کدFO-LP-77-02 :
فرم درخواست ابطال/بازخرید بیمه نامه های عمر انفرادی
بیمه گذار محتزم ،خواهشمنذ است به تمامی موارد منذرج در این فزم با دقت و به صورت خوانا پاسخ دهیذ.

شماره بیمه نامه-------------------- :

کذ رایانه بیمه نامه----------:

تاریخ صذور بیمه نامه--------------:

درخواست

موضوع
گواهی بیمه گذار

این قسمت توسط بیمه گذار تکمیل گزدد

بیمه گذار

ًبم ٍ ًبم خبًَادگیً ---------------------- :بم پذس -----------------:کذ هلی -------------------:ضوبسُ ضٌبسٌبهِ-----------:
تلفي ثبثت ثب رکش کذ ضْش-----------------:

ثبصخشیذ ثیوِ ًبهِ

تلفي ّوشاُ(الضاهی)---------------------:

تبسیخ دسخَاست---------------:

اثطبل ثیوِ ًبهِ (غشفبً تب  20سٍص اص تبسیخ غذٍس ثیوِ ًبهِ اهکبًپزیش است).

ثذیٌَسیلِ گَاّی هی ضَد کِ اطالعبت هٌذسج دس فشم سا ثب غحت ٍ دلت تکویل ًوَدُ ام  .ضوٌبً ثب اطالع اص ضشایط اثطبل /فسخ ثیوًِبهِّبی
عوش اًفشادی هَافمت خَد سا دس استجبط ثب توبهی هفبد آى اعالم هی داسم.
نام و نام خانوادگی بیمهگذار
تاریخ و امضاء
ضعجِ

ًوبیٌذگی

کذ ضعجًِ/وبیٌذگی:

تلفي:

(شعبه ،نماینذگی)

تاییذ درخواست و احزاس هویت بیمه گذار

نظز کارشناس شعبه /نماینذه
ایٌجبًت  --------------------------ضوي احشاص َّیت ثیوِگزاس هحتشم آلبی/خبًن  ، ---------------------دسخَاست ٍی هجٌی ثش
اصخشیذ
ة

اثطبل ثیوِ ًبهِ عوش اًفشادی ثِ ضوبسُ ٍ --------------------------------کذ سایبًِ ---------------سا تبییذ ٍ

اعالم هیذاسم  .ضوٌبً تَضیحبت تکویلی دس خػَظ دسخَاست ثیوِ گزاس اسائِ گشدیذ ٍ توبهی اٍساق ثیوِ ًبهِ (ضبهل اغل ثیوِ ًبهِ ،ضشایط
عوَهی ٍ سبیش ضوبئن آى ) دسیبفت ٍ دس پشًٍذُ غذٍس ثبیگبًی ضذُ است.

کارشناس شعبه /نماینذگی
تاریخ/مهز و امضاء
 .1هسئَلیت ّشگًَِ تجعبت حمَلی ًبضی اص سَء استفبدُ ّبی احتوبلی اص هٌذسجبت فشم هضثَس ثِ عْذُ تبئیذ کٌٌذُ دسخَاست خَاّذ ثَد.

تذکزات

 .2ضشط اغلی ثشسسی فشم هضثَس ،تکویل کبهل فشم ٍ اسائِ هذاسن الصم هطبثك ثب آخشیي هجوَعِ ثخطٌبهِّبی هذیشیت اضخبظ اًفشادی
هیجبضذ.
 .3تبسیخ هالن تطخیع اثطبل ثیوِ ًبهِ یب هحبسجِ اسصش ثبصخشیذی ثش اسبس تبسیخ ثجت دس سیستن اتَهبسیَى اداسی ضشکت هی ثبضذ  .لزا
توبهی ضعتً /وبیٌذگبى ثِ هحض دسیبفت دسخَاست ،دس اسشع ٍلت ًسجت ثِ ثجت دسخَاست دس سیستن اتَهبسیَى الذام فشهبیٌذ.

نظز کارشناسی

(مذیزیت اشخاص انفزادی)

ضوبسُ ًبهِ دسخَاست -----------------------:تبسیخ ًبهِ دسخَاست -----------------------تبسیخ غذٍس حَالِ----------------:
ایٌجبًت -------------------------ضوي ثشسسی دسخَاست ثیوِگزاس ٍ تبییذ آى ،هجلغ  -------------------سیبل سا ثِ عٌَاى
اسصش ثبصخشیذ

حك ثیوِ لبثل عَدت پس اص کسش ّضیٌِ ّب اعالم هیذاسد.

امضاء کارشناس
تْشاى ،ثلَاس هیشداهبد ،هیذاى هبدس ،خیبثبى ثْشٍصً ،جص کَچِ یکن ،پالن  11خط ٍیژُ23047:

تاییذ مذیزیت
تلفي22277775:

فکسwww.novininsurance.com 22923846 :

