
                                                                                                                                        

       

                                                    13: .........../ ........./ ..........                          جاریخ 

 فرم درخواست الحاقیه
 ..........................................................واحر ظرور ةیمى هامى عمس و جامین آجیى صعتى 

  ةا سالم و اححسام

 .این فسم ظسفاً جٌسط صذط ةیمى گزار جکمیم گسدد: جٌجى 

 48 / ............................... / 13............................... / ............ ةیمى گزار ةیمى هامى ............................................................... ةا کر مهی .................................................................................. ایوجاهب 

 :جغییس صسایط ذیم را دارم/دردٌاسث اظالح

 (افشایش متهغ در پایان يس سال ةیمى ای امکان پزیس می ةاصر)ریال..................................... ریال ةى ......................................   از مبلغ حق بیمهکايش / افشایش *

 ریال..................................... ریال ةى ........................................   از مبلغ سپردهکايش / افشایش * 

 سال.............. سال ةى ...............   از مدت بیمه نامهکايش / افشایش * 

 ةساةس حق ةیمى.................. ةساةس حق ةیمى ةى ...................  از ضریب سرمایه بیمه عمرکايش / افشایش * 

 (جغییس این پٌصش در پایان سال ةیمى ای امکان پزیس می ةاصر).............. %ةى  .............% نرخ حق بیمهکايش / افشایش * 

 ............. %ةى ............. %  از نرخ سرمایه بیمه عمرکايش / افشایش * 

 (جغییس این پٌصش در پایان سال ةیمى ای امکان پزیس می ةاصر).................................... ةى .................................  از حق بیمه روش پرداختجغییس * 

 :.............................................................................................................................................................................................................................. آدرس ..................................... صًس :تغییر آدرس منسل

  : .......................................................تغییر ضماره تلفن همراه

 :حذف پوشش های تکمیلی به شرح ذیل / اضافه *

      حق ةیمى          50%        100%حزف پٌصش:     معافیث از پسدادث*     :ازکارفتادگی کامل و دائم 

    سسمایى ةیمى عمس          10%           25%       40%حزف پٌصش:         پسدادث سسمایى     *(: .................................................. ضغل بیمه ضده  ) 

     ةساةس سسمایى ةیمى عمس    سى    دو     یکحزف پٌصش:                               فٌت *  :حادثه 

     ةساةس سسمایى ةیمى عمس    سى    دو     یکحزف پٌصش:     هلط عضٌ و از کارافحادگی*

   اعحعاب، صٌرش ، ةهٌا      زنشنى و آجضفضان:   دطسات اضافی ةیمى حادثى       5% 10%حزف پٌصش:                   يشیوى پشصکی *

     سسمایى ةیمى عمس    10%  20%  30% حزف پٌصش                                        :بیماری خاص 

   ةساةس حق ةیمى ماياهى       500   750   1000    1500      حزف پٌصش :کاهص سرمایه آتص سوزی منسل مسکونی/ افسایص*

: ...........................................................................................................................................................................................................................  آدرس :  ............................. صًس : هضاهی موشل مسکٌهی*

      10%%5:       درظر افشایش سسمایى آجش سٌزی زنشنى و آجضفضان يمساه ةا آجش سٌزی : پٌصش دطسات اضافی :  .......................................................      کر پسحی 

 :تغییر استفاده کننده از سرمایه بیمه در صورت حیات

 درظر هستث کر مهی هام پرر هام و هام داهٌادگی ردیف

1      

 :تغییر استفاده کننده از سرمایه در صورت فوت بیمه ضده 

 درظر هستث کر مهی هام پرر هام و هام داهٌادگی ردیف

1      

2      

3      
 

 .جکمیم فسم گٌايی پشصکی انشامی می ةاصر( افشایش جعًرات صسکث)در ظٌرت جادیس در اكساط پسدادحی و افشایش حق ةیمى (1  :توجه 

 .جکمیم این فسم ةرون ظرور انحاكیى يیچگٌهى جعًری ةسای صسکث ایجاد همی همایر (2

 
 تاریخ : ............ شماره قسط -                                                                آخرین قسط پرداختی

 

 :هام و امضا ةیمى گزار: ..............................................                              جهفن يمساه همایوره:                                 مًس و امضا همایورگی

 :                    جاریخ: .........................................                              جهفن يمساه ةیمى گزار:                                                     جاریخ

 

 ...................................:  تاریخ پرداخت .................: ضماره قسط -  آخرین قسط پرداختی


