بیمــه گــذار گرامــی ،خواهشــمند اســت بــه تمــام مــوارد ایــن فــرم بــا صداقــت و بــه صــورت کامــل و خوانــا پاســخ دهیــد و ســپس امضــاء نماییــد .شــرط اصلــی اعتبــار بیمــه نامــه ،صحــت اطالعــات در ایــن
پیشــنهاد و پاســخ هــای شــما اســت و بــه آن اســتناد خواهــد شــد.ضمناً تکمیــل ایــن پیشــنهاد هیچگونــه تعهــدی بــرای بیمــه گــر ایجــاد نمــی نمایــد .بــه منظــور رعایــت حقــوق بیمــه گــذار و اســتفاده
کننــدگان بیمــه نامــه ایــن فــرم بــدون هــر گونــه خــط خوردگــی و یــا الک گرفتگــی پذیرفتــه خواهــد شــد.
کد رایانه ............................................................... :واحد صدور ...................................................................... :نام و کد معرف ............................................................................ :تاریخ تکمیل پیشنهاد.................................................. :
نام و نام خانوادگی/نام شرکت.......................................................... :
( حداقل  18سال)

مشخصات بیمه گذار

شماره ملی(حقیقی)/شماره ثبت(حقوقی)  ..........................................................شماره شناسنامه  ........................................محل تولد  .................................محل صدور  ................................نام پدر.............................
شغل اصلی  ...............................................................................شغل فرعی (.........................................................................توجه :لطفا از عناوین عام شغلی مانند آزاد ،کارگر،کارمند و عنوان رشته تحصیلی استفاده نفرمایید).

تاریخ تولد  13...... /....... /.......جنسیت :مرد

زن

متاهل

وضعیت تاهل :مجرد

میزان درآمد ماهیانه ...............................................ریال تلفن همراه (الزامی) ...........................................................

محل سکونت(الزامی) :استان ،شهر و آدرس...................................................................................................................................................... :تلفن ثابت(با ذکر کد شهر -الزامی).................................................................
محل کار :استان ،شهر و آدرس.......................................................................................................................................................................................................................... :کد پستی (الزامی) ................................................
سایر ( ....................................در صورت مثبت بودن پاسخ نیاز به تکمیل این قسمت نمی باشد).

نسبت بیمه شده با متقاضی  :خودم

مشخصات بیمه شده

نام و نام خانوادگی............................................................................... :
شماره ملی  ............................................................................شماره شناسنامه  .............................................محل تولد  ................................................محل صدور .............................................نام پدر ................................
شغل اصلی  ................................................................شغل فرعی ( ......................................................................................توجه :لطفا از عناوین عام شغلی مانند آزاد ،کارگر،کارمند و عنوان رشته تحصیلی استفاده نفرمایید).

تاریخ تولد  13....... /....... /.......جنسیت :مرد

زن

وضعیت تاهل :مجرد

متاهل

تلفن ثابت(با ذکر کد شهر -الزامی)  ................................................تلفن همراه (الزامی) .............................................

محل سکونت(الزامی) :استان ،شهر و آدرس....................................................................................................................................................................................................................................................................................... :
محل کار :استان ،شهر و آدرس ......................................................................................................................................................................................................................... :کد پستی (الزامی) ................................................
قسط حق بیمه ......................................... :ریال  -2تعداد اقساط درسال:

-1

مشخصات بیمه نامه مورد درخواست

حق بیمه یکجا .......................................... :ریال

یک قسط

 -4سرمایه فوت به هرعلت  ...............................................ریال

دوقسط

بلی(یک برابر

دوبرابر

دوازده قسط

 -5ضریب افزایش ساالنه سرمایه فوت :صفر

 -7پوشش فوت در اثر حادثه:
سه برابر

چهارقسط

 -3ضریب افزایش ساالنه حق بیمه:

%5

صفر
%10

%15

%5

%10

%20

%15

%25

%20

 -6مدت بیمه نامه ............................. :سال

 -8پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت ازکارافتادگی دائم وکامل (ناشی از حادثه یا بیماری)
چهاربرابر

سرمایه فوت به هرعلت)  -خیر

بلی

خیر

(درصورتی که بیمه گذار با بیمه شده یکی نباشد پوشش معافیت درصورت فوت بیمه گذار نیز برقرارخواهد بود).

 1-7نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم و کامل ناشی ازحادثه:

بلی

خیر

 2-7هزینه های پزشکی ناشی از حادثه :

بلی

خیر

بلی ( یک برابر

 -9پوشش امراض خاص:

بلی

خیر

 -10مبلغ اندوخته اولیه(واریز متفرقه) ................................................................................................... :ریال

به صورت غرامتی و به شرط احراز هریک از بیماریهای خاص

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

 1-8پوشش مستمری از کارافتادگی
دو برابر

سه برابر

چهار برابر

حق بیمه ساالنه ) خیر

 -11آیا حق بیمه پوششهای اضافی از حق بیمه اصلی کسرگردد؟

نسبت با بیمه شده جنسیت

تاریخ تولد ذینفع

خیر

بلی

درصد سهم

اولویت

مشخصات استفاده کنندگان

حیات

1
2

درصورت فوت

1
2
3
4

سوابق بیمه ای

آیا در حال حاضر بیمه عمر یا حادثه صادره شده ،در جریان صدور یا رد صدوردارید؟ در صورت مثبت بودن جدول ذیل را تکمیل نمایید.

نام شرکت بیمه

شماره بیمه نامه  /پیشنهاد

سرمایه فوت(ریال)

بلی

خیر

توضیحات  /دلیل رد یا صدور

صفحه  1از 2

بیمه گذار(در صورت یکسان نبودن بیمه گذار با بیمه شده و درخواست اخذ پوشش معافیت جدول ذیل تکمیل گردد).

بیمه شده

 1قد بیمه گذار ....................................سانتی متر وزن بیمه گذار ............................کیلوگرم
وزن بیمه شده ........................کیلوگرم
 1قدبیمه شده ..........................سانتی متر
خیر
( 2مخصوص آقایان) آیا خدمت نظام وظیفه انجام داده اید :بلی
خیر
( 2مخصوص آقایان) آیا خدمت نظام وظیفه انجام داده اید :بلی
در صورت معافیت پزشکی علت آن را با ذکر ماده و بند مربوطه بیان نمایید.......................... .
در صورت معافیت پزشکی علت آن را با ذکر ماده و بند مربوطه بیان نمایید.......................... .
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(مخصوص خانم ها) چنانچه بیماری زنانه دارید ،توضیح دهید................................................... .
(مخصوص خانم ها) چنانچه بیماری زنانه دارید ،توضیح دهید................................................... .
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
 3آیا از موتور سیکلت به طور مستمر استفاده می نمایید؟ بلی

 3آیا از موتور سیکلت به طور مستمر استفاده می نمایید؟ بلی

خیر

خیر

 4آیا ورزش حرفه ای ،مسافرتهای مستمر و یا فعالیتهای جنبی دیگر انجام می دهید؟
 4آیا ورزش حرفه ای ،مسافرتهای مستمر و یا فعالیتهای جنبی دیگر انجام می دهید؟
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
5

وضعیت سالمت پدر :سن  .................نوع بیماری ...................................علت فوت ....................
وضعیت سالمت پدر :سن  ...............نوع بیماری ...................................علت فوت ......................
5
افراد خانواده مادر :سن  ................نوع بیماری ..................................علت فوت .....................
افراد خانواده مادر :سن  .............نوع بیماری ..................................علت فوت ........................

سابقه ابتال یا داشتن بیماری در بیمه شده

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16

17
18
19
20
21

بيماري هاي قلب و عروق شامل درد قفسه سينه و فشار خون یا سکته قلبی
بيماري هاي دستگاه تنفسي(سرفه مزمن ،آسم)
بيماري های غدد داخلی نظیر تیروئید ،قند(ديابت)
بيماري هاي خوني شامل سابقه تزريق خون ،كم خوني ها و تاالسمي
بيماري هاي افسردگي ،تشنج و سکته مغزی و ام اس
سرطان ها (پوست ،معده ،مغز و غیره)
بيماري هاي استخواني ،عضالت ،مفاصل و مشکالت حرکتی
بیماری های عفونی مانند سل ،هپاتیت ،ایدز
بيماري هاي كليه و مجاري ادراری و پروستات شامل سنگ کلیه ،عفونت ادراری و غیره
مشکل بینایی یا شنوایی (کم بینایی ،نابینایی ،کم شنوایی ،ناشنوایی)
استفاده از دارو به طور منظم و بیش از  6ماه
آیا از سیگار(قلیان) استفاده می نمایید؟ ..............نخ  ..........................باردرروز
آیا از مواد مخدر یا مشروبات الکلی استفاده می نمایید؟
آيا در شش ماه گذشته كاهش يا افزايش وزن داشته ايد؟
آيا تاكنون بستري یا عمل جراحي در بيمارستان داشته ايد؟
آيا به بيماري ديگري مبتال بوده ايد كه ذكر نشده باشد؟

بلی خیر
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16

17
18
19
20
21

 22آیا دچار نقص عضو یا ازکارافتادگی شده اید؟
علت؟....................................کدام ناحیه؟.........................................چند درصد؟.........

سابقه ابتال یا داشتن بیماری در بیمه گذار

بيماري هاي قلب و عروق شامل درد قفسه سينه و فشار خون یا سکته قلبی
بيماري هاي دستگاه تنفسي(سرفه مزمن ،آسم)
بيماري های غدد داخلی نظیر تیروئید ،قند(ديابت)
بيماري هاي خوني شامل سابقه تزريق خون ،كم خوني ها و تاالسمي
بيماري هاي افسردگي ،تشنج و سکته مغزی و ام اس
سرطان ها (پوست ،معده ،مغز و غیره)
بيماري هاي استخواني ،عضالت ،مفاصل و مشکالت حرکتی
بیماری های عفونی مانند سل ،هپاتیت ،ایدز
بيماري هاي كليه و مجاري ادراری و پروستات شامل سنگ کلیه ،عفونت ادراری و غیره
مشکل بینایی یا شنوایی (کم بینایی ،نابینایی ،کم شنوایی ،ناشنوایی)
استفاده از دارو به طور منظم و بیش از  6ماه
آیا از سیگار(قلیان) استفاده می نمایید؟ ..............نخ  ..........................باردرروز
آیا از مواد مخدر یا مشروبات الکلی استفاده می نمایید؟
آيا در شش ماه گذشته كاهش يا افزايش وزن داشته ايد؟
آيا تاكنون بستري یا عمل جراحي در بيمارستان داشته ايد؟
آيا به بيماري ديگري مبتال بوده ايد كه ذكر نشده باشد؟

بلی خیر

 22آیا دچار نقص عضو یا ازکارافتادگی شده اید؟
علت؟....................................کدام ناحیه؟.........................................چند درصد؟.........

 23در صــورت مثبــت بــودن هر یک از ســواالت فوق با ذکــر بیماری ،زمان شــروع بیماری ،نوع  23در صــورت مثبــت بــودن هــر یــک از ســواالت فوق بــا ذکر بیمــاری ،زمــان شــروع بیماری،
نــوع و میــزان داروی مصرفــی ،درمــان انجــام شــده و وضعیــت فعلــی بیمــه گــذار را توضیح
و میــزان داروی مصرفــی ،درمــان انجــام شــده و وضعیــت فعلی بیمــه شــده را توضیح دهید.
دهیــد( .در صــورت جراحی  ،تاریخ و علت عمل جراحی یا بســتری شــدن را بیان نمایید) ....
(در صــورت جراحــی  ،تاریــخ و علــت عمــل جراحی یا بســتری شــدن را بیــان نماییــد) ........
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

امضا بیمه گذار
و بیمه شده

اینجانبــان (بیمــه گــذار و بیمــه شــده) امضــاء کننــدگان ایــن پیشــنهاد اعــام میداریــم کــه بــه تمامــی ســواالت مشــروحه در ایــن فــرم بــا صداقــت و بــه نحــو کامــل پاســخ داده و از مقــررات و
شــرایط عمومــی و خصوصــی بیمــه نامــه کــه جــزء الینفــک ایــن قــرارداد مــی باشــد ،اطــاع کامــل حاصــل نمــوده و اعــام مــی نماییــم کــه پاســخ هــای داده شــده کامـ ً
ا درســت و عیــن واقعیــت
بــوده و مطلــع هســتیم کــه هــر گونــه اظهــار خــاف واقــع و خــودداری از واقــع گویــی بــه موجــب قانــون بیمــه باعــث ابطــال قــرارداد بیمــه عمــر و از دســت دادن مزایــای آن خواهــد شــد.
نام و نام خانوادگی بیمه گذار /تاریخ /امضاء......................................................... :

نام و نام خانوادگی بیمه شده /ولی یا قیم بیمه شده /تاریخ /امضاء.................................................................. :

معرف

(بازاریاب)

اینجانــب ،اینجانبــان شــخصاً بیمــه گــذار بیمــه نامــه و بیمــه شــده را مالقــات نمــوده ضمــن احــراز هویــت و ارائــه اطالعــات کافــی و دقیــق در بــاره شــرایط بیمــه نامــه و میــزان تعهــدات و ارزش
بازخریــد آن ،صحــت امضــاء بیمــه گــذار بیمــه نامــه و بیمــه شــده را تاییــد مــی نماییــم.
نام و نام خانوادگی بازاریاب /تاریخ /امضاء............................................................... :

نام و نام خانوادگی معرف /تاریخ /امضاء /مهر.............................................................................................................. :

نظرکارشناسی

نظر پزشک معتمد شرکت ...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

نظر نهایی .....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

مهر و امضای پزشک معتمد  /تاریخ........................................................ :

امضا  /تاریخ........................................................ :

تهران ،بلوارمیرداماد ،میدان مادر ،خیابان شهید سنجابی ،نبش کوچه یکم ،پالک  11خط ویژه )021(23047 :تلفن )021( 22277775 :فکس)021( 22923846 :

صفحه  2از 2
www.novininsurance.com

