
 ......................................تاریخ: 

 ........................................شمار: 

 ....................................پیوست: 

 (00003نمایندگی صیرفیان)کد     فرم پیشنهاد علوم پزشکی                                                     

 قسط8طی  %30 خودرو سواریبدنه  صدور بیمه نامهفرم تقاضای 

به حسابداری وکالت میدهم اقساط بیمه نامه از  دارای کد پرسنلی.....................................  ......................دانشگاه ..............................کارمند ....اینجانب .................

 بحساب بیمه ایران استان گیالن واریز نماید.  حقوق اینجانب کسر و

 ضمناً با توجه به موارد فوق تعهد می نمایم:

 در صورت انتقال یا بازنشسته شدن و موارد دیگر، نسبت به تسویه مابقی اقدام نمایم. -1

 در هنگام درخواست بیمه نامه جدید، بیمه نامه قبلی را ارائه نمایم.   -2

یاا هار    دانشگاه علوم پزشکیبیمه نامه جدید مسئولیت استفاده از خودرو بیمه نامه به عهده خودم بوده و شرکت بیمه ایران و  از زمان تحویل مدارک تا وصول -3

 سازمان دیگر هیچگونه مسئولیتی در قبال بروز حادثه یا خسارت ندارد.  

 :بیمه گذار اتــمشخص

 کد ملی:                                                      تلفن منزل:                                                                                                 نام و نام خانوادگی:

 کدپستی:                                                                   تلفن همراه:       

  نشانی:  

  ودرو:ـــخات ــمشخص

                                              شماره شاسی:                                                                           :VINشماره                                               :سیستم

 سیلندر:          ظرفیت:                                        ارزش مورد بیمه:                                        :شماره موتور                          رنگ:                سال ساخت:

          یسسرو     تعلیماتی     کرایه بیابانی   آژانس   کرایه شخصی   شخصی   شماره پالک:                                                 مورد استفاده:

 لی:    ــای تکمیــوشش هـپ

 شکست شیشه به تنهایی و به عللی غیر از خطرات اصلی                     غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در مدت تعمیر 

 ه خودروکشیدن میخ و اشیای مشابه بروی بدن             افزایش ارزش وسایل نقلیه به علت نوسانات بازار قیمتها

 مواد شیمیایی   –اسید  -رنگ                                   بالیای طبیعی                                              سرقت درجای کلی قطعات خودرو 
 

 بیمه نامه بدنه سال قبل: 
            

        دارد             
 

 ندارد
  

 تعداد سال های تخفیف عدم خسارت بدنه:                  ل قبل:                                          شرکت بیمه گر بدنه سا

 تاریخ انقضا بیمه نامه بدنه قبلی:                   شماره بیمه نامه بدنه سال قبل:                                        

 ندارد                                 دارد            بیمه نامه ثالث:                          

 :ثالثتعداد سال های تخفیف عدم خسارت                                 :                                         ثالثشرکت بیمه گر 

 :ثالثتاریخ انقضا بیمه نامه                                                                 :        ثالثشماره بیمه نامه 

 ه:ـــد اولیــاسی بازدیــارشنــزارش کــگ

 ان بازدید :                                            مک                         ساعت بازدید:                                                            تاریخ گزارش:          

     سالم نیست                 خودرو:    سالم استبدنه  

 مدارک مورد نیاز: 

          تصویر کارت خودرو پشت و رو یا تصویر سند مالکیت خودرو -2سال قبل         بیمه نامه  -1
 

 : مالی                                                                                                          امضاء متقاضی:       
 

 
 

 ............  .کل حق بیمه : ................................................. اقساط ماهانه: ..............................

 .........................تعداد اقساط: ..........................

 به نام خدا



 مشخصات بیمه گذار :

 نام و نام خانوادگی:                                کد پرسنلی:                     تلفن تماس:

 بازدید بدنه خودرو:
 

 ندارد؟               :          دارد؟شیشه آسیب دیدگی یا شکستگی -1

 ندارد؟               دارد؟                                                    :دزدگیر -2

 مدل دزدگیر: ...............................................................................................

 د؟ندار               دارد؟                                            قفل مرکزی: -3

 مدل قفل مرکزی:..........................................................................................

   Mp3 پنل دار          فابریک  :  رادیو پخش -4

 Flash       Track   بدون پنل 

 رنگ:................................        چرم :  روکش -5

 رنگ:................................        پارچه ای 

 ندارد؟               دارد؟                :                          ABS ترمز-6

 ندارد؟               دارد؟                                                 :سنسور -7

 ندارد؟               دارد؟                                                :ایربگ -8

 تعداد:.................................

 ندارد؟               دارد؟                           :تلویزیون تصویری -9

 مواضع پوسیدگی : -11

 مواضع آسیب دیده: -11

 

 فابریک......     دستی......  دوگانه سوز:                                                        تک سوز: -12

 


