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  داشت. بیمه نامه حاکمیت خواهد درصورت وجود اختالف درمتن بیمه نامه وفرم پیشنهاد، نه تعهدی برای بیمه گرنخواهد بود وهیچگو
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همچنین در صورت هر گونه تغییرات در شرایط  قانون بیمه باعث ابطال و سلب مزایای بیمه نامه خواهد شد. 46اظهار خالف واقع به موجب ماده 

 یمه بالفاصله شرکت بیمه را در جریان امر قرار خواهم داد.مورد ب

 (:نام و امضاء بیمه گذار)پیشنهاد دهنده                         امضاء نماینده/کارگزار:                         تاریخ:                               

 

 

 

 شرح ذیل توجه فرمائید.خواهشمند است در تکمیل این فرم به گزیده ای از شرایط عمومی و سایر موارد مهم به 

متن بیمه نامه و موارد بیمه شده را به دقت مطالعه نموده و در صورت داشتن هرگونه مغایرت مراتب را در اسرع وقت به واحد  پس از صدور بیمه نامه، -4

 صدور مروبطه منعکس نمائید.

باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است نسبت به که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده  قانون بیمه در صورتی48طبق ماده -6

 قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.

بنابراین  اگر مالی بیشتر از ارزش واقعی بیمه شود در صورت بروز خسارت احتمالی مالک پرداخت خسارت بر اساس قیمت روز حادثه خواهد بود. -3

 بیمه شود تا حق بیمه اضافی پرداخت نگردد.توصیه می شود اموال به قیمت واقعی 

 ردد.آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده و در بیمه نامه درج نشده است جز تعهدات بیمه گر محسوب نمی گ -1

 
 

     


