزيذ ٍ -

 ديذُخسبرت هَاضغ فيلن اس  تؼذادي ػىس ٍ -

  سبيت پالى ٍ يبجبًوبيي ًمطِ  -

  ًمطِ ّبي جشئيبت هزتجط ثب ثخص ّبي خسبرت ديذُ -

 وبر صَرتجلسِ ّبي اجزايي -

 آخزيي گشارش پيطزفت فيشيىي پزٍصُ  -

درصذي هجلغ پيوبى، هتون  ۵5ّزگًَِ اثالغيِ جذيذ وبرفزهب در خصَظ وبرّبي اضبفي در لبلت افشايص  -

 لزارداد ٍ......

 ثبد ٍ طَفبى (يؼي اس جولِ سيل، صَرت ثزٍس خسبرات ًبضي اس ػَاهل طج استؼالم ادارُ َّاضٌبسي )در -



 سبيز هذارن تىويلي )ثستِ ثِ ًَع ٍ ػلت خسبرت( -

 

 ٍ تجْيشات پيوبًىبري هبضيي آالتٍاردُ ثِ ت االسم جْت ثزرسي خسبر اٍليِ : هذارنح

 لزارداد اجبرُ هَرد ثيوِ )در صَرت استيجبري ثَدى(ٍ يب  سٌذ هبلىيت -

 ٍ ثزي سجش گوزوي وبرت هبضيي -

 وبرضٌبس رسوي دادگستزيزٍوي ٍ گشارش همبهبت اًتظبهي ٍ يب گشارش و -

 وليِ فبوتَرّب ٍ ّشيٌِ ّبي تؼويزات -

 دستگبُ ثب ٍ وبر هْبرت آهَسش گَاّيراًٌذُ ٍ يب  وپي گَاّيٌبهِ راًٌذگي -

 آتص سَسي( حبدحِآتص ًطبًي )در صَرت سبسهبى گشارش  -

 سبيز هذارن تىويلي ثستِ ثِ ًَع ٍ ػلت خسبرت -

 

 اضخبظ حبلج)خسبرات جبًي(هذارن اٍليِ السم ثزاي ثزرسي خسبرات ٍاردُ ثِ : ت

 وزٍوي تصبدف -

 ٍ يب ّيئت وبرضٌبسي ًظز وبرضٌبس رسوي دادگستزي -

 ثزگِ ّبي ثبسجَيي ٍ صَرتوجلس طزفيي حبدحِ -

  پشضىي لبًًَي هصذٍم اس ثذٍ تب خبتوِ درهبى ثيوبرستبًي ٍ هذارن خالصِ پزًٍذُ ٍ -

)ثزاي   جبًوبيي هٌضن ثِ پيوبى جْت هطبثمت هحل حبدحِ ثب تؼْذات ثيوِ گز در ثيوِ ًبهًِمطِ هسيز ٍ  -

 ثيوِ ًبهِ ّبي توبم خطز پيوبًىبري ٍ ًصت(

  ثزي اظْبرات ضبوي -

 دادگبُ ًْبيي راي  -

 (سبيز هذارن تىويلي )ثستِ ثِ ًَع ٍ ػلت خسبرت -

 

هذارن هتٌبست ثِ ًَع ريسه ٍ پَضص ثيوِ پس اس ثبسديذ وبرضٌبس  ،ث: ثزاي ديگز رضتِ ّبي ثيوِ اي

 درخَاستي ٍ هَرد ًيبس دريبفت ٍ پزًٍذُ ثزرسي هي ضَد.

 

 . بررسي نهايي خسارت وارده:5

ٍ اس دريبفت هذارن هَرد ًيبس ٍ ثزرسي ٍ ثزآٍرد خسبرت ٍاردُ، هجلغ خسبرت ثِ صَرت وتجي ثِ ثيوِ گذار  پس

 ًسجت ثِ پزداخت خسبرت الذام  وتجي ثيوِ گذار ٍ يب سيبًذيذُ يب سيبًذيذُ اػالم ٍ پس اس دريبفت پبسخ ٍ هَافمت 

 ذ ضذ. خَاّ دريبفتدرد در پزًٍذُ خسبرت  ٍ رسيذ تسَيِ خسبرت ثزاي

تجصزُ: در صَرتي وِ ثيوِ گذار ٍ يب سيبًذيذُ ضخصيت حمَلي ثبضذ جْت دريبفت خسبرت ارائِ هؼزفي ًبهِ هْز 

 است.هَرد ًيبس ٍ اهضبء ضذُ 

 

 


