
  

 

 مدیر عامل محترم شرکت واسپاری حکمت ایرانیان

 

 با سالم و احترام ،

فرزندد   .......................................................................اینجاند   ،  ههای بدنه  و شهثا ثا ه      نامه   بیمه  رسید شدد    با عنایت به سر

شددرارم بدده  ..........................................یسددتا ر یددت اسددتنام   ددندم      ........................................................................... شددرارم ی دد  بدده  ......................................

تقاضددا اارم اسددترر فریانیددد نسددتت بدده پسددت       ....................................................................................شددرارم انتمددای   و  ...................................... پروندددم

 شرم : اار ی  های یذ رر اقدام یقتض  صررت گرفته و بدینرسی ه یرارا ی روحه ذیل را عهدم نایه بیره

 باشد . ی به اینجان  ها  نایه بیرهتحریل این فرم ارخراست ، برای شر ت واسپاری حکرت ایرانیا  ار حکم رسید  .1

را بدده رارش شددر ت واسددپاری تصددریر  ددارت ی دد  و پر ددت و روی  ددارت خددرارو  ، هددای ینقضدد   نایدده الشدده بیردده .2

رارش ای  دیدد انجدام شدرا و یدال      هد  نایده  پسدت  درام تدا ار یقابدل پسدت بیرده      ) واحدد بیرده     رت ایرانیدا   کح

 باشد . الذ ر ی  ، رارش روی پا ت ارسال  یدار  فرقاینجان  

ترسددش شددر ت واسددپاری حکرددت ایرانیددا   تدد   ) تردیدددی  دیددد   هددای شددال  الددن و بدندده  نایدده پسددت بیردده .3

بده  احتردال   ارخراست  تت  اینجان  برام و ار صررت یفقرا شدد  و یدا هرندرت اتفداق میدر یترقتده ،   یده خسدارات         

 نرایم . باشد و ح  هرگرنه اعتراض ار یرا ع یربر ه را از خرا س   ی  عهدم اینجان  ی 

پسدت ، ار اسدرت وقدت یراتد  را بده ا دالت شدر ت واسدپاری حکردت          هدای  دیدد از  رید      نایه پس از اریافت بیره .4

 ایرانیا  خراهم رساند .

بده حسداب بدده      باشدد  یجداز ید   واسدپاری حکردت ایرانیدا      دز  ایدر  اینجاند  بدرام  ده شدر ت       ، هزینه پست  .5

 ینمرر نراید .

 

 .......................................................................تاریخ : 

 ....................................................................... نام و نام خانرااگ  :

 ....................................................................... شرارم هررام :

 

 و ا ر انن ت )  ت  قرارااا  ایضا  

 

 الذکر قابل ذکر است در صورت عدم اجرای هر یک از بندهای فوق

 ها امکان پذیر نخواهد بود . نامه پست بیمهو داشتن قسط معوق ، 

 


