فزم درخواست هجوس قزارداد های گزوهی اتوهبیل در سیستن جاهع

تاریخ درخَاست:

شواره ناهه /قزارداد هنعقذه :
هذت قزارداد :

□سال□ ماه□

روس

واحذصذور هعزف:

بیوِ گذار:

تاریخ تٌظین :

تاریخ شزٍع :

تاریخ اًمضاء :

کذ صذور هعزف :

شوارُ تلفي جْت پیگیزي :

کد های صدور مجاس به استفاده اس قزارداد :
تحت نظارت شعبه /سزپزستی :

ههز و اهضاء درخواست کننذه :

هیشاى پورتفوی هورد انتظار بیوه گذار:

رشتِ اتَهبیل :

ریال  /سایز رشتِ ّا :

پزاکنذگی جغزافیایی بیوه گذاراى □ :سزاسز کشور □سزاسز استان□

شهزستان

ریال

پیش بینی تعداد خودروها (:ثالث:

بذنه:

)

خودروهای هتعلق به بیوه گذار:
کد رایانه بیمه گذار پزداخت کننده حق بیمه :

کد رایانه بیمه گذار :

(لسوت فَق در صَرتی تکویل گزدد کِ کلیِ بیوِ ًاهِ ّاي ایي لزارداد بٌام یک بیوِ گذار ٍاحذ ،صادر شذُ ٍ یا یک بیوِ گذار ٍاحذ ،پزداخت حك بیوِ را بِ عْذُ هی گیزد).

رشته بیوه ای هورد توافق :

شخص حالج □

بذًِ □

تخفیفات هورد توافق :حالج اجباري .........:درصذ

ّزدٍرشتِ □

هاساد حالج ..........:درصذ

بذًِ ............:درصذ

حَادث راًٌذُ ..........:درصذ

خودروهای هتعلق به کارکناى یا اعضاء بیوه گذار:
رشته بیوه ای هورد توافق :

شخص حالج □

بذًِ □

تخفیفات هورد توافق :حالج اجباري .........:درصذ

ّزدٍرشتِ □

هاساد حالج ..........:درصذ

نحوه پزداخت حق بیوه بذنه □ :
□ نقدواقساط
نحوه پزداخت حق بیوه ثالث  □ :نقد
ضوانت وصول حق بیوه و اقساط آى  □ :توسط نماینده

□ نقدواقساط

نقد

□

بذًِ ............:درصذ

حَادث راًٌذُ ..........:درصذ

(میشان نقدی :

تعداد اقساط:

)

(میشان نقدی :

تعداد اقساط:

)

□

توسط بیمه گذار

سایز شزایظ و توضیحات :

توسط شعبه ناظز

تائیذ سزپزست استاى /شعبه ناظز :
تاریخ :

ًام ًٍام خاًَادگی :
هوافقت هذیزیت بیوه های اتوهبیل :
الف

ً -حَُ پزداخت حك بیوِ ..................................................................................................................................................................:

ب – تخفیف  :حالج اجباری .........:درصد

ج -سایز شزائط تَضیحات :

ماساد حالج ..........:درصد

حوادث راننده ..........:درصد

بدنه ............:درصد

........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

اهضا هذیزیت بیوه های اتوهبیل  /تاریخ
اداره خذهات هکانیشه هذیزیت اتوهبیل :

اهضا  /تاریخ
کد توافقنامه :

اقذاهات انجام شذه :

تاریخ حبت :

کذ لزارداد حالج:

تاریخ حبت :

کذ لزارداد حالج کارکٌاى :

تاریخ حبت :

کذ لزارداد بذًِ :

تاریخ حبت :

کذ لزارداد بذًِ کارکٌاى :

تاریخ حبت :

هذارك السم جهت ثبت قزارداد :
 - 1درخواست کتبي بیمه گذار  -2 درخواست کتبي نمایندگي  -3 تائیدیه شعبه ناظز  /سزپزستي استان 
 -4تفاهم نامه با بیمه گذار و یا قزارداد -5 موافقت مدیزیت بیمه های اتومبیل 

