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 بْدى پاطخ بطْر هختصز تْضيخ فزهائيذ . هثبتدر صْرت 
 
 

در چِار طال گذشتَ خظارت ًاشی اس دزيك ّ دادثَ ّطيلَ ًمليَ ّ طزلت کَ هٌجز بَ اس دطت دادى پوْل آى باًوی يوا هْطظوَ     آيا -9
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 الف : سهاى ّلْع دادثَ :
 ع دادثَ :ب : علت ّلْ

 ج : هبلغ خظارت :
 خیر                آيا عاهل يا عاهليي طزلت دطتگيز ّ ّجٍْ هظزّلَ هظتزد شذٍ اطت ؟       بلی 



 

گٌاىی میشٌد کو کلیو پرسشيای فٌق با صداقت کامل پاسخ داده شده است ً این پیشنياد جزء الینفک پوٌ  د  صوندًق موی    
 بیمو خٌاىد بٌد .باشد ،لذا ىر نٌع اظيا  خالف ًاقع مٌجب لغٌ قرا داد

 
 

 گذا  ::                                                                                                                 امضاء بیمو  تا یخ          

- آيا در گذشتَ پْشش بيوَ ای بزای هْرد پيشٌِاد اسيکی شزکتِای بيوَ خزيذاری شذٍ اطت ؟ 

  بلی        خيز     
 ى پاطخ اعالم فزهائيذ ًشد کذام يی اس شزکتِای بيوَ ّ چٌذ طال دارای پْشش بْدٍ ؟در صْرت هثبت بْد

 
 

- آيا کارکٌاى تذت پْشش بيوَ دادثَ ّ عوز هی باشٌذ ؟     بلی       خیر 
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