
 

 به نام خدا

 

 بسمه تعالی

 ))اطالعیه بیمه اتومبیل ثالث و بدنه جهت تمامی کارکنان و نفرات تحت تکفل(( 

 همکاران محترم شرکت خدمات اول مخابرات در سراسر کشور

 
 با سالم

 گردد. به مدت یک سال منعقد می بیمه خودرویی )ثالث و بدنه( کارکنان با شرکت بیمه ملت تفاهم نامهرساند، به آگاهی می

  قسط مساوی ماهانه 8پیش پرداخت و  بدونثبت نام بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو  بصورت    

  فراهم شد. 80/21/2082لغایت  80/21/2088از تاریخ 

 باشد.اقساط به صورت کسر از حقوق می 

 مقدمه

 نامه شخص ثالث و بدنه اتومبیل:صدور بیمه

کلیه  شناسیم. براساس قانون،را با نام بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری نیز می شخص ثالث بیمه

 دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظفند، مسئولیت خود را در مقابل اشخاص ثالث بیمه نمایند. 

 :کنددو نوع خسارت وارده را جبران می نامهاین بیمه

 های مالی:خسارت -2

از محل مسئولیت راننده در حوادث رانندگی، متوجه اشخاص ثالث باشد که های مالی میشامل کلیه خسارت

سوزی یا انفجار وسیله نقلیه و نیز خساراتی ، مانند خسارت وارد به اشخاص ثالث ناشی از تصادف، سقوط، آتششودمی

 .های وسیله نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد شوداز محموله که

 های جانی:خسارت -1

های پزشكی های جانی شامل فوت، نقص عضو، از کارافتادگی دائم یا موقت و نیز هزینهها و غرامتکلیه خسارت

نامه قابل ی از محل بیمهو با توجه به آرای صادره توسط محاکم قضای گردددر اثر حادثه رانندگی ایجاد میاست که 

 باشد.جبران می

 

 

 بیمه بدنه اتومبیل:

سوزی ، انفجار و تصادف تحت پوشش قرار در بیمه بدنه، اتومبیل بیمه شده در مقابل خطرات سرقت کلی ، آتش

استفاده شده های جزئی و کلی وارد شده به اتومبیل بیمه شده اعم از دستمزد و ارزش لوازم و قطعات گرفته و خسارت

توان با پرداخت حق بیمه اضافی شود. همچنین عالوه بر خطرات اصلی که ذکر شد میبه قیمت روز حادثه پرداخت می

 : خطرات تكمیلی را نیز که شامل

 12/82/2082تاریخ:   

  46446/4شماره:  

 014134شماره رهگیری: 

 پیوست: دارد



 

 سرقت در جای قطعات و لوازم 

 شكست شیشه به تنهایی 

 غرامت ایام تعمیرات 

 نوسانات قیمت در خسارات جزئی 

 ین خطرات ناشی از مواد شیمیایی تحت پوشش قراردادبالیای طبیعی و همچن 

 الزامات و مقررات:

)شرکت خدمات اول مخابرات( مراجعه  www.tci1.irاطالعیه بیمه اتومبیل ثالث و بدنه جهت ثبت نام به آدرس  .2

 ارسال نمائید. 09907563937فرمائید، در این راستا درخواست خود را از طریق واتساپ به شماره 

 توانند خودروی خود و بستگان درجه اول )همسر، فرزند، پدر و مادر( خویش را تحت پوشش قرار دهند.می کارکنان .1

بایست اقساط گذشته پرداخت و تسویه توانند بیمه شوند و در صورت تقاضای مجدد، مینفر می 1در مجموع توجه: 

 شود.

 نامه با مشكل مواجه نشود.شود تا صدور بیمه طور کامل و صحیح ارسالالزم است تمامی اطالعات درخواستی به  .1

 نامه:مدارک الزم جهت صدور بیمه .6

 تكمیل فرم پیشنهاد  

 تصویر گواهینامه راننده 

 تصویر کارت خودرو یا تصویر سند سبز وسیله نقلیه 

 باشد.سند کمپانی مورد تایید نمی :4توجه 

نامه کالتوتصویر بایست در صورتیكه کارت خودرو به نام متقاضی )پرسنل و بستگان درجه اول( نباشد، می: 2توجه 

 نامه سند قطعی ارائه شود.وکالتتصویر فروش یا 

 تصویر کارت ملی مالک خودرو 

 تکارت ملی بستگان درجه اول الزامی استصویر تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه و : 4توجه

  نامه سال قبلبیمهتصویر 

نامه ثالث سال قبل به نام شخص غیر باشد، منعی در صورتیكه کارت خودرو به نام شخص باشد و بیمه :4توجه

 تواند درخواست خود را ثبت نماید.وجود ندارد و می

 تكمیل فرم ضمانت 

دمات اول مخابرات )به غیر از کارکنان خودرویی( از پرسنل شرکت خ دو نفر ضامن بایست متقاضی می توجه:

 معرفی نماید.

 پذیر است، در غیر اینصورت درخواست متقاضی ارسال و پیگیری درخواست، فقط در زمان ساعت کاری امكان

 شود.ابطال لحاظ می

 

 



 

 

 علیرضا اصغرنژاد

 عضو هیئت مدیره        

 

 

 

 نکات مهم:

 نامه سال قبل )در صورت بیمه بودن قبل از اتمام اعتبار بیمه ساعت 22بایست درخواست بیمه ثالث و بدنه می

 خودرو( به شرکت ارسال شود.

 رسد، لذا در ثبت شماره همراه در نتیجه استعالم مدارک بصورت پیامک به اطالع متقاضی )پرسنل شرکت( می

 زمان درخواست، دقت بسیار بعمل آید.

 از تایید نهایی، جهت بازرسی بدنه خودرو به  ساعت 26بایست ظرف مدت در خصوص بیمه بدنه، متقاضی می

 یكی از شعب بیمه ملت مراجعه کند.

 

 نامه بدنه:ارزش مورد بیمه در بیمه 

بایست در زمان درخواست، قیمت واقعی خودرو را مطابق ارزش روز بازار اعالم نماید، چنانچه در متقاضی می

قانون بیمه،  28ت واقعی اعالم شده است، طبق ماده زمان خسارت مشخص گردد ارزش خودرو کمتر از قیم

 سرمایه اعمال خواهد گردید. نسبی قاعدهخسارت احتمالی برابر 

  بایست بازدید انجام شود و نامه، میاز تاریخ انقضای بیمه روز 40در صورت منقضی شدن بیمه شخص ثالث تا

 .بیشتر از این مدت بازدید نیاز نیست

 لک به شخص دیگری )از بستگان درجه اول( تغییر یابد مشكلی وجود ندارد.در بیمه ثالث، اگر ما 

  

 

و یا با  مراجعه نمایید )شرکت خدمات اول مخابرات( www.tci1.irتوانید به سایت میبه منظور کسب اطالعات بیشتر 

تماس حاصل فرمایید و در صورت هرگونه  1100 آقای آشتیانی - داخلی  812-04048888واحد بیمه شرکت به شماره 

 اطالع رسانی فرمائید.  1213مشكل در سامانه ثبت نام به مسئول واحد بیمه خانم غفوری داخلی 

 

 
  

 

 

 واحد بیمه –اقدام کننده : غفوری 

 

 

 




