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ضمنا گواهی و تاييد می نمناي  كنه شنرايط گفتن هيچ مطلب الزمی خودداری نشده است.  و يا از ی اظهار نشدهنادرستمطلب هيچ گونه 
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 اين پيشنهاد اساس صدور بيمه نامه و جزء الينفک آن قرار گيرد.می شود كه 
 

 امضاء اين برگ به تنهايی به معنی قبول تعهد توسط بيمه گر و يا پيشنهاد دهنده نمی باشد.
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