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 : بیمــــــــه حریق4فیش شماره 

Farsiفارسی - 

بیمه چیست ؟
  بیمه پوششی است در صورت مشکلت .  برای بیمه شدن سالیانه مبلغی را باید به یک کمپانی رسمی

بیمه پرداخت نمود.

بیمه حریق یا بیمه مسکن چیست ؟ 
 این بیمه  پوششی  در مقابل نتایج مضر آتش سوزی یا فاجعه طبیعی میباشد. )سیل، طوفان، صاعقه و

غیره ...(

بیمه حریق به چه منظور ؟
 یک آتش سوزی بسیار زود اتفاق میافتد : مثل آتش گرفتن یک فریت پز ، یک سیگار و یا یک شمع که
 در گوشه ای فراموش شده و غیره. آتش ممکن است مسکن ، مبل مان ، وسایل شخصی مستاجر را به
 کلی ویران کند. و ممکن است مسا کن همسایگان را نیز خراب نموده و موجب مجروح کردن اشخاص

شود . در این صورت بیمه میتواند بر حسب مسئولیت فردی  این گونه خسارات را پوشش کند.
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مسئول کیست ؟ 
 آتش سوزی که در منزل ایجاد میشود مسئول آن مستاجر میباشد ، به جز آنکه ثابت کند مسئول آتش سوزی

نیست. اگر شما مسئول آن باشید باید کلیه خسارت را پرداخت کنید :
خسارت منزل خود و همچنین خسارت مسا کن همسایه ها .●
 خسارت مبل مان شما ، مبل مان همسایه ها و همچنین●

 خسارت وارد شده به اتومبیل های که در خیابان پارک کرده
اند  و غیره.

و همچنین شما باید : 
 )مثل خسارت واردهزینه هایی که آتش سوزی به وجود آورده ●

 شده به منزل همسایه ها که در حال تعمیر منزل خود بودند ، اتومبیلی
که در دست تعمیر بود(

پرداخت نمایید . هزینه های بستری شدن اشخاصی که در آتش سوزی مجروح شده اند  ●

همه اینها مبلغ هنگفتی میباشند ، یعنی دینی برای تمام عمر. 

 بهای قسط بیمه یک منزل با : به عنوان مثال ،
در سالیورو    100دو اتاق خواب : در حدود ●
 در سال یورو  135سه اتاق خواب : در حدود ●
 در سالیورو   160چهار اتاق خواب : در حدود ●

آیا بیمه حریق اجباری میباشد ؟
از نظر قانون بیمه حریق اجباری نیست ولی اگر در قرارداد پیش بینی شده باشد بیمه اجباری است.

 میباشد چونکه ! مستلزماّما بیمه حریق
: مستاجر 

مسئولیت خود را نسبت به منازل و مبل مان دیگران، ●
مسئولیت شخصی خود را در اجتماع،●
. تأمین میکندو مبل مان خود را●
ساختمان و مسئولیت خود را نسبت به  دیگران بیمه و تأمین مینماید.مالک 

برای چه مبلغی خود را بیمه میکنید ؟ 
 مستاجر

قبل از امضاء کردن یک قرارداد بیمه 
باید کمپانی بیمه خوبی را بوسیله دلل آن پیدا نموده و با شرکتهای دیگر مقایسه نمود :

)حریق ، خسارت آب ،فاجعه طبیعی و غیره( چه خطرهای تحت پوشش بیمه هستند ؟ ●
مبلغ بیمه چقدر میباشد ؟●
مبلغ اقساط بیمه چقدر میباشد ؟ ●

 همه کمپانیها بهای و همه بیمه های یکسان ندارند. در صورت عدم
 حریق، مبلغ پرداخت شده برای بیمه، بیمه گر آن را  پس نخواهند داد.

به منظور پرداخت قسط بیمه ارزانتر ارزش دارایی خود را ناچیز نشمرید.

 در صورت خسارت ، بیمه ارزش واقعی خسارت را به شما  نمیپردازند . بر عکس دقت کنید که
برای یک خطر دو با ر در دو شرکت مختلف  بیمه نشده باشید . )بیمه مالک( 

بیمه های اشخاصی را که خانه به خانه جهت بیمه کردن  مراجعه میکنند قبول نکنید .

باید خود را به ارزش واقعی مسکن بیمه نماید.
مستاجر میتواند تجهیزات منزل و لباسهای خود و غیره را به بهای نو بیمه کند.

 به ارزش باز سازی جدید ساختمان بیمه کند.باید خود را   مالک

 به علوه بیمه
سعی کنید از تصادفات جلوگیری نموده و با احتیاط باشید :

را بدون مراقبت رها نکنید.فریت پز اطو و دیگ را روی آتش نگذاشته و ●
منسوجا ت را نزدیک  لوازم حرارت زا قرار ندهید.●
سیگار و شمع و نی های معطر را دقیقّا خاموش کنید. ●
کبریت و فندک از دسترس کودکان دور نگهدارید. ●

)و منتظر باشی( تلفن نموده 112در صورت حریق به شماره 
خود را نزدیک کف اتاق قرار دهید چونکه دود ها سمی میباشند.


