


بیمه آتش سوزی در یک نگاه کلی
ــه  ــارت هاي وارده ب ــران خس ــراي جب ــي ب ــوزي پوشش ــه آتش س ــه نام بيم
ــزل مســكوني،  ــه من ــل ســاختمان، اثاثي ــول از قبي ــوال منقــول و غيرمنق ام
واحدهــاي اداري، تجــاري و صنعتــي، تأسيســات، ماشــين آالت و محتويــات 

انبارهاســت. 

بیمه آتش سوزی



انواع بیمه نامه های آتش سوزی 
بيمه هـای آتـش سـوزی در شـرکت بيمـه نويـن در قالـب بخش هـای اصـل 

ذيـل ارائـه می شـود:

• بیمه آتش سوزی واحدها و مجتمع هاي مسکونی 
در ايـن بيمه نامـه بنا به درخواسـت بيمه گـذار، ارزش اعيانی بناي سـاختمان، 
تأسيسـات، امـوال و اثاثيـه منـزل مسـكوني بـا سـرمايه دلخـواه و بـه قيمـت 
روز در برابـر خطرهـاي آتش سـوزي، انفجـار، صاعقه و سـاير خطرهـاي تبعی 

تحـت پوشـش قـرار مي گيرد.
ايـن بيمـه نامـه به صـورت انفـرادی بـرای هـر واحد مسـكونی صادر می شـود 
بـرای کل  نامـه  بيمـه  ايـن مديـران سـاختمان می تواننـد يـک  بـر  عـاوه 
سـاختمان  خريـداری نماينـد. در ايـن صـورت عاوه بـر پوشـش های معمول 
بيمه هـای آتـش سـوزی، پوشـش مسـئوليت مدنـی مديـران سـاختمان نيـز 
قابـل ارائـه اسـت. ايـن بيمـه نامـه تحـت عنـوان »بيمـه نامـه مجتمع هـای 

مسـكونی« طراحـی و ارائـه می شـود. 

• بیمه آتش سوزی واحدهای تولیدی و مراکز صنعتی 
و  آالت  ماشـين  تأسيسـات،  سـاختمان،  اعيانـي  ارزش  بيمه نامـه  ايـن  در 
موجـودی واقـع در واحدهـاي صنعتـي در مقابل خطرات اصلـي و تبعي تحت 

پوشـش قـرار می گيـرد.   

• بیمـه آتـش سـوزی انبارهـا و مراکز غیـر صنعتـی )از جملـه اماکن 
تجـاری، اداری، مطـب پزشـكان و.....( 

ايـن نـوع بيمـه نامـه، ارزش اعياني سـاختمان، تأسيسـات، اثاثيـه و موجودی 
مسـتقر در واحدهـاي غيرصنعتـي را در مقابـل خطـرات اصلـي و تبعي تحت 

پوشـش قـرار مي دهد. 

خطرات تحت پوشش بیمه های آتش سوزی  

الف( پوشش های اصلي: شامل حريق، صاعقه و انفجار
ب( پوشـش هـای اضافـي یـا تبعـي: رايـج تريـن پوشـش خطراتـی که 
بيــمه گذار بـه اختيـار مي توانـد انتخاب کنـد عبارتنـد از: زلزله و آتشفشـان، 
سـيل و طغــيان آب، طـــوفان و تندبـاد، ترکيدگـي لوله هـاي آب، ضايعات 
ناشـي از ذوب بـرف و آب بـاران، سـقوط هواپيمـا و بالگـرد يـا قطعـات آن، 
شكسـت شيشـه، انفجـار و دفرمگی ظروف تحت فشـار صنعتـي، رانش زمين، 
آشـوب، شـورش و بلوا و ســرقت با شكسـت حرز، مسـئوليت مدنی مالی در 

برابـر همسـايگان و هزينه پاکسـازی.
- پوشـش مسـئولیت مدنـی: اگـر آتـش سـوزی، انفجـار و ترکيدگـی 
لوله هـای آب بـه سـاختمان شـما و سـاختمان های مجـاور شـما زيـان وارد 
کنـد بـا خريـد پوشـش خطر اضافـی ضايعـات ناشـی از ترکيدگی لولـه آب و 
مسـئوليت مدنـی مالـی در قبـال سـاختمان های مجـاور و همسـايه می توانيد 

خسـارت را تـا سـقف سـرمايه تحـت پوشـش جبـران نماييد.
- هزینــه پاکســازی : بــه هزينه هايــی اطــاق می گــردد کــه بــه 
ــر اثــر حــوادث و  منظــور خــارج نمــودن ضايعــات امــوال خســارت ديــده ب

ــرد. ــرار می گي ــد ق ــورد تعه ــده م ــه ش ــرات بيم خط
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طرح های خاص بیمه نوین 

الف( طرح جامع خانه و خانواده )طرح جامع خانوار(
بـا خريـد طـرح جامـع خانـه و خانـواده پوشـش های زير تا سـقف منـدرج در 

بيمـه نامـه بـه بيمه گـذار محتـرم ارائه خواهد شـد:
- پوشـش ارزش اعيانـی سـاختمان، تأسيسـات و اثاثـه بيمـه گـذار در قبـال 

خطرهـای آتـش سـوزی، صاعقـه، انفجار 
- جبـران غرامـت فـوت و نقص عضو بيمه گذار، همسـر و فرزندان وی ناشـی  

از تحقـق خطرهـای تحت پوشـش تا سـقف مقـرر در بيمه نامه
- جبـران هزينه هـای پزشـكی وارد شـده بـه بيمـه گـذار، همسـر و فرزنـدان 
وی در محـل مـورد بيمـه ناشـی از تحقـق خطرهـای تحت پوشـش تا سـقف 

مقـرر در بيمـه نامه
- پرداخـت هزينـه اسـكان موقـت خانـواده بيمـه گـذار در صـورت تحقـق 
حداقـل يكـی از خطرهـای بيمـه شـده و عـدم امـكان سـكونت در منـزل تـا 

سـقف مقـرر در بيمـه نامـه

ب(  طرح خانه نو
 طـرح خانـه نـو نيـز بـا هـدف ارائـه خدمـات بيمـه ای سـريع و آسـان بـه 
واحدهـای مسـكونی جهـت اخذ پوشـش های آتش سـوزی، صاعقـه و انفجار، 

زلزلـه، سـيل و طوفـان ارائـه می شـود.

مرور یک تجربه واقعی   
شـايد بـرای شـما هـم جالب باشـد، نمونه هـای جـذاب در ارتباط بـا پرداخت 
خسـارت بيمـه آتش سـوزی کم نيسـت. در ايـن بخش باهم يک مـورد از اين 

پرونده هـا را مـرور می کنيم. 
در يكـی از پرونده هـای پرداخـت خسـارت بيمـه آتـش سـوزی کـه در سـال 
1393 رخ داد شـرکت بيمه نوين مبلغ 98 ميليارد ريال بابت خسـارت مربوط 
بـه وقـوع آتش سـوزی در محـل فعاليت و انبـار يكـی از بيمه گـذاران خود در 
منطقـه حكيميـه تهرانپـارس را پرداخـت کـرد. در ايـن حادثـه آتش سـوزی 
سـاختمان، تأسيسـات، تجهيـزات و موجودی انبـار بيمه گذار به طـور کامل از 
بيـن رفـت و شـرکت بيمـه نويـن متعاقب اطـاع از وقـوع حادثـه و بازديد از 
محـل، بـا تعييـن کارشناسـان مسـتقل و متخصـص در بخش های سـاختمان 
و تأسيسـات، اقـدام بـه بـرآورد خسـارت وارده بـه دارايی هـای مذکـور نمـود. 
همچنيـن بـرای تعييـن ميـزان و ارزش قطعـات کـه در زمان وقـوع حادثه در 
انبار وجود داشـته اسـت از يكی از حسابرسـان رسـمی دادگسـتری دعوت به 
همـكاری کـرد. پـس از تهيـه و ارائه گزارش کارشناسـان منتخـب، بيمه نوين 
ميـزان خسـارت قابـل پرداخـت را با توجـه به گزارش هـای کارشناسـی تهيه 
شـده، مفـاد قانـون بيمه و شـرايط قراردادهـای بيمـه ای منعقـده تعيين و به 
بيمه گـذار اعـام کـرد. پـس از انجـام مذاکـرات متعـدد بـا بيمه گـذار، ضمن 
توافـق طرفيـن با پرداخت مبلغ 98 ميليارد ريال خسـارت وارده تسـويه شـد 
و مبلـغ مذکـور در تاريـخ ششـم مهرمـاه سـال 1393 پرداخت شـد. اين خبر 
در تاريـخ 1393/07/15 در روزنامـه دنيـای اقتصـاد و سـايت های خبـری نيز 

درج شـده است.



بیمه آتش سوزی را چگونه تهیه کنیم؟
به آدرس  به سايت شرکت  بر مراجعه  شما در ساده ترين شكل می توانيد عاوه 
www.novininsurance.com با مرکز ارتباط نوين به شماره 23047 )021( 
تماس بگيريد تا همكاران ما شما را راهنمايی کنند. در صورتی که خودتان شخصاً 
می خواهيد برای خريد اين بيمه نامه اقدام کنيد، می توانيد به نزديک ترين شعبه و 
يا نمايندگی شرکت بيمه نوين مراجعه و مراحل زير را طی نماييد. در نظر داشته 
باشيد جهت صدور بيمه نامه مي بايست فرم پيشنهاد به طور کامل تكميل و امضا 
با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش هاي  گردد. بيمه گذار مكلف است 
بيمه گر  کليه اطاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار وی قرار دهد. در ضمن 
در صورت نياز به بررسي بيشتر بعد از هماهنگي با بيمه گذار از محل مورد بيمه 

بازديد به عمل خواهد آمد. 

در زمان حادثه چه اقداماتی انجام دهیم؟ 
شايد برای شما هم سؤال باشد که در صورت بروز حادثه چه بايد کرد. در صورت 

وقوع حادثه )با فرض آتش سوزی( کارهای زير را بايد انجام دهيد:
1- حداکثـر ظـرف مـدت 5 روز از زمـان اطـاع وقـوع حادثـه طي تمـاس تلفني 
بـا واحـد صـادر کننـده يـا نزديـک تريـن شـعبه و يا ارسـال نامـه کتبـي بيمه گر 

را مطلـع نماييد. 
2- بـراي جلوگيـري از وقـوع و يا توسـعه خسـارت کليـه اقدامـات الزم را به عمل 

آوريد.
3- تغييرات در محل حادثه و پاکسازی محل با هماهنگی شرکت بيمه گر انجام 

شود.
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گام چهارم

 گام اول

  گام دوم
مراجعه به نماینده 
تکمیل فرم پیشنهاد و یا شعبه بیمه نوین

امضای آن با ذکر تاریخ
گام سوم

بررسی وضعیت محل 
مورد بیمه توسط 
کارشناس بیمه

تعیین نرخ و شرایط  
بیمه نامه )درصورت نیاز(

گام پنجم

صدور بیمه نامه و ارسال 
آن برای بیمه گذار



دورنگارتلفنسرپرستي / شعب

2304722257269- 021 شعبه اجرایی مرکز

3144622331 - 44622330-021          شعبه غرب 

داخلی 1509 8-77760722 -021 شعبه شرق

داخلی 66415148105-021 شعبه تهران مرکز

432254662-32401390 -026  شعبه کرج

333248684-33248680-028  شعبه قزوین 

3336021733360207-023شعبه سمنان

داخلی 79-32400495-025شعبه قم

938421369-38460687-051شعبه مشهد

1332241612-32241612-058شعبه بجنورد

1232425413-32425410-056شعبه بيرجند

444645443-44670772-051 شعبه سبزوار

داخلی 50-32126870-034شعبه کرمان

3368570033685600 - 076شعبه بندرعباس

3325111333251112-054 شعبه زاهدان

داخلي19-36291380-071شعبه شيراز

داخلی 332311345 - 074 شعبه یاسوج

داخلي 416-33326593-077 شعبه بوشهر

داخلي 383275001 - 081 شعبه همدان

داخلي صفر4-38212023-083 شعبه کرمانشاه 

333668214-33629501-087  شعبه سنندج

داخلی 112 و 35578340124-041شعبه تبریز

3333531433335315 -024 شعبه زنجان

3337805033378051-33378574 - 044  شعبه اروميه

داخلی 88-33254435-045 شعبه اردبيل 

937866136-37866970-031  شعبه اصفهان 

735235422-35260126-035   شعبه یزد

433332592-33349353-038 شعبه شهر کرد

داخلی 31-32218922-086 شعبه اراك 

5545609155456091 - 031 شعبه کاشان

داخلی 33334821109-061شعبه اهواز

733366542-33366875-084 شعبه ایالم

1433330556-33338311-066 شعبه خرم آباد

داخلی 38-33519882-013 شعبه رشت

333359464-33359460-011  شعبه ساری

داخلي 177-32354515-017 شعبه گرگان

5421171154211710 - 011 شعبه تنكابن

4424100844241009-011شعبه آمل



ارتباط با بیمه نوین

• نشانی: تهران، بلوار ميرداماد، ميدان مادر
خيابان شهيد سنجابی، نبش کوچه يكم، پاک 11
• کدپستی: 1911933183
• تلفن: 021-22277775
• دورنگار: 021-22923846
www.novininsurance.com :وب سايت •
• مرکز ارتباط: 021-23047


