Karafarin Insurance Co.
www.karafarin-insurance.ir

فرم تغييرات در شرايط مندرج در بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري
شماره بیمه نامه:

نام و نام خانوادگی بیمه شده :

نام و نام خانوادگی بیمه گذار:

 -1تغییر در مشخصات بیمه نامه :
از

عنوان

پوشش تکمیلی

به

حق بیمه عمر ساالنه

حادثه بیمه شده اصلی

سرمایه فوت بیمه شده اصلی

امراض بیمه شده اصلی

سرمایه فوت بیمه شده فرعی

معافیت بیمه شده اصلی

ضریب تعدیل حق بیمه

حادثه بیمه شده فرعی

ضریب تعدیل سرمایه فوت

امراض بیمه شده فرعی

اضافه گردد

حذف گردد

مبلغ سرمایه تکمیلی

 -2تغییر در مشخصات ذینفعان در صورت فوت بیمه شده اصلی :
نام و نام خانوادگی

ردیف

نام پدر

کد ملی

تاریخ تولد

درصد سهم

نسبت با بیمه شده

1
2
3

 -3تغییر در مشخصات استفاده كننده در صورت فوت بیمه شده فرعی :
نام و نام خانوادگی

ردیف

نام پدر

کد ملی

تاریخ تولد

درصد سهم

نسبت با بیمه شده

1
2
3

 -4تغییر در مشخصات استفاده كننده در صورت حیات بیمه شده :
نام و نام خانوادگی

ردیف

نام پدر

کد ملی

تاریخ تولد

درصد سهم

نسبت با بیمه شده

1

 -5تغییر بیمه گذار :
نام و نام خانوادگی

نام پدر

کد ملی

تاریخ تولد

شماره شناسنامه

 -6تغییر آدرس :
آدرس جدید
کد ملی :

شماره تلفن :

کد پستی :

 -7اصالح مشخصات بیمه گذار :
نام و نام خانوادگی

کد ملی

نام پدر

شماره شناسنامه

تاریخ تولد

محل صدور

 -8اصالح مشخصات بیمه شده اصلی :
نام و نام خانوادگی

کد ملی

نام پدر

شماره شناسنامه

تاریخ تولد

محل صدور

 -9اصالح مشخصات بیمه شده فرعی :
نام و نام خانوادگی

کد ملی

نام پدر

شماره شناسنامه

تاریخ تولد

محل صدور

 -01تغییر روش پرداخت حق بیمه :
به

از

-00تغییر مدت بیمه نامه از (


)سال

) سال به (

تغییر روش پرداخت حق بیمه تنها در قراردادهای گروهی ،در صورت قطع همکاری بیمه شده با سازمان /شركت طرف قرارداد  ،از
پرداخت اقساطی به ساالنه اجرا می گردد.
چنانچه متقاضي اضافه و يا حذف پوششهاي زير هستيد گزينه مورد نظر را انتخاب نماييد.



درخواست بيمه تكميلي بيماريهاي تحت پوشش :

اينجانب بيمه شده بيمه نامه فوق الذکر خواستار افزودن پوشش تكميلي بيماريهاي تحت پوشش به بيمه نامه فوق الذکر مي باشم.همچنين اعالم مي دارم تا اين تااري
هيچ گونه سابقه ابتال به بيماريهاي (سكته قلبي,سكته مغزي,پيوند اعضا,سرطان و جراحي عروق کرنر(جراحي قلب))را نداشته ام.

اضافه گردد

 -حذف گرد.

درخواست بيمه تكميلي معافيت از پرداخت حق بيمه به دليل از کارافتادگي دائم وکامل بيمه شده :
اينجانب بيمه شده بيمه نامه فوق الذکر خواستار افزودن پوشش تكميلي معافيت از پرداخت حق بيمه,به بيمه نامه فوق الذکر مي باشم.همچنين گواهي مي نمايم وضعيت
سالمتي اينجانب در اين تاري نسبت به زمان شروع بيمه نامه تغييري ننموده است.


حذف گردد

اضافه گردد

شغل بيمه شده :

-01برقراری پوشش مجدد ( حذف سال بیمه ای ) :

حذف سال های بیمه ای

تاریخ شروع پوشش مجدد

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

01........ / ....... / .......

اظهار سالمتي :
اينجانب (
از تاري

) اعالم مي دارم که در طول مدت قرارداد بيماه ناماه شاماره(
/

 ، /لغايت

/

)

 /هيچگونه تغيير در وضعيت سالمتي جسمي و روحي اينجانب که منجر به مطالبه غرامت از آن شرکت گردد  ،ايجاد نشده است

 .چنانچه خالف اظهارات فوق اثبات و يا احراز گردد بيمه گر ( شرکت بيمه کار آفرين ) حق داشته در صورت ادعاي خسارت آنرا پرداخت ننمايد .


ضمنا اعالم مي دارد پوشش عمر و پوششهاي تكميلي آن در طول مد ت تعليق قرارداد منفك و مستقل از تعهدات بيمه گر نسبت به بيمه عمر و سرمايه گذاري
مي باشد .بدين توضيح که  ،تاخير در پرداخت حق بيمه تاثير مستقيم در سرمايه گذاري اينجانب در بيمه فوق االشاره را دارد.

 -0امضاء بیمه گذار جدید :

 -1امضاء بیمه گذار قدیم :

 -4امضاء بیمه شده دوم :

 -1امضاء بیمه شده اول:

 -5مهر و امضاء نمایندگی :
امضاء بیمه گذار و بیمه شده مورد تایید این نمایندگی میباشد

نظریه مسئول ارزیابی ریسک :
تاریخ :
تائیدیه مدیریت بیمه عمر و سرمایه گذاری :

تاریخ :

