تاریخ :

به نام خدا

شماره :
پیوست :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيمه گشار  /نمبيندگي  /شزكت خدمبت بيمه اي :
بيمه نبمه مسئوليت شمبره :

بيمه گشار :

پزونده خسبرت شمبره :

سيبنديـده :

با احترام ؛
عطف به اعالم خسارت شواره  ....................هورخ  .......................خواهشونذ است حذامثر ظرف هذت  4هاه از تاريخ دريافت اصل
اين ناهه نسبت به تنويل و ارسال هذارك هشروحه ريل(بصورت ماهل) و اطالع به بيوه گسار و زيانذيذه اقذام فرهائيذ.
 پرسشٌاهِ حَادث ًاشي از كار ( فرم پيَست )
 تصَير برابر با اصل خالصِ رًٍَشت ٍفات ً ،ظريِ پسشكي قاًًَي ٍ جَاز دفي
 تصَير برابر با اصل شٌاسٌاهِ باعل شدُ هتَفي (كليِ صفحات )
 تصَير برابر با اصل برگ اًحصار ٍراثت بِ هبلغ ًا هحدٍد ٍ قين ًاهِ در صَرتيكِ هتَفي ٍراث صغير داشتِ باشد.
 در صَرت بستري شدى در بيوارستاى اصل صَرتحساب بيوارستاًي ٍ تصَير پرًٍدُ باليٌي هصدٍم كِ تَسظ بيوارستاى برابر با
اصل شدُ باشد با ارائِ گَاّي كتبي پرداخت كٌٌدُ ّسيٌِ ّاي پسشكي ( بيوِ گسار يا هصدٍم )
تصَير گَاّي پاياى كار ساختواى ( در صَرت عدم اتوام عوليات ساختواًي بٌا ارائِ تصَير پرٍاًِ ساختواًي )
 ليست تاهيي اجتواعي كليِ كارگاُ ّا بِ ّوراُ تائيدُ هربَط بِ هاُ ٍقَع حادثِ

در صورت عدم شكايت مصدوم و داشته كلوز  4اعالم كتبي بيمه گسار مبني بر استفاده از مساياي كلوز بدون
راي دادگاه و در صورت طرح شكايت در مراجع قضايي ارائه مدارك ذيل عالوه بر موارد فوق السامي است.
 اصل با رًٍَشت برابر با اصل  :رأي دادگاُ  ،باًضوام ًظريِ پسشكي قاًًَي  ،گسارش بازرس كار ٍ گسارش هقاهات اًتظاهي ٍ برگِ
بازجَيي ٍ صَرتوجلس

توجه :الصم به ركش است دس صوست عذم سعبيت مذت مزكوس و اسسبل مذاسك به صوست نبقص اين اداسه
هيچگونه مسئوليتي نسبت به بشسسي خسبست موسد ادعب نخواهذ داشت.
كبسشنبس پشونذه :
واحد پزداخت خسبرت

اين ناهه در دو نسخه مه هريل در حنن واحذ هي باشذ تهيه گرديذه است.

نسخه اول  :بيمه گذار  /نماينذگي

 اصل يا برابر اصل گسارش هقاهات اًتظاهي هحل حادثِ دال بر فَت كارگر

تاریخ:

به نام خدا

شماره :
پیوست :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيمه گشار  /نمبيندگي  /شزكت خدمبت بيمه اي :
بيمه نبمه مسئوليت شمبره :

بيمه گذار :

پزونده خسبرت شمبره :

سيبنديـده :

با احترام ؛
عطف به اعالم خسارت شواره  ....................هورخ  .......................خواهشونذ است حذامثر ظرف هذت  4هاُ از تاريخ دريافت اصل
اين ناهه نسبت به تنويل و ارسال هذارك هشروحه ريل ( بصورت ماهل) و اطالع به بيوه گسار و زيانذيذه اقذام فرهائيذ.
 پرسشٌاهِ حَادث ًاشي از كار (فرم پيَست)
 تصَير برابر با اصل خالصِ رًٍَشت ٍفات ً ،ظريِ پسشكي قاًًَي ٍ جَاز دفي
 تصَير برابر با اصل شٌاسٌاهِ باعل شدُ هتَفي (كليِ صفحات)
 تصَير برابر با اصل برگ اًحصار ٍراثت بِ هبلغ ًا هحدٍد ٍ قين ًاهِ در صَرتيكِ هتَفي ٍراث صغير داشتِ باشد.
 در صَرت بستري شدى در بيوارستاى اصل صَرتحساب بيوارستاًي ٍ تصَير پرًٍدُ باليٌي هصدٍم كِ تَسظ بيوارستاى برابر با
اصل شدُ باشد با ارائِ گَاّي كتبي پرداخت كٌٌدُ ّسيٌِ ّاي پسشكي (بيوِ گسار يا هصدٍم)
 تصَير گَاّي پاياى كار ساختواى (در صَرت عدم اتوام عوليات ساختواًي بٌا ارائِ تصَير پرٍاًِ ساختواًي)
 ليست تاهيي اجتواعي كليِ كارگاُ ّا بِ ّوراُ تائيدُ هربَط بِ هاُ ٍقَع حادثِ
 اصل يا برابر اصل گسارش هقاهات اًتظاهي هحل حادثِ دال بر فَت كارگر
در صورت عدم شكايت مصدوم و داشته كلوز  4اعالم كتبي بيمه گسار مبني بر استفاده از مساياي كلوز بدون

 اصل با رونوشت برابر با اصل :رأي دادگاه  ،به انضوام نظريه پسشني قانوني  ،گسارش بازرس مار و گسارش هقاهات انتظاهي و
برگه بازجويي و صورتوجلس.

توجه :الصم به ركش است دس صوست عذم اسسبل مذاسك ظشف مهلت مقشس و اسائه مذاسك به صوست نبقص اين اداسه
هيچگونه مسئوليتي نسبت به بشسسي خسبست موسد ادعب نخواهذ داشت.
بيمه گضاس  /نمبينذگي
بيمه گش :
بذينوسيله اعالم و تبئيذ مي گشدد اصل نسخه اول نبمه دس سبعت
 .................................تبسيخ .................................

به اينجبنب :

................................................................................................................
تحويل گشديذ.
امضبء

توضيحبت :

نسخه دوم  :بيمه گز

راي دادگاه و در صورت طرح شكايت در مراجع قضايي ارائه مدارك ذيل عالوه بر موارد فوق السامي است.

