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 ریال-سرمایه خطرات ردیف

  اختمانسارزش  1

  اثاثه ارزش  2

 (سوزی، صاعقه و انفجارآتش: )خطرات اصلیالف(خطرات درخواستی:

      ترکیدگی لوله آب                طوفان و گردباد                 سیل و طغیان آب                    فشانزلزله و آتشب(خطرات فرعی:

سرقتخطر حت پوشش ت ارزش -رقتس ................................. 

            ذکر ارزش آنها الزامی می باشد( ارائه لیست اموال تحت پوشش و سرقت طرخدر صورت انتخاب  ) 

نامه بر اساس صدور بیمه متقاضیسوزی، های آتشنامهبا آگاهی ازشرایط عمومی بیمه..................................................... ،اینجانب/شرکت...........................................

ولشویی باتوجه به قانون مبارزه با پوباشد.دارم که اظهارات ذکر شده در این پیشنهادصحیح میبدینوسیله اعلام می و لیست پیوست هستم، مندرجات فوق

  امه و دستورالعملهای اجرایی آن متعهد و ملزم به رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوطه می گردممجلس شورای اسلامی وآئین ن 6831مصوب دوم بهمن

نمایم کلیه مطالب اعلام شده صحیح بوده و درصورت اطلاع از هرگونه تغییرات بلافاصله تایید می (الذکرذیل )قانون بیمه 61و  ،66,61مواد  آگاهی ازبا و همچنین 

 ا در جریان امور قرار خواهم داد.شرکت بیمه ر

 شده و ارزش واقعی مورد بیمه،گر به تناسب ارزش سرمایه بیمهدر صورتیکه مالی به کمتر از ارزش واقعی آن بیمه شود، بیمهقانون بیمه  61به موجب ماده  -الف

 گردد. لذا ضروری است سرمایه بیمه به ارزش روز تعیین و بیمه مسئول پرداخت خسارت خواهد بود

 ل و باشد، عقد بیمه باط دادهبیمه در موقع قرارداد  واقعیگذار یا نماینده او با قصد تقلب، مالی را اضافه بر قیمت قانون بیمه چنانچه بیمه 66به موجب ماده  -ب

 باشد.حق بیمه دریافتی قابل استرداد نمی

طوری  غیرواقعینماید و مطالب اظهار نشده یا  غیرواقعیگذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات قانون بیمه هرگاه بیمه 61به موجب ماده  -ج

 ور تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد.گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود، حتی اگر مراتب مذکباشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه

گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از است قابل استرداد نیست بلکه بیمهنموده گذار پرداخت وجوهی که بیمه تنهادر این صورت نه 

 .نمایدگذار مطالبه بیمه

هد بود و ه گر نخوابه تنهایی موجد هیچگونه حقی برای بیمه گذار و یا منشاء هیچگونه تعهدی برای بیم واست اعتبار این  پیشنهاد منوط به صدور بیمه نامه -د

  بیمه نامه حاکمیت خواهد داشت.مفاد ، پیشنهادمتن بیمه نامه و این  در صورت وجود تفاوت بین

 "نخواهد بود از سوی شرکت بیمه گر متقاضیدریافت این پیشنها به منزله قبول پیشنهاد "

 بررسی
 مهر وامضا متقاضی بیمه:

 

 

 تاریخ:                                    

 مهر و امضا دریافت کننده پیشنهاد: 
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                                :  داروخانهخانم/ آقای/  

 :                           شناسه ملی شماره شناسنامه/                                                 کدملی/کداقتصادی:            

                 :     سکونت نشانی محل کار/

 :شماره فکس                                         :تلفن همراه                                 تلفن )ثابت(:
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 شهر:                             خیابان:                                         استان:             نشانی:   

 پلاک:                                                                             کوچه:

                                                                     تلفن:                                                    کدپستی:                 

 روز      از تاریخ:                                          تا تاریخ:                                           به مدت:                مدت

ق
سواب
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 تاریخ انقضا:                                                   :سال قبل نامهشماره بیمه                       شرکت بیمه سال قبل:

 خسارت: مبلغ   یخ خسارت:               تار          علت خسارت:           بله       خیر ؟آیا مورد بیمه سابقه خسارت دارد
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