
  
  
  

  ،گردد يمه نامه بر اساس اطالعات مندرج در آن صادر ميمه بوده و بياساس انعقاد قرارداد ب ،شنهاديو پ پرسش نامهن يا
  .ديبعمل آ يدقت کاف آنل ين الزم است در تکميبنابرا

  

  )مه گذاريب( يمشخصات متقاض -۱
  
  

  :شغل                      :سن                                         :  کد ملي                                      :                                   ينام و نام خانوادگ

  :كد پستي                                                                 :                                                                               ينشان

  :نشاني الکترونيکي:                                          تلفن

                            :                                                        نامهيصدور گواهو محل خ يتار                                             :                          نامهيگواهو نوع شماره 
  

  

  هيله نقليت وسيمالک تيوضع -۲
           .توسيله نقليه در اختيار اينجانب اس ،ينامه رسم وکالت طبق                   . مباش يم هيله نقليوسمالك  يرسم قطعيطبق سند     

  :شده است يداريخر يبه صورت قولنامه ا     
  )             :                                                                                                                            نشاني:                                    نام و نام خانوادگي مالك(    

  ):توضيح دهيد(ساير     
  
  )ريال                                             :مبلغ رهن                    :                       نام مرتهن( باشد يگر ميا اشخاص ديدر رهن بانک، مؤسسه  هيله نقليوس    

  .باشد يمالک م يد کتبييپرداخت خسارت مستلزم تأ ،نباشد هيله نقليوس يرسم مه گذار در زمان وقوع خسارت مالکيکه ب يدر صورت: توجه
  

  .)ديد فرماييمشخصات را ق ،هيله نقليوس يلطفاً طبق کارت شناساي( هيله نقليوسجدول مشخصات  -۳
  :تيپ  :سيستم  :نوع وسيله نقليه  :شماره پالك

  :مورد استفاده٭  :ظرفيت  :رنگ  :مدل

  :تعداد سيلندر  :سيشماره شا  :شماره موتور

شود،  يم استفاده سرعت شيآزما اي يران لياتومب انجام مسابقات يبرا اي يدياس االشتعال و عيمنفجره، سر مواد حمل يبرا هينقل لهيوس از چنانچه ٭
  :ديموارد را مشخص فرماي

  
  
  
  

  و خسارت يمه ايسابقه ب -۴
  

  

  ر    يخ                                          مهيشرکت ب نزد       يمه بدنه دارد؟ بليسابقه ب هيله نقليوسا يآ
  ر    يخ       يبل  کنند؟ يم يشما رانندگ هيله نقليوسهم با  يگريا افراد ديآ                                                            مه نامه سال قبل يماره بش

    :ديد فرماييک قيموارد آن را به تفکد، يباش يسابقه خسارت م يدارا يتصادف، سرقت، آتش سوز از قبيلل مختلف يبه دالسال گذشته و  يکه ط يدر صورت

  ن خسارتينحوه تأم  حدود مبلغ خسارت  خ وقوعيتار  نوع حادثه  فيرد
    ريسا       از مقصر حادثه        مه بدنهياز ب        ١
  از مقصر حادثه       ساير   از بيمه بدنه               ٢
  از بيمه بدنه        از مقصر حادثه       ساير          ٣

  
  
  
 شت صفحهادامه در پ  

             يا آزمايش سرعت انجام مسابقات اتومبيل راني                                      سريع االشتعال و اسيدي  حمل مواد       ه                               حمل مواد منفجر    

  
  

  بيمه نامه بدنه وسيله نقليه زميني مه و پيشنهادپرسش نا

اره
شم

رم 
ف

 :۱/۴/۲/۱/۱  



 .بلغي که بيمه کرده است با قيمت واقعي مال مسئول خسارت خواهد بودشده باشد، بيمه گر فقط به تناسب م هکه مالي کمتر از قيمت واقعي بيم در صورتي :قانون بيمه ۱۰ماده 

  

  يل اضافيوسا -۵
ـ له نقليوس يازنده روـکه توسط کارخانه س يلير از وسايغ يديل جديکه اقدام به نصب وسا يدر صورت ـ نمـوده ا  ، شـما نصـب شـده اسـت     هي                           د ي

  :دييد فرماير قيافته را در جدول زير ييا تغيد نصب شده يل جديد، مشخصات وسايل نصب شده اقدام کرده اير وساييا نسبت به تغيو 

  كلارزش   يمشخصات فن  تعداد  لهينام وس  فيرد
  حاتيتوض  )اليبه ر(

   افتهير ييتغ      تازه نصب شده          ۱
  ه تازه نصب شده      تغيير يافت          ۲
  تازه نصب شده      تغيير يافته           ۳
  تازه نصب شده      تغيير يافته           ۴
  تازه نصب شده      تغيير يافته           ۵
  تازه نصب شده      تغيير يافته           ۶
  تازه نصب شده      تغيير يافته           ۷

  

  ياضاف يو پوشش ها خطرها -۶
  

نامه،                      يک از آنها به بيمه يمه بدنه به شرح ذيل قابل ارائه مي باشد، لطفاً در صورت تمايل به اضافه نمودن هرخطرها و پوشش هاي اضافي ب
  :موارد را مشخص فرماييد

  

  بلي       خير                                                  :                                         شرايط عمومي بيمه نامه شامل ۵ماده  ۱خطرهاي استثناء شده در بند  -۱
                                               خسارت ناشي از سيل، زلزله و آتشفشان                                                                                            -    
                                                    بلي       خير                                                                                :  شرايط عمومي بيمه نامه شامل   ۵ماده  ۴بند استثنائات  -۲
  يخسارت هاي وارده در اثر پاشيده شدن رنگ، اسيد و ساير مواد شيمياي -  
  :و محدود به مبالغ ذيل) مبلغ بيمه شده% ۱۰حداکثر تا (خسارت  ناشي از سرقت قطعات و لوازم اتومبيل  -۳
  ريال              ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ريال       ،  تا سقف  ۵۰،۰۰۰،۰۰۰تا سقف  ريال        ،  ۳۰،۰۰۰،۰۰۰، تاسقف  ريال       ۰۰۰،۰۰۰،۱۵تا سقف  -  
                                                    بلي       خير                             نهايي و به عللي غير از خطرات تحت پوشش بيمه نامه                                                          شکست شيشه به ت-۴
  بلي       خير                                                                                                                       هزينه اياب و ذهاب در مدت تعمير اتومبيل              -۵
  خير              بلي           % )۵به % ۲۰و کاهش فرانشيز سرقت کلی از % ۵به % ۱۰کاهش فرانشيز خسارتهای کلی از (تعديل فرانشيز خسارتهای کلی -۶
  خير     بلي                                                        )   چنانچه موردبيمه به قيمت واقعی بيمه شده باشد(  سرمايه موردبيمه% ۲۰نوسان قيمت تا  -۷
  يربلی       خ                                                          )اشدچنانچه موردبيمه به قيمت واقعی بيمه شده ب( سرمايه موردبيمه % ۳۰نوسان قيمت تا  -۸
  ريخ بلی                                                                ) چنانچه موردبيمه به قيمت واقعی بيمه شده باشد(  سرمايه موردبيمه% ۵۰ان قيمت تا نوس -۹

  
  

  .زم و قطعات و هزينه اياب و ذهاب برای انواع بارکش ها نيز طبق ضوابط قابل ارائه می باشد٭پوشش بيمه سرقت لوا
 

  

   الـذکر   فـوق   نقليـه  وسيله براي نامه بيمه صدور به نسبت دارم تقاضا شده ارائه اطالعات صحت يديتأ با                          اينجانب                        
،  ي، آتـش سـوز   حادثـه  خطـرات سال در مقابل  کيبه مدت                   /        /          خ يال از تارير                                                به مبلغ
  .ديدر فوق مشخص نموده ام اقدام فرمايکه  ياضاف يپوشش ها و خطرهاو  ي، سرقت کل ، انفجار صاعقه

  .قانون بيمه قابل پرداخت است  ۱۰خسارت با رعايت ماده صورت  نير ايدر غ. شودمه يب )مت روزيق(در بازار  آن يا مت مبادلهيه قب ديبا هيله نقليوس ارزش ٭٭
  

:                                             کارگزار اينده يمهر و امضاء نما                                                                                 :يمتقاض و امضاء ينام و نام خانوادگ

  :تاريخ                                                                                                                                                                      : تاريخ
      

  .براي شركت بيمه پاسارگاد نخواهد بود يگونه حقي براي بيمه گذار و يا تعهد بيمه به تنهايي فاقد هرگونه اعتبار مي باشد و تكميل آن موجد هيچ شنهادو پي نامه اين پرسش


