
 
 

 بيراي.  آييد ميي بوجود شعله اكسيداسيون  آتشي كه در بيمه آتش سوزي مد نظر مي باشد ، نوعي از سوختن است كه در آن بر اثر شدت

.  يابيد مي خاتمه واكنش عامل سه از يك هر قطع صورت در و است ضروري حرارت و سوختني ماده ، اكسيژن عامل سه اجتماع ، سوختن

دا مي كند كه سوختن بطور ناخواسته در محلي نامناسب اتفاق بيفتد و يا شعله كنترل شيده در اثير خيار  پي مصداق هنگامي سوزي آتش

حيت تچنانچيه شيي ي  شدن از حريم امن خود به اشياء مجاور سرايت نموده و با بر جاي گذاشتن آثار سوختگي ، ايجاد خسيارت نماييد . 

تعهد بيمه گر باشد ، درون اجاق ، شومينه و يا ... بيفتيد و از بيين بيرود ، خسيارت  پوشش بيمه بوده است و جبران خسارت وارد به آن در

آتيش  به آن قابل جبران نيست چرا كه آتش از منبع حرارتي خود خار  نشده است ، بلكه جسم به درون جايگاه آتش افتياده اسيت . هوارد

همچنين اكسيژن وجييييود داشته باشد و شرايط مناسب سيوختن  وجود داشته باشد سوزي هنگامي رخ ميدهد كه در آنجا ماده سوختني 

دودكش ها  -سوزي شروع شود . جرقه ناشي از اصطكاك دستگاهها ، برخورد سيمهاي برق ، اگزوز اتومبيلها مهيا باشد تا با يك جرقه آتش

نزين ، تينر ، كپسيول بشيياء سريع الاشتعال مثل حرارت درجاهائي كه او اشد موجب انفجار ميشوند بيز نيدرمنازل و كارخانجات كه اگر تم

عبارت ديگر تركيب اكسييژن بيا فليزات نييز به تركيب هر شي ء با اكسيژن يا  باعث ايجاد آتش سوزي ميشود و از  گاز نگهداري ميشييود .

آتيش سيوزي  .دون شعله انجام شودنوعي از سوختن ميباشد . سوختن ممكن است تند و سريع و همراه با شعله باشد يا كند نامرئي يعني ب

خطر بالقوه اي است كه همواره انسان و فعاليتهاي او را تهديد مي كند ، با اين تفاوت كه در عصر امروز بيش از پيش بر شيدت و ويرانگيري 

جه به شاخه اي از بيمه كيه آن افزوده شده است . با توجه به مطرح بودن آتش بعنوان عاملي ويران كننده و از بين برنده لزوم استفاده و تو

 طي آن بتوان اموال را در مقابل اين خطر بالقوه بيمه نمود ، به شدت احساس مي شود .

 يق ايجاد ميگردد.آتش سوزي به دو طر

 ازيك منبع غير قابل كنترل سرچشمه گرفته  ماننده آتش سوزي ناشي از انفجار يك مخزن گاز -1

منبع حرارتي معين كنترل شده اي را ترك نموده و يا نيروي حرارتي خود گسترش و توسعه يافته باشد ) آتش خسارت زننيده   ماننيد  -2

 شدهآتش سوزي از يك منبع توليد انرژي گرمايي ايجاد شود را كنترل 

و يا شعله كنترل شده در اثير سب اتفاق بيفتد آتش سوزي هنگامي در بيمه مصداق پيدا ميكند كه سوختن به طور ناخواسته در محل نامنا

 خار  شدن از حريم امن خود به اشياء مجاور سرايت نموده و يا برجاي گذاردن آثار سوختگي ايجاد خسارت نمايد.

 تعهد بيمه گر جبران آن دسته از خسارات آتش سوزي است كه به آتش وحشي و يا آتش خسارت زننده اطلاق ميگردد.
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 ی آتش سوزی فوائد بیمه ها

 نقش موثري در حفظ و حراست ثروت و دارائيهاي ملي دارد. -1

 در خدمت اقتصاد و سرمايه گذاران است تا با خيالي آسوده فعاليت نمايند. -2

خسارت آتش سوزي را سرشكن ميكند ، نه تنها در سطح ملي بلكه با استفاده از مكانيزم بيمه اتكايي ، ريسك در سطح جيانني توزييع  -3

 ميگردد

موجب مي شود كه احتمال تحقق خطر كاهش يابد ، براي اينكه بيمه گر، بيمه گذار را وارد مي نمايد تا اقدامات ايمني و پيشيگيري از  -4

 تحقق خطر را جدي بگيرد.

 جلوگيري از بيكاري كارگان و كاركنان بيمه گذار  -5

 تجديد بناي ساختمان مسكوني ، تجاري ، صنعتي را فراهم مي آورد. -6

 ملي اقتصاد در جهت حفظ تراز پرداخت هاي ارزي كشور با استفاده از پوشش بيمه اتكائي خارجي كمك به  -7

 كمك به توليد كنندگان در ايفاي تعهدات به موقع خود. -8

بيمه گر از سوي ديگير كيه بير اسياس آن     : قرارداد بيمه آتش سوزي ، توافقي است بين بيمه گذار از يكسو و تعريف بیمه آتش سوزی

بيمه گر متعهد مي گردد در قبال دريافت حق بيمه ، خسارت وارد به مورد بيمه ) اموال بيمه شده  را در صورت وقوع خطرات مورد پوشيش در 

بيميه   و بيراي دوره زمياني  آتش سوزي كه منجر به وارد آمدن خسارت به مورد بيمه شود ، در حدود تعهدات خود ) سيرمايه ميورد بيمه نامه

در بيمه آتش  بيمه نامه  مي باشد . معين جبران نمايد . در اين حالت سرمايه بيمه قابل پرداخت به بيمه گذار و يا شخص ثالث ) توافق شده در

. همچنيين خسيارت هياي سوزي ، ساختمان و كليه كالاها و لوازم موجود در آن در مقابل خطر آتش سوزي و انفجار و صاعقه بيميه ميي شيود 

 وارده ناشي از آتش سوزي و همچنين هزينه هاي پيشگيري از توسعه آتش در اين بيمه نامه قابل جبران مي باشد . البته لازم به ذكر اسيت كيه

ا و هليي كيوپتر ، غير از خطر آتش سوزي ، خطرات ديگري نظير زلزله ، سيل ، توفان ، تركيدگي لوله آب ، ضايعات برف و باران ، سقوط هواپيم

شكست شيشه و سرقت از منزل نيز در بيمه آتش سوزي و با عنوان خطرات اضافي قابل پوشش است كه در بخش پوششهاي اضافي به تفصييل 

 خطراتي كه در بيمه آتش سوزي تحت پوشش قرار مي گيرد عبارتند از : شرح داده خواهند شد.

 خطرات مستقيم ناشي از آتش سوزي          ·

        خطرات غير مستقيم ناشي از نشت حرارت ، دود ، خاكستر ، آب ، مواد شيميايي ،          ·

از  ناشيي غيرمسيتقيم خسياراتقيرار دارد، بلكه پوشش تحت سوزياز آتش ناشي مستقيم تنها خطرات ، نهسوزيآتش نامهدر بيمه            

 هايناميه، بيمهبيميه . شيركتهاياسيت ايبيميه پوشيش داراي هيم ميورد بيميه شدنو خراب نشانيآتش واد شيميايي، م، دود، خاكستر، آبحرارت نشت

 شيده رييزيطرح گيذارانبيمهو ميل خواسيت بيا مناسب خدمت ارائه و با هدف منظوري از آنها به هريك كنند كهصادر مي صورتچندين را به سوزيآتش

 كند آنها را حل از مشكلات تا بخشي است

 محتوی قرارداد بیمه آتش سوزی 

 در كيل قيرارداد بيميه آتيش سيوزي باييد حياوي مطاليب قانون بيمه ، عقد بيمه و شرايط آن به موجب سيند كتبيي اسيت و 2طبق ماده 

اميوال بيميه ، خطرهياي ميورد پوشيش ، نام بيمه گذار ) مالك و يا كسي كه داراي نفع بيمه اي اسيت    ،نام شركت بيمه ) بيمه گر   همچون 



اضافه كردن مواردي كه معمولاً جزو اسيتثناهاي قيرارداد اسيت و دو طيرف قيرارداد و  تعهدات، مدت قرارداد  ،حق بيمه، مبلغ مورد بيمه  ،شده

 . توافق كنند كه اين موارد پوشش داشته باشند

 کم بیمه گی :

منبع بيمه گر براي پرداخت خسارت ، حق بيمه هاي دريافتي است . بيمه گر بايد نسبت به مبلغ بيمه شده و بر اساس نرخ ريسيك ، حيق 

صورتيكه بيمه دريافت نمايد تا بتواند تعهدات خود را ايفا نمايد و بيمه گذار محق به دريافت خسارت بر اساس مبلغ بيمه شده مي باشد پس در 

 قانون بيمه مي شود . 11قيمت اموال بيمه شده از قيمت واقعي آن كمتر باشد ، خسارت مشمول ماده 

 
 

زير شاخه  3اساس تفاوت در تعريف بعضی از آيتمهای مورد نیاز در قرارداد بیمه آتش سوزی ، می توان اين نوع بیمه را به بر 

 : تفكیك نمود

علياوه بير دسيته بنيدي فيوق ، از لحيا  و  آتش سوزي اماكن صينعتي، تجاري  -آتش سوزي اماكن اداري  -آتش سوزي اماكن مسكوني  

 دسته زير تقسيم مي شود : 3سرمايه ، بيمه هاي آتش سوزي به 

 بيمه نامه آتش سوزي با سرمايه ثابت. 1

مورد بيمه را تا حداكثر سرمايه مندر  در بيمه نامه و در اين نوع از بيمه نامه آتش سوزي ، بيمه گر خسارات ناشي از آتش سوزي به اموال 

ميه به ميزان زيان وارد شده جبران مي كند . لذا بيمه گذار در زمان اخذ پوشش بيمه اي بايد دقت كند كه اموال خود را به قيمت واقعيي آن بي

سب مبلغي كه بيمه كرده به قيميت واقعيي ميال مسي ول كند چون اگر مالي به كمتر از ارزش واقعي خود بيمه شده باشد ، بيمه گر فقط به تنا

از هرييك ارزش التفاوتتوانيداز مابيهنميپرداختني ، . اصولا خسارات ثابت با سرمايه سوزيآتش نامهجبران خسارت بيمه گذار خواهد بود . بيمه

 دييده خسارت از اقلام هريك شده بيمه ، از مبلغكلي خسارت منجر به ثهحاد وقوعو يا در صورت و بعداز بروز خسارت قبلبلافاصله شدهبيمهاقلام

 براسياس صيورتكنيد، در غيير اين بيميه آن واقعي قيمت خود را به اموال كند كه بايد دقت ايبيمه اخذ پوشش گذاردر زمانبيشتر باشد. بيمه

 واقعيقيمتبيه كردهبيميه كهمبلغي تناسبگرفقط بهبيمه باشد، شده خود بيمه واقعي كمتر از ارزش هب مالي كه در صورتي بيمه قانون 11 ماده

 خواهد بود. گذاربيمه خسارتجبران مس ولمال

 بيمه نامه آتش سوزي عمومي يا اظهارنامه اي . 2

در زمان صدور بيمه نامه هاي آتش سوزي ، سرمايه معيني را براي ماشين آلات و يا مواد اوليه و يا در جريان ساخت بعنوان حداكثر 

جه سرمايه براي پرداخت خسارت در بيمه نامه ها قيد مي كنند . اين حداكثر سرمايه معمولًا از طرف بيمه گذار تعيين مي شود . امروزه با تو



يهاي واحدهاي توليدي ، صنعتي و حجم مبادلات و كالا كه هر روز به انبارها وارد و يا از آن خار  مي شود و در نظر گرفتن تورم و به پيچيدگ

افزايش قيمت ها در مدت كوتاه ، باعث شده كه صاحبان صنعت و توليد كنندگان ، پوشش بيمه اي مورد نياز خود را به نحوي دريافت كنند 

ز حادثه حريق ، سرمايه هاي تحت پوشش بيمه اي به ارزش روز بوده و در زمان وجود نوسانات شديد در قيمت يا در ميزان كه در صورت برو

اينوع از بيمه نامه آتش سوزي معمولا در مورد واحدهاي صنعتي و بندرت در مورد  موجودي ، نياز به كاهش آن از طريق صدور الحاقيه نباشد .

 در مورد واحدهاي مسكوني مورد استفاده اي ندارد . مصداق پيدا خواهد نمود و اصلاًتجاري ،واحدهاي اداري 

در اينجا بيمه گذار در فواصل زماني معين ميزان موجودي و سرمايه خود را براي قرارگيري تحت پوشش بيمه آتش سوزي به بيمه 

با سهولت و دقت بيشتري صورت پذيرد. در اينجا بايد دقت شود كه  گر اعلام نموده تا در زمان وقوع خسارت براي مورد بيمه ، برآورد خسارت

 اين ميزان موجودي و سرمايه از سقف تعهدات بيمه گر براي جبران خسارت مندر  در بيمه نامه تجاوز ننمايد . 

و يا مواد  آلاتماشين را براي عينيم، سرمايهسوزيآتش هاينامهصدور بيمه ، در زمانبيمه قبلا ذكر شد، معمولا شركتهاي همانطور كه

 معمولا از طرف حداكثر سرمايه كنند. اينقيد مي نامهدر بيمه خسارتپرداخت براي حداكثر سرمايه عنوان به ساخت و يا در جريان اوليه

 انبارها وارد و يا ازآن هر روز به كه ييها و كالا مبادلات و حجم ، صنعتيتوليدي واحدهاي پيچيدگي به باتوجهشود. امروزهمي گذار تعيينبيمه

مورد نياز  ايبيمه پوشش وتوليد كنندگان صنعت صاحبان كه شده باعث كوتاه قيمتها در مدت و افزايش تورم شود و درنظر گرفتنمي خار 

 وجود نوسانات و در زمان روز بوده ارزش به ايبيمه پوشش تحت هاي،سرمايهيقحر بروز حادثه در صورت كنند كه دريافت نحوي خود را به

 ايبيمه پوشش نوع اين خوب نباشد.از ويژگيهاي صدورالحاقيه از طريق آن و يا كاهش افزايش ، نياز بهموجودي و يا درميزان شديد در قيمت

 براساس گذار همشود و بيمهمي معين خسارت گر در مورد جبرانتعهد بيمه براي حداكثري، سقفايرنامهاظها هاينامهدر بيمه كه است آن

 توافق دهد. براساسمي را انجاملازم اقدامات نامهاعتبار بيمه مدت خود در طول موجودي اعلام براي در آن شده تعيين و مدت نامهبيمه شرايط

 موجودي اعلام مدت فاصله هرچه كرد، كه و يا كمتر وبيشتر باشد، اما بايد اضافه ماهه ، سهتواند ماهانهمي موجودي ميزان ، اعلامدهش انجام

، نكردهاد عملشرايط قرارد گذار براساسبيمه كه خواهد شد، اما در صورتي تر محاسبهتر و صحيحواقعي رقمبروز خسارت كمتر باشد، در زمان

و  قرار خواهد گرفت خسارت محاسبه مأخذ ومبناي شده بيمه ، حداكثر مبلغبروز خسارت نكند، در صورت اعلام خود را بموقع موجودي

 خواهد كرد. محاسبه ماقدا خسارت و تسويه موجودي تعيين به گذار، نسبتمعتبر بيمهدفترها، اسناد و مدارك حسابرسي انجام گر ضمنبيمه

 هاياظهارنامه است شود.اما ممكنمي دريافت نامهدر بيمه مندر  مأخذ حداكثر سقف و به است موقت صورت ها بهنامهبيمه گونهاين بيمه حق

 سقف بيمه حق %75 كنند كهمي گذار توافقيمهگر و ببيمه صورتدر اين باشد كه نامهبيمه سرمايه گذار كمتر از سقفبيمه از سوي ارسالي

 قطعيبيمه حق هر حال گردد. اما به محاسبه ارسالي هاياظهارنامه و بررسي نامهبيمه دوره از پايان پس قطعيبيمه شود و حق قرارداد پرداخت

 كرد كه بايد دقت اياظهارنامه يها نامهصدور بيمه در زمان هر حال به نخواهد بود. نامهبيمه اصلي بيمه حق %51كمتراز  زمان در هيچ

 نامهبيمهنيز از حداكثر سقف اظهارنامه و مبلغ پذيرفته صورت بموقع آنها هم قرار گيرد و ارسال مورد رسيدگيبدقت ارسالي هاياظهارنامه

 بيشتر نباشد، 

 يط جايگزيني و بازسازيبيمه نامه آتش سوزي با شرا  .3

بيمه گذار در اثر آتش سوزي و يا هير خطير  وجود تورم و افزايش روز افزون قيمت ها موجب گرديده است كه اگر خسارتي به اموال بيمه شده 

 جايگزين نمايد . ديگري وارد آيد ، بيمه گذار قادر نباشد تا با مبلغ خسارت دريافتي از شركت بيمه ، اقلام و اموال از بين رفته خود را



ييا  اسيتهلاك ضيريب اعميال دليلبيه و ييا صينفي و تجياري صنعتي واحدهاي ارزش شود كهمي توصيه در زماني نامهبيمه نوع كاربرد اين

 شرايط خيا  دليلبه شدهكمستهل واحدهايهمينو يا بازسازي جايگزينيكهدرصورتي استيافته و يا بيشتر كاهش %51 و يا به شده مستهلك

 تأسيسياتگيذار كليهبيمه كنيد كيهمي گر توافيق، بيميهشيرايطي وجيود چنيين . درصيورتاسيت يافته برابر افزايشچندين به جامعه اقتصادي

 موردبيميه اميوال چنانچيه حاليتدرآورد. دراين پوشيشجديد تحت با قيمتهاي را آنها و كند ارزيابي روز ارزش به و مجدداًًً خودرا هايدارايي  و

 آلاتماشيين و چنانچه ديدهآسيب ساختمان تعمير و بازسازي بهگر نسبتببيند، بيمهو يا خسارتشدهتلف بيمهمشمول ازخطراتبروز يكيعلتبه

 قابيل خيدمات بارز ارائه نمونه كه نامهبيمهو حياتي مهم هاياز جنبه يكيخواهدداد.  را انجام لازماقدام آنجايگزيني به باشد، نسبت واحدصنعتي

 .است قبول و قابل متعارف زمان در مدت و در واقع وقت در اسرعو جايگزيني بازسازي عمل ، در انجاماست بيمه شركت قبول

ودن كهنه با نو به بيمه گيذار پرداخيت ميي گيردد . مرود ، قيمت جايگزين و تجديد ندر صورتيكه اموال مورد بيمه در اثر آتش سوزي از بين بو 

اين پوشش مخصو  ساختمانها ، كارخانجات و ماشين آلات آنها مي باشد . اساس پرداخت براي ساختمانها ارزش تجديد و بيراي ماشيين آليات 

 .جايگزيني ماشين با همان شرايط ، مارك و يا ماشين مشابه است

وجيود  در اروپا بيه مسكونيو منازل تجاري اماكن حفظ و حراست بار جهت اولين براي سوزيآتش بيمه پوشش كه است ضروري نكته ر اينذك 

 گسيترشمجياور  سياختمانهاي به خيلي سريعآغازشد و  نانوايي دكان از يك در لندن 1666 در سال كه بزرگي سوزيبعد از آتش آمد. بلافاصله

، رفيت از بيين و تجاري واحد مسكوني 13111حدود  هكتار شامل 175تقريبي مساحت به شهر لندن وخيابان كوچه 411 پيدا كرد و در نتيجه

سياير  شيد كيه آورد باعيث بيار بيه ناپيذيريجبران خسارات كه چهار روزه سوزيآتش اين شد. احساسسوزيآتش ايبيمه پوششهاي ارائه لزوم

 بينييپيش صينفي هاياتحادييه توسط سوزيآتش ايبيمه پوششهاي اولين دليل همين ها بيفتند و بهپوشش اينفكر ارائه به اروپايي كشورهاي

 شد.

 صينعتي بعد از انقلاب .كردند سوزيآتش شهايپوشارائه به اقدام در انگلستان و شركت ، چهار مؤسسهميلادي 1666 سال سوزيبعد از آتش

صيادر  هايناميهو شرايط بيمه سوزيآتش بيمه شد كهتوليد باعث و پيچيدگي گسترش مختلف هايو كارخانه صنعتي واحدهاي اروپا و تأسيس

 .پييدا كنيد چشيمگيري سيرعت ايجياد شيده نيازهياي به وجهبات ايبيمه رشتهاين گردد و روند رشد و تكامل و پيچيدگي دچار تحول هم شده

 دلييلهمين بودنيد و بيه واقف گذاريسرمايه اين در راه نهفته خطرات بودند به پرداخته گذاريسرمايهبه صنايع در بخش كه ارانيذگزيراسرمايه

 پيدا نمايد. رشد و توسعه بسرعت سوزيآتش شد تا بيمه ها باعثسرمايه حفظ نياز به

 ناميهباشد تيا بيمه وجود داشته خسارتجبران اصل-3و  ايبيمه فعن -2، نيت حسن -1 اصل بايد سه سوزيآتش نامهاصولا در صدور بيمه 

 نييت حسن را براساس سوزيآتش هاد بيمهپيشن در فرم مندر  س والات كليه استگذار موظفاستوار باشد، زيرا بيمه و درستي صحيح بر اصول

 بيه را باتوجيه شيدهحادث ميالي ، حيداكثر خسياراتو ايجاد خسارت بروز حريق در صورت كه است گرموظفبيمه دهد.در عوض پاسخ و با دقت

، شيده اعليام خسيارت بيه رسييدگي مرحليه اربپردازد. اولينگذبيمه تجاوزنكند در وجه ايبيمه از سرمايه كه ، و مشروط بر ايننامهشرايط بيمه

از  ، بسيياريسيوزياز آتش ناشيي در ميورد خسيارات .است گذار در مورد بيمهبيمهايبيمه نفعمس له به و رسيدگي توجيه گر همانتوسط بيمه

 دقييق از تعرييف ايبيميه نظر قيوانيناز نقطيه كيه اين كنند، بدونستناد ميا سوزياز آتش ناشيو خسارات سوزي، آتشآتش مفاهيم به مردم

در كيه و پز  تا زماني پخت،اجاقهايبخاريمفيد )آتشاز آتشناشي، خساراتبيمهدرعرفباشند بنابراين داشته اطلاع آن واقعي ومفهوم سوزيآتش



منظور  نامهبيمه اند در اينكرده تعريف را چنين آتش سوزيآتش نامه، لذا دربيمهنيست ايبيمه پوشش يباشد دارا قرار داشته شده تعبيه مكان

 باشد. همراه با شعله كه شرط آن به با اكسيژن هر مادهاز تركيب است عبارت ازآتش

 .تقسیم بندی می شوددسته زير  4در ايران انواع قرارداد بیمه آتش سوزی با اندکی تفاوت به 

 بیمه نامه آتش سوزی با خطرات بیمه شده معین  -1

 در اين نوع قرارداد در صورت بروز اختلاف بين بيمه گر و بيمه گذار ، اين بيمه گذار است كه بايد ثابت نمايد خسارت به وجود آميده ناشيي

 خطرهاي بيمه شده است . از

 بیمه نامه تمام خطر اموال  -2

در اين نوع اصل بر جبران خسارت وارده است و در صورت بروز اختلاف بيمه گر بايد ثابت كند خسارت ناشي از اسيتثنائات بيميه ناميه 

 است و در تعهد او نيست 

 بیمه نامه انبارها -3

ركات ، مواد اوليه ساخته شده صادر ميگردد. با توجه به نوسان ورود و خرو  كالا اين بيمه نامه براي انبارهاي عمومي ، اختصاصي ، گم

به اين گونه انبارها بيمه نامه با شرايط اظهار نامه اي صادر ميگردد بدين ترتيب كه متوسط موجيودي سيال گذشيته انبيار بيه عنيوان 

درصد حق بيمه محاسبه شده به صورت موقيت از  75ود سپرده يا سرمايه موقت تحت پوشش قرار مي گيرد و حق بيمه اي كه در حد

بيمه گذار دريافت ميگردد و بيمه گذار موظف است ماهانه آخرين موجودي خود را اعلام نمايد در پاييان دوره پيس از تعييين سيرمايه 

 ن از بيمه گذار اخذ مي گردد.ماه و اعمال نرخ حق بيمه ، حق بيمه واقعي تعيين و مابه التفاوت آ 12اصلي و واقعي با اخذ ميانگين 

 بیمه با شرط جايگزينی  -4

 در شرط جايگزيني اموال بايد در وضعيت قبل از آتش سوزي قرار گيرند.

خسارت كلي ساختمان و ماشين آلات تعمير ، تعويض ، بازسازي يا تجديد و تعويض با همان نوع يا نوع مشابه كه همان ظرفيت تولييد 

هزينه استهلاك كسر ميگردد . تعهد بيمه گر تا سقف مبلغ بيمه شده است . در جايگزيني نو به جياي كهنيه و كارايي را داشته باشد . 

بيمه گر بابت استهلاك چيزي كسر نمي كند . جايگزيني مختص سياختمان و ماشيين آليات اسيت و بيراي موجيودي انبارهيا اعميال 

 نميشود.

 ر ماهنامه بعدی همین مجله خواهیم آورد.برخی از شرايط قرارداد در بیمه های آتش سوزی را د
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