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عالوه بر بيمه نامه هاي ذكر شده ، بيمه نامه هاي  پول شا مل :
پول در صندوق 
پول در گردش 

و همچنين بيمه نامه هايي مانند :
بيمــه نامه كشــتي، هواپيما و بيمه نامه هــاي اعتباري در 

مديريت، بيمه هاي مهندسي و مخصوص صادر مي شود .
بيمه هاي مســئوليت : جبران خســارت ناشي از مسئوليت 
بيمه گذاران در هنگام فعاليت روزمره آنان را تحت پوشش 

قرار مي دهد و انواع آن به شرح ذيل مي باشد:
بيمه مسئوليت كارفرما در برابر كاركنان

بيمه مسئوليت عمومي 
بيمه مسئوليت كاال

بيمه مسئوليت حرفه اي 

بيمه هاي اشخاص :

1- بيمه نامه حوادت انفرادي :
بيمه حوادث انفرادي شــامل خطرات فوت،  نقص عضو و 
از كار افتادگي ناشــي از حوادث مي باشد،  همچنين پوشش 
هزينه هاي پزشكي ناشي از حادثه از ديگر مزاياي اين بيمه 

است .
2- بيمه درمان گروهي :

موضوع اين بيمه نامه جبران هزينه هاي پزشــكي و اعمال 
جراحي ناشــي از بيماري  و حوادث مشمول بيمه، مازاد بر 
تعهدات بيمــه گر اول اعـــم از تاميـن اجتمـاعي و ساير 

بيمه گران است.

3- بيمه نامه درمان مسافرتي:
موضوع اين بيمه نامه عبارت است از؛  پوشش صدمات بدني 
بيمه شــده كه هنگام ســفر  به خارج ازكشــور و يا عارضه 
ناگهاني و غيرقابل پيش بيني در سفر است كه با درخواست 
امداد از طرف بيمه شــده و يا نمايندگان وي اقدام می  شود. 
گســتره پوشش اين بيمه نامه شــامل سراسر جهان به جز 

ايران و  كشورهاي در گير در جنگ مي باشد.
مزاياي ديگر اين بيمه نامه شــامل هزينه انتقال پزشكي، 
پرداخت هزينه هاي پزشــكي، پرداخــت هزينه فوريتهاي 
دنــدان پزشــكي، بازگرداندن جســد متوفي، مســافرت 
اضطـراري همـــراه از ايــران، بازگـردانــدن كــودكان 

بي سرپرست و ... مي باشد.

بيمه عمر و سرمايه گذاري :

بيمه عمر و ســرمايه گذاري پارســيان، بيمه اي است كه 
عالوه بر پوشــش بيمه عمر، امكان سرمايه گذاري مطمئن 
و ســودآوري را براي پس انداز هاي خود مشــتری فراهم 

مي آورد تا پشتوانه مالي مناسبي نصيب وی می شود.
با خريد اين بيمه نامه، بيمه پارسيان تعهدات زير را در قبال 

مشتری انجام مي دهد:
-  ســرمايه گذاري مبالغ حق بيمه پرداختي پس از كســر 
هزينه ها و تخصيص سود تضميني ساالنه 15% بصورت 

روز شمار.
-  پرداخت اندوخته ســرمايه گذاري بيمه  ی، بيمه نامه در 

صورت حيات بيمه شده تا پايان قرارداد.

-  پرداخت ســرمايه بيمه نامه در صورت فوت بيمه شده در 
طول قرارداد به همراه اندوخته سرمايه گذاري .

-  پرداخت تا 4 برابر ســرمايه اصلي،  در صورت فوت بر اثر 
حادثه به همراه اندوخته سرمايه گذاري .

-  ارائه ديگر پوشش هاي بيمه اي با انتخاب مشتری.
ويژگيها  و مزاياي بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري

- مشــتری  و خانواده ی  وی مي توانند از بدو تولد تا سن 70 
سالگي از پوشش هاي بيمه اي بهرمند شوند.

- مشــتری مي تواند حق بيمه يا ســرمايه بيمه نامه خود را 
براي مقابله با تورم ،  هر سال با نرخ منظمي ) %5-%10-

15%و 20% ( افزايش دهد.
- مشتری  مـــي تواند هر سال شـــرايط بيمـه نامه خود از 
جمله پوشــش ها ، ميزان و نحوه پرداخت و ... را به دلخواه 

افزايش دهد.
-  به مبالغ موجود در اندوخته بيمه نامه ،  ساالنه 15% سود 
تضميني و روز شــمار تعلق مي گيرد. به عنوان مثال فردي 
30 ســاله با خريد اين بيمه نامه مي تواند با پس انداز روزانه 
10.000 ريال  و يا مبالغــي 20.000 ، 30.000 يا 50.000 
ريال عالوه بر پوشــش بيمه اي،  به تناسب مبلغ پس انداز، 
از ارزش بازخريدي بيمه نامه به صورت زير برخوردار شود.

-  در صورت ابتال بيمه شده به بيماريهـــاي پر هزينه نظير 
انواع سرطان ها، ســكته قلبي،  سكته مغزي،  جراحي قلب 
بــاز و پيوند اعضاي اصلي بدن، كمك هزينه درماني معادل 
30% ســرمايه بيمه نامه تا ســقف 200.000.000 ريال 

به صورت بالعوض به مشتری پرداخت خواهد 
شــد . نكته مهم اين است كه اين كمك هزينه 
عالوه بر استـفاده از مزاياي بيمه هاي درماني و 
تأمين اجتماعي،  به طور كامل در چند نوبت قابل 

استفاده است .
-  در صورت فوت بيمه شــده بر اثــر حادثه، تا 
4 برابر ســرمايه بيمه نامه به استفاده كنندگان 

پرداخت مي شود.
-  در صورت از كار افتادگي كامل،  پوششــهاي 
بيمه اي بدون پرداخت حق بيمه توسط مشتری، 

تا پايان مدت بيمه ادامه خواهد يافت .
- بيمه شــده مي تواند بدون ضامــن و  وثيقه و 
تــا 90% ارزش بازخريدي بيمــه نامه،  با نرخ 
بهره مناسب از شــركت بيمه وام دريافت كند. 
با دريافــت وام اندوخته وی كاهــش نيافته و 
همچنان بــا رقم قبل از دريافت وام ، انباشــته 

بیمه پارسیــــانخواهد شد.



بيمه نامه هاي آتش ســوزي را در  حداقل زمان و بر حسب 
نياز بيمه گذاران با حق بيمه مناسب صادر مي نمايند.

بيمه هاي باربري :

بيمه پارسيان كليه ريسك هاي مربوط به حمل و نقل كاال 
از مبادي مختلف به ساير نقاط در سراسر دنيا اعم از اينكه 
از طريق دريا، خشكي )زميني (، هوايي و يا تركيبي از اين 
مسيرها باشد را تحت پوشش قرار مي دهد. بيمه نامه هاي 
صــادره مي تواند براي كاالهاي وارداتــي، صادراتي و يا 
حملهاي داخلي قابل استفاده باشد و بر حسب نوع كاالها 
و حساســيت آنها در مقابل خطرات گوناگون پوششهاي 
متناسب تحت عنوان شرايط ســه گانه A-B-C ارائه 

شود.
در بيمه نامه با شرايط A كه اصطالحاً  بيمه تمام خطر نيز 
به آن اطالق مي شــود كليه خطرات به استثناي خطراتي 
كــه در بخش اســتثنائات بيمه نامه ذكــر گرديده تحت 
پوشش قرار مي گيرد. در اين بيمه نامه فرانشيز ) سهم بيمه 

گذار از خسارت ( وجود ندارد .
بيمــه نامه هايي كه با شــرايط C و B صادر مي شــوند 
خطراتي را تحت پوشش قرار مي دهندكه نام آنها در بيمه 
نامه صراحتًا ذكر شــده باشد. تعداد خطرات تحت پوشش 

مقدمه

بيمه پارســيان در ارديبهشت ماه ســال 1382 براساس 
آيين نامه ضوابط تأســيس مؤسســات بيمه غيردولتي و 
قانون تأســيس بيمه مركزي ايران و بــا ديدگاه پايداري 
و حمايتگري فراگير فعاليت خــود را در كليه بخش هاي 
بيمه بازرگاني اعم از امـوال، مسئـــوليت و اشخــاص با 
مشــــاركت و  سرمايه گذاري چند بنگاه اقتصادي بزرگ 
كشــور از جمله؛ بانك پارسيان، شــركت ايران خودرو و 

صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت نفت آغاز كرد.  
بيمه پارســيان به منظور پايبندي هر چه بيشتر به انجام 
تعهدات خود و تأميــن امنيت كامل  بيمه گذاران  اقدام به 

انعقاد قرارداد با معتبرترين شركتهاي بيمه اتكايي كرد.

شبكه خدماتي:

شبكه فروش و خدمات رساني بيمه پارسيان به لحاظ بهره 
گيري از شــيوه خدمات bank assurance متفاوت 
با اســتقرار كاركنان شركت در شــعبات بانك پارسيان 
)insurance corporation desk(در سراســر 
كشــور خدمات ارزنده اي در ارتباط بــا صدور بيمه نامه و 
ارزيابي خسارت ارائه مي نمايد. عالوه بر آن شبكه مراكز 
نمايندگي )center agency( و شــعب در شهرهاي 
مختلف و مراكز استانها مشغول فعاليت مي باشد و چنانچه 
به اين مجموعه، نمايندگي هــا و كارگزاريهاي حقيقي و 
حقوقي را اضافه نماييم، شــبكه گســترده اي از فروش و 
خدمات رساني را در سراسر كشـور شاهد خواهيم بود كه 

روز به روز در حال توسعه است.

نيروي انساني:

شركت بيمه پارســيان با دعوت از افراد كارآمد و با تجربه 
صنعت بيمه و گزينش نيروهاي جوان و آشنا به رشته هاي 
مختلف بيمه اي و فن آوريهاي رايانه اي، توانســته است  
به صــورت پايدار و حمايتگر در كليه رشــته هاي بيمه اي 
همچــون اتومبيل، مهندســي، آتش ســوزي، باربري و 
اشخاص، با اســتفاده از جديدترين سيستم نرم افزاري با 

ساير شركتهاي بيمه كه داراي ســوابق طوالني درامور 
بيمـه مي باشند به رقابت بپردازد.

انواع پوششهاي بيمه اي

بيمه هاي اتومبيل

بيمه اتومبيل، عمومي ترين نوع بيمه است. وجود اتومبيل، 
عالوه بر ايجاد رفاه و تسهيل در رفت و آمد و نقل و انتقال، 
باعــث ايجاد خطــرات و حوادث مختلفي نيز مي شــود. 
امروزه خطر تصادف انواع وسايل نقليه رو به افزايش است 
و بهترين روش جبران آثــار نامطلوب آن بر زندگي آحاد 

جامعه ،استفاده ازبيمه است.
در بيمه اتومبيل موضوع بيمه عبارت است از هر نوع وسيله 
نقليه موتوري زمينــي از قبيل: اتومبيل، وانت، كاميونت، 
كاميون، تريلي، اتوبوس، موتور سيكلت و ياهر نوع وسيله 

نقليه ديگري كه با نيروي محركه موتور حركت مي كند.

انواع بيمه هاي اتومبيل:

بيمه شخص ثالث: خســارت هاي مالي و جاني وارده به 

اشخاص ثالث را تحت پوشش قرار مي دهد. 

بيمه سرنشــين: خســارت هاي وارده به راننده و اعضاء 

خانواده وي ، كه در پوشــش بيمه شخص ثالث مستثني 
مي باشد، راتحت پوشش قرار مي دهد.

بيمه بدنه اتومبيل: خطرات اصلي تحت پوشــش: حادثه، 

آتش سوزي، صاعقه، انفجار و سرقت كلي خطرات اضافي 
تحت پوشــش: ســرقت درجا)كليه لوازم(، سرقت درجا 
)لوازم مورد درخواست(شكســت شيشه، بالياي طبيعي، 

پاشيدن مواد شيميايي و اسيدي، اياب و ذهاب.

بيمه هاي آتش سوزي:

بيمه آتش سوزي يكي ازرايج ترين رشتـه هاي بيمـه اي 
مي باشــد كه خسارت وارده به اموال و دارايي هاي افراد از 
قبيل منازل مسكوني، فروشــگاه ها، كارگاه ها، انبارها، 
كارخانه جــات و همچنين طرح هاي بــزرگ صنعتي را 
در مقابــل وقوع حوادثي همچون آتش ســوزي، انفجار، 
صاعقه، سيل، زلزله، طوفان، سقوط هواپيما و هليكوپتر، 
تركيدن لوله هــاي آب  و ضايعات حاصل از  برف و باران، 
شــورش، بلوا و اغتشــاش، ســرقت و.... وارد مي شود را 

جبران مي نمايد.
بيمه پارســيان با توجه به تجارب ارزشمندي كه در طول 
فعاليـت خـود به كمك متخصصيـــن كـسب نمـوده،  

بیمه پارسیان

در شرايط B بيش از خطراتي است كه در شرايط C تحت 
پوشــش قرار مي گيرد و وجود فرانشيز در بيمه نامه هاي با 

شرايط B  يكي از ويژگي هاي اين نوع بيمه نامه است.

بيمه هاي مهندسي و مسئوليت :

بيمه هاي مهندسي: براي تحت پوشش قرار دادن فعاليت 
مهندسين در رشته هاي گوناگون مي باشد . بيمه نامه هاي 
صادره معمواًل از دو بخش تشكيل مي شود، بدين صورت 
كه اگر در اثر ســهل انگاري مجريــان و يا حوادث طبيعي 
خســارتي به پروژه  وارد شود  از محل بخش يك بيمه نامه 
قابل جبران مي باشــد و چنانچــه در طول اجراي طرح ها 
و عمليات مهندسي مســئوليتي در مقابل اشخاص ثالث 
براي مجريان ايجاد شــود، در بخــش دو بيمه نامه تحت 

پوشش قرار مي گيرد.
بيمه هاي تمام خطر ماشين آالت ، تمام خطر پيمانكاران 
 شكست ماشين آالت،  تجهيــزات الكتـرونيكي،  ماشين 
آالت و تجهيزات پيمانكاري، تمام خطر نصب،  سازه هاي 
تكميل شده،  فساد كاال در سردخانه و ... از انواع بيمه هاي 

مهندسي مي باشند .


