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 کننده:بیمه

 AXIS بیمه شرکت

 ایلینوی شیکاگو،



 
 
 

 غیرشکسته بزرگ حروف با

 بنویسید

 کنید خودداری نقد پول ارسال از

 نام ثبت فرم

 
 

 آموزدانش خانوادگی نام
 

 آموزدانش میانی نام اول حرف  آموز دانش نام

 
 تلفن پایه (MM/DD/YYYY) تولد تاریخ

 
 آپارتمان پالک منزل نشانی

 
 زیپ کد خیابان شهر

 آموزشی منطقه/ سیستم

 نام مدرسه
 

 با است ممکن اقدام این . شودمی محسوب جرم شرکت از کالهبرداری هدف با بیمه شرکت به کنندهگمراه یا ناقص نادرست، اطالعات عمدی ارائه
 . شود روبرو بیمه مزایای از محرومیت و نقدی جریمه حبس، مانند مجازاتی

 
 
 
 

 
 تاریخ سرپرست/ مادر/ پدر امضای

 
 آن در مندرج شرایط و ضوابط و امفهمیده و خوانده را «آموزدانش حوادث بیمه پوشش» وشوربر که کنممی اعالم باال قسمت کردن امضا با

 . امپذیرفته را

 . نیست اجباری بیمه پوشش این خرید

 
 بزنید عالمت را خود گزینه

 بیمه حق پوشش هایپالن 
  $58.00 شده تمدید پزشکیدندان شامل - ساعته 24

  $50.00 ساعته 24 فقط
  $19.00 شده تمدید پزشکیدندان شامل - درسی ساعات فقط

  $11.00 درسی ساعات فقط

 $150.00 9 پایه - فوتبال 
 $250.00 10-12 هایپایه - فوتبال 

 

 : کنید صادر زیر شرکت وجه در را چک
Risk Alive 

 

 نام ثبت روش

 . کنید انتخاب را یکی (پزشکیدندان بدون/ با) «ساعته 24» و «درسی ساعات» حوادث پوشش بین از .1
 درون باشد، شده صادر Risk Alive وجه ر درست مبلغ با که پولی حواله یا چک همراه به را فرم و کنید پر را نام ثبت فرم .2

 . بگذارید پاکت

 MD Baltimore, - 45731 Box P.O. - Lockbox A&H 21297. : کنید پست زیر نشانی به را پاکت .3
 . بنویسید چک روی را مدرسه نام و آموزدانش نام) . شودمی محسوب پرداخت تاییدیه و رسید شده باطل پولی حواله یا چک


