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: ...................................................................     خیر             تاریخ خرید خودرو □بله        □آیا در طول یکسال گذشته تغییر مالکیت  صورت گرفته است؟  
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: ...................................................................بیمه گذار/ کد پستی مالک: ..................................................................................... بیمه گذار/ آدرس مالک
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فرم پیشنهاد صدور بیمه شخص ثالث و حوادث راننده
:   ....................................  کد فرم 

:     ....................................   تاریخ 

ک
ت مال

صا
مشخ

/
راننده

ت خودرو
صا

مشخ

بار.............  نداشته ام   □، بدون استفاده از بیمه نامه به زیاندیده خسارت پرداخت نموده اید ؟     (که راننده بوده اید)تا کنون درچند مورد خسارت 

ی مورد 
پوششها

ریال2،000،000،000: ریال ، حوادث راننده 50،000،000: ریال ، مالی 2،000،000،000: جانی  □

ریال2،0000،000،000: ریال ، حوادث راننده 60،000،000: ریال ، مالی 2،400،000،000: جانی □

:بیمه گذار /ریال       امضاءمالک2،000،000،000: ریال ،  حوادث راننده 70،000،000: ریال ، مالی 2،800،000،000: جانی  □

ل
ت بیمه نامه سال قب

صا
مشخ

جانی□مالی     □:  نوع خسارت : .....................   یک کوپن     نام مقصر □ 
جانی□مالی     □:  نوع خسارت : ....................   دو کوپن        نام مقصر □ 

جانی□مالی     □:  نوع خسارت : .....................   سه کوپن       نام مقصر □ : ...............................نام شرکت صادر کننده 

ت 
رسید دریاف

تحویل اینجانب :.............درتاریخ:............به شماره سریال....................... اصل بیمه نامه شماره 

:بیمه گذار/ امضاء مالک.                   گردید .................

: .............کد نماینده: .................. نام متصدی صدور

:امضاء و مهر نمایندگی 

فرم پیشنهاد صدور بیمه شخص ثالث و حوادث راننده
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جانی□مالی     □:  نوع خسارت : ....................   دو کوپن        نام مقصر □ 
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تحویل اینجانب :.............درتاریخ:............به شماره سریال....................... اصل بیمه نامه شماره 

:بیمه گذار/ امضاء مالک.                   گردید .................

: .............کد نماینده: .................. نام متصدی صدور

:امضاء و مهر نمایندگی 

جانی□مالی     □:  نوع خسارت : .....................   سه کوپن       نام مقصر □ : ...............................نام شرکت صادر کننده 

بار.............  نداشته ام   □، بدون استفاده از بیمه نامه به زیاندیده خسارت پرداخت نموده اید ؟     (که راننده بوده اید)تا کنون درچند مورد خسارت 

ی مورد 
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ریال2،000،000،000: ریال ، حوادث راننده 50،000،000: ریال ، مالی 2،000،000،000: جانی  □

ریال2،0000،000،000: ریال ، حوادث راننده 60،000،000: ریال ، مالی 2،400،000،000: جانی □

:بیمه گذار /ریال       امضاءمالک2،000،000،000: ریال ،  حوادث راننده 70،000،000: ریال ، مالی 2،800،000،000: جانی  □


