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 پیوست : یک برگ
 
 تعالیبسمه

 
 رسانی مجدد اطالع

 ایران برق صنعت سندیکاي عضومحترم  هايشرکت
 شرکت بیمه ایران براي اعضاي سندیکاهاي ثالث و بدنه اتومبیل تسهیالت و خدمات ویژه بیمهموضوع: 

 احترام؛ و سالم با
 و ثالث هايبیمه خدمات و تسهیالتبا موضوع ، 20/05/99 مورخ 99-0588پیرو نامه شماره رساند به استحضار می

 اعضاي براي را ايویژه خدمات و هاتخفیف تسهیالت،بیمه ایران  ،سندیکا اعضاي براي ایران بیمه شرکت خودرو بدنه
 هايتشرک. است درنظر گرفتههاي اتومبیل در زمینه بیمه محترمشان هايخانواده و برق، کارکنان صنعت سندیکاي

و همینطور با  100داخلی  سندیکا خانم زعفرانی با دبیرخانه بیشتر اطالعات کسب جهت توانندمی عضو محترم
 تماس شده، گرفته نظر در سندیکا اعضاي براي که 88816374 و 88816594 کارگزاري اختصاصی هايتلفن شماره
 . فرمایند حاصل

 خانواده و کارکنان عضو، هايشرکت براي شده درنظرگرفته تسهیالت شرایط درخصوص تکمیلی توضیحات
شود درصورت تمایل به استفاده از خدمات مذکور با تکمیل از اعضاي محترم دعوت می .به پیوست است محترمشان

 و ارسال فرم ذیل متقاضیان را به دبیرخانه سندیکا معرفی نمایند.
 

 

 سپهر برزي مهر
 دبیر سندیکا

  
 
 

:هاي شخص ثالث و بدنه خودرو (بیمه ایران)فرم معرفی جهت استفاده از تسهیالت بیمه  

موبایل همکارشماره   نام شرکت نام و نام خانوادگی همکار نوع بیمه درخواستی 
    

    

    

 مهر و امضاء شرکت   
 

 رونوشت: کارگزاري محترم گسترش بیمه؛ جهت استحضار و هماهنگی مقتضی

)100(داخلی نهضت زعفرانی؛ مسئول امور بیمه اقدام کننده:  
 



  
 

 

 

 سندیکا اعضاي براي ایران) بیمه بدنه بیمه و ثالث شخص (بیمه خودرو هاي بیمه ویژه تسهیالت

 :خودرو ثالث شخص بیمه تسهیالت-1
 مساوي) قسمت پنج تا الباقی و نقد درصد 50( اقساطی صورت به بیمه حق رداختپ -

 )مساوي قسمت 6 تا مابقی و نقد %25( اقساطی صورت به بیمه حق گروهی پرداخت تسهیالت -
 :خودرو بدنه بیمه تسهیالت -2

 ریال 000/000/000/2 ارزش تا خودروهاي براي تخفیف 10% -

 ریال000/000/000/10 تا ریال 000/000/000/2 از بیش ارزش با خودروهاي براي تخفیف 15% -

 ریال000/000/000/10 از بیش ارزش با خودروهاي براي تخفیف % 20 -

 کیلومتر صفر خودروهاي براي تخفیف % 20 -

 نقدي پرداخت براي تخفیف 10% -

 )مساوي قسمت 8 تا الباقی نقد %30( اقساطی صورت به بیمه حق پرداخت -
 )شده ذکر تخفیفات بر مازاد( هاسازمان ها،شرکت پرسنل خودروهاي براي گروهی تخفیف 10% -

 :آنان خانواده و کارکنان خودروي هاينامه بیمه صدور شیوه

 ودخ شرکت از نامه معرفی ارائه با توانند می باشد او فرزندان و همسر یا خود نام به خودرو مالکیت که اعضا از یک هر
 .نمایند اقدام کارگزاري از خودرو بیمه خرید به نسبت

 بنیم عضو هايشرکت از یک هر مکتوب تعهد و درخواست شیوه دو به ثالث شخص بیمه اقساط تسهیالت از استفاده
 .است مقدور آخر قسط سررسید و اقساط جمع مبلغ به چک برگ یک ارائه یا و بیمه حق پرداخت تضمین بر

 :)گروهی صورت به( برق سندیکاي عضو هاي شرکت به متعلق خودروي هاي نامه بیمه صدور شیوه
 قلیهن وسایل از یک هر براي گربیمه و نموده اعالم گربیمه به را نامه بیمه صدور جهت درخواستی اطالعات گذاربیمه
 توانندب کارکنانشان و سندیکا عضو شرکتهاي چنانچه است بدیهی. نماید می صادر ايجداگانه هاينامه بیمه شده اعالم
 اداري واحدهاي به ارسالی فرم در را خود خودروي بدنه و ثالث شخص هاينامه بیمه اطالعات سررسید زمان از پیش

 زمینه مایندن ایمیل یا فکس بیمه گسترش خانه کارگزاري براي را نامه بیمه از تصویري یا و نمایند تکمیل خود شرکت
 .نمود خواهند میسر را بیشتر مراتب به تسهیالت ارائه براي ریزيبرنامه

 شد واهدخ محاسبه باالترین تخفیفات با اندشده بیمه گذشته در که خودروهایی خسارت عدم تخفیف است ذکر شایان
 باشد.می درصد 70 بیمهحق نقدي پرداخت صورت در و درصد 60 بدنه بیمه در ارائه قابل حداکثر تخفیف و


