برگ اعالم خسارت بیمه نامه بیمه آتش سوزی
تاریخ اعالم خسارت:
احتراما"
به اطالع می رساند مورد بیمه ،بیمه نامه آتش سوزی شماره  ............................................واقع در ........................................................................
در تاریخ  ..............................ساعت  .................در اثر حادثه (نوع حادثه درج گردد) .................................................................................... ........
دچار خسارت گردیده است .درخواست اعزام کارشناس و رسیدگی به خسارت را دارم.

شرح مختصر از حادثه:

بیمه گذار محترم :لطفا" هر یک از موارد ذیل که دچار خسارت گردیده اند را با عالمت  xمشخص نموده و حدود خسارت را اعالم فرمائید.
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ردیف

اموال آسیب دیده

میزان تقریبی خسارت

سایر موارد:

جمع کل
تذکر :در صورتیکه لیستی از اموال خسارت دیده تهیه گردیده است به ضمیمه این برگ ارائه گردد.
نوع مالکیت مورد بیمه :شخصی

امانی

استیجاری

آیا غیر از بیمه گذار شخص دیگری در دریافت خسارت ذینفع است ؟

خیر

آری

در صورت مثبت بودن پاسخ  ،نام ذینفع و سایر استفاده کنندگان از بیمه نامه اعالم گردد:
آیا مورد بیمه به طور مستقیم و یا ازطریق اخذ تسهیالت بانکی نزد بیمه کارآفرین و یا سایر شرکتهای بیمه دارای پوشش بیمه ای می باشد؟ آری
خیر
در صورت مثبت بودن پاسخ  ،نام شرکت بیمه و شماره بیمه نامه مربوطه را ذکر نمایید.
آیا مقامهای انتظامی از جریان حادثه گزارش تهیه کرده اند ؟

خیر

آری

شماره و تاریخ گزارش و ناحیه مربوطه مشخص شود.
آیا سازمان آتش نشانی در خاموش کردن آتش دخالت داشته است ؟

خیر

آری

نام ایستگاه آتش نشانی و شماره و تاریخ گزارش ذکر شود:
ایا سایر مراجع ذیربط از جمله ستاد حوادث غیر مترقبه و یا سازمان هواشناسی در جریان حادثه قرار گرفته اند ؟ اگر مطلع گردیده اند و گزارشی تنظیم
گردیده بیان نموده و سوابق گزارشات را پیوست نمایند.
آیا به شخص یا اشخاصی که در ایجاد حادثه دخالت داشته باشند مظنون هستید ؟

آری

به چه علت ؟ لطفا" ضمن درج نام آنان دالیل آنرا بیان نمائید.
تلفن تماس:

فاکس:

نام و امضای بیمه گذار:

خیر

