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 ارائه خدمات شعب بیمه 
پارسیان در تعطیالت نوروز

ش��عب بیمه پارسیان در 
ای��ام تعطیات نوروزي 
هم آماده ارائه خدمت به 
هموطن��ان هس��تند. به 
گ��زارش رواب��ط عمومي بیمه پارس��یان؛ 
براساس برنامه ریزي هاي به عمل آمده و 
در راس��تاي تس��ریع و تس��هیل در ارائ��ه 
خدم��ات م��ورد نیاز به بیمه گذاران گرامي 
خاص��ه مس��افران ن��وروزي ک��ه در ایام 
تعطیات نوروز نیاز به خدمات بیمه ای در 
بخش صدور و خس��ارت اتومبیل و درمان 
پیدا می کنند ش��عب بیمه پارس��یان آماده 
عزی��زان ای��ن  ب��ه  رس��اني   خدم��ت 

 می باش��ند. هموطنان محت��رم می توانند 
جهت کس��ب اطاعات بیش��تر و آگاهي 
دقیق از ساعت کار و آدرس شعب کشیک 
به پایگاه اینترنتي بیمه پارسیان به آدرس 
مراجعه   www.parsianinsurance.ir

نمایند.

طرح »نوروزگان آرمانی« 
بیمۀ آرمان

با خری��د »ن��وروزگان 
آرمانی« بیمۀ آرمان، در 
تعطیات نوروز آس��وده 
خاطر س��فر کنید. بیمه 
آرمان در آس��تانه س��ال نو طرح 45 روزۀ 
»ن��وروزگان آرمانی« را ارائه می کند. این 
طرح ش��امل بیمه عمر و حوادث گروهی 
)خان��واده( و بیم��ه آتش س��وزی منازل با 
پوش��ش سرقت اس��ت. در این طرح که با 
هدف کاهش دغدغه مس��افران نوروزی و 
ح��وادث احتمال��ی در غی��اب بیمه گذاران 
ارائه شده، مشتریان می-توانند با پرداخت 
فقط 55۰ هزار ریال حق بیمه با احتس��اب 
مالی��ات، از پوش��ش ها و مزایای این طرح 
بهره مند ش��وند. بیمه گذاران همچنین با 
خرید »نوروزگان آرمانی« از تخفیف ویژۀ 
بیمه نامۀ بدنه خودرو تا س��قف 7۰ درصد 
برخوردار خواهند شد. این طرح از روز سه 
ش��نبه ۱5 اس��فند ب��ه م��دت 45 روز قابل 

اجراست.

سبک بی نظیر هم افزایی 
میان دولت و بخش خصوصی 

در بیمه ایران
معاون توسعه مدیریت و 
مناب��ع بیمه ایران با بیان 
اینکه معمواًل نگاه ها به 
بیمه ای��ران معطوف به 
این اس��ت که یک ش��رکت دولتی اس��ت، 
تصریح کرد: این درس��ت اس��ت ولی تمام 
واقعی��ت نیس��ت، بیمه ایران ب��ا در اختیار 
داش��تن پرتوانترین ش��بکه نمایندگی در 
کش��ور، نمونه کارآم��د، بزرگ و موفقی از 
ی��ک همکاری مش��ترک می��ان دولت و 
بخش خصوصی است که شاید این سبک 
از ه��م افزای��ی می��ان دول��ت و بخ��ش 
خصوص��ی در کش��ور بی نظیر باش��د. به 
گ��زارش رواب��ط عموم��ی بیم��ه ایران، 
محمدمه��دی اعای��ی در گردهمای��ی 
مشترک شبکه نمایندگی و کارکنان بیمه 
ای��ران اس��تان کرمان اف��زود: نمایندگان 
ش��رکای اقتصادی و اجتماعی ما هستند و 
معادل��ه موفقیت بیم��ه ایران و نمایندگان 

فروشش پاسخ واحد دارد. 
معاون توس��عه مدیریت و منابع بیمه ایران 
با اش��اره به طرح صدور بیمه نامه مس��تقل 
زلزله که از اس��تان کرمان آغاز ش��د گفت: 
از تم��ام امکانات موجود برای شناس��ایی 
نیازهای جدید بیمه پذیر جامعه و اقدامات 
ظرفی��ت افزای فروش برای نمایندگانمان 
استفاده خواهیم کرد و بیمه ایران روزهای 
س��خت خود را پش��ت سرگذاشته و مسیر 
 پی��ش رو را مس��یر موفقت��ری از گذش��ته 

می داند. 
محمدمه��دی اعایی گف��ت: باید بعنوان 
مبارزین در جبهه رش��د اقتصادی کش��ور 
محیط شرکتمان را صمیمانه، احترام آمیز 
و با عقانیت اداره کنیم و مواظب باشیم که 
در دام روزمرگی فرصت سوز و عیب جویی 

از یکدیگر و حرمت شکنی نیافتیم.

اخبار
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از عدم پرداخت بدهی 
دستگاه ها به پیمانکاران از تاش مجلس برای ایجاد قانونی در 
جه��ت بیم��ه کردن طرح های عمرانی خبر داد. به گزارش خانه 
ملت، علیرضا محجوب درباره وجود بیش از ۶ هزار میلیارد بدهی 
شهرداری به پیمانکاران گفت: اساسا طرف های مطالبه افرادی 
هس��تند که یا این مبالغ را قرض گرفته اند یا برای اجرای طرح 

عمرانی مورد نظر خرید کرده اند که در پی آن به مردم بدهکار 
ش��ده اند. این نماینده مجلس ادامه داد: بی تردید عدم پرداخت 
مطالبات در موعد مقرری که پیمانکار پیمانش تمام ش��ده چه 
از س��وی دولت، چه ش��هرداری ها یا سایر نهادها اعم از دولتی و 
غیردولتی نه اخاقی، نه ش��رعی و نه قانونی اس��ت. وی تاکید 
کرد: اگر این روند در حوزه ساختمان س��ازی یا پل س��ازی تداوم 

یابد قطعا شرایط قبل از انقاب اسامی تکرار می شود که حتی 
پیمانکاران قادر به ساخت پلی با دهانه هشت متر هم نخواهند 
بود. محجوب خاطرنش��ان کرد: مشکل عدم پرداخت مطالبات 
پیمانکاران تنها به سرمایه افراد برنمی گردد، بلکه این تخصص 
ش��رکت های ط��رف قرارداد بوده که س��رمایه ای گرانقدرتر از 

سرمایه مالی است که دراین بخش هزینه کرده اند.

پروژه های عمرانی بیمه می شوند

رئیس کل بیمه مرکزی از رش��د ۲۲ درصدی 
حق بیمه در ۱۱ ماهه ابتدای سال جاری خبر 
داد. عبدالناصر همتی در آخرین جلسه شورای 
عمومی س��ندیکای بیمه گران ایران در جمع 
مدیران عامل ش��رکت های بیمه گفت: طبق 
آخرین گزارش ها رشد ۲۲ درصدی حق بیمه 
در ۱۱ ماهه امسال نسبت به سال گذشته نشان 
از توس��عه خوب صنعت بیمه کش��ور اس��ت و 
رشد واقعی بیمه نامه ها نیز بیانگر رشد حقیقی 

مناسب بازارصنعت بیمه است.
رئیس کل بیمه مرکزی در این نشست افزود: 
وص��ول مطالبات ش��رکت های بیم��ه باید از 
اولویت های اول مدیران شرکتهای بیمه  باشد 
و در س��ندیکا برای نحوه رفتار با بیمه گذاران 
بدحس��اب  توافقات الزم انجام ش��ود و برای 
دریاف��ت مطالبات که بخ��ش زیادی از منابع 
سرمایه گذاری را در بردارد، تدبیری اندیشیده 
ش��ود. همتی تاکید کرد: رعایت حقوق ومنافع 
مش��ترک ش��رکت های بیمه از وظایف اصلی 
س��ندیکای بیمه گران ایران است که مستلزم 
تعام��ل مس��تمر مدیران عامل ش��رکت های 
بیمه در س��ندیکا اس��ت. رئیس شورای عالی 
بیمه گفت: ش��رکت های بیمه در پروژه هایی 
که بازدهی ندارند، نباید سرمایه گذاری کنند. 
س��ودآوری ش��رکت های بیم��ه ب��ه دو عامل 
عملک��رد مدی��ران عامل ش��رکتهای بیمه و 

عملکرد سندیکا مرتبط است. وظیفه مدیریت، 
حف��ظ و افزایش پرتفوی ب��ا رعایت نرخ های 
فنی، دریافت به موقع حق بیمه ها و سودآوری 
برای شرکت و تاش برای ترغیب سهامداران 
جهت افزایش س��رمایه است. رئیس کل بیمه 
مرکزی در بخش دیگری از س��خنان خود بر 
افزایش سطح توانگری مالی شرکت های بیمه 
تاکی��د ک��رد و گفت: ش��رکت های خصوصی 
بیمه که تمایل به تداوم صدور بیمه ش��خص 
ثالث درس��ال آینده دارن��د باید توانگری خود 

را حداقل درحد س��طح ۲ برس��انند. همتی از 
تاش مدیران ش��رکت های بیمه درسال ۹۶ 
بابت خدمت رس��انی به اقش��ار مختلف مردم 
خصوصًا در جریان خسارتهای متعدد و سنگین 

سال قدردانی کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین گفت: طبق 
آیین نامه ماده۱8قانون بیمه شخص ثالث، از 
این پس با وقوع تصادف و پرداخت خس��ارت، 
تنها بخش��ی از تخفیف��ات بیمه ای بیمه گذار 
از بی��ن م��ی رود و بقیه س��ابقه برای وی لحاظ 

خواهدش��د. عبدالناص��ر همتی افزود: پیش از 
این با یک تصادف، حتی اگر فردی 7۰ درصد 
تخفیف بیمه ای داش��ت کل سوابق تخفیفات 
بیمه ای وی از بین می رفت اما بر اساس آیین 
نامه جدید ماده ۱8 قانون بیمه شخص ثالث که 
به تازگی به تصویب شورایعالی بیمه و هیئت 
وزیران رس��ید، از این پس در تصادف اول ۲۰ 
درص��د و در تص��ادف دوم 3۰ و در تص��ادف 
س��وم 4۰ درصد تخفیفات بیمه ای فرد از بین 
می رود. وی افزود: برای مثال اگر فردی با 7۰ 

درصد تخفیف بیمه ای، در طول یک س��ال 3 
ب��ار تص��ادف کند هم 3۰ درصد تخفیف برای 

وی محفوظ خواهد ماند.
همتی با اشاره به اینکه این موضوع به عدالت 
نزدیک ت��ر اس��ت گفت: البته ای��ن مورد برای 
بیمه ها بار مالی خواهد داش��ت و برای جبران 
آن، از ای��ن پ��س بج��ای ۱۰ درص��د افزایش 
تخفیف، ساالنه 5 درصد به تخفیفات بیمه ای 
فرد اضافه می ش��ود. وی تصریح کرد: سوابق 
بیمه ای افراد که پیش از این جمع شده به طور 
کامل لحاظ می شود و موضوع کاهش تخفیف 
س��االنه از ۱۰ به 5 درصد از این تاریخ به بعد 

لحاظ خواهد شد.
به گزارش صداوسیما، رئیس کل بیمه مرکزی 
در مورد اتصال ش��رکت های بیمه ای به بانک 
اطاعاتی نیروی انتظامی در خصوص سوابق و 
نمره منفی رانندگان گفت: قرار بود شرکت های 
بیم��ه با اس��تفاده از بان��ک اطاعاتی نیروی 
انتظام��ی، نمره منف��ی رانندگان را ماحظه و 
ب��ه ازای ه��ر نمره منفی ۱ درصد به حق بیمه 
وی اضافه کنند و ظرف سه ماه از تصویب آیین 
نامه ماده ۱8 قانون بیمه شخص ثالث ، امکان 
دسترسی بیمه ها به بانک اطاعاتی ناجا فراهم 
شود اما تاکنون این اتفاق نیافتاده و به تازگی 
مسئوالن نیروی انتظامی اعام کرده اند که در 

آینده این دسترسی فراهم خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی تشریح کرد

رشد22 درصدی حق بیمه در11ماه

با توسعه و گسترش صنعت در کشور 
و کاربرد ماشین آالت پیچیده و ناآشنا، 
آمار حوادث ناشی از کار در کارگاه ها 
و مؤسس��ات صنعت��ی و کارخانجات، 
فزونی یافته است. همچنین استفاده 
روزاف��زون از وس��ایل نقلی��ه باعث 
افزای��ش ح��وادث ناش��ی از س��وانح 

رانندگی شده است.  
به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، 
در سال های اخیر نیز به دلیل کاهش 
درآمد نس��بی خانواره��ای ایرانی به 
عل��ت ت��ورم به خص��وص در بخش 
هزینه های درمان، داش��تن پوش��ش 
بیمه ای ارزان و مناس��ب، ضروری به 

نظر می رسد.
به همین منظور با مدیر بیمه های عمر 

و حوادث بیمه ملت به گفتگو نشستیم 
ک��ه در  روح اله ش��اهزاده احمدی در 
خصوص بیمه های حوادث گفت: حق 
بیمه مناس��ب و پوشش های بیمه ای 
م��ورد نیاز در بیمه های حوادث باعث 
گس��ترش این رش��ته بیمه ای در بین 
ش��رکت ها، گروه ه��ای کارگ��ری، 
اصناف و طبقات کم درآمد جامعه شده 
است.  وی با برشمردن انواع بیمه های 
حوادث به صورت انفرادی، خانوادگی 
و گروهی )تحصیلی و ش��رکتی( بیان 
کرد: این امر به منظور ارائه تأمین مورد 
نیاز بیمه گزار در زمان فوت ناش��ی از 
حادثه، نقص عضو )کلی و جزئی(، از 
کار افتادگی دائم و موقت و هزینه های 

پزشکی است.

بیمه حوادث انفرادی ���
شاهزاده احمدی بیمه حوادث انفرادی 
را رایج تری��ن ن��وع بیمه حادثه اعام 
کرد و افزود: این بیمه نامه با توجه به 
نرخ مناس��بی که دارد، می تواند مورد 
اس��تفاده تمام��ی افراد، با هر س��طح 
درآم��دی قرار گیرد و بر اس��اس آن، 
در تمامی س��اعات شبانه روز و بدون 
محدودی��ت مکان��ی تحت پوش��ش 
بیمه گر است. وی محدوده سنی این 
بیمه نام��ه را از بدو تولد تا حداکثر 8۰ 
س��الگی ذکر ک��رد و ادامه داد: عامل 
تعیین حق بیمه در این بیمه نامه، شغل 
بیمه ش��ده است؛ چرا که هر چه شغل 
بیمه ش��ده خطر بیشتری داشته باشد، 
ریسک به وجود آمدن حادثه نیز برای 

او بیشتر است.
بیمه حوادث خانواده  ���

روح ال��ه ش��اهزاده احمدی با تأکید بر 
ل��زوم حمایت از همه اف��راد خانواده 
در براب��ر حوادث اظهار کرد: بیمه نامه 
حوادث خانواده، شغل بیمه شدگان را 
م��اک ق��رار نمی دهد و با اعام حق 
بیمه کلی و مناسب، پوشش های بیمه 
حادثه را به تمام اعضای خانواده ارائه 
می دهد. وی تفاوت پوشش های بیمه 
حوادث خانواده و انفرادی را عاوه بر 
عدم تأثیر ش��غل در بیمه نامه حوادث 
خان��واده، این گونه تش��ریح کرد: در 
ای��ن بیمه نامه، س��رمایه فوت، نقص 
عضو و از کارافتادگی دائمی ناشی از 
ح��وادث، برای تک تک افراد خانواده 

بوده اما س��رمایه هزینه های پزشکی 
ناش��ی از حادثه ب��رای مجموع افراد 

خانواده است.
بیمه حوادث گروهی )شرکتی( ���

مدی��ر بیمه ه��ای عم��ر و ح��وادث 
بیمه مل��ت با اش��اره ب��ه بیمه حوادث 
گروه��ی گف��ت: تمام��ی کارکن��ان 
ش��اغل بیمه گزار مش��روط بر این که 
مشخصات آنان در شروع قرارداد و یا 
در طول مدت اعتبار آن، معرفي و تأیید 
ش��ده باش��د؛ می توانند مشمول بیمه 
حوادث گروهی یا شرکتی شوند. وی 
حداکثر س��ن بیمه شده برای پوشش 
بیمه هاي حوادث گروهی را 75 سال 
تم��ام ذک��ر کرد و گف��ت: در صورت 
ص��دور بیمه ح��وادث گروهی برای 

ی��ک مجموعه، صدور بیمه نامه برای 
همسران و فرزندان اعضای گروه نیز 

امکان پذیر است.
بیمه حوادث تحصیلی  ���

بیم��ه ح��وادث  ش��اهزاده احمدی، 
تحصیلی را یکی دیگر از خدمات ارائه 
ش��ده توس��ط بیمه ملت اعام کرد و 
گفت: این بیمه نامه مختص مؤسسات 
آموزش��ی مانند مدارس، دانشگاه ها، 
هنرس��تان ها، مهدکودک ها و س��ایر 
مراکز آموزش��ی اس��ت.  وی در پایان 
اظه��ار کرد: ب��ا انعقاد ق��رارداد بیمه 
ح��وادث تحصیل��ی، دانش آموزان، 
دانش��جویان، هنرجویان یا کودکان 
مراکز آموزش��ی تحت پوش��ش بیمه 

حوادث قرار می گیرند.

مدیر بیمه های عمر و حوادث بیمه ملت تصریح کرد

بیمه های حوادث از ضروریات یک زندگی امروزی است

در آس��تانه سال نو، جلسه مشترک مدیرعامل 
صندوق تأمین خس��ارت های بدنی با سازمان 
زندان های آذربایجان شرقی و ستاد دیه کشور 
برگزار شد. به گزارش روابط عمومی صندوق 
تأمین خس��ارت های بدنی کش��ور، با حضور 
معاون اجرایی ستاد دیه کشور، رئیس سازمان 
زندان های استان آذربایجان شرقی، مدیرعامل 

و مدیران ارشد صندوق در تبریز، جلسه مشترک 
بررسی پرونده مشمولین حمایت های قانونی 
صن��دوق تأمین خس��ارت های بدن��ی برگزار 
ش��د. بناب��ر ای��ن گزارش، دکت��ر علی جباری 
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی 
کشور در این نشست گفت: تمام تاش ما این 
اس��ت قبل از پایان س��ال ۹۶، زندانی مشمول 

خدمات صندوق در زندان ها نداش��ته باش��یم. 
وی افزود: متاسفانه استان آذربایجان شرقی، 
رتبه هش��تم آمار کشته های سوانح رانندگی و 
رتبه شش��م مصدومین حوادث رانندگی را به 
خود اختصاص داده اس��ت و این نرخ پرش��تاب 
جای نگرانی دارد و امیدواریم با تدبیر و تاش 
مس��ئولین شاهد کاهش تلفات و تصادفات در 

این اس��تان باشیم. مدیرعامل صندوق تأمین 
خس��ارت های بدن��ی در خص��وص بند »و« 
تبص��ره ۱۱ قان��ون بودجه ک��ه به محدودیت 
س��قف تعهدات دیه شرکت های بیمه مربوط 
است گفت: صندوق تأمین خسارت های بدنی 
تکلیف دارد دیه زندانیان حوادث رانندگی که 
به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکت های 

بیم��ه در زن��دان به س��ر می برند و قبل از الزم 
االجرا شدن قانون بیمه اجباری شخص ثالث 
مصوب اردیبهش��ت ۹5 زنداني شده اند را پس 
از معرفی س��تاد دیه کش��ور بصورت باعوض 
پرداخت نماید. لذا در جلس��ات اس��تانی یکی 
از محورهای برنامه بررسی اینگونه پرونده ها 

می باشد. 

آزادي ۳٤0 زندانی با حمایت صندوق تأمین خسارت های بدنی

واحده��ای س��تادی و ش��عب منتخب بیم��ه نوین با هدف 
آس��ایش و دسترس��ی بیمه گذاران به خدمات مطلوب در 
ایام تعطیات نوروز آماده خدمت رسانی به مشتریان است. 
به گزارش روابط عمومی بیمه نوین، در روزهای ۲۹ اسفند 
ماه س��ال ۱3۹۶ و ۲، 4، ۱۱ و ۱۲ فرودین ماه س��ال ۱3۹7 
واحدهای س��تادی و ش��عب منتخب این شرکت آماده ارائه 
خدمات بیمه ای به مش��تریان اس��ت. طبق اعام مدیریت 
امور شعب، نمایندگان و کارگزاران همکاران این شرکت در 
مدیریت های آتش س��وزی، اشخاص گروهی، امور شعب، 
نمایندگان و کارگزاران، فناوری اطاعات و ارتباطات، مالی 
و اتومبیل در ستاد و شعب منتخب در سراسر کشور در روز ۲۹ 
اسفندماه ۱3۹۶ از 8 صبح تا ۱۲ ظهر و روزهای ۲، 4، ۱۱ و 

۱۲ فروردین ماه سال ۱3۹7، از ساعت ۹ الی ۱4 در محل کار 
خود حاضر و به ارائه خدمات مورد نیاز بیمه گذاران خواهند 
پرداخت. بر این اساس شعب شیفت نوروزی شرکت شامل 
اصفهان، اراک، اهواز، بندرعباس، بوش��هر، تبریز، تنکابن، 
رش��ت، ساری، سبزوار، ش��یراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، 
کرمانش��اه، مشهد، س��منان، یزد، زنجان، گرگان، همدان 
و ارومیه است. هموطنان و بیمه گذاران ارجمند می توانند 
برای کس��ب اطاعات بیش��تر و دسترسی به نشانی و تلفن 
ش��عب بیمه نوین در سراس��ر کشور به پایگاه اطاع رسانی 
این شرکت به نشانی www.novininsurance.com و 
https://t.me/ یا کانال رس��می تلگرام ش��رکت به آدرس

novin_insure مراجعه نمایند. 

اولین دوره قرعه کشی طرح »دانایی جایزه 
دارد« بیمه دانا روز ۲۲ اسفند جاری با حضور 
مقامات ذی صاح و ناظر برگزار می شود. به 
گزارش روابط عمومی بیمه دانا، این شرکت 
در پاس��خ به اعتماد و اطمینان مش��تریان و 

بیمه گزاران خود و با هدف توسعه فرهنگ بیمه در جامعه، 
ب��ه بیم��ه گزاران��ی که از تاریخ ۲۲ بهمن امس��ال اقدام به 
تهی��ه بیم��ه نامه عمر و پس ان��داز، حوادث انفرادی، آتش 
سوزی، شخص ثالث و بدنه اتومبیل کرده باشند و شماره 
بیمه نامه های خود را به س��امانه 3۰۰۰۱43۰۰۰ ارس��ال 
ک��رده باش��ند، به قید قرعه، ب��ه پنج نفر از برندگان خوش 
شانس، مبلغ 5۰ میلیون ریال کمک هزینه سفر به روسیه 

اهدا خواهد کرد. بیمه دانا همچنین با هدف 
توس��عه فرهنگ اس��تفاده از بیمه های عمر، 
تس��هیاتی را ب��رای بیمه گزاران بیمه های 
ارمغ��ان زندگ��ی فراهم و مق��رر کرد تا کلیه 
اش��خاصی که تا پایان فروردین سال ۱3۹7 
بدهی های سر رسید شده خود را به روز کرده و یا فاقد بدهی 
معوق حق بیمه باش��ند، در فهرس��ت واجدان شرایط برای 
قرعه کشی در این طرح قرار گیرند. گفتنی است: روز ۲۲ 
اسفند جاری با حضور مقامات ناظر و ذیصاح، اولین دوره 
قرعه کش��ی طرح »دانایی جایزه دارد«، برگزار می ش��ود تا 
پنج نفر اول منتخب این طرح، مبلغ 5۰ میلیون ریال کمک 

هزینه سفر به روسیه را از بیمه دانا دریافت کنند.

برگزاری اولین دوره قرعه کشی طرح »دانایی جایزه دارد«اعالم شعب کشیک بیمه نوین در ایام نوروز


