تاریخ :

پیشنهاد بیمه نامه مسافرین به خارج از کشور

نام و کد معرف :

شرکت سهامی بیمه دانا

ایىجاوة تا اعالع کامل اص مضایا ي ششایظ تیمٍ وامٍ ي عثق مشخصات مىذسج دس جذيل ریلل قااالاص ولذيس تیملٍ واملٍ
مسافشت تٍ خاسج اص کشًس سا داسم .
" لطفاً جدول ذیل را صحیح و خوانا تکمیل نمائید زیرا اعتبار بیمه نامه بستگی به اظهارات بیمه شده (مسافر) دارد " .
-1نام و نام خانوادگی
بیمه شده (مسافز)

 -2تاریخ تولد
میالدی

شمسی

 -5کد ملی

 -6کد پستی

 -8مدت اقامت

 -9نام کشورهایی که قصد سفز
دارید

شماره گذرنامه

 -3تاریخ شزوع سفز

 -7آدرس

 -11هدف اس سفز

 -11تلفن

مسایای بیمه نامه :
پشداخت َضیىٍ َاص فًسیتُاص پضشکی ي دوذاوپضشکی  ،دعايص حاًقی  ،اعضام َمشاٌ تیماس اص ایشان دس وًسقیکٍ تیمٍ شذٌ تلی اص
 10سيص متًالی دس تیماسستان تاشذ  ،تاصگشداوذن پیکش تیمٍ شذٌ متًفی تٍ ایشان  ،کمک سساوی ي ساَىملایی دس ولًست سلشقت یلا
مفاًد شذن مذاسک مسافشقی ي ....

نکات قابل توجه :
-1
-2
-3
-4
-5

َضیىٍ َاص مشتًط تٍ تیماسیُاص مًجًد  ،عًد کىىذٌ  ،مضمه یا تیماسیُایی کٍ تیمٍ شذٌ قثالً تٍ آوُا مثلتال تلًدٌ وديسان
وااَت جضء تیماسص محسًب می شًد ) قحت پًش قشاس وذاسد .
َضیىٍ فسخ تیمٍ وامٍ ي یا کاَ مذت سفش  ،تا اخز يیضا ي یا تذين اخز يیضا  ،مثلغ 000/-س 20سیال می تاشلذوتٍ شلشط
عذم خشيج اص کشًس ي اواضاص مذت اعتثاس يیضا)
فشاوشیض  25یًسي دس َش مًسد خساست
دس وًست عذم اوعااد قشاسداد ي عذم پشداخت تمًقع حق تیمٍ  ،ایه پیشىُاد َیچگًوٍ قعُذص تشاص تیمٍ گش ي تیملٍ گلزاس
وخًاَذ داشت .
اعالم خساست تایذ دس اسشع يقت وصمان مشخص شذٌ دس تیمٍ وامٍ ) تٍ ووششکت خذمات سسان)) وًست گیشد.

قاسیخ ي امضاء معشف :

شماسٌ فشم DO – FR – 08-751 :

قاسیخ ي امضاء تیمٍ شذٌ :

شماسٌ تاصوگشص فشم 2 :

