
 پیشنهاد بیمه نامه بدنه اتومبیل

   :تاریخ درخواست   :شماره پیشنهاد 

 :مشخصات بیمه نامه درخواستی 

 (  روز 633)        961/      /        روز  42تا ساعت  961/      /       روز  42روز  از ساعت  633:عادی      مدت : عادی        روش محاسبه :نوع بیمه نامه 

 :       تعداد سال عدم خسارت                          :       تا پایان بیمه نامه :                                     شماره بیمه نامه قبلی :                        شرکت بیمه گر قبلی 

 :مشخصات متقاضی بیمه نامه 

 :                                                                 کد ملی :                                                                                                                    نام و نام خانوادگی 

 :کد پستی :                          پست الکترونیک:                                        تلفن همراه              :                                  تلفن تماس 

                                                                                    :                                                                                                                            نشانی 

 :                        درصد خسارت احتمالی قابل پرداخت به ذینفع:                                      کد ملی :                                                                       نام ذینفع 

 :مشخصات وسیله نقلیه معرفی شده

 :      مورد استفاده :                      رنگ:                     ظرفیت :                     سیلندر:                         سیستم                        :              نوع وسیله نقلیه 

 :                       سال ساخت :                                                                      شماره شاسی :                                                                 شماره موتور  

 ریال                                                                   :                                                         یه بیمه نامه سرما:                                         شماره انتظامی 

 (ارزش قطعه لوازم فابریک ؛ غیرفابریک انتخابی بیمه گذار با ثبت در برگه بازدید اولیه با قید :  ) رزش قطعات و لوازم نصب شدها

  
  

            
  

  
  

  
  

  
  

  
   

       

       

         

             

 (شرایط عمومی بیمه بدنه ) شورای عالی بیمه  36فصل دوم آیین نامه شماره  6خسارتها و هزینه های تحت پوشش مطابق با ماده 

                     

            

 تخفیفات  های تکمیلیپوشش   

   تخفیفات عدم خسارت بدنه    بالیای طبیعی   

   %(91)تخفیف نقدی     مواد شیمایی -اسید-رنگ  

   هئیت علمی     شکست شیشه به تنهایی   

   (خانواده معززشهدا و جانبازان )ایثارگران     کشیدن میخ و اشیای مشابه بروی بدنه خودرو  

   قرارداد گروهی     در جای کلیه قطعات خودروسرقت   

   تخفیف صفر    (با بیمه نامه شروع و خاتمه می یابد) خارج از کشور   

             

             

 :سایر شرایط 

  
 

 

 (تواند نماینده بیمه گذار باشد  نماینده محترم بیمه ایران نمی() شامل خود بیمه گذار یا نماینده بیمه گذار : ) پیشنهاد دهنده 

ا در طول مدت اعتبار بیمه مندرجات فوق مورد تائید اینجانب                                     مالک می باشد و متعهد میگردم هر گونه تغییرات در مورد بیمه ر

 نامه به بیمه گر اعالم نمایم       امضا

 

 

 و کارکنان طرف قرارداد و با ارائه معرفی نامه مکتوب و  رسمی تعلق می گیرد تخفیف  قرارداد گروهی فقط به پرسنل

 تخفیف اعضای هئیت علمی دانشگاهها فقط  به اساتیدی که دارای کارت عضو هئیت علمی دانشگاه باشند تعلق می گیرد

 تخفیف خودروهای صفرکیلومتر

 ماه از تاریخ فاکتور 6مدت برای خودروهای ساخت داخل با ارائه فاکتور فروش به : الف

 ماه از تاریخ ترخیص 6برای خودروهای وارداتی از تاریخ ترخیص از گمرک به مدت : ب

 


