
   
                    FO-CA-32-03        

  
  

  فرم پرسشنامه انعقاد يا تمديد قرارداد
  

  :  درخواست انعقاد قرارداد ....... ................ با کد...... .....................................بیمه گذار
درصد ..............اقساط با پیش پرداخت oنقد  :نحوه پرداخت حق بیمه............... درصد تخفیف  oبیمه بدنه گروهی  

 . ماهانه مساوي متوالی قسط..... .........حق بیمه نقد و الباقی  در
اقساط با پیش  oنقد : نحوه پرداخت حق بیمه ................درصد تخفیف  oتخفیف توافقی ثالث  o ثالث اقساطی 

   :با مشخصات زیر را دارد ماهانه مساوي متوالی قسط..... .........قی دردرصد حق بیمه نقد و البا..............پرداخت

       oخیـر       o؟  بلـی  خواهـد بـود  نام بیمه گذار در قـرارداد بـا نـام بیمـه گـذار در بیمـه نامـه یکسـان          - 1
 ..........................................................: می باشد آنهاچنانچه پاسخ خیر است چه رابطه اي بین 

ــرادتعــداد  - 2 ــر و حــداقل................. گــروه  اف ــورد تعهــد و حــداکثر  نف             .............حــداقل تعــداد بیمــه نامــه م
 .فقره   ..............حداکثر 

 .............................................................. : قرارداد گروه از خارج بیمه گذاران چگونگی کنترل عدم ورود - 3
ــا  -4 ــوع خودروه ــواري  o :ن ــداد س ــارکشo    ......... تع ــداد ب ــار   o........... تع ــداد اتوک                                     ............. تع

o  تعدادموتورسیکلت ............ 
 ..............سهم صدور ثالث ...................: معرف تاریخ شروع فعالیت  ......................:  در قراردادمعرف کد  -5

     ....................... بدنه در یکسال گذشته  نسبت خسارت  .................. ثالث در یکسال گذشته  نسبت خسارت
  oخیر    oبلی  .   آیا بیمه گذار در سایر رشته ها داراي پرتفوي میباشد - 6
  .  گزارش تلفیقی بپیوست ارسال شوددر صورتی که جواب بلی میباشد  

                                                                              
 : به سئواالت زیر پاسخ دهید "لطفادر صورتی که قرارداد تمدیدي میباشد   •

 
      oخیر          oبلی    .صادر نموده است خارج از گروه بیمه نامهقرارداد اعتبار  آیا نماینده در طی تاریخ - 1
   oخیر          oبلی          .بیمه گذار به تعهدات خود در انتقال پرتفوي به بیمه نوین عمل نموده است - 2
    . جواب بلی میباشد گزارش عملکرد بیمه گذار را ارسال نماییددر صورتی که  -
  ..............................بدنه  نامه عداد صدور بیمهت............ ........تعداد صدور بیمه نامه شخص ثالث   -3
     . میباشد ..... ..............درصد و در بیمه بدنه . ............ نسبت خسارت قرارداد در بیمه شخص ثالث - 4
 oندارد           ریال  ................................ مبلغ  oقرارداد بدهی معوق دارد   -5
  oخیر          oبلی      .داد همانند شرایط سال گذشته تمدید گردد آیا قرار - 6

                                                    .  اعالم گردد بشرح ذیل در صورتی که پاسخ خیر میباشد شرایط جدید
  : توضیح 

  مهر و امضاء رییس شعبه                                                                                                    
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  :اظهارنظر مدیریت بیمه هاي خودرو
  oنمیشود    oشودتمدید قرارداد بشرح ذیل موافقت می //  با سالم و احترام؛ با انعقاد

  : توضیح 


