
FO-LP-19                                                                                                                                
   عمربیمه مختلط خسارت  استعالم

  :پرونده  تشکیل شماره                                                                                  : بیمه نامهشماره            
   :بیمه نامهتاریخ شروع                                                                                    :نام بیمه گذار             

     : بیمه نامه ءاقض انتاریخ                                                         :شدهنام بیمه        
   :وقوع خسارتتاریخ   

  □            از کارافتادگی     □فوت                :نوع خسارت
  □ بیماري خاص               □  هزینه پزشکی                
                     ؟ بیمارينوع   □ بیماري       :خسارتعلت  

                                                                 

  ؟ حادثهنوع    □ حادثه                                                   

  : تاریخ اعالم خسارت 
   :وقوع خسارت زمان سن بیمه شده در

   قبالُ خسارت دریافت نموده است؟ از بیمه نامهآیا بیمه شده
   : خسارت تاریخ                   : نوع خسارت
  ریال:                    مبلغ دریافتی

  :                                                    تعهدات بیمه گر 
                                 ریال:  بیمه عمرسرمایه 

  :غرامت مورد درخواست
  :توضیحات

  : بیمه نامه پرداختی آخرین سررسید 
                    :تاریخ وصول                 :روش پرداخت
  حق بیمه معوقه دارد؟در تاریخ وقوع خسارت آیا بیمه گذار 

     □  خیر    □ بلی ):  با مطابقت دفترچه اقساط و سیستم(
   : مورد نیازمدارك 

  )در صورت فوت.(مان ثبت احوال کشوراصل یا تصویر برابر اصل گواهی فوت صادره توسط ساز -□
  )در صورت فوت(.ر برابر اصل گواهی پزشکی قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت و تاریخ آناصل یا تصوی -□
  اصل یا تصویر برابر اصل گزارش مشروح حادثه که توسط مقامات ذیصالح مأمور رسیدگی بـه حادثـه تنظـیم گردیـده و نـام              -□ 

  )در صورتیکه علت خسارت حادثه باشد(.باشد در آن قید شده  و تاریخ وقوع حادثهبیمه شده مصدوم
در ( .بیمه شده دائم ازکارافتادگی کامل و احراز  ، پایان معالجات    ، گواهی پزشک معالج و یا پزشک قانونی مبنی بر زمان شروع           -□

  )از کارافتادگیصورت 
  ) هزینه پزشکی/ از کارافتادگیدر صورت ( .ات معالج پایان عکس رادیولوژي عضو صدمه دیده قبل و بعد از-□
  )بیماریهاي خاص / هزینه پزشکی.( گواهی پزشک معالج همراه با اصل کلیه صورتحسابهاي پزشکی با تاَئید مراجع درمانی-□
  )ردا موهمهدر .( صادرهبیمه نامهپیشنهاد بیمه و و   بیمه شده تصویر شناسنامه-□

  ) باشدیکه حادثه ناشی از رانندگی شخص بیمه شدهدر صورت(گواهینامه رانندگی بیمه شده  -□     
    محل وقوع حادثه ، محـل کـار ، محـل سـکونت یـا محـل بـستري       ازگزارش کارشناس خسارت مبنی بر تحقیقات بعمل آمده   -□     

 تاَئیـد آن خـسارت در  علـت و تـاریخ وقـوع    ،  خسارتایجاد صحت بطور کلی ،) در موارد غیر فوت( رؤیت بیمه شده  که با  بیمه شده 
  )در همه موارد( .شده باشد

تاریخ                             نام و امضاء کارشناس خسارت                                                                                                                                                       :واحد صدور   
  :معتمدنظرپزشک 

  
  
  
  
                                                                                             مهرو امضاء پزشک                       تاریخ                                                
  

  :پزشک معتمد نظر و  ارسالیمداركاطالعات فوق ، باتوجه به 
  سایر موارد □                  .باشدرداخت میپ ریال قابل  .......................    مورد تاَئید و مبلغ خسارت □

                                                  نهائیمسئول نام و امضاء             .باشدقابل پرداخت نمی..........         ................بلحاظ       خسارت  □ 
 یختار                                                                                
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