فرم درخواست تسويه پيش از موعد )فك( وام به اعتبار اندوخته
بيمه نامه عمر انفرادي

كدFO-LP-80-01 :
ﺻﻔﺤﻪ ١ :از ١

بيمهگذار محترم ،خواهشمند است به تمامي موارد مندرج در اين فرم با دقت و به صورت خوانا پاسخ دهيد.

شماره بيمهنامه------- :كد رايانه وام -------------:كد بيمهگذار ----------------:تاريخ صدور وام -----/---/---:

بيمهگذار

نام و نام خانوادگي ----------------------------- :نام پدر --------------------:كد ملي----------------------------------:
تلفن ثابت با ذكر كد ﺷﻬر ----------------------:تلفن همراه)الزامي(---------------------:كد پستي------------------------:
آدرس---------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
تسويه پيش از موعد وام به اعتبار اندوخته بيمه نامه ) فك وام (
مدت زمان بازپرداخت وام :يكساله 

دو ساله 

سه ساله 

روش بازپرداخت اقساط وام :ماهانه  ساﻻنه 

 تسويه پيش از موعد وام منوط به پرداخت اقساط وام تا تاريخ درخواست فك وام مي باﺷد .

شرايط فك وام

اين قسمت توسط بيمه گذار تكميل گردد

درخواست

موضوع

تاريخ درخواست--------/---/--- :

 در صورت تاخير در تسويه اقساط وام  ،مبلغ جريمه ديركرد ) با احتساب ماليات و عوارض متعلقه ( محاسبه و از بيمه گذار اخذ خواهد
ﺷد.
 مﻬلت پرداخت و تسويه بدهي بابت فك وام  ،حداكثر ١٠روز بعد از تاريخ صدور فك وام مي باﺷد .
 مبلغ ماليات و عوارض از بﻬره باقيمانده در زمان فك وام محاسبه و با تسويه از محل فك وام به بيمه گذار عودت مي گردد.

گواهي بيمه گذار

بدينوسيله صحت و دقت اطﻼعات تكميلﺷده در فرم را تاييد نموده و موافقت خود را در ارتباط با تمامي مفاد آن اعﻼم ميدارم.
نام و نام خانوادگي بيمهگذار

تاريخ  ------/---/---امضاء
ﺷعبه 

نمايندگي 

كد ﺷعبه /نمايندگي:

تلفن:

)شﻌبه /نمايندگي(

هويت بيمه گذار

تاييد درخواست و احراز

نﻈر كارشناس شﻌبه /نماينده
اينجانب  --------------------------ضمن احراز هويت بيمهگذار محترم آقاي /خانﻢ  ---------------------درخواست وي مبني بر
فك وام بيمهنامه عمر انفرادي به ﺷماره ---------------------------و كد رايانه وام  ---------------را تﺄييد مينمايﻢ.
كارشناس شﻌبه /نمايندگي
تاريخ  ------/---/---امضاء

نﻈر كارشناسي

)مديريت بيمه هاي اشخاص انفرادي(

ﺷماره نامه درخواست -----------------------:تاريخ نامه درخواست -----------------:تاريخ ارسال به مالي فك وام ---------- :
اينجانب ------------------------- :ضمن بررسي درخواست بيمهگذار و تاييد آن ،مبلغ --------------------------ريال را به
عنوان مبلغ فك وام اعﻼم ميدارد.
امضاء كارشناس

تاييد مديريت

