فرم شماره 2
بسمه تعالی
« تفویض اختیار »
به موجب این سنن  ،ای جانب  .........................................................فرزن ......................... ،به شننما ش شنن اسنن امه
 ....................ک ،ملی  ...................................متول،
شنما ش ررسن لی ......................
اختیا می هم

تا یخ :

/

/

/
/

 13کا م  ،بازنشسته/وظیفه بگیر بانک به
 13به بانک کشناو ز اا ا ش ک

فاش کا ک ا

صنننو ر بروز هرهونه ثا مه م جر به فور ای جانب بانک مرکو بتوان ،مان،ش ب،هی

ای جانب بابت اص و سو استفا ش از خ،مار و تسهیالر تو ها زیا تی و سیاثتی شرکت خ،مار مسافرر
هوایی و جهانگر
بیمه عمر اجبا

ه گام ررواز ا وابسته به ص ،وق فاش و تأمین آتیه ا از مح ثق بیمه عمر اختیا
قاب رر اخت به و اث ای جانب مطابق فرم تکمیلی موجو

و

صننن ،وق فاش و تأمین آتیه

بر اشننت نمو ش و به ثسنناا شننما ش  872407489به نام شننرکت خ،مار مسننافرر هوایی و جهانگر
هنگام پرواز نز بانک کشاو ز شعبه مرکزی وا یز نمایی.،
ب،یهی است بر اشت مبلغ موصوف قب از هرهونه خ و تصرف و اث قانونی
عمر اختیا

و بیمه عمر اجبا

ا تباط با غرامت بیمه

ای جانب ا قاب رر اخت به و اث انجام خواه ،ش.،

ضننم ا به بانک اختیا مطلق می هم به محض اعالم شننرکت خ،مار مسننافرر هوایی و جهانگر
ه گام ررواز مب ی بر ع،م زصول چک ها اقساط یو ای جانب مبلغ اعالمی ا از ثقوق و مزایا ماهانه
ای جانب کسر نمایی ،و هرهونه اعتراضی ا از خو سلب و اسقاط می نمایم .

نام  ،امضاء  ،اثر انگشت درخواست کننده

این قسمت توسط صندوق رفاه و تامین آتیه تکمیل می گردد .

با سالم بدینوسیله اعالم می دارد اقساط مربوط به تسهیالت سفر نامبرده به مبلغ  .........................................ریال توسط این صندوق
تضمین می گردد.
صندوق رفاه و تامین آتیه
مهر و امضا
تاریخ :

/

/

13

