
به: نیروهای بانکیار شاغل در بانک رفاه کارگران و شرکتهای تابعه
از: شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس

موضوع: بیمه آتش سوزی ساختمان های مسکونی همکاران بانکیار
باسالم 

ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و حمایتهای همه جانبه شرکت کارگزاری بیمه رفاه فرازان هدف در راستای تعامالت صورت 
پذیرفته با شرکت بیمه تعاون (بیمهگر) جهت ارائه پوشش بیمههای آتشسوزی و خطرات تبعی ساختمانهای مسکونی نیروهای بانکیار، 

بدینوسیله دو طرح پیشنهادی با سرمایه پیش فرض بشرح ذیل اعالم میگردد؛      
سرمایه طرح ٢ (ریال) سرمایه طرح ١ (ریال) موردبیمه ردیف

٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ساختمان  ١
٢.٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ اثاثه و لوازم مسکونی  ٢
٦٠٠.٠٠٠.٠٠٠ - اثاثه و لوازم تحت پوشش سرقت  ٣
٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ مسئولیت همسایگان مجاور درقبال خطر آتش سوزی و انفجار  ٤
٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ مسئولیت همسایگان مجاور درقبال خطر ترکیدگی لوله آب   ٥
٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ هزینه پاکسازی  ٦

٩.٥٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ٩.٥٥٠.٠٠٠.٠٠٠ جمع کل
٢.١٦٣.٩٢٣ ١.٥٠٩.٩٢٣ حق بیمه 

شایان ذکر است:
حق بیمه به صورت اقساط ٦ ماهه از حقوق نیروها کسر خواهد گردید.  -١

مدت بیمه نامه یکساله می باشد. -٢
باتوجه باینکه طرحهای فوق پیشفرض میباشد و جدول سرمایههای مورد بیمه، قابل تغییر میباشد، لذا همکاران می توانند  -٣

نسبت به ثبت ارزش مورد بیمه بصورت شخصی و یا هر یک از طرحهای فوق، در فرم پیوست اقدام نمایند.
ضمناً پوشش های طرح های مورد اشارت به شرح ذیل اعالم می گردد:

طرح ١: آتش سوزی، صاعقه، انفجار(خطرات اصلی)، زلزله و آتشفشان، ضایعات برف باران، ترکیدگی لوله آب، هزینه پاکسازی 
طرح ٢: آتشسوزی، صاعقه، انفجار(خطرات اصلی)، زلزله و آتشفشان، ضایعات برف وباران، ترکیدگی لوله آب، سرقت با شکست حرز، هزینه پاکسازی 

نیروهای متقاضی صدور بیمه نامه آتش سوزی، میبایست نسبت به تکمیل فرم پیوست اقدام و فرم تکمیل شده را از طریق دورنگار یا  
واتساپ (٠٩٠٢٥٢٠٩٧٨٢) به شرکت کارگزاری بیمه رفاه فرازان هدف ارسال نمایند.

ضمناً درصورت هرگونه ابهام، خانم مژگانی (٨٨٩٢٧٢٥٣) واحد آتش سوزی و خانم باریکانی (٨٨٩٢٥٤٨٧) مرکز پاسخگوئی، آماده 
ارائه هرگونه خدمات مشاوره درخصوص صدور بیمه نامه موصوف می باشند.
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