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 لیلد ٍب بی ٌذض دًقفم بُوآ ٍچزتفد ٍک یواربمیب یازب( ٍمیب ٍمبو یفزؼم ريذص ذىیآزف
ذىضبب یمو ٍمیب ی ٍچزتفد ٍئارا ٍب ردبق یريد

 ذحاي طسًت یربکدذم ٍب ٍمیب نيذب ناربمیب یفزؼم
 صیخزت ي شزیذپ

 طسًت یربکدذم ٍب ٍمیب نيذب ناربمیب یفزؼم
صخب لًئسم ي رشیايزپًس

 ٍواسير ذوار هیح ٍمیب نيذب ناربمیب ییبسبىض
 یػبمتجا ربکدذم طسًت یربکدذم

 ربمیب نبَازمَ بی ي ربمیب سا یا ٍمیب تبػالطا هتفزگ
 ٍمیب ٍمبو یفزؼم ريذص یزیگیپ تُج

 صمش ندال

 یم یعبمتجا هیمبت ربمیث نبمرد ًچرتفد بیآ

 ذشبث

 رد طقف ذضبب یػبمتجا هیمبت ربمیب ی ٍمیب ٍک یترًص رد
 ٍب ی ٍمبو یػبمتجا ربکدذم طسًت ، ٍمیب نذض دًقفم ترًص
 2 ٍبؼض ٍب ٍمبو ندًب نبتسزُض ترًص رد ي ٌذض ٍمیب ی ٍبؼض

 ی ٍچزتفد ريذص رد غیزست تُج سازیض یػبمتجا هیمبت
.ددزگ یم لبسرا یىثملا

 یلب

 ربکدذم طسًت زظو درًم ی ٍبؼض ٍب ربمیب ٌازمَ عبجرا
 یػبمتجا

 ذشبث یوبمرد تبمذخ ربمیث ی ًمیث ًک یترُط رد

 یوبمرد تبمذخ لک يرادا یرگ ًمیث تمطق بث اذتثا

 یگىٌبمٌ یعبمتجا ربک دذم طضُت هفلت ترُط ًث

.ددرگ یم مبجوا مزال

 ریخ

تسا بحبصالب ربمیب بیآ

 َ یعبمتجا ربکدذم طضُت ًمبو هتشُو

 ًمیث لک يرادا ًث ربمیث يارمٌ عبجرا

 یوبمرد تبمذخ

ریخ

 ذحاَ طضُت ًمیث ًمبو یفرعم رَذط

 ًث لبضرا َ ًمیث لک يرادا یرگ ًمیث

 نبتضربمیث

 ًمیث شبىشربک زا ًیمث ًی ذییبت هتفرگ

 یعبمتجا ربکدذم طضُت رظو درُم ی

 ضیخرت لىضرپ بی َ

 َ یعبمتجا ربک دذم طضُت ًمبو هتشُو

 لک يرادا ًث نبتضربمیث نبضر ًمبو عبجرا

 یوبمرد تبمذخ ًمیث

 یلث

 تضا تحبطالث ربمیث بیآ

 صُظخ رد یعبمتجا ربکدذم طضُت یضررث

 ربمیث سیشوارف

 یلث

 ًتیمک( یتیبمح سکارم زا تذعبطم تضاُخرد

 ، يبگشواد یربتفر َ یبٍیربمیث سکرم ، داذما

 بٌ ریخ بی َ ) ... َ یتطیسٍث ، نبمرد توَبعم

ربمیث ی ًىیسٌ تخادرپ تٍج

 ًمیث ةبطتحا بث نبتضربمیث ًىیسٌ تخادرپ

 ربمیث يارمٌ طضُت ًطُثرم

 ریخ

نبتضربمیث زا ربمیث جَرخ َ ضیخرت

 یتیبمح سکرم ییُگخضبپ مذع ترُط رد

 فیفخت یعبمتجا یربک دذم طضُت ربمیث سیشوارف

.ددرگ یم ضیخرت ربکٌذث ترُط ًث ربمیث بی َ


	صدور معرفی نامه بیمه.vsd
	Page-1


