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جبران خسارت جاني و مالي وارد به اشخاص ثالث مانند  همراه بيمه نامه هاي مذكور بيمه گذار مي تواند
نام  يز در خواست نمايد. يكي از مزاياي بيمه نامه هاي مسئوليت بيسايرين را ن همسايگان، افراد عبوري و

ديه بدون نياز به راي  همچنين شما مي توانيد با پرداخت مبلغي اندك پوشش پرداخت .بودن آنهاست
گذار مايل باشد بيمه نامه به صورت با نام صادر  دادگاه را نيز درخواست نمايد. همچنين در صورتيكه بيمه

 .تخفيف مي گردد شود مشمول


