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به نام خدا

((اطالعیه بیمه اتومبیل ثالث و بدنه جهت تمامی کارکنان و نفرات تحت تکفل))
همکاران محترم شرکت خدمات اول مخابرات در سراسر کشور
با سالم
به آگاهی میرساند ،قرارداد بیمه خودرویی (ثالث و بدنه) کارکنان با شرکت بیمه معلم به مدت یک سال منعقد میگردد.
 ثبت نام بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو بصورت  52درصد پیشپرداخت و با اقساط حداکثر  6ماهه از تاریخ
 0911/05/10لغایت  0011/05/10فراهم شد.
 اقساط به صورت کسر از حقوق میباشد.
مقدمه
صدور بیمهنامه شخص ثالث و بدنه اتومبیل:

بیمه شخص ثالث را با نام بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری نیز میشناسیم .براساس قانون ،کلیه
دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظفند ،مسئولیت خود را در مقابل اشخاص ثالث بیمه نمایند .این بیمهنامه دو
نوع خسارت وارده را جبران میکند:
 -0خسارتهای مالی:
شامل کلیه خسارتهای مالی میباشد که از محل مسئولیت راننده در حوادث رانندگی ،متوجه اشخاص ثالث
میشود ،مانند خسارت وارد به اشخاص ثالث ناشی از تصادف ،سقوط ،آتشسوزی یا انفجار وسیله نقلیه و نیز خساراتی
که از محمولههای وسیله نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد شود.
 -5خسارتهای جانی:
کلیه خسارتها و غرامتهای جانی شامل فوت ،نقص عضو ،از کارافتادگی دائم یا موقت و نیز هزینههای پزشكی
است که در اثر حادثه رانندگی ایجاد میگردد و با توجه به آرای صادره توسط محاکم قضایی از محل بیمهنامه قابل
جبران میباشد.
بیمه بدنه اتومبیل:
در بیمه بدنه ،اتومبیل بیمه شده در مقابل خطرات سرقت کلی  ،آتشسوزی  ،انفجار و تصادف تحت پوشش قرار
گرفته و خسارت های جزئی و کلی وارد شده به اتومبیل بیمه شده اعم از دستمزد و ارزش لوازم و قطعات استفاده شده
به قیمت روز حادثه پرداخت میشود .همچنین عالوه بر خطرات اصلی که ذکر شد میتوان با پرداخت حق بیمه اضافی
خطرات تكمیلی را نیز که شامل:

 سرقت در جای قطعات و لوازم
 شكست شیشه به تنهایی
 غرامت ایام تعمیرات
 نوسانات قیمت در خسارات جزئی
 بالیای طبیعی و همچنین خطرات ناشی از مواد شیمیایی تحت پوشش قرارداد
الزامات و مقررات:
 .0اطالعیه بیمه اتومبیل ثالث و بدنه جهت ثبت نام به آدرس ( www.tci1.irشرکت خدمات اول مخابرات) مراجعه
فرمائید ،در این راستا درخواست خود را از طریق واتساپ به شماره  84181633130ارسال نمائید.
 .5کارکنان میتوانند خودروی خود و بستگان درجه اول (همسر ،فرزند ،پدر و مادر) خویش را تحت پوشش قرار دهند.
توجه :در مجموع  5نفر میتوانند بیمه شوند و در صورت تقاضای مجدد ،میبایست اقساط گذشته پرداخت و تسویه
شود.
 .9الزم است تمامی اطالعات درخواستی به طور کامل و صحیح ارسال شود تا صدور بیمهنامه با مشكل مواجه نشود.
 .9مدارک الزم جهت صدور بیمهنامه:
 تكمیل فرم پیشنهاد
 گواهینامه راننده
 کارت خودرو یا سند سبز وسیله نقلیه
توجه  :1سند کمپانی مورد تایید نمیباشد.
توجه  :2در صورتیكه کارت خودرو به نام متقاضی (پرسنل و بستگان درجه اول) نباشد ،میبایست وکالتنامه
فروش یا وکالتنامه سند قطعی ارائه شود.
 کارت ملی مالک خودرو
توجه :1تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه و کارت ملی بستگان درجه اول الزامی است.
 بیمهنامه سال قبل
توجه :1در صورتیكه کارت خودرو به نام شخص باشد و بیمهنامه ثالث سال قبل به نام شخص غیر باشد ،منعی
وجود ندارد و میتواند درخواست خود را ثبت نماید.
توجه :2در زمان درخواست متقاضی ،اگر بیمه بدنه سال قبل با شرکت معلم باشد و به اتمام نرسیده باشد ،نیازی
به بازدید خودرو نیست در غیر اینصورت بازدید خودرو جهت صدور بیمهنامه الزامی است.
 تكمیل فرم ضمانت
توجه :متقاضی میبایست یک نفر ضامن (به غیر از کارکنان خودرویی) از پرسنل شرکت خدمات اول مخابرات
معرفی نماید.

 ارسال و پیگیری درخواست ،فقط در زمان ساعت کاری امكانپذیر است ،در غیر اینصورت درخواست متقاضی
ابطال لحاظ میشود.
نکات مهم:
 درخواست بیمه ثالث و بدنه میبایست  22ساعت قبل از اتمام اعتبار بیمهنامه سال قبل (در صورت بیمه بودن
خودرو) به شرکت ارسال شود.
 نتیجه استعالم مدارک بصورت پیامک به اطالع متقاضی (پرسنل شرکت) میرسد ،لذا در ثبت شماره همراه در
زمان درخواست ،دقت بسیار بعمل آید.
پس از اعالم نتیجه نهایی از سوی پرسنل ،فیش قابل پرداخت به ایشان ارسال میشود ،لذا متقاضی
میبایست ظرف مدت  2ساعت تصویر فیش پرداختی را به شرکت ارسال کند تا درخواست تایید نهایی شود
در غیر اینصورت درخواست متقاضی ابطال شده و الزم است تمام مراحل ثبت نام مجددا طی شود.
 در خصوص بیمه بدنه ،متقاضی میبایست ظرف مدت  29ساعت از تایید نهایی ،جهت بازرسی بدنه خودرو به
یكی از شعب بیمه معلم مراجعه کند.
 ارزش مورد بیمه در بیمهنامه بدنه:
متقاضی می بایست در زمان درخواست ،قیمت واقعی خودرو را مطابق ارزش روز بازار اعالم نماید ،چنانچه در
زمان خسارت مشخص گردد ارزش خودرو کمتر از قیمت واقعی اعالم شده است ،طبق ماده  01قانون بیمه،
خسارت احتمالی برابر قاعده نسبی سرمایه اعمال خواهد گردید.
 در صورت منقضی شدن بیمه شخص ثالث تا  10روز از تاریخ انقضای بیمهنامه ،میبایست بازدید انجام شود و
بیشتر از این مدت بازدید نیاز نیست.
 در بیمه ثال ث ،اگر مالک به شخص دیگری (از بستگان درجه اول) تغییر یابد مشكلی وجود ندارد.
 در بیمه ثالث ،به ازای هر وسیله نقلیهای که برای اولین بار شمارهگذاری میشوند (صفر کیلومتر) تا  8ماه از تاریخ
شمارهگذاری %0 ،تخفیف اعمال میگردد.
 در بیمه ثالث ،خودرو تصادفی نیاز به بازدید دارد.
 در بیمه بدنه ،اگر مالک عوض شود مشمول تخفیفات عدم خسارت نمیشود.
 خودروی تصادفی بیمه بدنه نمیشود.
 در بیمه بدنه ،حداکثر تا یک سال تخفیفات نگهداری میشوند.

 تخفیف عدم خسارت بدنه:
در صورتی که بیمه گذار در طول اعتبار بیمهنامههای بدنه از محل بیمهنامههای خود خسارتی دریافت نكرده
و پرونده خسارتی در جریان نیز در این رابطه تشكیل نگردیده باشد به نسبت سنوات بیمهای مشمول تخفیف عدم
خسارت به شرح ذیل میباشد:
الف -تخفیف عدم خسارت برای یک سال  %52حق بیمه ساالنه.
ب -تخفیف عدم خسارت برای دو سال  %92حق بیمه ساالنه.
ج -تخفیف عدم خسارت برای سه سال  %02حق بیمه ساالنه.
د -تخفیف عدم خسارت برای چهار سال و بیشتر  %61حق بیمه ساالنه.
 تمامی خودروهای سواری بیمه بدنه میشوند به غیر از:
 پروتون
 زانتیا
 برلیانس
 سیناد
 پاترول
 تمامی خودروهای سواری بیمه ثالث میشوند.
توجه :موتورسیكلت ،تاکسی و کلیه خودروهای باری بیمه ثالث و بدنه نمیشوند.
تمامی بندهای فوق مربوط به بخشنامه بیمه مرکزی سال  44میباشد ،در سال  1988اجرای امور بر اساس
آئیننامه جدید بیمه مرکزی در خصوص قرارداد فوق لحاظ خواهد شد.
به منظور کسب اطالعات بیشتر میتوانید به سایت ( www.tci1.irشرکت خدمات اول مخابرات) مراجعه نمایید و یا
با واحد بیمه شرکت به شماره  150-07071111داخلی  9520تماس حاصل فرمایید و در صورت هرگونه مشكل در سامانه
ثبت نام به رئیس واحد بیمه آقای فالحپور داخلی  9256اطالع رسانی فرمائید

فریبرز جهانگیری
عضو هیئت مدیره و معاون سرمایه های
انسانی

