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 پَشش ّای بیوِ ای ٍیـضُ

  عپـزدُ گذاراى باًک پاعارگاد

 

 

 

 

 

 عپزدُ گذار هحتزم؛

باًک پاعارگاد بِ ّشیٌِ خَد ٍ با ّوکاری بیوِ پاعارگاد 

پَشش ّای بیوِ ای جاهعی را هتٌاعب با هبلغ ٍ هذت 

 .عپزدُ بزای شوا فزاّن ًوَدُ اعت

پَشش ّای بیوِ ای بزای عپزدُ گذاراى حقیقی با ّز - 1

 : ًَع عپزدُ 

 ٖ50تیٕٝ آتؾ ػٛصی ٔٙضَ ٔؼىٛ٘ی ػپشدٜ ٌزاساٖ تٝ ٔیضا 

 .پشداخت خؼاست تا پا٘صذ ٔیّیٖٛ سیاَ- دسصذ ٔثّغ ػپشدٜ

 ٖ10تیٕٝ ٞضیٙٝ ٞای تیٕاسػتا٘ی ٘اؿی اص حادثٝ تٝ ٔیضا 

 .پشداخت خؼاست تا یىصذ ٔیّیٖٛ سیاَ- دسصذ ٔثّغ ػپشدٜ

  ٝتیٕٝ حادثٝ دس طَٛ ؿثا٘ٝ سٚص ٚ دس وّیٝ ٘ماط خٟاٖ ت

پشداخت خؼاست تا یه ٔیّیاسد سیاَ - ٔیضاٖ ٔثّغ ػپشدٜ

 .تشای فٛت ٘اؿی اص حادثٝ

پَشش ّای بیوِ ای بزای عپزدُ گذاراى حقیقی - 2

با  (عپزدُ ّای یکغال ٍ بیشتز)دارای عپزدُ بلٌذ هذت

 : حذاقل عپزدُ یکصذ هیلیَى ریال 

  ٞضیٙٝ ٞای تؼتشی ؿذٖ دس )تیٕٝ ٞضیٙٝ ٞای تیٕاسػتا٘ی

پشداخت خؼاست - (تیٕاسػتاٖ ٚ اػٕاَ خشاحی تیٕٝ ؿذٌاٖ 

 اص ٔثّغ تیؼت ٔیّیٖٛ سیاَ تا دٚیؼت ٔیّیٖٛ سیاَ ٔتٙاػة

 90تٝ ؿشح خـذَٚ تؼٟـذات ٚ دٚسٜ ا٘تظـاس تا ٔثّغ ػپشدٜ

 :سٚصٜ تشای ػپـشدٜ دس دٚ تخؾ 

  پَشش بیوِ ای بخش اٍل: 

خثشاٖ ٞضیٙٝ ٞـای تؼتشی ؿذٖ ، خشاحی، ؿیٕی دسٔا٘ی، 

 سادیٛتشاپی، آ٘ظیٌٛشافی لّة ٚ ا٘ٛاع ػًٙ ؿىٗ دس تیٕاسػتاٖ

  پَشش بیوِ ای بخش دٍم: 

خثشاٖ ٞضیٙٝ ٞای تؼتشی ؿذٖ تشای اػٕاَ خشاحی ٔشتٛط 

تٝ اػتثٙاء دیؼه  )تٝ ػشطاٖ ،ٔغض ٚ اػصاب ٔشوضی ٚ ٘خاع 

، ٌأا٘ایف، لّة، پیٛ٘ذ سیٝ ، پیٛ٘ذ وثذ، پیٛ٘ذ (ػتٖٛ فمشات

 .وّیٝ ٚ پیٛ٘ذ ٔغض اػتخٛاٖ 

 

 

 جذٍل تعْذات 

 هبلغ عپزدُ طبقِ

 (هیلیَى ریال)

 (ریال)عقف عاالًِ پَشش ّای بیوِ ای 

 بخش دٍم بخش اٍل

 40,000,000 20,000,000 200 تا100اص  1

 60,000,000 30,000,000 300 تا 200اص  2

 80,000,000 40,000,000 400 تا 300اص  3

 100,000,000 50,000,000 500 تا 400اص  4

 150,000,000 75,000,000 1000 تا 500اص  5

 200,000,000 100,000,000  ٚ تیـتش1000اص  6

 

تیٕٝ ٞضیٙٝ ٞای تیٕاسػتا٘ی تشای ػپشدٜ ٌزاساٖ خذیذ : تٛضیح 

 . سٚص اص تاسیخ خشیذ ػپشدٜ آغاص ٔی ؿٛد90پغ اص ػپشی ؿذٖ 

  1ایٗ ٌشٜٚ اص ػپشدٜ ٌزاساٖ اص وّیٝ پٛؿؾ ٞای ٔٙذسج دس تٙذ 

 .فٛق ٘یض تشخٛسداس ٔی تاؿٙذ

پَشش ّای بیوِ ای بزای عپزدُ گذاراى حقیقی دارای - 3

 (دٍ عال ٍ بیشتز  )عپزدُ بلٌذ هذت 

  ٝفٛت تٝ ٞش ػّت تٝ خای فٛت تٝ ػّت )تیٕٝ تىٕیّی حادث

پغ اص دٚسٜ ا٘تظاس یىؼاِٝ تشای ػپشدٜ ٌزاساٖ داسای  (حادثٝ

 پشداخت خؼاست – ػاَ ػٗ ٔؼادَ ٔثّغ ػپشدٜ 70وٕتش اص 

 .تا یه ٔیّیاسد سیاَ

  ایٗ ٌشٜٚ اص ػپشدٜ ٌزاساٖ ػالٜٚ تش پٛؿؾ ٞای ٔٙذسج دس تٙذ 

 ٔیّیٖٛ سیاَ ػپشدٜ تاؿٙذ 100 فٛق ، چٙا٘چٝ داسای حذالُ 1

 .  فٛق ٘یض تشخٛسداس ٔی تاؿٙذ2اص پٛؿؾ ٞای ٔٙذسج دس تٙذ 

 1تَضیح 

بذٍى     "تیٕٝ ٞای آتؾ ػٛصی ، حادثٝ ٚ تىٕیّی حادثٝ

 . اػت "فزاًشیش 

 

 



  2تَضیح  

دس تیٕٝ ٞضیٙٝ ٞای تیٕاسػتا٘ی چٙا٘چٝ تیٕٝ ؿذٜ اص ٔـضایای 

 اػتفادٜ ٕ٘ایذ،  (...تأیٗ اختٕاػی، خذٔات دسٔا٘ی ٚ)تیٕٝ ٌش اَٚ 

 . ٔی تاؿذ" بذٍى کغز فزاًشیش"خؼاست پشداخت 

 3تَضیح 

دس تیٕٝ ٞای ٞضیٙٝ تیٕاسػتا٘ی چٙا٘چٝ تیٕٝ ؿذٜ اص ٔضایای 

اػتفادٜ  (...تأیٗ اختٕاػی، خذٔات دسٔا٘ی ٚ)تیٕٝ ٌش اَٚ 

ٞضیٙٝ ٞا تٝ ػٙٛاٖ % 30ٕ٘ٙایذ، پشداخت خؼاست تا احتؼاب 

 . فشا٘ـیض ٚ تا سػایت اصُ ٞٓ طشاصی خٛاٞذ تٛد

پَشش ّای ارائـِ شذُ شاهـل هَارد سیـز  : 4تَضیح 

 : ًوی باشذ

  ٝٞضیٙٝ ٞای تیٕاسػتا٘ی ٘اؿی اص صایٕاٖ ، اػٕاَ خشاحی ت

 ٔٙظٛس صیثایی ، خٖٙٛ ٚ ٞضیٙٝ ٞای ٔشتٛط تٝ ٔؼِّٛیت رٞٙی ، 

ػمط خٙیٗ، ِماح ٔصٙٛػی، ػمیٕؼاصی، خٛدوـی، لتُ ٚ 

خٙایت، تشن اػتیاد، تیٕاسیٟای ٔادسصادی ٚ سفغ ػیٛب 

 .ا٘ىؼاسی چـٓ

  خؼاست ٘اؿی اص خٛدوـی ٚ یا الذاْ تٝ آٖ،خؼاست ٘اؿی اص

استىاب تیٕٝ ؿذٜ تٝ اػٕاَ ٔدشٔا٘ٝ اػٓ اص ٔثاؿشت، ٔـاسوت ٚ 

 .یا ٔؼاٚ٘ت دس آٖ 

  ٜخؼاست ػٟٓ ٚساث یا یىی اص آ٘اٖ وٝ ٔؼثة ٔشي تیٕٝ ؿذ

 .تاؿٙذ

 گَاّی بیوِ

تٝ ٔٙظٛس آٌاٞی ػپشدٍٞزاساٖ اص پٛؿـٟای تیٕٟای خٛد ، تا 

 " گَاّی بیوِ"تٛخٝ تٝ ٔثّغ ػپشدٜ آ٘اٖ ، واستی تحت ػٙٛاٖ 

تٛػط ؿؼثٝ  تا٘ه صـادس وٙٙذٜ ػپشدٜ تىٕیُ ٚ دس اختیاس ػپشدٜ 

 .ٌزاس لشاس ٔی ٌیشد

 راٌّوای اعتفادُ اس خذهات بیوِ ای

  ِفَت بِ ّز  ) بزای بیوِ ّای حادثِ ٍ تکویلی حادث

 :ٍ آتش عَسی (علت

ؿؼثٝ تا٘ه صادس وٙٙذٜ ػپشدٜ تا دسیافت اػالْ خؼاست  -1

دس ٔٛسد ٞش یه اص تیٕٝ ٞای حادثـٝ ، تىٕیّی حادثـٝ ٚ 

الـذاْ  "بزگ اعالم خغارت" آتؾ ػٛصی، ٘ؼثت تٝ تىٕیُ

 .ٕ٘ایذ ٔی

تشي اػالْ خؼاست تىٕیُ ؿذٜ، ٕٞشاٜ تا ػایش ٔذاسن  -2

 .تٝ تیٕٝ پاػاسٌاد اسػاَ ٔی ؿٛد

تیٕٝ پاػاسٌاد تا دسیافت ٔذاسن ٔشتٛط تٝ خؼاست،  -3

 .٘ؼثت تٝ ٔحاػثٝ ٚ پشداخت آٖ الذاْ ٔی ٕ٘ایذ

  (درهاى)بزای بیوِ ّشیٌِ ّای بیوارعتاًی 

دس صٛست ٘یاص تٝ تؼتشی ؿذٖ دس تیٕاسػتاٖ ، تا ٚاحذ  -1

ؿٕاسٜ تٕاع  )ػّٕیات وٕه سػاٖ ایشاٖ تٕاع ٌشفتٝ 

 :ٚ اطالػات صیش سا اػالْ ٕ٘اییذ  (ٔٙذسج دس ٕٞیٗ تشٚؿٛس

٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌی، ؿٕاسٜ ٔـتشی دس تا٘ه،  ؿٕاسٜ تّفٗ 

تٕاع ، ٘اْ پضؿه ٔؼاِح ، ٘اْ تیٕاسػتاٖ ، تاسیخ تؼتشی ؿذٖ 

اسػاَ ٌٛاٞی پضؿه ٔثٙی تش ػّت تؼتشی ؿذٖ )دس تیٕاسػتاٖ 

 (، ضشٚسی اػت

 خٟت وؼة اطالع اص فٟشػت تیٕاسػتاٟ٘ای طشف :تٛضیح 

لشاسداد ؿشوت وٕه سػاٖ ایشاٖ اص ػایت 

www.iranassistance.com  دیذٖ فشٔاییذ. 

در صـَرتی کِ هحل بغتـزی شذى، یکی اس  -2

 :بیوارعتاى ّای طزف قزارداد باشذ

وٕىشػاٖ ایشاٖ پغ اص دسیافت اطالػات فٛق ٚ ا٘طثاق خذٔات  

دسخٛاػتی تا پٛؿؾ تیٕٝ ، ٔؼشفیٙأٟای تشای تیٕاسػتاٖ 

ٔشتٛطٝ اسػاَ ٔیٕٙایذ ٚ ؿٕا تا اسائٝ واست ؿٙاػایی ٔؼتثش تٝ 

 .لؼٕت پزیشؽ تیٕاسػتاٖ ، اص خذٔات الصْ تشخٛسداس ٔیـٛیذ

  :درصَرت بغتزی شذى در عایز بیوارعتاًْا -3

پغ اص تشخیص ٚ تؼٛیٝ حؼاب، ٕٞٝ ٔذاسن تیٕاسػتا٘ی 

ٕٟٔٛس تٝ ٟٔش تیٕاسػتاٖ ٚ ٌٛاٞی پضؿه سا تشای وٕه سػاٖ 

.     (٘ـا٘ی ٔٙذسج دس ٕٞیٗ تشٚؿٛس )ایشاٖ اسػاَ ٕ٘اییذ 

ٞضیٟٟٙای فٛق تشاتش تا ٔفاد لشاسداد تیٕٝ ٚ تؼشفٝ تؼتشی ٚ 

دسٔاٖ دس تیٕاسػتاٟ٘ای طشف لشاسداد ٞٓ طشاص ، ٔحاػثٝ ٚ 

 .پـشداخت ٔیـٛد

  :اٍرصاًظ -4

دس صٛست ٔشاخؼٝ تٝ تیٕاسػتاٖ تٝ صٛست اٚسطا٘غ ٚ ضشٚست 

تؼتشی ؿذٖ، ٔشاتة سا اص ٕٞاٖ ٔحُ تٝ وٕه سػاٖ ایشاٖ 

اػالْ ٕ٘اییذ، تذیٟی اػت الذأات الصْ تشای تأٔیٗ خذٔات 

 .ٔطاتك ؿشایط لشاسداد تیٕٝ، ا٘داْ خٛاٞذ ٌشفت

تٝ ٔٙظٛس استمای ویفیت خذٔات  :پیشٌْادّا ٍ اًتقادّا

ٔـتشن تا٘ه ٚ تیٕٝ، تا٘ه پاػاسٌاد ٚ تیٕٝ پاػاسٌاد ٘یاصٔٙذ 

 .آٌاٞی اص پیـٟٙادٞا ٚ ا٘تمادٞای ػاص٘ذٜ ؿٕا ٔیثاؿٙذ

 
 

 (021 ) 88648461تلفي ّای شباًِ رٍسی کوک رعاى ایزاى 

 (021 ) 88648440: ًوابز

 24تْزاى ، خیاباى گاًذی، خیاباى پاًشدّن، شوارُ : ًشاًی 
www.iranassistance.com          

 

   

 عالهتی شوا آرسٍی هاعت
            

 

http://www.iranassistance.com/
http://www.iranassistance.com/


 

پَشش ّای بیوِ ای ٍیضُ عپزدُ گذاراى باًک 

 پاعارگاد در یک ًگاُ

 تَضیح هیشاى خغارت قابل پزداخت عپزدُ ّای تحت پَشش پَشش بیوِ قزارداد 

یک بزابز هَجَدی در رٍس قبل اس  ّوِ ًَع عپزدُ فَت ًاشی اس حادثِ بیوِ حادثِ

 حادثِ تا عقف یک هیلیارد ریال

------ 

ّشیٌِ ّای بیوارعتاًی  بیوِ حادثِ

 ًاشی اس حادثِ

دُ درصذ هَجَدی در رٍس قبل اس  ّوِ ًَع عپزدُ

 حادثِ تا عقف یکصذ هیلیَى ریال

----- 

بیوِ آتش عَسی عاختواى 

 هغکًَی

آتش عَسی عاختواى 

 عپزدُ گذاراى

پٌجاُ درصذ هَجَدی در رٍس قبل اس  ّوِ ًَع عپزدُ

 حادثِ تا عقف پاًصذ هیلیَى ریال

 بِ جش اثاثِ هٌشل

عپزدُ ّای بلٌذ هذت یک  ّشیٌِ ّای بیوارعتاًی بیوِ درهاى گزٍّی

عالِ ٍ بیشتز با حذاقل 

 هَجَدی یکصذ هیلیَى ریال

ّشیٌِ ّای ًاشی اس بغتزی شذى در 

بیوارعتاى ٍ یا عول جزاحی بزاعاط 

هیشاى هَجَدی بِ شزح جذٍل 

 تعْذات

  رٍس90دٍرُ اًتظار 

عپزدُ ّای بلٌذهذت دٍعالِ ٍ  فَت ًاشی اس غیز حادثِ بیوِ تکویلی حادثِ

 بیشتز

یک بزابز هَجَدی در رٍس قبل اس 

 فَت تا عقف یک هیلیارد ریال

دٍرُ اًتظار یک عال ٍ 

  عال70دارای عي کوتز اس 


