
 

 

 بیمه اسناد مناقصه

 شرکت حمل و نقل جاده ای داخلی فجرجهاد 

باا رحاارلرتواابرااا رت واا نرنواایرا اخئرخن ررماا ریاا ئرمیاام صییرمتصاا و نرحماابرنرن اابرنرب ناا  نبیماا رراحتراماا در خروصاا  ر

راو امرنم وی .ر11/11/1400م خخرر نحنب 

رح مب:ت ک تر

رنراخائ روکرنیخ را رفرمیروراخ ا رمعرفین م را رحرکیربیم رگررت کیراصف:ر

ررررن نگ نرنرخرحقربیم رب ن رت کیرب:ر

ررنرخرحقربیم رمیم صییرمتص و نرحمبرنرن برت کیرج:ر

رال مرب رتکررمیرب ح ر احتنرمعرفیرن م رنراصبرک خترملیرنم ون هربیم رگرر خر م نراح وبرت ک ترا امیرمیرب ح .

پوشش های مورد  جزییات ی از هرگونه تفسیر، شرکت های بیمه باید به طور شفاف نسبت به ارائهبه منظور ایجاد شفافیت کامل و جلوگیر*

 اقدام نمایند.میزان فرانشیز  و اعالمبیمه گذار درخواست 

ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پاکت: )ب(

 بیمه نامه بدنه:

 پوشش های مورد درخواست:

مواد اسیدی و شیمیایی، حوادث طبیعی، سرقت در رنگ، پاشیدن  ،به تنهایی ش سوزی، صاعقه، انفجار، حادثه، سرقت کلی،شکست شیشهتآ

 ، پوشش نوسان قیمت.، هزینه نجات، غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در مدت تعمیرجای تمام قطعات

پرداخت )میزان پیش پرداخت و تعداد و نحوه  در خصوص بیمه نامه بدنه لزوم ارائه نرخ حق بیمه به دو شکل نقدی و  اقساط همراه با شرایط

 اقساط( الزامی می باشد.

 ارزش مورد بیمه هر دستگاه خودرو

 )ریال(هر دستگاه ارزش مورد بیمه نوع وسیله نقلیه 

رخو ل35,000,000,000رکشن هربنزرآکی خر1

رخو ل25,000,000,000رکشن هراو وک ر2

رخو ل5,000,000,000رو کرنرنیمرو کر3

رخو ل20,000,000ر ستگ هرجیرتیراسر4

رخو ل2,500,000,000ر ن رس اخئر5

رخو ل1,500,000,000رس اخئرسمن ر6

رخو ل1,800,000,000ر405س اخئرتژنر7

رخو ل2,000,000,000ررالراوکسرس اخئرسمن ر8

رخو ل2,000,000,000رنانیرمز ار نرک بینر9

رخو ل4,500,000,000را س نس اخئریی ن ارر10

رو لخ15,000,000,000رس ن ا س اخئریی ن ائرر11

رخو ل10,000,000,000رک می نیراوی  نب خکشرر12

رخو ل2,500,000,000رTU5س اخئرتژنرر13

رخو ل2,500,000,000رس اخئرتژنرت خسرر14

رخو ل1,200,000,000رس اخئررتراو ر15



 

 

 

 

شماره  ظرفیت مدل تیپ سیستم نوع 

 پالک

 تاریخ انقضاء 

 بیمه نامه

 تخفیف عدم خسارات

نیم رو کرر1

رکمپرسی

رن اخ رر32ع548ران24ر1387ر00001MRL-Dرم خال

نیم رو کرر2

رکمپرسی

رن اخ رر33ع376ران24ر1387ر00001MRL-Dرم خال

نیم رو کرر3

رکمپرسی

رصفرر28/11/1400ر32ع586ران24ر1387ر00001MRL-Dرم خال

نیم رو کرر4

رکمپرسی

رن اخ رر37ع579ران24ر1387ر00001MRL-Dرم خال

نیم رو کرر5

رکمپرسی

رس ل2ر19/01/1400ر11ع547ران5/31ر1395ر00002MRL-Dرم خال

نیم رو کرر6

رکمپرسی

رس ل4ر28/11/1400ر11ع541ران5/31ر1395ر00002MRL-Dرم خال

نیم رو کرر7

رکمپرسی

رس ل3ر19/01/1400ر11ع544ران5/31ر1395ر00002MRL-Dرم خال

نیم رو کرر8

رکمپرسی

رس ل4ر28/11/1400ر11ع542ران5/31ر1395ر00002MRL-Dرم خال

نیم رو کرر9

رکمپرسی

رس ل3ر19/01/1400ر11ع826ران5/31ر1395ر00002MRL-Dرم خال

نیم رو کرر10

رکمپرسی

رس ل4ر28/11/1400ر11ع567ران5/31ر1395ر00002MRL-Dرم خال

نیم رو کرر11

رکمپرسی

رس ل4ر28/11/1400ر11ع556ران5/31ر1395ر00002MRL-Dرم خال

نیم رو کرر12

رکمپرسی

رصفرر28/11/1400ر33ع351ران24ر1387ر00001MRL-Dرم خال

نیم رو کرر13

رکمپرسی

رصفرر28/11/1400ر33ع367ران24ر1387ر00001MRL-Dرم خال

نیم رو کرر14

رکمپرسی

رن اخ رر33ع372ران24ر1387ر00001MRL-Dرم خال



 

 
شماره رظرفیترمدلرتیپرسیستمرنوعر

رپالک

 تاریخ انقضاء 

ربیمه نامه

رتخفیف عدم خسارات

نیم رو کرر16

رکمپرسی

رن اخ رر29ع171ران24ر1387ر00001MRL-Dرم خال

نیم رو کرر17

رکمپرسی

رصفرر28/11/1400ر29ع165ران24ر1387ر00001MRL-Dرم خال

نیم رو کرر18

رکمپرسی

رن اخ رر29ع164ران24ر1387ر00001MRL-Dرم خال

نیم رو کرر19

رکمپرسی

رن اخ رر11ع716ران24ر1387ر00001MRL-Dرم خال

نیم رو کرر20

رکمپرسی

 ن اخ رر26ع487ران24ر1387ر00001MRL-Dرم خال

نیم رو کرر21

رکمپرسی

رن اخ رر26ع489ران24ر1387ر00001MRL-Dرم خال

نیم رو کرر22

رکمپرسی

رن اخ رر29ع159ران24ر1387ر00001MRL-Dرم خال

نیم رو کرر23

رکمپرسی

رن اخ رر29ع173ران24ر1387ر00001MRL-Dرم خال

نیم رو کرر24

رکمپرسی

رصفرر28/11/1400ر29ع174ران24ر1387ر00001MRL-Dرم خال

نیم رو کرر25

رکمپرسی

رن اخ رر33ع256ران24ر1387ر00001MRL-Dرم خال

نیم رو کرر26

رکمپرسی

رن اخ رر33ع348ران24ر1387ر00001MRL-Dرم خال

نیم رو کرر27

رکمپرسی

رن اخ رر29ع193ران24ر1387ر00001MRL-Dرم خال

نیم رو کرر28

رکمپرسی

رن اخ رر32ع529ران24ر1387ر00001MRL-Dرم خال

نیم رو کرر29

رکمپرسی

رس ل3ر19/01/1400ر11ع564ران5/31ر1395ر00002MRL-Dرم خال

نیم رو کرر30

رکمپرسی

رس ل4ر28/11/1400ر11ع549ران5/31ر1395ر00002MRL-Dرم خال



 

 
شماره رظرفیترمدلرتیپرسیستمرنوعر

رپالک

 تاریخ انقضاء 

ربیمه نامه

رتخفیف عدم خسارات

نیم رو کرر32

رکمپرسی

رن اخ رر37ع568ران32رCO734A 1387رم م ت

نیم رو کرر33

رکمپرسی

رن اخ رر29ع163ران32ر1387رCO734Aرم م ت

نیم رو کرکفیرر34

ربغل اخرب  ح 

رن اخ رر37ع569ران5/30ر1387رKL545Zرم م ت

نیم رو کرکفیرر35

ربغل اخرب  ح 

رن اخ رر29ع176ران5/30ر1387رKL545Zرم م ت

رن اخ رر29ع175ران34رAC00007 1387رم خالرنیم رو کرکفیر36

رن اخ رر37ع583ران34ر1387رAC00007رم خالرنیم رو کرکفیر37

رن اخ رر37ع582ران34ر1387رAC00007رم خالرنیم رو کرکفیر38

رن اخ رر26ع492ران34ر1387رAC00007رم خالرنیم رو کرکفیر39

رن اخ رر26ع488ران34ر1387رAC00007رم خالرنیم رو کرکفیر40

رن اخ رر37ع578ران34ر1387رAC00007رم خالرنیم رو کرکفیر41

رن اخ رر33ع255ران34ر1387رAC00007رال م خرنیم رو کرکفیر42

رن اخ رر33ع253ران34ر1387رAC00007رم خالرنیم رو کرکفیر43

رن اخ رر32ع591ران34ر1387رAC00007رم خالرنیم رو کرکفیر44

رن اخ رر32ع541ران34ر1387رAC00007رم خالرنیم رو کرکفیر45

رن اخ رر32ع424ران34ر1387رAC00007رم خالرنیم رو کرکفیر46

رن اخ رر32ع398ران34ر1387رAC00007رم خالرنیم رو کرکفیر47

رن اخ رر29ع192ران34ر1387رAC00007رم خالرنیم رو کرکفیر48

رن اخ رر29ع172ران34ر1387رAC00007رم خالرنیم رو کرکفیر49

رن اخ رر16ع258ران34ر1387رAC00007رم خالرنیم رو کرکفیر50



 

 
شماره رظرفیترمدلرتیپرسیستمرنوعر

رپالک

 تاریخ انقضاء 

ربیمه نامه

رتخفیف عدم خسارات

رن اخ رر23ع932ران34ر1387رAC00007رم خالرنیم رو کرکفیر52

رن اخ رر37ع574ران34ر1387رAC00007رم خالرنیم رو کرکفیر53

رن اخ رر16ع256ران34ر1387رAC00007رم خالرنیم رو کرکفیر54

ک می نرکشن هرر55

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر32ع233ران78جمع د

ر22/05/1400
رس ل6

ک می نرکشن هرر56

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر32ع231ران78جمع د

ر22/05/1400
رس ل6

ک می نرکشن هرر57

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر32ع229ران78جمع د

ر22/05/1400
رس ل6

ک می نرکشن هرر58

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر29ع161ران78جمع د

ر22/05/1400
رس ل6

ک می نرکشن هرر59

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
رر29ع195ران78جمع د

ر22/05/1400
 س ل6

ک می نرکشن هرر60

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ران78جمع د

ر33ع356

ر33اوران
ر22/05/1400

رس ل6

ک می نرکشن هرر61

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر32ع238ران78جمع د

ر17/06/1400
رس ل6

ک می نرکشن هرر62

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر34ع239ران78جمع د

ر22/05/1400
رس ل6

ک می نرکشن هرر63

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر32ع223ران78جمع د

ر22/05/1400
رس ل6

ک می نرکشن هرر64

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر32ع224ران78جمع د

ر22/05/1400
رس ل6

ک می نرکشن هرر65

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر32ع225ران78جمع د

ر22/05/1400
رس ل6

ک می نرکشن هرر66

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر32ع228ران78جمع د

ر20/05/1400
رس ل6

ک می نرکشن هرر67

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر32ع217ران78جمع د

ر22/05/1400
رصفر



 

 
شماره رظرفیترمدلرتیپرسیستمرنوعر

رپالک

 تاریخ انقضاء 

ربیمه نامه

رتخفیف عدم خسارات

ک می نرکشن هرر69

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر26ع491ران78جمع د

ر21/11/1400
رس لرنربیشتر5

ک می نرکشن هرر70

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر29ع167ران78جمع د

ر21/11/1400
ربیشترس لرنر5

ک می نرکشن هرر71

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر29ع162ران78جمع د

ر21/11/1400
رس لرنربیشتر5

ک می نرکشن هرر72

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر29ع169ران78جمع د

ر21/11/1400
رس لرنربیشتر5

ک می نرکشن هرر73

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر29ع177ران78جمع د

ر21/11/1400
رس ل2

ک می نرکشن هرر74

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر32ع214ران78جمع د

ر22/05/1400
رس ل4

ک می نرکشن هرر75

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر32ع226ران78جمع د

ر22/05/1400
رس ل6

ک می نرکشن هرر76

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر32ع219ران78جمع د

ر22/05/1400
رس ل6

ک می نرکشن هرر77

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر34ع133ران78جمع د

ر22/05/1400
رس ل6

ک می نرکشن هرر78

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر32ع528ران78جمع د

ر22/05/1400
رس ل6

ک می نرکشن هرر79

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر33ع349ران78جمع د

ر21/11/1400
رس لرنربیشتر5

ک می نرکشن هرر80

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر32ع212ران78جمع د

ر22/05/1400
رس ل2

ک می نرکشن هرر81

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر33ع564ران78جمع د

ر
را اخ 

ک می نرکشن هرر82

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر37ع563ران78جمع د

ر21/11/1400
رس لرنربیشتر5

ک می نرکشن هرر83

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر32ع237ران78جمع د

ر22/05/1400
رس ل6



 

 
شماره رظرفیترمدلرتیپرسیستمرنوعر

رپالک

 تاریخ انقضاء 

ربیمه نامه

رتخفیف عدم خسارات

ک می نرکشن هرر85

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر32ع236ران78جمع د

ر22/05/1400
رس ل6

ک می نرکشن هرر86

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر32ع235ران78جمع د

ر22/05/1400
رس ل6

ک می نرکشن هرر87

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ران78جمع د

ر37ع576

ر33اوران
ر22/05/1400

رصفر

ک می نرکشن هرر88

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر32ع16ران78جمع د

رر
رن اخ 

ک می نرکشن هرر89

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر17ع697ران78جمع د

ر22/05/1400
رصفر

ک می نرکشن هرر90

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ران78جمع د

ر32ع213

ر33اوران
ر22/05/1400

رس ل6

ک می نرکشن هرر91

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر32ع234ران78جمع د

ر22/05/1400
رس ل6

ک می نرکشن هرر92

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر32ع232ران78جمع د

ر22/05/1400
رس ل6

ک می نرکشن هرر93

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر32ع239ران78جمع د

ر22/05/1400
 س ل6

ک می نرکشن هرر94

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر26ع486ران78جمع د

ر22/05/1400
رس ل6

ک می نرکشن هرر95

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر37ع567ران78جمع د

ر21/11/1400
رس لرنربیشتر5

ک می نرکشن هرر96

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ر33ع573ران78جمع د

ر21/11/1400
رس لرنربیشتر5

ک می نرکشن هرر97

راو وک 

امر

ر37ائ440تی

EUROTECHر1387ر
ران78جمع د

ر37ع564

ر33اوران
ر28/11/1400

رصفر

 AXOR1843ربنزرک می نرکشن هر98

LS364*2 

ر1395
ر29ع168ران42

ر27/11/1400
رس ل4

 AXOR1843ربنزرک می نرکشن هر99

LS364*2ر

ر1395
ر29ع189ران42

ر21/11/1400
رس ل4



 

 
شماره رظرفیترمدلرتیپرسیستمرنوعر

رپالک

 تاریخ انقضاء 

ربیمه نامه

رتخفیف عدم خسارات

 AXOR1843ربنزرک می نرکشن هر101

LS364*2ر

ر1395
ر32ع543ران42

ر21/11/1400
رس ل4

 AXOR1843ربنزرک می نرکشن هر102

LS364*2ر

ر1395
ر32ع545ران42

ر27/11/1400
رس ل4

 AXOR1843ربنزرک می نرکشن هر103

LS364*2ر

ر1395
ر34ع236ران42

ر21/11/1400
رس ل4

 AXOR1843ربنزرک می نرکشن هر104

LS364*2ر

ر1395
ر34ع621ران42

ر21/11/1400
رس ل4

 AXOR1843ربنزرک می نرکشن هر105

LS364*2ر

ر1395
ر34ع629ران42

ر21/11/1400
رس ل4

 AXOR1843ربنزرک می نرکشن هر106

LS364*2ر

ر1395
ر37ع571ران42

ر21/11/1400
رس ل4

 AXOR1843ربنزرک می نرکشن هر107

LS364*2ر

ر1395
ر37ع575ران42

ر21/11/1400
رس ل4

تراو ررس اخئر108

131SLر

SL131 
ر44ن862رنفر5جمع در1390

ر21/11/1400
رس لرنربیشتر5

رآئ2000بیرمز ارنانیر نرک بینر109

ر1386

نفرر+ر4

کیل 750

رگرم

ر14ق415
ر21/11/1400

رس لرنربیشتر5

رس ل3ر21/11/1400ر62 581رنفر5جمع در1394ر7EFرEF7 ن ررس اخئر110

یی ن ائررس اخئر111

را س ن

ر
رنفر5ر2015

اخنن ر

ر31982
ر21/11/1400

رس ل4

ک می نیررب خکشر112

راوی  ن

ر
ر33ع896ران6ر1386

ر21/11/1400
رس لرنربیشتر5

رس ل4ر21/11/1400ر55س449رنفر5جمع در1394ر7EFرEF7 ن ررس اخئر113

رس لرنربیشتر5ر21/11/1400ر48ب943رنفر5جمع در1391رXU7رتژنرت خسرس اخئر114

ر س لرنربیشتر5ر21/11/1400ر77 819رنفر4جمع در1386ررتژنت خسرس اخئر115

رس ل2ر21/11/1400ر89ل845رنفر4جمع در1387رالراوکسرسمن رس اخئر116



 

 
شماره رظرفیترمدلرتیپرسیستمرنوعر

رپالک

 تاریخ انقضاء 

ربیمه نامه

رتخفیف عدم خسارات

ر405رنتژرس اخئر118
رنفر5جمع در1395

ر14ق392

ر33اوران
ر21/11/1400

رصفر

یی ن ائررس اخئر119

رس ن ا 

YF 2400ر
رنفر5جمع در2014

ر19ه212

ر33اوران
ر21/11/1400

رصفر

رالراوکسرسمن رس اخئر120
رنفر5جمع در1392

ر48ب944

ر11اورا
ر21/11/1400

رس لرنربیشتر5

رtu5رت خسرس اخئر121
رنفر5جمع در1395

ر36ب659

ر33اوران
ر21/11/1400

رس ل3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پاکت: )ج(

 بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل:

 خطرات بیمه گر:الف( 

باا راحاای مرازاامرا را باایرواا رمتحاارکرنرباا صعکس. برو خ ررمحم صاا (اصاا  ،ر,رناوگاا نیرنرساا  هرنساایل رن لیاا رنرواا ربرواا خ ر1

 احی مرازمرا را بیرو رمتحرکرب رنسیل رن لی (

ر(ترا برمحم ص را رخنئرنسیل رحمب.2

رآاشرس  ئ,رص ز  رنرانفج خ.یرگ ن ر(3

ر(سرویرکلیرمحم ص رب ننرمح ن ویر فع ترنرس فروی خت.4

رترنرس فروی خت.(سرویرجزئیرنر ص ر   ئرمحم ص رب ننرمح ن ویر فع 5

(جعاابرنرازنواارراساان  رنروی ناایر خرام ناایرنریرناا عرزماابرزماا رواا رمجرم ناا رخانناا هرنرواا رکمااکرخانناا هرنساایل رحماابرباا ننر6

رمح ن ویر فع ترنرس فروی خت.

ر(ح ا ثرطبیعیرح مبرسیب,رط ف ن,ر صزص رنرآاشرفش ن.7

ر(خوزشرنرخنن گیرمحم ص .8

ر(آب و گیرمحم ص .9

ر.نرفی  رن حیرا رک الروخچ صی(ت حشرمحم ص ری ئر10

رر.(تر اویروی خترن حیرا راخلی رنرب خگیرئ11

رلروببرا رحمب,رجهیرافزاوشرسرزیرزمب.خو 70,000,000,000(ز مرنی  رب رب   و رمحم ص ری رب راخ شرکمتررا ر12

ر خص راخ شرم خ ربیم .50ا ریزون ر ا خسیر(یزون رنج ترک الرنرجل گیرئرا را سع روی خترنر13

 

(جهاایرجلاا گیرئرا رافاازاوشرمیاازانرویاا خت,ر خرصاا خترنواا عرح  ااا رک خحاان سربیماا رواا راخ واا برویاا خترب واا ر خر14

رب ح .س زیربع را رازالمرح  ا ر خرمحبرح  ا رحض خر احت رر6سروعترونر م نرممکنرنرح اکثرر

 (اخائ رنرخرناح ربرائرحمبرام میرمحم ص ری رنرب ریررمیزانراخ ش.15

رنراعه اتراحیرت حشرف و رفرانشیزرب حن .رتری (کلی روی خ16



 

 

 خرصاا خترنواا عرویاا ختر,رجهاایرجلاا گیرئرا را سااع رویاا خترنیاابیرباا رجاا وگزونیرنساایل رحماابراواا امرحاا  رنرر(17

رنی  ئرب ریم ینگیرب ربیم رگررنب ح .ر

ربربرویرمحم ص ری رم نن رمجیم رک رجزمرمجمیم ری ئرگرانبه رنرویمتیرنب ح .(حم18

( خرصاا ختر.نواا عرویاا خترن حاایرا راسااتعم لرماا ا رمخاا خرنرخنانرگاار انرا ساانرخانناا هرنرکمااکرخانناا ه,رویاا خترباا ر19

ربیم رگذاخرتر اویرح  رنربیم رگررنیبیرب رجبرانروی خترا رز امبرم صرراو امرنم و .

 مشارکت در منافع:

 خصاا خایرکاا ر خرت واا نریاارر نخهروااکرساا ص روااراخ ا رنیاابیرمجماا عرویاا ختریاا ئرتر اوتاایرنرمعاا قرباا رحااقربیماا ر خواا فتیر

 خصاا را رحااقربیماا روااراخ ا رخارباا رزناا انرمشاا خکیر خرمناا ف رباا ربیماا رگااذاخرر20 خصاا رب حاا ربیماا رگااررب واا رر50کمتااررا ر

رتر اویرکن .

 ه گر:ب( شروع و خاتمه تعهدات بیم

با خگیرئریارررحارنع خرص خایرکا ربا خگیرئرنراخلیا ر خرحام لراعها اترحارکیرحمابرنرن ابرنب حا رت حاشربیما را ر ما نر

حاارنعرربیاات را رمحم صاا رنر خرماا خ رکاا الئرفلاا روراخگیاارئریااررم اا اخرا رمحم صاا ربااررخنئرنساایل رحماابرآ اا  رماایرحاا  رنرباا 

رمیرتذور . ب ننروی رحره(رن خرم ص رت و را رمحم ص رنرو ریررم  اخراخلی ریرربیت 

 پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار:ج(

 ص خاحیاا ب(ربیماا رتااسرا رااا خوورصاا نخراصح ویاا رخن رر50ناخواازرحااقربیماا ریاا ئرمرباا هرباا رب خن ماا ریاا ئرصاا  خهرحاا اکثررااا ر

ر.گررب ربیم رگذاخرص خترتذور 

ر

ر

 شهریار حسین بر            

مدیرهسرپرست و عضو هیأت                                   


