
تلفن باجه
061-53231342 آبادان

066-33338310-11 بروجرد
011-54232496 تنکابن
044-36229373 خوی
034-34267169 رفسنجان
023-32229527 شاهرود

031-45276062-5 شاهینشهر

تلفن باجه
031-53245020 شهرضا
021-88941992 غربتهران
017-33233498 گنبدکاووس
081-32222395 مالیر
044-42239000 مهاباد
051-42246436 نیشابور

تلفن شعبه
021-22258046-53 اجرائیمرکز
021-44622338-9 غربتهران
021-77760722-8 شرقتهران
021-88997444 تهرانمرکز

086-32218922-3 اراک
045-33263293-5 اردبیل
044-33439090 ارومیه

031-37866970-79 اصفهان
011-44241233 آمل

061-33369093-4 اهواز
084-33366875-7 ایالم
058-32222490 بجنورد
076-33685700 بندرعباس
077-33580889 بوشهر

056-32046410-13 بیرجند
041-35548966 تبریز
011-52216061 چالوس

066-33338310-11 خرمآباد
013-33253704-6 رشت
054-33445011 زاهدان
024-33326972 زنجان

تلفن شعبه
011-33349576 ساری

051-44267003-5 سبزوار
023-33363979 سمنان

087-33629501-3 سنندج
034-42266356 سیرجان

038-33349353-4 شهرکرد
071-32270512 شیراز

028-33248680-3 قزوین
025-32400495-7 قم
031-55456091 کاشان

026-32401390-4 کرج
034-32126870-5 کرمان
083-38443223-5 کرمانشاه
017-32354515-17 گرگان

071-52331316 الر
051-38460687-9 مشهد
031-42615192-4 نجفآباد

081-38327500 همدان
074-33220967 یاسوج

035-35260126-7 یزد

ارتباط با بیمه نوین
•نشانی:تهران،بلوارمیرداماد،میدانمادر،خیابانشهیدسنجابی،نبشکوچهیکم،پالک11

•کدپستی:1911933183•تلفن:22277775-021•دورنگار:021-22923846
www.novininsurance.com:مرکزارتباط:23047-021•وبسایت•
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بیمه نامه جامع
مجتمع های مسکونی

3( بیمـــه مســـئولیت مدنـــی مدیـــر/ هیئـــت مدیـــره ســـاختمان در 
قبـــال اســـتفاده کنندگان از آسانســـور

ــی« ــارات جان ــال»خس ــرهســاختماندرقب ــر/هیئــتمدی ــیمدی مســئولیتمدن
ــن ــوردبیمــهتحــتپوشــشای ــهاســتفادهکنندگانازآسانســوردرمحــلم واردهب

بیمهنامــه،قــرارمیگیــرد.

ـــکونی در  ـــای مس ـــره مجتمع ه ـــت مدی ـــر/ هیئ ـــی مدی ـــئولیت مدن ـــه مس 4( بیم
ـــث ـــخاص ثال ـــاکنین و  اش ـــال س قب

ــث. ــاکنینواشــخاصثال ــالس ــذاردرقب ــهمســئولیتبیمهگ ــارتاســتازبیم عب
بدیــنمعنــيکــهچنانچــهدرنتیجــهاســتفادهازاســتخروســونا،پارکینگســاختمان،
آتشســوزيدرمشــاعات،بکارگیــرينظافتچــيوســرایدار،ســقوطاشــیاءدرمحوطــه
ســاختمانواطــرافســاختمان،ایجــادخســارتبــهســاختمانهايمجــاورناشــياز
ــهآبدرمشــاعات،نشــتوریــزشچــاهخســارتيوارد آتشســوزي،ترکیدگــيلول
ــقرأي ــزومطب ــورتل ــذارودرص ــئولیتبیمهگ ــرازمس ــسازاح ــرپ ــد،بیمهگ آی
مراجــعقضایــينســبتبــهپرداخــتخســارتاقــداممينمایــد.مســئولیتمدنــیمدیر/
هیئــتمدیــرهســاختماندرقبــال»ســاکنین و اشــخاص ثالــث«درنتیجــهاســتفادهاز
پارکینگســاختمان،آتشســوزیدرمشــاعات،ســقوطاشــیاءدرمحوطهســاختمانواطراف
ســاختمان،ایجــادخســارتبــهســاختمانهایمجــاورناشــیازآتشســوزی،ترکیدگــیلوله

بــرایخریــدایــنبیمهنامــهوکســباطالعــاتکافــیاســتتــابــه
یکــیازروشهــایزیــراقــدامنماییــد:

تماسبامرکزارتباطنوین:021-22251060
www.novininsurance.com :وبسایتشرکتبیمهنوین

*درصــورتتمایــلبیمهگــذاربــهافزایــشســرمایههایمــوردبیمــهســاختماندر
طــولمــدتبیمهنامــهامــکانصــدورالحاقیــهبــانــرخخطــراتمنــدرجدرقــرارداد

وجــودخواهــدداشــت.

**  درصــورتتمایــلبیمهگــذار،امــکانارائــهارزشبیشــتراز1.500.000.000ریــال
جهــتهــردســتگاهخــودرو)بهشــرطانتخــابســرمایهمســاویبــرایتمــایخودروهــا(

ویــاعــدمخریــداریایــنپوشــشوجــوددارد.

2( بیمه مسئولیت مدیر/هیئت مدیره ساختمان در قبال کارکنان
مسـئولیتمدنـیمدیـر/هیئـتمدیـرهسـاختمانرادرقبـالپرداخـت»هزینه هـای 
پزشـکی، دیـه و ارش«ناشـیازحادثـهموضـوعبیمـهواردهبـهکارگـر،سـرایدار،
نگهبـانرادرحیـنکارودرمحـدودهمکانـیمنـدرجدربیمهنامـه،تأمیـنمینمایـد.

             

    ارزش بنای ساختمان )اعیان( به انضمام تأسیسات و مشاعات

ارزش هر دستگاه خودرو متعلق به ساکنین
)مستقر در پارکینگ مجتمع(

سرمایه مورد بیمه پوشش
*مطابق ارزش روز

 حداقل 1.500.000.000 ریال**

www.novininsurance.com
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ایده نوین           زندگی نوین 

ازمسایلیکهدریکساختمانهموارهمسألهسازاستبحثمدیریتساختماناست.

مادرشرکتبیمهنویناعتقادداریممدیریکساختمانمسکونیبایدبهدورازریسکهای
به بامسائلومشکالتساختمانروبروشودونسبت باآرامشبیشتری بتواند قانونی

جمعآوریشارژ،تأمینهزینههاینگهداری،برقرارینظمدرساختمانو...اقدامنماید.

مدیریتساختماندرایرانمسألهایاستکهگاهاًازسویاعضایساختمانبهعنوانیک
وظیفهداوطلبانهوبدونمسئولیت قانونیتلقیمیشودبهگونهایکهبرخیگمانمیکنند
اینوظیفههیچمسئولیتقانونیرابرعهدهمدیریامدیراننمیگذارد.بااینحالبررسی

دقیققانوننشاندهندهچیزدیگریاست.

برای »قانون تملک آپارتمان ها« باعنوان آپارتماننشینی قانون بدانید خوباست
تنظیممناسباترفتاریوضوابطوقوانینسکونتدرمجتمعهایمسکونیوحفظحقوق

ساکنینتصویبشدهاست.باهم،بخشیاز قانون تملک آپارتمان ها رامرورکنیم.

بیمه نامه جامع مجتمع های مسکونی بیمه نوین

کلیــهمســئولیتهایمدنــیاشــارهشــدهبــاخریــدبیمه نامــه جامــع مجتمع هــای 
مســکونیتحــتپوشــشبیمــهنویــنقــرارمیگیــرد.ایــنبیمهنامــه،شــمامدیــریــا
مدیــرانمحتــرمســاختمانرادرایفــایتعهــداتخــوددرقبــالســاختمانوســاکنین
ــق ــایمتعل ــعمســکونیوخودروه ــهکلمجتم ــنبیمهنام ــاند.درای ــاریمیرس آن،ی
ــرایت ــوزیوس ــوعآتشس ــورتوق ــع(درص ــگمجتم ــتقردرپارکین ــاکنین)مس ــهس ب
بــهســایرواحدهــایمجتمــعومســئولیتقانونــیمدیــرســاختماندرقبــالکارکنــان،

ــد. ــرارمیگیرن ــثتحــتپوشــشق اســتفادهکنندگانازآسانســورواشــخاصثال
همچنیــنبــهمنظــوررفــعدغدغــهســاکنینومالــکانواحدهــایســاختمانیدرقبــال
مــابــهالتفــاوتارزشخــودروبابــتهــرواحــدویــاتحــتپوشــشقــراردادناثاثــههــر
ــکونی ــوزیمس ــهآتشس ــوانبیمهنام ــتعن ــهتح ــهجداگان ــابیمهنام ــکازواحده ی

ــهمیباشــد. ــلارائ قاب

بیمه نامه جامع مجتمع های مسکونی موارد زیر را در بر می گیرد:
1( بیمه آتش سوزی

بیمـهآتشسـوزی،راهـیبرایتأمینخسـارتوجبـرانزیانهایمالیومادیاسـت
کـهبـراثـروقـوعخطرهـایزیـربـهسـاختمانبیمهگـذارواردمیشـود.مـواردیکه

تحـتپوشـشبیمـهآتشسـوزیقـرارمیگیـردبهشـرحزیراسـت:

سـاختمان،تأسیسـاتوخودرومتعلقبهسـاکنین)مستقردرپارکینگمجتمع(درمقابل
خطـراتآتـشسـوزی،صاعقـه،انفجـار،طوفـان،سـیل،زلزله،آتشفشـانوریزشسـقف

ناشیازسـنگینیبرف.

براسـاسقانـونتملکآپارتمانها»مدیریـامدیرانواحدهـایآپارتمانیمکلفندتمامبنا
رابـهعنـوانیـکواحددرمقابلآتشسـوزیبیمـهنماینـد«وهمچنینمسـئولیتهای
قانونـیدیگـرینیزبرعهدهمدیرانسـاختمانمیباشـد.بهعنوانمثال،جبرانخسـارت

هزینهپزشـکی،دیهوارشناشـیازحادثهجهت:

استفادهکنندگانازآسانسور

خسـارتواردبهسـرایدار،نظافتچیویاهرشـخصیکهبرایانجامکارهایسـاختمان
گماشتهشـود)درحینانجامکار(

سـاکنینواشـخاصثالث)درنتیجهاسـتفادهازپارکینگسـاختمان،آتشسـوزیدر
مشـاعات،سقوطاشیاءدرمحوطهسـاختمانواطرافآن(

درصورتاحرازمسـئولیت،جبرانخسـارتبرعهدهمدیریامدیرانسـاختماناسـت.
بههمیندلیلصراحتاًدرماده1قانونمسـئولیتمدنیذکرشـدهاسـتکه»هر کس 
بـدون مجـوز قانونـی عمداً یـا در نتیجـه بی احتیاطی بـه جان یا سـامتی یا 
مـال یا آزادی یـا حیثیت یا شـهرت تجارتی یا به هر حق دیگـر  که به موجب 
قانـون بـرای افـراد ایجاد گردیـده، لطمـه ای وارد نمایـد که موجب ضـرر مادی 
یـا معنوی دیگری شـود، مسـئول جبران خسـارت ناشـی از عمل خود  اسـت.«

بـاتوجـهبـهتوضیحـاتفـوقوبراسـاسنیـازبـازاروبـرایکاهـشریسـکخطـرات
بـرایاولیـنباردرکشـورشـرکتبیمهنوین» بیمه نامه جامع مجتمع های مسـکونی«


