
 

 فرانشیسسرپایی فرانشیسبستری مدارک مورد نیاز نوع بیمه

 بیوِ سالهت

 کارهٌذی+

 سایزاقشار+

 ایزاًیاى+ سالهت

ضاًس  بیواراًی کِ در بخش اٍر

بستزی ّستٌذ ٍیا اس اٍرصاًس بِ 

 بخشْا ارجاع شذُ اًذ

 سال ( 2کپی دفتزچِ دارای اعتبار + دٍ بزگ دفتزچِ ) دفتزچِ عکس دار باالی 

ًَساداى فاقذ دفتزچِ کپی شٌاسٌاهِ یا گَاّی ٍالدت ، هعزفی ًاهِ بیوِ ، کپی دفتزچِ 

 ٍالذیي ) دربیوِ سالهت ّن پذر ٍّن هادر (

 %01 دارٍ

 %01حذاکثز
 %01 خذهات

بیواراًی کِ هستقین در بخشْا 

 ادهیت شذُ اًذ )بیواراى الکتیَ(
 بزگ دفتزچِ تَسط پششک هعالج دٍکپی دفتزچِ دارای اعتبار + دستَر بستزی در

 %01 دارٍ
 %01حذاکثز

 %01 خذهات

 ارجاع کذ شاهل دفتزچِ  غیزاٍرصاًس سزپایی بیواراى جْت  سال  2دٍ بزگ دفتزچِ +کپی دفتزچِ عکسذار باالی  رٍستایی
 %01 دارٍ

 %01حذاکثز
 %01 خذهات

 رٍستایی ارجاعی
 کپی – ٍالدت گَاّی یا شٌاسٌاهِ کپی دفتزچِ فاقذ ًَساداى جْت   -سال  2دٍ بزگ دفتزچِ +کپی دفتزچِ عکسذار باالی 

 ٍالذیي دفتزچِ

 %01 دارٍ
 %01حذاکثز

 %5 خذهات

 رایگاى رایگاى اعتباربزگ دفتزچِ + کپی دفتزچِ دارای  2هعزفی ًاهِ اس ادارُ سًذاى ّا + دستَر بستزی پششک سًذاى +  سًذاًیاى

 تاهیي اجتواعی

دفتزچِ ّای فاقذ عکس 

 سالگی 2تا   کَدکاى
 با تاریخ اعتبارٍالذیي کپی دفتزچِ با تاریخ اعتبار +دٍ بزگ دفتزچِ+کپی دفتزچِ 

 %01 دارٍ
 %01حذاکثز

 %01 خذهات

ًَساد بستزی شذُ بالفاصلِ پس اس 

 تَلذ
 با تاریخ اعتبار +دٍ بزگ دفتزچِ هادر+کپی گَاّی ٍالدت ًَساد هادر کپی دفتزچِ

 %01 دارٍ
 %01حذاکثز

 %01 خذهات

بیوِ شذُ تبعی جٌس هذکز باالی 

 سال 22
 کپی دفتزچِ با تاریخ اعتبار +گَاّی اشتغال بِ تحصیل +دٍ بزگ دفتزچِ

 %01 دارٍ
 %01حذاکثز

 %01 خذهات

باالی بیوِ شذُ تبعی جٌس هًَث 

 سال 01
 کپی دفتزچِ با تاریخ اعتبار+ کپی صفحِ اٍل ٍ دٍم شٌاسٌاهِ +دٍ بزگ دفتزچِ

 %01 دارٍ
 %01حذاکثز

 %01 خذهات

 ًیزٍ ّای هسلح

ٍظیفِ 

 ٍکارکٌاى

 بیوِ دفتزچِ اس استفادُ –+ عکس دار بَدى پزًٍذُ بزای کَدکاى باالی یک سالا تاریخ اعتبار +دٍ بزگ دفتزچِ کپی دفتزچِ ب

 سال 25جَ بَدى تا داًش ٍیا بَدى هحصل صَرت در ٍ سال 21 تا هذکز جٌس تبعی شذُ
 %01 رایگاى

 جاًباس
استفادُ اس دفتزچِ بیوِ  –سال یک باالی کَدکاى بزای پزًٍذُ بَدى دار عکس کپی دفتزچِ با تاریخ اعتبار +دٍ بزگ دفتزچِ + 

 سال 25سال ٍ در صَرت هحصل بَدى ٍیا داًشجَ بَدى تا  21شذُ تبعی جٌس هذکز تا 
 رایگاى رایگاى


