
 

 .آن دقت کافي بعمل آيد بنابراين الزم است در تکميل ،گرددصادر مينامه بر اساس اطالعات مندرج در آن بوده و بيمهانعقاد قرارداد بيمه ، اساس نامه و پيشنهاداين پرسش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  یعاد هایفوت هر نفر در هر حادثه در ماه  اي ياز صدمه بدن يارش ناش ايو  هيجبران خسارت د

   های حرام                                                                                                                      جبران خسارت فوت هر نفر در هر حادثه در ماه

  نامهفوت در طول مدت بيمه  اي ياز صدمه بدن يارش ناش ايو  هيجبران خسارت د

                 جبران هزينه های پزشکي برای هر نفر در هر حادثه                                                                                

  بيمه در طول مدتجبران هزينه های پزشکي 

  در هر حادثهجبران خسارت مالي 

  بيمه در طول مدتجبران خسارت مالي در 

    عهدی برای بيمه گر نخواهد بود                        اعتبار اين پيشنننهاد منوب به صنندور بيمه نامه مي باشنند و اين ورقه به تنهايي موجد هي  گونه حقي برای بيمه گیار و يا منشننان هي  گونه ت 

 تعهدی ندارد.  خارج ازآن است و مسئول نامه ومقررات بيمه شرايط حدود در گر بيمه و  داشت خواهد حاکميت نامه ، بيمه پيشنهاد و اين نامه بيمه در متناختالف  در صورت وجود و

 :سيسسال تأ /تاريخ تولد                                                                                                                      :متقاضي بيمه()  گیارنام بيمه

 تلفن:                                                                                          نشاني:                                                                                                                     

 :کدپستي                                            :               اقتصادیکد                     :                              شناسه ملي/کد ملي
 

 :روز 24ساعت  الي                       :                            روز 24از ساعت                  :                           مدت بيمه 

                

                                                                                                                             

 
   

  در قبال اشخاص ثالث نصب شده تابلوهای تبليغاتينگهداری ناشي از نامه مسئوليت مدني نامه و پيشنهاد بيمهپرسش                

 
                                   

 

 :را بنويسيد نامه و تاريخ انقضای آن ، شماره بيمهنام شرکت بيمه ،ايدنمودهای خريداری  چنين بيمه نامهاگر قبالً

 

به تفکيک هر حادثه بنويسيد  ، تعداد و مبلغ خسارت وارده راوع اين پيشنهاد اتفاق افتاده استسال گیشته حوادثي در ارتباب با موض 5اگر در  

 : فرماييد تعداد و مبلغ آن را اعالم ،از محل بيمه نامه )های( خريداری شده پرداخت شده است يو چنانچه خسارت

 

 

 

 

 
 

 سرويس، نگهداری و بازديد از تابلوها:نحوه 

 

 

 

 استند را شرح دهيد: /تابلونوع وسايل ايمني و حفاظتي در محل نصب و نگهداری بيلبورد/

 

 

 

 

 باشد.نامه نميگیار در حين نصب تابلوها تحت پوشش اين بيمه* مسئوليت بيمه

 باشد.*ليست مشخصات تابلوهای تبليغاتي پيوست پرسشنامه و جزن الينفک آن مي

 

 ار گيرد.کليه اظهارات مندرج در اين پرسشنامه و پيشنهاد صحيح بوده و موافقت مي دارد که اين پيشنهاد اساس صدور بيمه نامه و جزن الينفک آن قر بدين وسيله اعالم مي دارد که

 گیار: بيمهنام ونام خانوادگي و مهر و امضان مجاز                             :                                            تاريخ تنظيم

 

 

  

 

 

 نماينده/کارگزار:

 :بازارياب

 :         هر و امضان نماينده/کارگزارم

 



 

 مشخصات تابلوهای تبليغاتي

 

 محل نصب تابلو
ارتفاع از حداکثر 

 سطح زمين )متر(
 تعداد

ابعاد 

 )طول*عرض(
 رديف نوع تابلو

 آدرس محل نصب
ساير نقاب در 

 سطح شهر
 پل عابر پياده

فضای 

 سرپوشيده
 ميادين

حاشيه بزرگراه ها، 

 جاده ها و گیرگاه ها

باالی 

 ساختمان
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