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 کارگزاری رسمی بیمه وفادار

 859کد دارای مجوز از بیمه مرکزی 

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:

 خودرو شخص ثالث مهیب شنهادیپ

ت بیمه گذار
صا

خ
ش

م
 ......................................کد ملی/ شناسه ملی:  ....................................................................................................( □حقوقی    □)حقیقینام بیمه گذار:   

 .......................................................................................................................نشانی بیمه گذار: ............................................................................................................

 شماره شناسنامه/ ثبت: .................................... کد اقتصادی: ................................................... تاریخ تولد/ ثبت:    /      /           

 تلفن همراه: ......................................................... .................................................................. :نام پدر ..............................................................تلفن ثابت: 

  کد پستی: .......................................................... ....................................................................................................................پست الکترونیک / وب سایت: 

ت 
مد

بیمه 

نامه
 

 ...........................................:روز .......... 24روز ................................................ الی ساعت  24..................................................... ماه از ساعت بیمه: جمعا مدت 

ت خودرو
صا

خ
ش

م
 ظرفیت: ................ سال ساخت: ...................... رنگ: .......................................... ..........................................................................نوع و سیستم خودرو:  

 شماره پالک:  □رسای    □کرایه  □آژانس   □تاکسی   □مورد استفاده: شخصی تعداد سیلندر: ........

 □ندارد    □یدک:  دارد شماره شاسی: ........................................................... شماره موتور: ...........................................

VIN  تکمیل( :خودروVIN )الزامی است                R I 
  

سابقه بیمه
 

 13......... تا تاریخ ........../ ............./ .........نزد شرکت ............................................................  به شماره .............................................خودرو فوق الذکر سابقه بیمه 

ضمنا در      □در جریان پرداخت است   □پرداخت شده   □ه نامه فوق خسارت پرداخت نشدهو در این مدت، از محل بیم    □دارای اعتبار بوده

   □و تعداد ......... بار خسارت بدنی   □در جریان پرداخت است    □طول مدت اعتبار، از محل بیمه نامه تعداد ........... بار خسارت مالی پرداخت شده

 □در جریان پرداخت است   □پرداخت شده

   □سال ساخت خودرو سال جاری است     □درو فوق سابقه بیمه ای نداردخو

ی
ت درخواست

تعهدا
 تعهد شخص ثالث 

 ...... ریالتعهد بدنی )دیه( حداکثر در هر حادثه برای هر نفر: ............................................................................. .1

 حادثه: .............................................................................. ریالتعهد مالی حداکثر در هر  .2

 بیمه حوادث راننده

 غرامت فوت و نقص عضو جمعا تا مبلغ .................................................................................... ریال .1

ل توجه
ت قاب

نکا
 

 در مقابل شخص ثالث: ینیزم یموتور هینقل لیدارندگان وسا یمدن تیمسئول یاجبار مهیقانون اصالح ب از یمفاد

 موقت – یکل ای ی)جزئ ینقص عضو، ازکارافتادگ ،یاز صدمه، شکستگ یارش ناش ای هیهر نوع د ،یقانون فوق: منظور از خسارت بدن 1از ماده  3 تبصره

 قانون است. نیموضوع ا مهیثالث به سبب حوادث مشمول ب شخص فوت هید ایدائم(  ای

قانون به اموال شخص ثالث  نیموضوع ا مهیباشد که به سبب حوادث مشمول ب یم ییها انیز ،یقانون فوق: منظور از خسارت مال 1از ماده  4 تبصره

 وارد شود.

 ایو  یآتش سوز ،یتصادم، تصادف، سقوط، واژگون لیاز قب یقانون، هرگونه سانحه ا نیقانون فوق: منظور از حوادث مذکور در ا 1از ماده  5 تبصره

 مزبور به اشخاص ثالث وارد شود. لیاست که از محموالت وسا یخسارت زیماده و ن نیا موضوع هینقل لیانفجار وسا

حرام و در  یمرد مسلمان در ماه ها کی هید یالیمعادل حداقل ر یقانون در بخش خسارت بدن نیموضوع ا مهیاز قانون فوق : حداقل مبلغ ب 4 ماده

 شیب یو مال یبدن یجبران خسارت ها یتواند برا یگذار م مهیخواهدبود. ب یتعهدات بدن( %2.5نیم درصد ) معادل حداقل دو و یبخش خسارت مال

 .دینما لیتحص یاریاخت مهیاز حداقل مزبور، ب
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ل توجه
ت قاب

نکا
 

به اشخاص ثالث به نسبت حق  در صورت استفاده از وسیله نقلیه شخصی برای جابجایی مسافر و بدون پرداخت اضافه پرداخت نرخ مربوطه خسارت مالی و بدنی وارد

 سواری شخصی به حق بیمه سواری کرایه پرداخت خواهد شد.بیمه 

ه بعهده بیمه گذار و مالک موضوع در صورت مفقود شدن بیمه نامه، مراتب را در اسرع وقت به بیمه گر اعالم فرمایید در غیر این صورت مئولیت هرگونه سوء استفاد

 بیمه می باشد.

تایید بیمه گذار
ر هیچ مطلب اظهارات مندرج در این پیشنهاد و پرسشنامه صحیح بوده و هیچگونه مطلب نادرستی اظهار نشده و یا از ذکبدینوسیله اعالم می دارد که  

ین موافقت الزمی خودداری نشده است و در صورت اثبات خالف موارد اعالم شده، مسئولیت آن متوجه شخص بیمه گذار یا نماینده وی می باشد. بنابرا

ادره مسئول ساس صدور بیمه نامه و جزء الینفک آن قرار گیرد و بیمه گر فقط در چارچوب حدود  شرایط و مقررات بیمه نامه صمی شود این پیشنهاد ا

 جبران خسارت خواهد بود.

 ........................................................و امضا بیمه گذار ............... ، مهر........ نامپیشنهاد .............تاریخ تکمیل فرم 

تایید 

ی
کارگزار

 

 .................................................................. کارگزاری رسمی وفادار........ امضا پیشنهاد .............فرم دریافت تاریخ 


