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 مراحل صدور و مدارك الزم جهت صدور بيمه نامه ≈

مراجعه به يكي از شعب و يا دفاتر نمايندگي شركت بيمه پارسيان در سراسر كشور (به همراه  -1
 )داشتن هيچ گونه مدركي الزامي نمي باشد

به قسمت جستجوي  مربوط به نزديك ترين نمايندگي به خود جهت دريافت اطالعات :توجه
 .تماس حاصل نمايد 8259و يا با شماره  نمايندگان مراجعه كرده

 تكميل فرم پيشنهاد بيمه آتش سوزي -2

 

 

 وظايف بيمه اي شما در صورت بروز حادثه

 .خونسرد باشيد و قهرمان بازي در نياوريد و به ياد داشته باشيد سالمتيتان مهمترين دارايي شماست •
شير اصلي گاز و كنتور برق را قطع نماييد (بعد از خارج شدن سرويس دهي آسانسور يا دستگاه هاي  •

 )مشابه
 .كنيددر صورت امكان طبق فراگرفته هاي خود با وسايل موجود آتش را مهار  •
هزينه ها را نيز  هزينه هاي جلوگيري از گسترش حادثه نباشيد زيرا شركت بيمه پارسيان اين نگران •

كردن ديواري از گسترش حادثه جلوگيري  پرداخت خواهد كرد. بنابراين حتي اگر احساس كرديد با خراب
 .مي كنيد، ديوار را تخريب كنيد

 .) را مطلع نمايد115) و اورژانس (125در صورت نياز سازمان آتش نشاني ( •
فورا ببنديد تا  را از محل حادثه خارج نماييد. در صورت بروز آتش سوزي درب ها و پنجره هارا مصدومين •

 .مانع سرايت دود و حرارت به اتاق هاي مجاور شويد
 .سايل برقي استفاده ننماييدبه هيچ عنوان از آب براي خاموش كردن لوازم و و •
 .هرگز از آسانسور براي ترك محل استفاده ننماييد •


