پیشنهاد بیمه حوادث انفرادی

ٍاحذ صادس کٌٌذُ:



ضواسُ سشیال بیوِ ًاهِ:

ضواسُ بیوِ ًاهِ سال قبل:

ًام ٍکذ ًوایٌذُ:

پیشنهاد دهنذه محترم لطفاً به هر یک از سواالت زیر پاسخ صحیح و کامل ارائه فرمائیذ.
ًام ٍ ًام خاًَادگی بیوِ گزاس:

بیوِ گزاس

ًام پذس:

کذ هلی:

ضغل:

ضواسُ ضٌاسٌاهِ:

تاسیخ تَلذ:

هحل صذٍس:

ًطاًی ٍ کذ پستی:

ًام ٍ ًام خاًَادگی:

ًام پذس:

تلفي:

هحل صذٍس:

تاسیخ تَلذ:

ضواسُ هلی:

ضواسُ ضٌاسٌاهِ:

هطاغل اصلی ٍ فشػی ضوا(بیوِ ضًَذُ)چیست؟هطشٍحاً هشقَم فشهاییذ.
بیوِ ضذُ

هتَسط دسآهذ هاّیاًِ ضوا چِ هبلغی است؟

سیال

ًطاًی هحل کاس:

تلفي:

ًطاًی هحل سکًَت:

تلفي:

مشخصات استفاده کننذه (گان) از مبلغ (مورد تعهذ)بیمه در صورت فوت بیمه شذه

ردیف

نام ونام خانوادگی

شماره شناسنامه

نام پذر

نسبت با بیمه شذه

درصذ استفاده از سرمایه بیمه

پیشنهاد دهنذه محترم لطفاً به نکات زیر توجه فرماییذ


تؼشیف حادثِّ :ش ٍاقؼِ ًاگْاًی ًاضی اص یک ػاهل خاسخی کِ بذًَ قصذ ٍ اسادُ بیوِ ضذُ بشٍص کشدُ ٍ هٌدش بِ خشح ً،قص ػضَ،اص کاسافتادگی ٍ یا فَت بیوِ ضذُ گشدد.



با تَخِ بِ ایٌکِ ایي فشم خضء الیٌفک بیوِ ًاهِ حَادثطوا خَاّذ بَد دس صَست کتواى حقایق یا اظْاسات خالف ٍ یا اسائِ پاسخ ّای غلط ٍ غیشٍاقؼی ٍ گوشاُ کٌٌذُ ،دس صَست صذٍس بیوِ
ًاهِ ٍ بشٍص خساست بشای بیوِ ضذُ،ضشکت بیوِ ػلیشغن دسیافت حق بیوِ ّیچ گًَِ تؼْذی هٌذسج دس بیوِ ًاهِ سا ًخَاّذ داضت ٍ خساست ّای ضوا قابل پشداخت ًوی باضذ.لزا هتوٌی
است با سػایت حسي ًیت ٍ صذاقت ٍ دقت الصم بِ هٌذسخات فشم پاسخ صحیح اسائِ فشهاییذ.
-------------------------------------------------------------------------------------------

-1هذت بیوِ ًاهِ

سال.اص ساػت  24سٍص

تا ساػت  24سٍص

-2هیضاى سشهایِ ٍ ضشیب افضایص سٌَاتی ًسبت بِ سشهایِ اٍلیِ

سیال با دسصذ افضایص سٌَاتی.

-3خبشاى ّضیٌِ ّای دسهاًی ًاضی اص حادثِ تا سقف  10دسصذ هبلغ سشهایِ هَسد ًظش قابل اسائِ هی باضذ(ایي سقف با ًظش بیوِ گش قابل تؼذیل است).
ایا ػالقوٌذ بِ دسیافت ایي پَضص هی باضیذ؟ بلی خیش 
-4آیا دس حال حاضش بیوِ ػوش ٍ یا حَادث دس خشیاى داسیذ؟ بلی خیش
دس صَست هثبت بَدى پاسخً،ضد کذام ضشکت ٍ با چِ هیضاى سشهایِ؟
 -5آیا تاکٌَى غشاهت یا ّضیٌِ دسهاًی ًاضی اص حادثِ اص یکی اص ضشکت ّای بیوِ دسیافت ًوَدُ ایذ؟ بلی خیش
دسصَت هثبت بَدى اص کذام ضشکت بیوِ ٍ چِ هیضاى خساست دسیافت ًوَدُ ایذ؟
-6ایا دس حال حاضش دچاس ًقص ػضَ ٍ یا اص کاسافتادگی هی باضذ؟ بلی خیش 
دس صَست هثبت بَدى،کذام یک اص اػضای بذى؟دقیقاً هطخص فشهاییذ ٍ دس صَست اهکاى هیضاى آى سا رکش ًواییذ:
-7آیا دس حال حاضش اص سالهت کاهل خسوی ٍ یا سٍحی بْشُ هٌذ هی باضیذ؟بلی

خیش 

دس صَستی کِ اص سالهت خسوی ٍ یا سٍحی بشخَسداس ًوی باضیذ بِ چِ بیواسی ٍ ػَاسضی هبتال ّستیذ؟
-8آیا دس حال حاضش دس بذى ضوا پشٍتض ٍ یا پالتیي کاس گزاضتِ ضذُ است؟ بلی 

خیش

دس صَست هثبت بَدى ،دس چِ تاسیخی ٍ دس کذام ًاحیِ؟
-9آیا دچاس ًقص ػضَ هادسصادی هی باضیذ؟بلی خیش 
دس صَست هثبت بَدى ،دس کذام ًاحیِ اص بذى؟
 -10آیا دس گزضتِ دچاس ضکستگی ػضَی اص اػضای بذى خَد دس اثش تصادم ٍ یا حادثِ ضذُ ایذ؟بلی خیش
دس صَست هثبت بَدى ،دس کذام ػضَ(ًاحیِ)لطفاًدقیقاً هطخص فشهاییذ.
-11آیا دس هحل کاستاى با هَاد آتص صا،هَاد اسیذی،هَاد هحتشقِ ٍ هطتؼل ضًَذُ هَاخِ هی باضیذ؟ بلی خیش
 -12آیا قَُ بیٌایی ضوا طبیؼی است؟بلی خیش دس صَستی کِ اص ػیٌک طبی استفادّوی فشهاییذ ضواسُ آى سا هشقَم فشهاییذ:
-13ایا تا بِ حال ػول خشاحی اًدام دادُ ایذ؟ بلی 

خیش 

دس صَست هثبت بَدى پاسخ ًَع ػول خشاحی  ،تاسیخ ٍقَع خشاحی ٍ هذت آى سا هشقَم فشهاییذ:
 -14آیا تا بِ حال سابقِ ابتال بِ بیواسی ّایی اص قبیل آسن،سشگیدِ،صشع،سکتِ،فلحً،قشس،تشٍهبَص،غص،دیابت،آستشٍص،دیسکّ ٍ،ش ًَع ًاساحتی ػصبی ٍ ضَک ٍ ػذم تؼادل سٍاًی ٍ یا ّشگًَِ بیواسی هضهي
کِ ػَد ًوایذ داضتِ ایذ؟بلی 

خیش 

-15ایا خذهت صیش پشچن اًدام دادُ ایذ؟بلی خیش دس صَست هؼافیت ػلت آى سا تَضیح دّیذ:
-16قذ ٍ ٍصى ضوا چقذس است؟ ساًتی هتش

کیلَ گشم

ػالٍُ بش بیوِ خطشات ػادی ٍ ضغلی کذاى یک اص پَضص ّای صیش سا دسخَاست هی ًواییذ؟
ضکاس سَاس کاسی غَاصی 
هسابقِ
ایٌداًباى

ّذایت یا سشًطیٌی َّاپیوای آهَصضی

ٍسصضْای سصهی ٍ حشفِ ای 

آتطفطاى ّذایت هَتَسسیکلت 

پشش با چتش ًدات

صلضلِ 

ّذایت یا سشًطیٌی اتَهبیل

سایش هَاسد:

با ًْایت صذاقت ٍ حسي ًیت بِ سؤاالت هطشٍحِ پاسخ دادُ ٍ دس صَست کتواى یا اظْاسات خالف ٍاقغ یا دسج اطالػات گوشاُ کٌٌذُ ٍ یا غلط،ضشکت بیوِ کاسآفشیي ّیچ گًَِ

تؼْذی دس قبال خساست ٍ غشاهت هطوَل بیوِ ًاهِ ًذاسد ٍ با آگاّی کاهل اص ایي هَضَع دسخَاست صذٍس بیوِ ًاهِ حَادث سا داسین.
تاسیخ ٍ اهضای بیوِ گزاس



اظْاس ًظش پضضک هؼتوذ بیوِ گش:



ایي قسوت تَسط بیوِ گش تکویل هی گشدد

تاسیخ ٍ اهضای بیوِ ضذُ

هْش ٍاهضای پضضک هؼتوذ بیوِ گش

هطخصات ٍ ضشایط هَسد دسخَاست بیوِ گزاس ٍ بیوِ ضذُ هَسد بشسسی قشاس گشفتِ ٍ صذٍس بیوِ ًاهِ بالهاًغ است؟بلی 

خیش
هْش ٍاهضای ٍاحذ صذٍس

