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اخبار

بانک قرض الحسنه مهر ایران اعالم کرد

افزایش ساعات کار شعب
در ایام پایان سال و ایجاد
شعب کشیک نوروزی

بانک قرض الحسنه مهر ایران به منظور
رفاه حال مشتریان ساعات کار شعب خود را
در اسفندماه سال جاری افزایش داد و شعب
کشیک ایام نوروز را نیز معرفی كرد .به گزارش
روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران،
بر این اساس ،باجه عصر برای تمامی شعب
تابعه (از تاریخ هجدهم تا پایان اسفندماه) به
منظور جذب حداکثری منابع ،کاهش مطالبات
و پاسخگویی مناسب به مشتریان در ایام
مذکور بر قرار می باشد .این گزارش می افزاید؛
شعب منتخب کشیک نوروزی در روزهای
شنبه و یکشنبه سوم و چهارم فروردینماه سال
 ۱۳۹۸از ساعت  ۹صبح تا  ۱۲به عموم مشتریان
خدمات بانکی ارائه می كنند.

تمدید مجوز قبول اتکایی
بیمه پاسارگاد
شرکت بیمه پاسارگاد توانست مجوز قبولی
اتکایی خود از مؤسسات بیمه داخلی را توسط
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای سال
 ۱۳۹۸تمدید کند .طبق گزارش های دریافتی،

بیمه پاسارگاد ضمن دارا بودن شرایط اجرایی
آیین نامه اعطای مجوز قبولی اتکایی و همچنین

براساس قابلیتهای فنی ،علمی و اجرایی سال
های گذشته توانست مجوز قبولی اتکایی از

مؤسسات بیمه داخلی را برای سال آینده توسط
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران تمدید کند.

شرکت بیمه پاسارگاد در تاریخ پنجم آبان ماه

 ۱۳۸۶مجوز قبولی اتکایی از مؤسسات بیمه

داخلی را از بیمه مرکزی جمهوری اسالمی
ایران دریافت و با صدور اولین گواهی قبولی در

تاریخ هجدهم آذرماه  ۱۳۸۶فعالیت خود را در

این بخش نیز آغاز کرده و این مجوز همه ساله

تمدید شده است.

اخبار

دارندگان چک برگشتی از ارائه تسهیالت بانکی محروم میشوند

لیست و نحوه فعالیت شعب کشیک
بانک انصار در هفته آخر و ایام
نوروز 1398
بانک انصار با صدور اطالعیهای ،لیست و نحوه
فعالیت شعب کشیک بانکانصار در هفته آخر
اسفند و ایام نوروز  1398را منتشر کرد.
به گزارش ادارهکل روابطعمومیوتبلیغات،
تراهبردی در این
معاونت برنامهریزی و هدای 
اطالعیه ضمن تأکید بر افزایش ساعات کاری
شعب بانک در هفته آخر اسفند سالجاری
به منظور ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و
هممیهنان عزیز ،نحوه فعالیت شعب این بانک
در هفته آخر اسفند و ایام نوروز 98را به شرح
زیر مشخص کرد:
مدیریت شعب استان ها حسب نیاز نسبت
به افزایش ساعت کاری یا دایرکردن باجه عصر
حداکثر تا ساعت  ،19از روز شنبه  18تا دوشنبه
 27اسفند مبادرت ورزند.
شعب در روز سه شنبه  28اسفند تنها مجاز به
واریز و برداشت وجوه سپرده ،واریز وجوه اقساط
به سپرده و دریافت قسط تسهیالت و پولگذاری
خودپردازها هستند و ساعت کاری شعب در این
روز حداکثر تا ساعت  15:30تعیین می شود.
سقف برداشت وجه کارتی(داخلی)
ازخودپردازها از  25اسفند 97تا  16فروردین 98از
مبلغ 2.000.000ریال به 5.000.000ریال افزایش
می یابد.
ارائه خدمات به مشتریان محترم در روزهای
سوم و چهارم نوروز1398درشعب کشیک از
ساعت  9تا  13می باشد (ساعتکار شعبه کیش
در ایامکشیک مطابق با ساعاتکاری سایر شعب
منطقه آزاد است.

پنجشنبه  23 /اسفند / 1397شماره 4231

تقدیر مدیرعامل صندوق امداد
والیت از حمایت های بانک
قرض الحسنه مهر ایران برای
توانمندسازی نیازمندان

کدرهگیری برای چکهای برگشتی
حمیدرضا غنیآبادی با بیان اینکه بر اساس
سیاست جدید بانک مرکزی ،برای هر چک
برگشتی ،یک کد رهگیری تولید میشود ،گفت:
الزمه رسیدگی به وضعیت چک برگشتی در
مراجع قضایی ،وجود کد رهگیریاست و بر
این اساس ،موضوع صدور کد رهگیری یکی از
عواملی است که به سرعت ،مورد اجرا گذاشته
خواهد شد.
به گزارش مهر ،مدیرکل مقررات ،مجوزهای
بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی افزود:
به موجب قانون پولی و بانکی کشور ،یکی از
مأموریتهای بانک مرکزی ،تسهیل مبادالت
بازرگانیاست و از این جهت ،هر ابزاری که به
تحقق این هدف کمک کند ،باید توسط بانک
مرکزی مورد حمایت قرار گیرد.
وی با اشاره به پیشگیرانه بودن قانون جدید
صدور چک ،تصریح کرد :تا قبل از اوایل دهه ۹۰
بیشتر رویکرد برای انجام اقدامات پس از عمل،
بعد از صدور چک بود؛ به این معنا که بیشتر
تالش میشد با مقررات ،ضوابط و مجازاتها با
پدیده چک برگشتی مقابله شود؛ اما اتفاقاتی که
در عمل رخ داد ،نشان میداد که این رویکرد،
مؤثر نبوده و آمارها نیز افزایش تعداد چکهای
برگشتی را نشان میداد.
غنیآبادی با بیان اینکه ما تالش کردیم به
جای اینکه صبر کنیم ،کار رخ دهد و بعد اقدام
کنیم ،تدابیر پیشگیرانه داشته باشیم ،اظهار کرد:
قانون چک ،حاصل تالش نهادهای کارشناسی
است و تدوین مفاد این قانون با حضور و
مشارکت حداکثری دستگاههای مختلف اجرایی
و کارشناسی صورت گرفت تا از کمترین ابهام
و ایراد برخوردار باشد؛ ضمن اینکه ابتکار این
قانون برای ایجاد چکهای الکترونیکی نیز ازجمله
شاخصههای این قانون است.
وی ادامه داد :یکی از مشخصات مهم قانون،
نگاه آیتی محور آن است؛ این در حالی است
که در این قانون ،چک الکترونیکی به رسمیت،
شناخته شده و مقررات الزم برای چکهای
الکترونیکی نیز تعریف شده است .در این میان
قرار است که تمامی چکهای برگشتی در سامانه
اطالعات یکپارچه ،ثبت فوری شوند.
مدیرکل مقررات ،مجوزهای بانکی و مبارزه با
پولشویی بانک مرکزی ،درخصوص ثبت فوری
تمامی چکهای برگشتی در سامانه اطالعات
ه موجب قانون،
یکپارچه بانک مرکزی گفت :ب 
تمامی چکهای برگشتی در سامانه اطالعات
یکپارچه بانک مرکزی ثبت فوری شده و ظرف
 ۲۴ساعت به تمام بانکها ابالغ میشود؛ ضمن
اینکه بانکها نیز موظفند به اندازه کسری مبلغ
چک ،از حساب صادرکننده ،مسدود کنند و از

یک مقام مسئول در بانک مرکزی از تولید یک کد رهگیری برای هر چک برگشتی خبر داد و گفت :دارندگان چک برگشتی ،از افتتاح حساب جدید،
ارائه تسهیالت بانکی و صدور ضمانتنامه ارزی یا ریالی محروم میشوند.

در هفته احسان و نیکوکاری انجام شد

طبق قانون،
برای هر چک
برگشتییک
کد رهگیری
تولیدمیشود
که این کد
رهگیریحتم ًا
باید روی آن
گواهینامهعدم
پرداخت درج
شود
افتتاح حساب جدید ،ارائه تسهیالت بانکی و
صدور ضمانتنامه ارزی یا ریالی نیز جلوگیری به
عمل آورند که این موضوع ،به پیشگیری از صدور
چکهای برگشتی بعدی منجر خواهد شد.
وی درباره پیشبینی قانون برای کمک به
بنگاههای بزرگ کشور گفت :اگر این واحدها چک
برگشتی داشتند و محدودیتهای قانون موجب
بیکار شدن افراد و کارگرها میشد ،در چارچوب
دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و
بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران میرسد ،با
موافقت شورای تأمین استان ،اجرای محدویتها
بهجز مسدودی وجوه حسابها برای مدت یک
سال به تعویق میافتد.
غنیآبادی با اشاره به یکپارچهسازی صدور
دستههای چک ،اظهار کرد :ارائه دسته چک
صرفا ً از طریق سامانه صیاد (سامانه صدور
یکپارچه الکترونیکی دسته چک) انجام میگیرد و
بدین ترتیب که اگر فردی چک برگشتی داشته
باشد ،از هیچ بانک دیگری نمیتواند دسته چک
دریافت کند.
وی با بیان اینکه الزمه رسیدگی به چکهای
برگشتی ،کد رهگیری است ،گفت :الزمه
رسیدگی در مراجع قضائی ،کد رهگیری است و

عرضه  ۷۵میلیون سهم در بازار دوم فرابورس

طرح سراسری ارائه خدمات بیمه ایران به مسافران نوروزی و بیمه گذاران
با عنوان «طرح بهاران بیمه ایران»  ،با اعزام واحدهای پرداخت خسارت
سیار بیمه ایران به محل های استقرار پیش بینی شده ،آغاز شد.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در آیین آغاز این طرح ویژه که
از مقابل ساختمان مرکزی بیمه ایران و با اعزام واحدهای خسارت سیار به
محل ماموریت شان برگزار شد ،در سخنانی با تبریک پیشاپیش فرا رسیدن
سال نو به هموطنان ،توسعه و فراگیر شدن بیمه را نیاز جامعه دانست که
فقط از مسیر فرهنگسازی صحیح و گسترده قابل دستیابی است.
آقای پورکیانی در ادامه با اشاره به اینکه در بعضی از روزهای خاص
از جمله ایام نوروز با تجمع ریسک روبرو هستیم ،گفت :در این ایام
نهادهایی مانند نیروی انتظامی ،پلیس راهور ،سازمان راهداری ،اورژانس و
بیمه ایران تالش مضاعفی به خرج می دهند تا امور به نحو شایسته تری
انجام و منجر به رضایت هموطنان گرامی شود.
2طرح جدید بیمه سفر و بیمه حامی
در ادامه این مراسم  ،معاون فنی بیمه ایران در سخنانی کوتاه با اشاره
به اینکه به غیر از طرح ویژه بهاران بیمه ایران که در بخش اتومبیل آغاز
شده و تا  14فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت ،در آستانه بهار ،98

طبق این قانون ،برای هر چک برگشتی ،یک کد
رهگیری تولید میشود که این کد رهگیری حتما ً

باید روی آن گواهینامه عدم پرداخت درج شود.
در این میان ،الزمه رسیدگی در مراجع قضایی و
مراجع ثبتی ذیصالح به بحث چکهای برگشتی
وجود آن کد رهگیری است.
مدیرکل مجوزهای بانکی بانک مرکزی با اشاره
به نحوه ظهرنویسی در این قانون گفت :تا دو
سال آینده برای صدور چک ،صادرکننده باید
مشخصات گیرنده به همراه تاریخ و مبلغ چک
را در سامانه ثبت کند .آن فرد گیرنده هم اگر
بخواهد چک را به فرد دیگری بدهد ،باز هم باید
مشخصات و آن شناسه یکتا را ثبت کند.
وی با بیان اینکه امکان صدور اجراییه مستقیم
وجود دارد ،درخصوص سهولت پیگیری قضایی
در این قانون نیز گفت :نکته مهم دیگر قانون،
صدور اجراییه از طریق دادگاه صالحه است که
به سهولت و تنها اگر مشمول دو سه شرط خاص
نباشد ،امکان صدور اجراییه وجود دارد؛ ضمن
اینکه بین ادارات بانک مرکزی برای اجرای قانون،
تقسیم کار ،صورت گرفته است.
غنیآبادی با اشاره به وظیفه بانک مرکزی در
ن گفت :این قانون تکالیف متعددی
قبال این قانو 

را برای بانک مرکزی دیده است که باتوجه به
اهمیت موضوع و باتوجه به اینکه خود بانک
مرکزی یکی از دستاندرکاران اصلی تدوین این
قانون بوده است ،بالفاصله در دستور کار قرار
ت و تقسیم کار بین ادارات و بخشهای
گرف 
مختلف بانک برای صدور چک الکترونیکی و ایجاد
سامانه یکپارچه جهت ثبت مشخصات کامل
گواهینامههای عدم پرداخت و نحوه مسدود
کردن وجوه حسابها صورت گرفت.
وی درخصوص اقدامات بانک مرکزی در اجرایی
شدن قانون گفت :دستورالعمل اولیه استثنائاتی
که راجع به بنگاههای تولیدی استانها است ،تهیه
شده و برای وزارت اقتصاد و دارایی ارسال شده
است .نظرات آنها نیز تجمیع میشود و درنهایت
برای هیئت محترم وزیران ارسال خواهد شد.
مدیرکل مجوزهای بانکی بانک مرکزی در
پایان درباره ثبت کد رهگیری چکهای برگشتی
در گواهینامه عدم پرداخت گفت :موضوع کد
رهگیری که مسئله خیلی مهمیاست در حوزه
فناوریهای نوین و حوزه اعتباری بانک در حال
انجام است و به نظر میرسد یکی از عواملی
است که خیلی به سرعت مورد اجرا گذاشته
خواهد شد.

یک شرکت بیمه فرابورسی میشود

در اولین روز کاری هفته آینده فعاالن بازار سرمایه شاهد عرضه
 ۷۵میلیون سهم ،معادل پنج درصد از سهام بیمه معلم در
بازار دوم فرابورس خواهند بود .هر سهامدار حقیقی یا حقوقی
میتواند تا  ۷۵۰سهم برای خرید سفارش دهد.
به گزارش ایسنا ،شنبه هفته آینده ( ۲۵اسفند)  ۷۵میلیون
سهام از بیمه معلم در بازار دوم فرابورس ایران برای اولین بار
عرضه میشود .این عرضه به روش ثبت سفارش انجام خواهد
شد و هر سهم این شرکت بیمه در قیمت  ۲۶۰تا  ۲۷۰تومان کشف
قیمت خواهد شد .هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند تا سقف
 ۷۵۰سهم برای خرید سفارش دهد.
غالمرضا حیدری کرد زنگنه با اشاره به ورود بیمه معلم به بازار
دوم فرابورس ایران گفت :در پنج سال گذشته پرتفوی این شرکت
از  ۲۵۰میلیارد تومان به  ۱6۰۰میلیارد تومان رسیده است .شرکتی
که زیانده بوده در این چند سال سوددهی پیدا کرده است و
شفافسازی کاملی در حسابها انجام شد.
وی افزود :کمیته مطالبات توانست مطالبات شرکت را به حداقل
ممکن برساند .من اعالم میکنم سهامداران سود مناسبی کسب
خواهند کرد چراکه از اقدامات و قراردادهای جدید آگاه هستیم.

نگاهویژه

مجید باجالن مدیرعامل صندوق
قرضالحسنه امداد والیت ضمن تبریک
فرارسیدن هفته نیکوکاری ،با ارسال لوح سپاس
از حمایت های بانک قرض الحسنه مهر
ایران در راستای هم افزایی برای توانمندسازی
مددخواهان تحت پوشش كمیته امداد امام
خمینی (ره) قدردانی كرد.

آرش بیگلریان ،معاون مالی و اقتصادی بیمه معلم نیز درباره
اینکه چرا از زمان اعالم آمادگی سهامدار عمده دو سال طول
کشید تا شرکت در فرابورس عرضه شود؟ گفت :برنامهای برای
افزایش سرمایه داشتیم و قرار بود سرمایه از  ۱۰۰میلیارد تومان
به  ۱۵۰میلیارد تومان افزایش یابد .این دیرکرد برمیگردد به
واحد پولشویی بیمه مرکزی که چندی پیش با همکاری بانک
مرکزی شروع به کار کرد .البته واحد پولشویی وجود داشت اما
با همکاری این دو نهاد ناظر تخصصی شد .ما بیش از  ۱۰ماه با
بانک مرکزی تعامل داشتیم و به این بانک درباره سهامدارانمان
گزارش دادیم .ما صورتهای مالیمان را به بانک مرکزی توضیح
دادیم تا بتوانیم از واحد پولشویی بانک مرکزی برای افزایش
سرمایه تأیید بگیرم .بیمه مرکزی هم شرایطی داشت که باید
انجام میدادیم .از طرفی دیگر تا زمانی که تکلیف مالکیت سهام
شرکت و درصد سهامداری مشخص نمیشد فرابورس نیز به ما
اجازه نمیداد که عرضه را انجام دهیم .این موضوعات بیشترین
زمان را از ما گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ارزشگذاری که روی سهام
انجام شده را منصفانه میدانید؟ اظهار کرد :ارزش بازار شرکتهای

بیمهای را باتوجه به پرتفوی و سرمایهشان نگاه کنید .حاشیه سود،
دارایی ،حق بیمههای صادره و میانگین ضریب خسارت در مقابل
ضریب خسارت صنعت را ببینید ،متوجه ارزش پرتفوی بیمهای
شرکتها میشوید .فکر میکنیم این رقم ارزشگذاری که برای
ما گفتهاند برای خریداران بسیار جذاب است ،چون اگر امروز
بخواهید بیمهای را تأسیس کنید اجازه نمیدهند کمتر از ۲۵۰
میلیارد تومان سر ماه داشته باشید و گرفتن این سهم از بازار کار
سادهای نیست.
محمدرضا مرادی ،مدیر سرمایهگذاری و سهام این شرکت در
پاسخ به این سوال که آیا باتوجه به وضعیت صنعت این هزینه را
میتوانید مدیریت کنید ،گفت :باتوجه به وضعیت اقتصادی کل
کشور مشخص است که سعی میکنیم بر اساس بودجهای که
برای شرکت در نظر گرفتیم حرکت کنیم و باتوجه به پیشبینیها
پیش برویم .نیازهای ما درباره نرخ ارز مربوط به بخش چاپ است
چون با باالتر رفتن قیمت کاغذ چاپ بیمهنامهها با قیمت باالتری
رخ میدهد .ما سعی میکنیم که در راستای بودجه حرکت کنیم
و تا کنون موفق بودیم .در صنعت بیمه نسبت بین هزینههای
ن  ۸.۴است.
اداری و پرسنلی و فروش میانگی 

تقدیر رئیس کمیته امداد امام
خمینی (ره) از بانک قرض الحسنه
مهر ایران
در هفته احسان و نیکوکاری ،و همزمان با
سالروز تأسیس کمیته امداد امام خمینی(ره)،
سید پرویز فتاح ،رئیس کمیته ضمن
پاسداشت همكاری های صورت گرفته ،از بانك
قرضالحسنه مهر ایران به خاطر همراهی در
تقویت و بهبود معیشت اقشار آسیب پذیر
جامعه تقدیر كرد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه
مهر ایران ،در بخشی از متن پیام سید پرویز
فتاح ،رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) آمده
است:
«مستحضرید که قرض الحسنه یکی از
روشهای تأمین مالی مورد تأکید اسالم و به
ویژه در تأمین نیازهای ضروری مسلمانان و
شیوه های تجهیز و تخصیص منابع در الگوی
بانکداری بدون ربا است».

هشدارهایی به منظور مقابله با جرایم
و کاهش سطح مخاطرات امنیتی
بانک رفاه حسب ماهیت و پیچیدگی
جرایم مبتنی بر سوء استفاده از رفتارها و
عکسالعملهای انسانی (مهندسی اجتماعی)،
فرهنگ سازی امنیتی را به عنوان گام اساسی
به منظور مقابله با کالهبرداری ها در دستور
کار خود قرار داده است.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران،
برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی با تبلیغات
فراوان در رسانه ها ،فضای مجازی ،ارسال
پیامک و  ...مدعی اخذ تسهیالت فوری به
عنوان عامل رسمی بانک ها هستند که پس
از جلب اطمینان قربانی ،اقدام به دریافت
وجه و یا اسناد رسمی مالکیت و  ...می کنند.
همچنین با شگرد مشابه از نتایج قرعه کشی
بانک ها سوء استفاده کرده و مبالغ یا اطالعات
کارت های بانکی آنها را مطالبه می کنند .شایان
ذکر است ،هرگونه اطالع رسانی به مشتریان
در فرآیند اعطای جوایز قرعه کشی بانک ،از
طریق کانال های رسمی صورت می پذیرد.

خدمت جدید بانک مسکن
به افتتاحکنندگان حساب ممتاز
بانک مسکن از این پس در زمان افتتاح
حساب سپرده ممتاز برای مشتریان فاقد کد
بورسی ،این کد را از طریق سامانه متمرکز بازار
سرمایه دریافت میکند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن در پی
راهاندازی سامانه جامع اطالعات مشتریان
فعال در بازار سرمایه (سجام) توسط شرکت
سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه
وجوه ،تمام اشخاص حقیقی و حقوقی فعال
در بازار سرمایه اعم از فعاالن بازار اوراق بهادار
و بورسهای کاال موظف شدند نسبت به
ثبتنام در سامانه مذکور اقدام کنند تا امکان
مراودات مالی در بازار سرمایه را داشته باشند.

در آیینی ویژه با حضورمدیر عامل بیمه ایران

طرح بهاران بیمه ایران با ارائه خدمات ویژه نوروزی آغاز شد
همچنین دو طرح جدید و ارزان قیمت «بیمه سفر» و «بیمه حامی» بیمه
ایران توسط  206شعبه و  11هزار دفتر نمایندگی بیمه ایران در سراسر
کشور به اجرا گذاشته می شود ،افزود :در طرح بیمه سفر بیمه ایران،
هموطنان گرامی مسافر می توانند با پرداخت حق بیمه ای اندک معادل
 10هزار تومان  5نوع خطر از جمله حوادث خودرو  ،منزل مسکونی  ،خود
و همراهانشان را از  15اسفند  97تا  20فروردین  98به طور همزمان تحت
پوشش بیمه قرار دهند.
جزئیات طرح بهاران
مدیرکل امور استان ها و شعب بیمه ایران نیز گفت :در طرح بهاران
شرکت سهامی بیمه ایران که از روز شنبه  18اسفند  97آغاز شده و تا 14
فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت ،عالوه بر روزهای کاری فروردین
 ، 98در مجموع طی هفت روز تعطیالت رسمی  29اسفند  97و روزهای
یکم  ،دوم ،سوم ،چهارم ،دوازدهم و چهاردهم فروردین  1398طبق روال
مرسوم بهترین خدمات بیمه ای مطلوب به مردم شریف کشورمان ارائه
خواهد شد .
آقای حقیقی پناه افزود :زمان اجرای این طرح از ساعت  8لغایت 13
روزهای یاد شده است و در رشته خسارت اتومبیل برگزار خواهد شد.

شرق و

تهران  :شعبه های فاطمی – بعثت – ممتاز غرب – ممتاز
حیدریه

اسالمشهر ؛ خراسان رضوی :شعبه های قوچان -سبزوار -تربت
و نیشابور؛ گیالن :شعبه الهیجان؛ اصفهان :شعبه کاشان؛ مازندران:
–چالوس و بابلسر؛ فارس :شعبه های آباده -الرستان و

شعبههای آمل
دزفول و

کازرون؛ آذربایجان غربی :شعبه خوی؛ خوزستان :شعبه های
بهبهان؛ سمنان :شعبه شاهرود؛ کرمان :شعبه سیرجان
پرداخت خسارت سیار در سطح تهران بزرگ
مدیرکل بیمه های اتومبیل بیمه ایران نیز ازهموطنان خواست از فرصت
ارائه تخفیف ویژه نوروزی بیمه های بدنه اتومبیل بیمه ایران برای تهیه
بیمه بدنه مناسب استفاده کرده ،همچنین نسبت به روزآمد کردن سرمایه
بیمه بدنه خوروی خود اقدام کنند تا در صورت بروز حادثه متضرر نشوند.
آقای فراشیانی درباره طرح بهاران بیمه ایران گفت :در ایام تعطیالت نوروز
امسال عالوه بر شعب پرداخت خسارت ثابت ،خودروهای واحد پرداخت
خسارت سیار بیمه ایران در سطح تهران بزرگ نیز در نقاط مختلف شهر و
همچنین مبادی ورودی و خروجی تهران با هماهنگی پلیس راهور مستقر
شده و مطابق زمان بندی از ساعت  8لغایت  13درصورت بروز واعالم
حوادث رانندگی در محل تصادف حضور یافته و بدون محدودیت مالی ،به

صورت الکترونیکی و با واریز مبلغ خسارت به حساب زیان دیدگان نسبت
به جبران خسارت وارد شده اقدام می کنند.

