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دارد که این میداردکلیه اظهارات مندرج در این پیشنهاد و پرسشنامه ، مقرون به صحت و منطبق با آخرین اطالعات بیمه گذار می باشد و همچنین موافقت بدین وسیله اعالم 

از آن تعهدی ندارد. بیمه گذار موظف است پرسشنامه اساس صدور بیمه نامه و جزء الینفك آن قرار گیرد بیمه گر فقط در چارچوب مقررات و شرایط بیمه نامه مسئول است و خارج 

 غییر دهد .هر گونه تغییر در مورد بیمه را که موجب تشدید خطر شود به بیمه گر اطالع دهد و بیمه گر حق دارد متناسب به آن نرخ و شرایط بیمه را ت
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 مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث

 حداکثر تعهد مورد بیمه

 بدنیخسارات  .1
 

 ریال حداکثر غرامت برای هر شخص در هر حادثه 

 ریال حداکثر غرامت در طول مدت بیمه نامه 

 هزینه پزشکی .2
 ریال هزینه پزشکی برای هر نفر

 ریال هزینه پزشکی در طول مدت بیمه نامه

 زیانهای مالی .3
 ریال زیان مالی در هر حادثه

 ریال زیان مالی در طول مدت اعتبار بیمه نامه

 ریال جمع کل مبالغ مورد درخواست

 

 

 :شرح دهید اند لطفاًآالت سابقه خسارتی داشتهدرصورتیكه ماشین .63
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