
 

 

 

                                                                                    باسپرسشنامه و پيشنهاد بيمه 

  "ما"ؿشمت بيمٍ 

. تا مشخصات سيزصادر ومائيذ. ضمىاً تعُذ ميىمايذ وسثت تٍ پزداخت حك تيمٍ متعلمٍ الذام گزدداسة خًاَشمىذ است تيمٍ وامٍ   

                                :                                                                                                     ؿماسٌ اقتصادي/ؿماسٌ ملي(ومايىذٌ قاوًوي)مالل/اد دَىذٌ ـىُپيوام 
 يخ تاػيغ/تاسيخ تًلذؿماسٌ ثبت/ؿماسٌ ؿىاػىامٍ                                         تاس

 ؿماسٌ پؼتي                                                                                                                                                                          ؿُش              اػتان            وـاوي: 

 تلفه َمشاٌ                      ل                                                                            تلفه                               ديسوگاس      پؼت النتشيوي

 / ماديانمـخصات ي اعالعات مشبًط اػب سديف

  / ماديانوام اػب 1

  وظاد 2

  / گزسوامٍؿىاػىامٍؿماسٌ  3

  ياسداتي داخلي/ 4

  ؿماسٌ داغ 5

  مينشيچيپ 6

  وام اػتفادٌ مىىذٌ 7

 □    ػايش     □    مًلذ           □يسصؿي   وًع ماسبشي 8

 □مؼابقٍ ػٍ سيصٌ            □اسابٍ دياوي             □دسػاط         □مًسع          □اػتقامت        □پشؽ      وًع يسصؿي 9

 □مؼابقٍ ػٍ سيصٌ            □سدٌ دسػاط              □اػتقامت             □امتياص مًسع          □سدٌ پشؽ       بسدٌ اػ 10

 □ػايش                 □محًعٍ آصاد                 □بامغ اوفشادي متحشك            □باؿگاٌ          محل وگُذاسي 11

 □وقل ي اوتقال فصلي             □مىغقٍ اي                   □         مـًسي         □  اػتاوي        محذيدٌ فعاليت 12

  ػابقٍ دامپضؿني 13

  تاسيخ يامؼيىاػيًن 14

  صمان مصشف داسيي ضذ اوگل 15

 □خيش                        □بلي               آيا مذيشيت محل وگُذاسي تخصصي اػت 16

  ذاسيؿشايظ وگُ 17

  مًاد غزايي مصشفي 18

  امناوات دامپشؿني 19

  وام دامپضؿل معالج ي تخصص يي 20

  ػابقٍ فعاليت مالل ي مشبي مشتبظ با ماسبشي 21

 پًؿؾ بيمٍ اي مًسد دسخًاػت 22

        □   وملتلف ي ومص عضً واشی اس حمل ي        □      تلف ي ومص عضً واشی اس حادثٍ      □   تلف واشی اس تيماري

 □  سخت سائیتلف ي ومص عضً واشی اس 
 ذ.ى* تًجٍ: پًؿـُاي رمش ؿذٌ بٍ غيش اص بيماسي بٍ تىُائي قابل اسائٍ ومي باؿ

 □خيش                         وضد ؿشمت بيمٍ                     عي ؿماسٌ                                  تا تاسيخ         □بلي    آيا اػب قبالً بيمٍ داؿتٍ اػت؟ 23

  اسصؽ اػب/ ماديان 24

 سيص                     24سيص                                  تا ػاعت   24سيص   اص ػاعت                   مذت بيمٍ 25

فعاليت  چىاوچٍ مايليذ در صًرت تزيس خسارات احتمالی در تعييه کارشىاس ارسياب خسارت پزيوذٌ مزتًطٍ مشارکت وماييذ ، وام ي وام خاوًادگی ي کذ

 .کارشىاس پيشىُادي)داراي پزياوٍ فعاليت اس تيمٍ مزکشي( را اعالم فزماييذ

ر صذير تيمٍ وامٍ اعالم گزديذٌ، لذا مًافمت می شًد کٍ ايه اعالم ميـذارد کٍ اظُارات فًق الذکز تزاساس اصل حسه ويت ي تا آگاَی اس اَميت آن دضمىأ 

 پيشىُاد اساس صذير تيمٍ وامٍ ي جشء اليىفك آن لزار گيزد.

 وام ي امضاء بيمٍ گزاس:                                                                                                                                                 تاسيخ تنميل :     
 

 


