فرم محاسبه خسارت ديه  ،هزينه پزشکی و..
خالصِ هطخصبت پشًٍذُ

پیوست شماره 11
ًَع بیوِ ًبهِ:

سبصًذگبى ابٌیِ 

وبسفشهبی صٌؼتی 

حبلج هبلی ابٌیِ 

پشٍطُ ّبی ػوشاًی 

فَت 

ًمص ػضَ 

ّضیٌِ پضضىی 

خسبست هبلی 

ًَع خسبست هَسد ادػب:

مشخصات بیمه نامه
ًبم بیوِ گضاس:

هطبلببت تأهیي اجتوبػی 

ضوبسُ پشًٍذُ:

وذ سایبًِ بیوِ ًبهِ:

تبسیخ ضشٍع :

پضضىبى 

مشخصات پرونده خسارت
وذ بیوِ گضاس:

ضوبسُ بیوِ ًبهِ:

وبسضٌبس هحبسب پشًٍذُ:

وذ سایبًِ پشًٍذُ خسبست:

تبسیخ اًمضبء:

تبسیخ ٍلَع حبدحِ:

تبسیخ صذٍس:

تبسیخ اػالم خسبست:

ٍاحذ صبدس وٌٌذُ:

تبسیخ اطالع بیوِ گزاس اص ٍلَع حبدحِ:

ؿشاهت فَت ٍ صذهبت جسوبًی بشای ّش ًفش هبّْبی ػبدی حذاوخش

سیبل

ؿشاهت فَت بشای ّش ًفش دس هبُ ّبی حشام

سیبل

ّضیٌِ ّبی پضضىی بشای ّش ًفش دس ّش حبدحِ حذاوخش

سیبل

حذ اوخش تؼْذ بیوِ گش بشای فَت ٍ صذهبت جسوبًی طی هذت بیوِ

سیبل

حذ اوخش تؼْذ بیوِ گش بشای ّضیٌِ ّبی پضضىی طی هذت بیوِ ًبهِ

سیبل

فشاًطیض ّضیٌِ پضضىی

پیشاپضضىبى 

دسصذ ،حذالل

سیبل

بیوِ ًبهِ پَضص دیِ دٍم یب هبصاد بش یه دیِ داسد 

ًذاسد 

بیوِ ًبهِ پَضص افضایص سیبلی دیِ داسد 

ًذاسد 

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:
هلیت:

وذ صیبًذیذُ:

سي:

تبسیخ استخذام:

وذ هلی:

ضوبسُ ضٌبسٌبهِ:

ػلت ٍلَع حبدحِ:

هحل ٍلَع حبدحِ:

تبسیخ ببصدیذ:
تبسیخ ابالؽ یب لطؼیت سأی دادگبُ :

سَابك خسبسات پشداخت ضذُ:

سیبل

سَابك خسبسات هؼَق:

سیبل

ولَصّبی تأحیش گزاس دس پشداخت خسبست:
محاسبات نقص عضو و فوت

مشخصات مصدوم  /زیاندیده

ضوبسُ تلفي ّوشاُ:

ًحَُ ٍصَل حك بیوِ:

هیضاى خسبست هَسد ادػب فَت ٍ ًمص ػضَ:

سیبل

هیضاى خسبست هَسد ادػب ّضیٌِ پضضىـــی:

سیبل

(ریس محاسبات) هسینه پسشکی

سمف تؼْذات بیوِ ًبهِ بشای ّش ًفش:

خسارت مالی
سمف تؼْذات هبلی دس ّش حبدحِ:
سمف تؼْذات هبلی طی هذت بیوِ:

حذاوخش تؼْذ بیوِ گش دس طَل هذت بیوِ:

سمف تؼْذات ّضیٌِ پضضىی بشای ّش ًفش:

هبٌبی هحبسبِ دیِ یب تؼْذ بیوِ گش

حذاوخش تؼْذ بیوِ گش دس طَل هذت بیوِ:

دسصذ ًمص ػضَ یب اسش:

جوغ ّضیٌِ ّب ٍ لَاصم پضضىی :

هبلؾ وبسضٌبسی هجذد:

دسصذ لصَس بیوِ گزاس:

وسش سْن بیوِ گش اٍل ٍ خبسد اص تؼْذ:

وسش ّضیٌِ ّبی استْالن :

وسش ّضیٌِ پضضىی بشای هحبسبِ اسش:

وسَسات طبك ًظش پضضه هؼتوذ:

جوغ بشآٍسد اٍلیِ:

هبلؾ بشآٍسد اٍلیِ:

لبػذُ ًسبی حك بیوِ:

دسصذ لصَس بیوِ گزاس:

خسبسات پشداختی لبلی:

لبػذُ ًسبی حك بیوِ:

هبلؾ دسخَاستی تأهیي اجتوبػی:

هبلؾ لببل پشداخت:

وسش فشاًطیض :

سمف تؼْذات بیوِ گش :

سیبل

خسبسات پشداختی لبلی:

دسصذ لصَس وبسفشهب:

-2حَادث وبس:

سیبل

هبلؾ لببل پشداخت:

لبػذُ ًسبی حك بیوِ :

 -3سبیش:

سیبل

ّضیٌِ وبسضٌبسی-1 :پضضه هؼتوذ:

ریٌفغ :
تبسیخ تىویل هذاسن :

سبیش 

خسبست هَسد ادػب:
هبلؾ بشآٍسد وبسضٌبسی:

لبػذُ ًسبی حك بیوِ:
وسش فشاًطیض:
هبلؾ لببل پشداخت:

مطالبات تأمین اجتماعی

هبلؾ لببل پشداخت:

تبسیخ ٍ اهضبء هسئَل:

تبسیخ ٍ اهضبء هحبسب (وبسضٌبس):

