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شركت بيمه تعاون
خواهشمند است بيمه نامه مسئوليت مدني با مشخصات زير صادر نمائيد.
ضمناً تعهد مينمايد نسبت به پرداخت حق بيمه متعلقه اقدام گردد.
ضمنا اعالم مي دارد که اظهارات فوق الذکربر اساس حسن نيت و با آگاهي از اهميت آن در صدور بيمه نامه اعالم گرديده،لذا موافقت مي شود
که اين پيشنهاد اساس صدور بيمه نامه و جزء الينفک آن قرار گيرد
نامه بيمه گذار:

نام پدر:

كدملي  /شناسه ملي:

تلفن

همراه :
تاريخ تأسيس  /تولد:

شماره ثبت  /شماره شناسنامه:

كد اقتصادی:

پست الکترونيک:
نشاني بيمه گذار :
استان

منطقه شهرداری

شهر

كوچه

خيابان

پالك

شماره پستي
پست الکترونيک:
تعداد و نوع حوادث و مبالغ خسارت پرداختي در سه سال گذشته (به تفکيک):
شماره بيمه نامه سال قبل:

شركت بيمه

تاريخ انقضاء:

شرح دقيق فعاليت:
تعداد افراد تحت پوشش :پرسنل شاغل(نفر):

مددجويان (نفر):

آيا فعاليت مركز بصورت شبانه روزی مي باشد؟

بله 

خير 

آيا در مركز از افراد سالمند نيز مراقبت مي شود؟

بله 

خير 

سالمندان (نفر):

خير ( در صورت اعزام ماموريت پرسنل شاغل در مركز

آيا پرسنل شاغل در مركز توانبخشي برای ماموريت به خارج اعزام مي شوند؟ بله 

توانبخشي ،بيمه گذار مي بايست ليست اسامي مامورين را در زمان صدور بيمه نامه ارائه نمايد)
آيا مددجويان به خارج از مركز توانبخشي اعزام مي شوند /بله 

خير ( در صورت اعزام مددجويان مراكز توانبخشي جهت فعاليت های فوق

برنامه (مانند تورهای يک روزه يا چند ساعته) ،بيمه گذار مي بايست  42ساعت پيش از اعزام ،مراتب را به بيمه گر اعالم نمايد)
درخواست اعمال فرانشيز(برای كليه تعهدات) به ميزان :پنج درصد 
مدت بيمه:

از ساعت  42روز

شرح تعهدات مورد تقاضا

ده درصد 

پانزده درصد 

بيست و پنج درصد

تا ساعت  42روز
حداكثر تعهدات مورد تقاضا برای هر نفر در هر حادثه -ريال

حداكثر تعهدات مورد تقاضا در مدت بيمه
نامه -ريال

-1هزينه پزشکي
-4غرامت فوت و نقص عضو در ماه های غير
حرام
-3غرامت فوت در ماه های حرام

تاريخ :

نام و امضاء نماينده  /كارگزار بيمه

نام و امضاء متقاضي بيمه

