
 ساهنمای تکمیل پشسشنامه بیمه یاسمنذ:

 

 شذه مشخصات بیمه -1

ضَز کِ زض پصیطش ضرع، هَثط  ّط یک اظ سَاالت زضج ضسُ زض پطسطٌبهِ ثیوِ یبضهٌس سیٌب، ثسلیل ذبغی پطسیسُ هی

  است. ثٌبثطایي، تکویل کلیِ سَاالت پطسطٌبهِ العاهی است.

گصاض احتوبلی لطاض زّس.  ًوبیٌسُ هَظف است کِ زض ٌّگبم پط کطزى پطسطٌبهِ تَضیحبت الظم ٍ کبفی ضا زض اذتیبض ثیوِ

اٍلیي ٍظیفِ کبضضٌبس غسٍض ًیع پس اظ زضیبفت پطسطٌبهِ، ًگبُ کطزى زلیك ثِ کلیِ هَاضز زضج ضسُ زض پطسطٌبهِ 

زض ثرص  مشجوع گشدد.یست پطسطٌبهِ، ثِ ػبهل فطٍش/ًوبیٌسُ ثب ثبضس زض غَضت ػسم تکویل ّط یک اظ سَاالت، هی هی

محل صذوس،  ،کذ ملی، شماسه شناسنامه، نام پذس، تاسیخ تولذ، شذه نام و نام خانوادگی بیمهضسُ،  هطرػبت ثیوِ

شذه، داسا بودن  شذه، قذ و وصن، شغل و نشانی محل کاس بیمه وضعیت تاهل ، جنسیت، نشانی محل اقامت بیمه

ثبیستی حتوب تکویل ضسُ ثبضٌس. زض غَضتی کِ ّط  دیگش دس ششکت دیگش و وضعیت خذمت نظام وظیفه عمش بیمه

 ضَز تب تکویل ضَز. کسام اظ هَاضز فَق شکط ًطسُ ثبضس پطسطٌبهِ ثِ ًوبیٌسُ اضجبع زازُ هی

لیت ضغلی زض ضیسک ظًسگی ضَز. ثٌبثطایي ًَع فؼب هْوتطیي اٍلبت ظًسگی ضٍظهطُ اضربظ ضبغل زض هحل کبض، عی هی

گیطز. اًَاع هطبغل زض سیستن  ًبهِ، ضبغل ًجبضس، فؼبلیت ضٍظهطُ ٍی، هس ًظط لطاض هی فطز هَثط است. اگط هتمبضی ثیوِ

ضسُ زض  فٌبٍضاى تؼطیف ضسُ ٍ ضیسک ضغلی زض آى لحبػ ضسُ است. ثٌبثطایي ٍظیفِ ًوبیٌسُ ثجت زلیك ضغل ثیوِ

آٍضاى، زضغَضت ٍجَز ضغل هصکَض آى ضا  ض ًیع ثب تَجِ ثِ پطسطٌبهِ زض سیستن فيپطسطٌبهِ است کِ کبضضٌبس غسٍ

زض غَضتیکِ ضغل هتمبضی، زض هٌَی هطثَعِ، ٍجَز ًساضت، ثب ًظط پعضک هؼتوس ٍ تأییس هسئَل هطثَعِ زض ستبز ثجت ٍ 

 ضَز. ثیوِ سیٌب هطبثِ ضغل هَضز ًظط زض سیستن ثجت هی

ثِ ایطبى تؼلك  "ثِ ّیچ ٍجِ"ثیوِ،  اظ هطبغل ظیط ثبضس، پَضص هؼبفیت اظ پطزاذت حك ضسُ زاضای یکی زض غَضتیکِ ثیوِ

 گیطز.  ثِ ایطبى تؼلك هی "یک ثطاثط ثیطتط اظ سطهبیِ فَت"گیطز. پَضص فَت ًبضی اظ حبزثِ ًیع، فمظ ثِ هیعاى  ًوی

ظ، کبضگط هْوبت سبظی، کبض ثب هَاز ثٌس، هلَاى، غیبز، غطیك ًجبت زضیب، غَا کبض، ثسلکبض، زکل ًطبى، آکطٍثبت آتص

هٌفجطُ، کبض زض اػوبق ظهیي ٍ هؼبزى ظیط ظهیٌی، کبض ضٍی سکَّبی ضٌبٍض زضیبیی، همٌی یب کبض زض چبُ، حفبضی، 

 ًگْجبى هسلح اضربظ یب هکبًْبی ذبظ، ذلجبى.  

 

 گزاس مشخصات بیمه -2



ذبًَازگی، ًسجت ثب  گصاض ) ًبم ٍ ًبم ضسُ یک ضرع ًجبضٌس ثرص هطرػبت ثیوِ گصاض ٍ ثیوِ زض غَضتی کِ ثیوِ

ثبیست تکویل گطزز زض غیط ایي  ضسُ، ًبم پسض، تبضید تَلیس، کس هلی، ضوبضُ ضٌبسٌبهِ، ًطبًی، تلفي ٍ ضغل اغلی( هی ثیوِ

 ثبضس.  غَضت تکویل ایي ثرطی العاهی ًوی

 گصاض ضرػیت حمَلی زاضتِ ثبضس اعالػبت هطثَط ثِ هَسسِ ثبیس تکویل ضَز. اگط ثیوِ

 

 ششایط دسخواستی -3

هْوتطیي ثرص پطسطٌبهِ یبضهٌس سَاالت هطثَط ثِ ضطایظ زضذَاستی هی ثبضس. ٍ تکویل کلیِ سَاالت ایي ثرص العاهی 

 ثبضس. هی

گصاض تؼییي  ثِ غَضت سبلیبًِ، تَسظ ثیوِثیوِ سبل اٍل ٍ ًطخ افعایص آى  زض لسوت اٍل ایي ثرص هیعاى حك .1

 ضَز. هی

تَاًس سبلیبًِ،  اضبضُ ضس، هی 8-8ّبی هَجَز زض سیستن کِ زض ثرص  ثب تَجِ ثِ حسالل ثیوِ حكضٍش پطزاذت  .2

 ضص هبِّ، سِ هبِّ، هبّیبًِ ٍ یب زض لطاضزازّبی گطٍّی ثِ غَضت کسط اظ حمَق ثبضس.

 ضَز. سبلگی زض ایي لسوت هطرع هی 70ي ثبضس یب تب سي تؼییي هست ثیوِ ثستِ ثِ ایٌکِ هست هؼی .3

ضَز.) ثب زض ًظط گطفتي  ثطاثط آى ثِ ػٌَاى سطهبیِ فَت اًتربة هی 30تب  1ثیوِ تؼییي ضسُ  ثب تَجِ ثِ حك .4

تَاًس ثب تَجِ ثِ زضغسّبی تؼییي ضسُ ثِ غَضت  ضیبل( سطهبیِ فَت هی 10،000،000حسالل سطهبیِ فَت 

 ثس.سبلیبًِ افعایص یب

ّبی ػوط اظ جولِ یبضهٌس سیٌب، ثطًبهِ ضیعی هبلی ثطای ذبًَازُ است. سطهبیِ فَت، پَضطی است کِ  هبّیت ثیوِ

ثطای ججطاى ذالء زضآهسی ًبضی اظ فَت سطپطست ذبًَازُ اضایِ ضسُ است. سطهبیِ فَت زض اثط حبزثِ ٍ 

ضَز. پَضص هؼبفیت اظ  اثط حَازث، اضایِ هیاظکبضافتبزگی ًیع پَضطی است کِ ثطای ججطاى افت یکجبضُ زضآهس زض 

ًوبیس. زض اثط  ثیوِ ضا پطزاذت هی گصاض، حك ای است کِ ذَز ثِ ػٌَاى ثیوِ ضسُ ثیوِ، ثطای ثیوِ پطزاذت حك

ًطیي ضسى یب اظکبضافتبزگی ضرع ٍجَز زاضز کِ سجت ًبتَاًی زض پطزاذت  حَازث ٍ ثیوبضیْب اهکبى ذبًِ

ثیوِ ضا ثطای زُ سبل هتَالی یب  ضَز. ثِ ایي زلیل، پَضص هؼبفیت، پطزاذت حك هی ًبهِ ثیوِ ٍ ازاهِ ثیوِ حك

ّبی  کٌس. پَضص اهطاؼ غؼت الؼالج ًیع ثِ زلیل ّعیٌِ ًبهِ؛ ّط کسام کِ ظٍزتط هحمك ضس، تؼْس هی اتوبم ثیوِ

اػضبی ثسى، اضایِ  ظیبز ٍ آسیجْبی هبلی ذبًَازُ زض اثط سکتِ هغعی، جطاحی یب سکتِ للجی، سطعبًْب ٍ پیًَس

اش، تٌبست زاضتِ ثبضس.  ًبهِ ّط ضرع ثب ضطایظ هبلی ٍی ٍ ذبًَازُ ضَز. ثٌبثطایي، الظم است کِ ضطایظ ثیوِ هی

ًبهِ، کوتط اظ آًست کِ زضزی اظ ذبًَازُ زٍا کٌس ٍ یب ثیطتط اظ حس  زض غَضت ػسم تٌبست، یب تؼْسات ثیوِ

 ًَازُ است.  ثیوِ ثیطتط اظ تَاى ذب ذبًَازُ ثَزُ ٍ حك



گصاض ٍ  ضسُ تَسظ ثیوِ ثطاثط سطهبیِ فَت است کِ ثب تَجِ ثِ ضطایظ ثیوِ 3تب  1سطهبیِ فَت ًبضی اظ حبزثِ  .5

 ضَز. ضاٌّوبیی ًوبیٌسُ اًتربة هی

ّبی تکویلی اظ لجیل اظکبضافتبزگی ًبضی اظ حبزثِ، پَضص  گصاض توبیل ثِ اًتربة پَضص زضغَضتی کِ ثیوِ .6

 گطزز. تکویل هی 8ٍ  7، 6ّبی  ثیوِ ضا زاضتِ ثبضس لسوت ؼبفیت اظ پطزاذت حكاهطاؼ ذبظ ٍ پَضص ه

ًبهِ زض غَضتی العاهی است کِ  زض ثرص سَاالت هطثَط ثِ ضطایظ زضذَاستی، تکویل سَال تبضید ضطٍع ثیوِ .7

 ًبهِ زض ًظط زاضتِ ثبضس.  گصاض تبضیری غیط اظ تبضید غسٍض ضا ثطای ضطٍع ثیوِ ثیوِ

ًظط ضا زض لسوت ضوبضُ  تَاًس هجلغ هَضز گصاضی اٍلیِ زاضتِ ثبضس هی گصاض توبیل ثِ سپطزُ یوِزض غَضتی کِ ث .8

 ٍاضز ًوبیس. 10

گصاض  ثبیست ثب تَجِ ثِ ضغل ٍ ضطایظ التػبزی ثیوِ ثیوِ هی ثیوِ سبلیبًِ ٍ ًطخ افعایص حك اًتربة هیعاى حك .9

 تبییس گطزز.

  نامه رینفعان بیمه -4

ثبیست کسبًی ثبضٌس کِ زض غَضت فَت ضرع  ًبهِ، هی ًبهِ است، ثٌبثطایي شیٌفؼبى ثیوِ ّسف ایي ثیوًِفغ هبلی ذبًَازُ، 

 ضسُ، اظ ًظط زضآهسی هتضطض ضًَس. ثیوِ

ثبضس ٍ زض غَضت ػسم تؼییي  گصاض العاهی هی ًبهِ تَسظ ضرع ثیوِ تؼییي شیٌفؼبى فَت ثیوِ .1

 ًبهِ ذَاٌّس ثَز. ثیوِ ضسُ شیٌفغ شیٌفغ)شیٌفؼبى( فَت ، ٍضاث لبًًَی ثیوِ

گطزز زض غَضتی کِ ضرع زیگطی ثِ غیط  ًبهِ هحسَة هی ضسُ شیٌفغ حیبت ثیوِ ًبهِ یبضهٌس، ثیوِ زض ثیوِ .2

 ثبیست هطرػبت ٍی زض جسٍل هطثَعِ زضج گطزز. ضسُ ثِ ػٌَاى شیٌفغ حیبت هَضز ًظط ثبضس هی اظ ثیوِ

 

 شذه سواالت عمومی پضشکی بیمه -5

سابقه پضشکی ٍ سواالت عمومی پضشکی ضسُ، سَاالت هطثَط ثِ ثرص ّبی  جْت ثطضسی ٍضؼیت سالهت ثیوِ

ضسُ تکویل گطزز. ثط اسبس اعالػبت هٌسضج زض پطسطٌبهِ، ًتبیج آظهبیطْبی  هی ثبیست ثِ زلت تَسظ ثیوِ شذه بیمه

 گطزز. پعضکی ٍ گعاضضْبی اضایِ ضسُ اظ سَی ًوبیٌسُ ٍ یب کبضضٌبس غسٍض، اضبفِ ًطذْبی پعضکی اػوبل هی

ًبهِ ّطیک اظ هتمبضیبى، ثِ  ف لطاضزاز، هؼطفیب تَجِ ثِ ّوبٌّگیْبی اًجبم ضسُ ثب ضؼت ثیوِ سیٌب ٍ آظهبیطگبُ ّبی عطث

پس اظ زضیبفت ًتبیج آظهبیص، آًطا ثِ  الظم است کِ ّطیک اظ ضؼتثط ایي اسبس، . گطزز آظهبیطگبُ هطثَعِ اضسبل هی

 زض ستبز اضایِ ًوبیٌس.هستمط پعضک هؼتوس ثیوِ 

 

 امضاء دسخواست کننذگان  -6



ًبهِ  ًبهِ ّوچَى غسالت، حسي ًیت، هغبلؼِ ٍ آگبّی اظ هفبز ثیوِ تؼْسات ثیوِ ضسُ ثب اهضبء ایي لسوت گصاض ٍ ثیوِ ثیوِ

 ًبهِ ثبیس تبکیس زاضتِ ثبضس. کٌٌس. ًوبیٌسُ ثط غحت اهضبء هَجَز زض ثیوِ ضا تبییس هی

 

 امضاء نماینذه/باصاسیاب -7

 ثبیس سَاالت هطثَط ثِ ایي لسوت ضا ثِ زلت جَاة زّس. ًوبیٌسُ یب ػبهل فطٍش
 


