


بیمه آتش سوزی



بیمه آتش سوزي در يک نگاه کلي
بيمــه نامــه آتش ســوزي خســارت هاي وارده بــه امــوال منقــول و غيــر منقــول 
واحدهــای مســکونی، صنعتــی و غيــر صنعتــی متعلــق بــه بيمه گــذاران ناشــی 

از وقــوع حــوادث تحــت پوشــش بيمــه نامــه را جبــران می نمایــد. 



خطرات تحت پوشش بیمه هاي آتش سوزي  

الف( پوشش هاي اصلي: شامل آتش سوزی، صاعقه و انفجار می باشند.
ب( پوشـش هاي اضافـي يا تبعـي: رایج ترین پوشـش هایی كه بيــمه گذار 
مي توانـد بـه اختيـار انتخـاب كنـد عبارتنـد از: زلزلـه و آتشفشـان، سـيل و 
طغــيان آب، طـــوفان و تندبـاد، رانـش زميـن، تركيدگـي لوله هـاي آب، 
ضایعـات ناشـي از ذوب بـرف و آب بـاران، ریـزش سـقف ناشـی از سـنگينی 
بـرف، سـقوط بهمـن، برخـورد جسـم خارجـی، سـقوط هواپيمـا و بالگـرد یا 
قطعـات آن، شکسـت شيشـه، انفجـار و دفرمگـي ظروف تحت فشـار صنعتي،  

ســرقت بـا شکسـت حرز.
ج( پوشـش مسـئولیت مدني: در صورت وقوع حوادث آتش سـوزي، انفجار 
و یـا تركيدگـی لولـه آب امکان سـرایت خسـارت از سـاختمان محل مـورد بيمه 
بـه سـاختمان هاي مجـاور وجود دارد. با خرید پوشـش مسـئوليت مدني مالي در 
قبـال همسـایگان مي توانيـد خسـارات وارده به امـوال همجوار محل مـورد بيمه 
را تا سـقف سـرمایه مندرج در بيمه نامه جبران نمایيد. شـایان ذكر اسـت برای 
بهـره منـدی از پوشـش مسـئوليت مدنی مالی ناشـی از تركيدگی لولـه آب ابتدا 
می بایسـت پوشـش تركيدگی لولـه آب را به عنوان خطر تبعـی خریداری نمایيد. 
د( هزينــه پاکســازي: در صــورت وقــوع هــر یــک از حــوادث تحــت پوشــش 
بيمــه نامــه، نخالــه هایــی در محــل مــورد بيمــه تجميع مــی گــردد كه خــروج آنها 
می توانــد هزینــه زیــادی بــه همــراه بيــاورد. بــا خریــد پوشــش هزینــه پاكســازی، 
ــا ســقف ســرمایه تحــت  ــه برداشــت و خــروج ضایعــات ت ــوط ب هزینه هــای مرب

پوشــش در بيمه نامــه، از ســوی شــركت بيمه گــر قابــل جبــران خواهــد بــود. 



انواع بیمه نامه های آتش سوزی 
بيمه هـاي آتـش سـوزي بـر اسـاس نـوع كاربـری محـل مـورد بيمـه در سـه 
رشـته بيمه نامـه آتش سـوزی مسـکونی ، بيمه نامـه آتش سـوزی غيـر صنعتی 
كـه  می گردنـد  تقسـيم بندی  صنعتـی  آتش سـوزی  بيمه نامـه  و  انبارهـا  و 

توضيحـات مختصـری از هـر یـک بـه شـرح زیـر ارائـه می شـود: 

• بیمه آتش سوزی واحدها و مجتمع هاي مسکونی 
در ایـن بيمه نامـه امـوال بيمـه گـذار شـامل اعيـان سـاختمان و تأسيسـات و 
مشـاعات، اثاثيه واقع در منزل مسـکوني و خودروی پارک شـده در پاركينگ 
در برابـر خسـارات ناشـی از وقـوع خطرهـاي اصلـی و تبعـي منـدرج در بيمه 

نامـه تحـت پوشـش قـرار مي گيرد.
عـاوه بـر امکان صـدور بيمه نامه براي هر واحد مسـکوني، مدیران سـاختمان 
نيـز مي تواننـد بـر اسـاس مـاده 20 قانـون تملـک آپارتمانهـا یـک بيمه نامـه 
آتش سـوزی بـراي اعيـان كل سـاختمان خریـداری كننـد و درصـورت تمایل 
سـاكنين سـاختمان امـکان پوشـش تمـام اثاثـه و همچنين خودرو سـاكنين 

سـاختمان نيـز در بيمه نامـه مذكـور وجود خواهد داشـت.
بـا خریـد محصـول  فوق الذكـر مدیـر سـاختمان می توانـد  مـوارد  بـر  عـاوه 
جدیـدی بـه نـام »بيمه نامـه مجتمع هـای مسـکونی بيمـه نویـن« در قالب یک 
بيمه نامـه واحـد، بيمه نامـه آتش سـوزی، بيمه نامـه مسـئوليت كارفرمـا در قبال 
كاركنـان، بيمه نامـه مسـئوليت مدنـی دارنـدگان و مدیـران آسانسـور در قبـال 
اسـتفاده كنندگان و مسـئوليت مدنی مدیران سـاختمانی و هيئت مدیره در قبال 

اشـخاص ثالـث را خریـداری نماید.

• بیمه آتش سوزي واحدهاي تولیدي و مراکز صنعتي 
در ایـن بيمه نامـه كليـه امـوال بيمه گـذارن شـامل ارزش اعيانـي سـاختمان، 
تأسيسـات، ماشـين آالت و موجودی واقع در واحدهاي صنعتي در مقابل خطرات 

اصلـي و تبعـي مـورد درخواسـت بيمه گـذار تحت پوشـش قـرار می گيرد .   

• بیمـه آتش سـوزي انبارهـا و مراکـز غیر صنعتـي )از جملـه اماکن 
تجـاري، اداري، مطب پزشـکان و.....( 

در ایـن نـوع بيمه نامه، كليه اموال بيمه گذارشـامل اعيان سـاختمان، تأسيسـات، 
اثاثيـه و موجـودي واقـع در واحدهـاي غيرصنعتـي شـامل كليـه كاربری هـای 
تجـاری، فروشـگاهی، انبـار و واحدهـای ارائه خدمـات در مقابل خطـرات اصلي و 

تبعـي مـورد درخواسـت بيمه گـذار، تحت پوشـش قـرار می گيرد.
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طرح هاي خاص بیمه نوين 

الف( طرح جامع  منازل مسکونی )طرح فاير پالس(
بـا خریـد طـرح جامع منازل مسـکونی فایـر پاس، امـوال بيمه گذار به شـرح 
زیـر تـا سـقف منـدرج در بيمه نامـه در مقابـل وقـوع حـوادث آتش سـوزی، 
صاعقـه، انفجـار، سـيل و طغيـان آب، زلزلـه و آتشفشـان، طوفـان و تندبـاد، 
ضایعات ناشـی از ذوب برف و آب باران، ریزش سـقف ناشـی از سـنگينی برف 
و سـقوط هواپيمـا و بالگـرد یـا قطعـات آن تحت پوشـش قرار خواهـد گرفت:

- ساختمان و تاسيسات و مشاعات 
- اثاثيه و لوازم منزل
- خودرو در پاركينگ

بـه عـاوه جهـت آرامش خيـال بيمه گـذاران محترم پوشـش های زیـر نيز در 
طـرح فایر پـاس بـه بيمه گـذاران محتـرم ارائـه می گردد: 

- هزینه اسکان موقت
- هزینه پاكسازی

- مسئوليت مدنی مالی ناشی از وقوع حادثه آتش سوزی
- فـوت و نقـص عضـو و هزینه هـای پزشـکی وارده بـه بيمه گـذار و اعضـای 

خانـواده وی ناشـی از خطـرات بيمه شـده 

ب(  طرح خانه نو
طـرح خانـه نو نيز با هـدف ارائه خدمات بيمه اي سـریع و آسـان به واحدهاي 
مسـکوني جهت اخذ پوشـش هاي آتش سـوزي، صاعقـه و انفجار، زلزله، سـيل 

و طوفـان و همچنيـن هزینه اسـکان موقت، در قالب 4 طرح ارائه مي شـود.



مرور تجربیات واقعی   
شـاید بـراي شـما هـم جالب باشـد، نمونه هـاي جـذاب در ارتباط بـا پرداخت 
خسـارت بيمه آتش سـوزي كم نيسـت. در این بخشـی برخی از این تجربيات 

را مـرور مي كنيم:
پـس از وقـوع حـوادث فاجعـه آميز در بسـياری از اسـتانهای كشـور، همچون 
بـارش سـنگين بـرف و خرابـی سـاختمانها در اسـتان گيان در سـال 1398، 
زلزله اسـتانهای ایام و كرمانشـاه در سـالهای 1396 و 1397 و سـایر حوادث 
فاجعـه آميـز تعـداد زیـادی از هم ميهنـان عزیـز دچـار خسـارت و زیان هـای 
غيـر قابـل جبـران گشـتند. ليکـن آن دسـته از عزیزان كـه با پرداخـت مبلغ 
انـدک حق بيمـه نسـبت بـه خریـد بيمه نامه آتش سـوزی اقـدام نمـوده بودند 
موفـق شـدند كـه زندگـی خـود را از نو شـروع كنند، خانـه و كاشـانه خود را 
دوبـاره بسـازند و فعاليـت تجـاری خـود را مجدداً از سـر گيرند. در شـرایط به 
وجـود آمـده تيم كارشناسـان شـركت بيمه نوین در اسـرع وقت به اسـتانهای 
حادثـه دیـده مراجعـه نمـوده و به تعـداد باالی مـوارد حادثه دیده رسـيدگی 

كـرده و موفـق به حمایـت از بيمه گـذاران عزیز شـدند. 



چگونه بیمه آتش سوزي را تهیه کنیم؟
همراهان عزیز شركت بيمه نوین می توانند جهت اخذ مشاوره و یا خرید بيمه نامه 

یکی از راه های زیر را انتخاب نمایند:
 www.novininsurance.com 1- مراجعه به سایت شركت بيمه نوین به آدرس

2- تماس با مركز ارتباط به شماره 23047)021(
3- مراجعه حضوری و یا تماس با دفاتر نمایندگی و شعب شركت بيمه نوین در سراسر كشور

ضمناً جهت رفاه حال مشتریان محترم امکان اخذ نرخ و شرایط انواع رشته های 
بيمه  آتش سوزی و ارسال درخواست خرید بيمه نامه از سایت الکتروبيمه نوین به آدرس 

www.e-bime.com  وجود دارد. 

 در نظر داشته باشيد جهت صدور بيمه نامه مي بایست فرم پيشنهاد به طور كامل 
تکميل و امضا گردد. بيمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به 
پرسش هاي بيمه گر،  كليه اطاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار وي قرار دهد. 
در ضمن در صورت نياز به بررسي بيشتر بعد از هماهنگي با بيمه گذار از محل مورد 

بيمه بازدید به عمل خواهد آمد. 
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گام چهارم

 گام اول

  گام دوم
مراجعه به نماينده 
 تکميل فرم پيشنهاد ويا شعبه بيمه نوين

امضاي آن با ذکر تاريخ
گام سوم

 بررسي وضعيت محل
مورد بيمه توسط کارشناس

بيمه )درصورت نياز )
تعيين نرخ و شرايط  

بيمه  نامه 
گام پنجم

 صدور بيمه نامه و ارسال
آن براي بيمه گذار



در زمان حادثه چه اقداماتي انجام دهیم؟ 
شاید براي شما هم سؤال باشد كه در صورت بروز حادثه چه باید كرد. در صورت 

وقوع حادثه باید اقدامات زیر را انجام دهيد:
1- حداكثر ظرف مدت 5 روز از زمان اطاع وقوع حادثه طي تماس تلفني با واحد 
صادر كننده بيمه نامه یا نزدیک ترین شعبه و یا ارسال نامه كتبي بيمه گر را مطلع نمایيد. 
2- براي جلوگيري از وقوع و یا توسعه خسارت كليه اقدامات الزم را به عمل آورید.

3- تغييرات در محل حادثه و پاكسازي محل با هماهنگي و پس از اخذ تأیيد كتبی 
بيمه گر انجام شود.





شعبه سیرجان

شعبه چالوس

034-42206281

011-52216061

داخلی 6

داخلی 6

دورنگارتلفنسرپرستي / شعب

2304722257269- 021 شعبه اجرایی مرکز

داخلی 316 - 44622330-021          شعبه غرب 

داخلی 6 8-77760722 -021 شعبه شرق

داخلی 664151486-021 شعبه تهران مرکز

داخلی 46-32401390 -026  شعبه کرج

داخلی 36-33248680-028  شعبه قزوین 

داخلی 333602176-023شعبه سمنان

داخلی 76-32400495-025شعبه قم

داخلی 96-38460687-051شعبه مشهد

داخلی 136-32241612-058شعبه بجنورد

داخلی 126-32425410-056شعبه بيرجند

داخلی 46-44670772-051 شعبه سبزوار

داخلی 56-32126870-034شعبه کرمان

داخلی 336857006 - 076شعبه بندرعباس

داخلی 332511136-054 شعبه زاهدان

داخلی 16-36291380-071شعبه شيراز

داخلی 332311346 - 074 شعبه یاسوج

داخلی 46-33326593-077 شعبه بوشهر

داخلی 383275006 - 081 شعبه همدان

داخلی 46-38212023-083 شعبه کرمانشاه 

داخلی 36-33629501-087  شعبه سنندج

داخلی 355783406-041شعبه تبریز

داخلی 333353146 -024 شعبه زنجان

33439090-33430909- 44   شعبه اروميه
33444813

داخلی 6

داخلی 86-33254435-045 شعبه اردبيل 

داخلی 96-37866970-031  شعبه اصفهان 

داخلی 76-35260126-035   شعبه یزد

داخلی 46-33349353-038 شعبه شهر کرد

داخلی 36-32218922-086 شعبه اراك 

داخلی 554560916 - 031 شعبه کاشان

داخلی 333348216-061شعبه اهواز

داخلی 76-33366875-084 شعبه ایالم

داخلی 146-33338311-066 شعبه خرم آباد

داخلی 36-33519882-013 شعبه رشت

داخلی 36-33359460-011  شعبه ساری

داخلی 176-32354515-017 شعبه گرگان

داخلی 96-44241008 -44233031- 011 شعبه آمل
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ارتباط با بیمه نوين

• نشانی: تهران، بلوار ميرداماد، ميدان مادر
خيابان شهيد سنجابی، نبش كوچه یکم، پاک 11
• كدپستی: 1911933183
• تلفن: 021-22277775
• دورنگار: 021-22923846
www.novininsurance.com :وب سایت •
• مركز ارتباط: 021-23047


