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 جسد پزشکی قانونی
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 مدارک بیمارستانی و درمانی مرجع
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  حکم و فیش حقوق مربوط به تاریخ وقوع  اصل فرم استفاده کنندگان از سرمایه بیمه 7

8 
شناسنامه وراث  کپی برابر اصل تمام صفحات

 قانونی بیمه شده / ذینفعان
  پرداخت شده به همراه دستور پزشک قبوضاصل  

9 
 / کپی برابر اصل کارت ملی وراث قانونی بیمه شده

 ذینفعان
 

تصویر صورتحساب مرکز درمانی به همراه تصویر چک 
 )با توجه به دریافت بخشی از هزینه ها از سایر بیمه گران(
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