
 

 دوره غیر حضوری آموزش نمایندگان

 

 

 

 دومبخش 

 آشنایی با بیمه

 

 

 
 

www.hdorostamal.ir 

 مرکز تخصصی آموزش بیمه های زندگی

09173728841  -  07733580079 

 

http://www.hdorostamal.ir/


www.hdorostamal.ir مرکز تخصصی آموزشهای بیمه زندگی 
 

انسان در صنعت بیمه، توسط دریانوردان و به طور حتم، اولین دستاوردهای های تاریخی پیدایش بیمه در جهان :  ریشه

بازرگانان دریایی به دست آمده است. یکی از اولین صورتهای پیدایش بیمه را میتوان به بازرگانان چینی نسبت داد. آنها دریافته بودند 

د، بسیار کم است. بنابراین که احتمال غرق یا مورد دستبرد واقع شدن همه قایقها و کشتیهایی که در یک روز در یک بندر تردد میکنن

  برای جلوگیری از خطر نابودی همه سرمایه، بار و کاالیشان را در چند کشتی و قایق مختلف بارگیری میکردند .

تری از بیمه را آموخته بودند؛ آنها برای تامین هزینه کاال و کشتی، وام دریافت میکردند.  بازرگانان فنیقی و بابلی، صورت پیشرفته

وام دریافتی این بازرگانان بیشتر از حد معمول بود و در صورتی که کشتی بازرگان در دریا دچار توفان یا دستبرد دزدان دریایی بهره 

دهنده تقبل  واقع میشد، وام دریافتی بازرگان بخشیده میشد و به عبارت دیگر ریسک بروز حوادث غیرمترقبه برای کشتی را وام

اختی به سفرهای دریایی و وامهای معمولی در آن دوران را میتوان یکی از صورتهای اولیه حق بیمه در میکرد. اختالف بهره وام پرد

 تمدنهای باستان تلقی نمود . 

این سازوکار بعدها به یونان و در قرون وسطی به ایتالیا رفت و به روشی مرسوم برای مبادالت دریایی در بندرهای مختلف ایتالیا مانند 

ی و جنوآ مبدل شد. قدیمیترین گزارش مکتوبی که از قراردادهای بیمه دریایی وجود دارد نیز مربوط به یک کشتی ونیز، لمبارد

 میالدی در جنوآ به ثبت رسیده است. ۱۳۴۷ایتالیایی است که در سال 

 شکل امروزی  بهظهور بیمه 

گذاری کردند که میتوان آن را اولین شکل از بیمه  پایهدر ابتدای قرن هفدهم میالدی، بازرگانان و کشتیداران انگلیسی پیمانی را 

ای در لندن به نام لویدز گرد هم آمدند و با یکدیگر قرارداد کردند تا در سود و زیان سفرهای دریایی با  امروزی دانست. آنها در کافه

یز به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای گذاری نمودند که امروزه ن یکدیگر سهیم باشند. در حقیقت آنها شرکت بیمه لویدز را پایه

 شناخته میشود .  صنعت بیمه فعال در

جمع شدند تا علت داران شهر لندن در کافه لویدز گرد هم  میالدی پس از آتشسوزی بزرگ لندن، مسووالن و سرمایه ۱۶۶۶در سال 

تقسیم  ، ی از راههایی که مورد تصویب آنها قرار گرفتیابی کنند و مانع از تکرار آن در آینده شوند. یک ی را ریشهثه اوقوع چنین حاد

کردن خسارتهای سنگین بین تعداد زیادی از مردم بود. بدین ترتیب، بیمه آتشسوزی بعد از بیمه حمل و نقل دریایی به عنوان دومین 

 رشته بیمه در جهان مدرن متولد شد. 

هایی از جنس چوب  آتشسوزی بود. شهرهای کوچک در این کشور خانهکه وارد ایاالت متحده آمریکا شد، بیمه  رشته بیمهنخستین 

داشتند و تجهیزات اطفای حریق در این شهرها به اندازه کافی وجود نداشت. نخستین شرکت بیمه در آمریکا ،یک انجمن تعاونی بود 

  میالدی در شهر چارلستون در ایالت فلوریدای جنوبی تاسیس شد . ۱۷۳۵که در سال 

 بیمه در ایران تاریخچه 

خورشیدی دو شرکت بیمه  ۱۲۸۹نخستین بار در سال  سابقه فعالیت بیمه در کشور به صورت غیر رسمی بیش از یک قرن است .

خارجی به تاسیس نمایندگی در ایران اقدام کردند .اولین قانونی که در ایران درخصوص شرکت های بیمه به تصویب رسید قانون 

بع نظام نامه ای آن شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی را تا ۸است که در ماده  ۱۳۱۰مربوط به ثبت شرکت ها مصوب دوم آذر 

 دانست که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود.  

را باید نقطه آغاز تحوالت بازار  ۱۳۱۶وتصویب قانون بیمه در هفتم اردیبهشت  ۱۳۱۴آبان  ۱۵تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران در 

ود در ایران را ثبت کردند . درسال شرکت بیمه خارجی شعب و نمایندگی های خ ۱۰بیمه کشور دانست . با تصویب این قانون حدود 
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تاسیس شد و پس از آن در دهه های بعد تعداد دیگری از شرکت  "بیمه شرق "نخستین شرکت بیمه خصوصی ایرانی به نام  ۱۳۲۹

 های بیمه خصوصی ایرانی و یا با سرمایه گذاری مشترك ایرانی و خارجی در ایران آغاز به فعالیت کردند. 

وامان شرکت سهامی بیمه ایران در بازار بیمه موجب شد که سیاست گذاران به دنبال تفکیک تصدی از سیاست نظارت و بیمه گری ت

 گذاری و نظارت در بازار بیمه باشند و با تاسیس بیمه مرکزی تحوالت صنعت بیمه شتاب بیشتری گرفت.  

به تصویب رسید و نحوه فعالیت و عملیات بیمه را در ماده  ۷۷در  ۱۳۵۰خرداد  ۳۰گرى در  قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه

 این قانون اعالم کرده است که:   ( ۱ )مورد شرکتهاى داخلى و خارجى ترسیم نمود . ماده

منظور  شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین به گذاران و بیمه منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه به

 :گرددیم تأسیس زیر اهداف با قانون این مقررات طبق مرکزى بیمه نام به اى سسهنظارت بر این فعالیت، مواعمال 

  توسعه و تعمیم بیمه های بازرگانی تنظیم بازار بیمه کشور و هدایت آن از طریق تصویب آیین نامه ها و مقررات -

فعالیت شرکتهای بیمه ای به نمایندگی از دولت اعطای مجوز تأسیس شرکت ها و شبکه کارگزاری و نظارت بر  -

  در بازار

  انجام امور اتکایی اجباری برای مؤسسات بیمه ای -

  قبولی و واگذاری بیمه های اتکایی با مؤسسات داخلی و خارجی -

   

مدیران خود، رسالتی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران در تالش است تا با تکیه بر تجربه چندین ساله و دانش فنی کارشناسان و 

را که به موجب قانون برعهده این سازمان قرار گرفته است هرچه مطلوبتر به انجام رساند. وظایف و اختیارات بیمه مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران طبق قانون مذکورعبارت است از: 

 ها و مقررات برای حسن اجرای امر بیمه  نامه تهیة آیین -

 مؤسسات بیمه فعال در بازار بیمه ایران  ردتهیه اطالعات الزم از عملک -

 های اتکایی اجباری  انجام بیمه -

 های اتکایی به مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی قبول یا واگذاری بیمه -

 حفظ سالمت بازار بیمه  برای ارشاد، هدایت ونظارت برمؤسسات بیمه و حمایت از آنها -

 تنظیم امور نمایندگی و داللی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی.   -

 بیمه زندگی خاورمیانه در یک نگاه 

 

و توسط  ۱۳۸۸های عمر و زندگی، در سال ایده تأسیس یک شرکت تخصصی در صنعت بیمه ایران و در رشته بیمه

جناب آقای دکتر عقیلی کرمانی مطرح شد. بعدها با پیگیریهای انجام شده، درخواست تأسیس شرکت با سرمایه 

، به تصویب شورای عالی بیمه مرکزی ج.ا.ا. رسید و سپس پذیره نویسی ۱۳۹۱، در شهریورماه  میلیارد ریال ۱۲۰۰

مقدمات تأسیس شرکت فراهم میگشت  ۱۳۹۵. تا دیماه  انجام شد ۱۳۹۴از طریق بازار سوم فرابورس در اسفندماه 

، شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در اداره ثبت شرکتها ثبت شد و به موجب ۱۳۹۵که نهایتاً در روز هفتم دیماه 
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، فعالیت اولین شرکت تخصصی بیمه در ایران رسماً ۱۳۹۵ماه بهمن ۱۷، مورخ  ۹۵/۱۰۰/۶۴۰۳۱ پروانه شماره

 آغاز شد. 

ؤسسین محترم که از میان کارآفرینان و خبرگان بنگاه داری و نمایندگان بخش خصوصی واقعی ایران اهداف م

هستند از تأسیس این شرکت، ایجاد تحول در صنعت بیمه عمر و زندگی، گسترش فرهنگ دوراندیشی با تمرکز 

فافیت در فعالیتها و انعطاف بر بازارهای هدف و شناسایی نیازهای واقعی انسانهای مختلف بوده که با چابکی و ش

پذیری و مشتری مداری همراه خواهد شد. فروش اطمینان خاطر و آرامش خیال به ایرانیان و بیمه کردن آینده 

 شوند . ایشان و نهایتاً کمک به اقتصاد ملی از این رهگذر، جزء اهداف های شرکت محسوب می

 تعریف بیمه 

  

ت، حفظ و نگهداری در برابر حوادث و خطرات معنا شده و در اصطالح،  ضمانت مخصوصی است واژه بیمه، در لغت به اطمینان، ضمان

از جان یا مال که در تمدن جدید رواج یافته است. به این ترتیب که برای شخص یا مال، ماهانه یا ساالنه مبلغی به شرکت بیمه می 

عنوان خسارت به زیان دیدگان می دهد. همچنین در علم دهند و درصورت رسیدن خطر به جان یا مال، شرکت مبلغ معینی به 

اقتصاد، بیمه را چنین تعریف کرده اند: قراردادی است که براساس آن، بیمه گزار در مقابل پرداخت مبالغ معینی به بیمه گر، دارایی 

ز حادثه، بخشی یا تمامی مبلغ خود را در مقابل حوادث پیش بینی نشده بیمه می کند و بیمه گر هم تعهد می نماید در صورت برو

  مورد ادعای بیمه گذار را براساس قرارداد اولیه بین طرفین، به وی پرداخت کند.
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 انواع بیمه ها در ایران :

 بیمه های بازرگانی 

 بیمه تامین اجتماعی

 بیمه خدمات درمانی

 بیمه سالمت 

  بیمه نیروهای مسلح  

 

 انواع شرکت های بیمه بازرگانی در ایران 

                 (عمومی)شرکت های بیمه جنرال -الف

  شرکت بیمه تخصصی -ب

 شرکتهای بیمه تکمیلی

 و تخصصی   (عمومی  )تفاوت شرکت های جنرال 

 ، مهندسی ، درمان ، سوزی آتش ،بدنه ، شرکت های بیمه جنرال بر روی چند نوع محصول کار می کنند مثل بیمه های: ثالث 

د. به نمایندهایی که مجوز صدور این نوع بیمه ها را دارند ندارن فعالیتی تخصصی بصورت هیچکدام در و اشخاص، و باربری ، مسولیت

نماینده جنرال گفته می شود. در صورتی که شرکت های تخصصی مثل بیمه زندگی خاورمیانه تمام تمرکز خود را بر روی یک 

نمایندگان  فعالیت می کند. همانطور که شرکت بصورت تخصصی است  (اشخاص )محصول گذاشته و فقط در یک رشته بیمه ای 

شرکت هم بصورت تخصصی محصول بیمه ای خود را مشاوره و عرضه می کنند و با یک کد تخصصی می توانند تمامی محصوالت 

 شرکت خاورمیانه را صادر کنند
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 ارتباط بیمه زندگی و سرمایه گذاری با سایر بیمه ها  

در ایران به دلیل یک پارچه نبودن نظام بیمه ای انواع زیادی نهاد های بیمه که در حوزه درمان و بازنشستگی فعال هستند وجود 

 دارد که عبارتند از:   

 تکمیلی بیمه –بیمه کشاورزان،روستاییان و عشایر  – مسلح نیروهای کارکنان بیمه – اجتماعی تامین سازمان بیمه –بیمه سالمت 

  گذاری سرمایه و زندگی بیمه –

به تولی سازمان خدمات درمانی  ، بیمه سالمت یک طرح عمومی دولتی بوده کی طی چند سال اخیر توسط دولت : بیمه سالمت

اجرا شده است. خدمات بیمه سالمت یا همان بیمه ایرانیان همان تعهدات بیمه خدمات درمانی و یا تامین اجتماعی را داشته و تفاوت 

تاریخچه  تعهدی ندارند. این دفترچه درمانی خدمات بازنشستگی نداشته و برای کسانیست که میخواهند دفترچه درمانی داشته باشند.

صدور بیمه سالمت همگانی به زمان تدوین برنامه پنجم توسعه بر میگردد. در این برنامه داشتن سیاست واحد برای تحقق عدالت 

اجتماعی با ارائه خدمات درمانی به همه اقشار مردم و همچنین ادغام همه سازمان های بیمه درمانی در سازمان بیمه سالمت مورد 

میلیون نفر، بیمه  ۶درصد از جمعیت ایران یعنی حدود  ۸میت این بیمه از آن جهت است که در کشورمان حدود توجه قرار گرفت. اه

قانون برنامه پنجم توسعه بخش های  ۳۸پایه ندارند. که دلیل اصلی آن مشکل مالی و کم بضاعت بودن افراد است. بر اساس ماده 

مه ای آن، باهم ادغام شدند و سازمان بیمه سالمت ایران بر اساس ابالغ مختلف سازمان بیمه خدمات درمانی و صندوق های بی

فعالیت  "سازمان بیمه سالمت ایران رسما۱۳۹۱تشکیل شد و بر همین اساس از اول مهرماه  ۱۳۹۱مرداد ماه سال  ۲۲اساسنامه در 

 . خود را آغاز کرد

سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه گر اجتماعی است که ماموریت اصلی آن پوشش کارگران  : اجتماعی مینبیمه سازمان تا

است. جمعیت تحت پوشش این سازمان، ( به صورت اختیاری)و صاحبان حرفه و مشاغل آزاد  ( به صورت اجباری )مزد و حقوق بگیر 

ی بگیر است که با در نظر گرفتن افراد خانواده بیمه شدگان میلیون نفر مستمر ۲میلیون نفر بیمه شده و بیش از  ۱۲شامل حدود 

میلیون نفر می رسد. بر اساس قانون سازمان تامین اجتماعی  ۳۷،جمعیت تحت پوشش این سازمان برای خدمات درمانی  به بیش از 

تامین  (مه شده و کارفرما با مشارکت بی )یک سازمان عمومی غیر دولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از بخش حق بیمه ها 

می شود و متکی به منافع دولت نیست. تکیه گاه اصلی این سازمان مشارکت سه جانبه کارفرمایان، بیمه شدگان و دولت در عرصه 

های مختلف سیاست گذاری، تصمیم گیری های کالن و تامین منابع مالی است. مهمترین تعهدات و خدمات سازمان تامین اجتماعی 

 ی قانون تامین اجتماعی و مقررات مربوط به آن، به شرح زیر است:         بر مبنا

 بیمه مقرری بازماندگان مستمری –ری ازکارافتادگی مستم – بازنشستگی مستمری –حمایت در برابر حوادث، بیماری ها و بارداری 

 از تکمیلی درمان های بیمه – ازدواج هزینه کمک – پزشکی کمک وسایل هزینه پرداخت – بیکاری ایام دستمزد غرامت – بیکاری

 . حافظ سازان آتیه بیمه شرکت طریق

این بیمه مخصوص کارکنان بخش های مختلف نیروهای مسلح و خانواده آنان می باشد و انجام  : های مسلحیروبیمه کا رکنان ن

امور درمانی و بیمه مکمل درمان، امور بازنشستگی، ارائه خدمات بیمه ای اعم از بیمه عمر و حوادث و انواع بیمه های متداول در 

ظیر وام و کمک های بالعوض و خدمات رفاهی و ... در این بیمه کشور، پرداخت کمک هزینه های قانونی ، اعطای انواع تسهیالت ن

 وجود دارد. 

این بیمه دارای سه قسمت اصلی بیمه یعنی بازنشستگی، مستمری ازکارافتادگی و  : عشایر و روستاییان –بیمه کشاورزان 

 بیست زیر شهرهای ساکنان و فصلی شاغالن-روستا در غیرساکن کشاورزان –مستمری در صورت فوت می باشد. روستاییان و عشایر 
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 این مشمول دامپزشکی نظام و طبیعی منابع و ،کشاورزی مهندسی نظام سازمان به وابسته های شرکت و مراکز کارکنان –فر هزارن

 . شوند می نامه بیمه

در بیمه درمان تکمیلی، بیمه گر تعهد می کند تمامی هزینه های بخش درمانی و بیمارستانی طبق شرایط قرارداد  : بیمه تکمیلی

هزینه دارو، دندان پزشکی، دندان مصنوعی،  مان، انواع آزمایش های پزشکی،را پرداخت کند. بیمه گر هزینه های بخش جراحی، زای

بیمه ) را پرداخت می کند. این نوع بیمه نامه در سه دسته انفرادی ، گروهی و سازمانی پانسمان، مخارج پزشکی، ویزیت پزشک و . . .

قابل ارائه می باشد و تمامی شرکت های بیمه از جمله شرکت کمک رسان ایران و شرکت آتیه  ( غیره و ها شهرداری –فرهنگیان 

 سازان حافظ این نوع بیمه نامه را در اختیار دارند. 

 

 با توجه به توضیحات باال می توان سه نوع طبقه بندی در نظام بیمه ای ایران ترسیم کرد  :  

بیمه ی پایه همان بیمه گران دولتی هستند هر دولتی در دنیا در اجرای سیاست های بهداشت و درمان  بیمه های پایه :  -۱

 نیروهای کارکنان بیمه ، اجتماعی تامین سازمان بیمه ،باید برای مردم کشور خود در دسترس قرار دهد. بیمه سامت 

 . دارند قرار دسته این در عشایر و روستاییان کشاورزان، بیمه، مسلح

: این نوع بیمه ها خدمات درمانی و حادثه که بیمه های پایه قادر به پرداخت تمامی هزینه های آن  بیمه های تکمیلی -۲

 نیستند را بر عهده می گیرد. 

و خدمات  ایه و تکمیلی در دوبخش بازنشستگیاین نوع بیمه مکمل بیمه های پ و سرمایه گذاری : بیمه های زندگی -۳

 درمانی می باشد. 

 

 نماییدهای کشور را مشاهده میدر جدول زیر مقایسه خدمات بین بیمه

   تامین هزینه های درمانی  بازنشستگی / مستمری در صورت فوت و ازکارافتادگی 

 بیمه سالمت  دارد ندارد

 بیمه سازمان تامین اجتماعی  دارد دارد

 بیمه کارکنان نیروهای مسلح  دارد دارد

  عشایر و روستاییان –بیمه کشاورزان  ندارد دارد

 بیمه تکمیلی  دارد ندارد

 بیمه زندگی و سرمایه گذاری  دارد دارد
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 تعاریف و اصطالحات بیمه ای

  قرارداد بیمه یا بیمه نامه 

 : عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.  قانون بیمه ۲ماده 

بیمه نامه به منزله سندی دال بر رضایت طرفین به انعقاد قرار داد بوده که با توجه به پیشنهاد بیمه گذار و موافقت بیمه گر تنظیم و 

 پس از امضاء در اختیار بیمه گذار قرار میگیرد.  

وضوح قید شود تا از بروز اختالفات در بیمه نامه باید مشخصات کامل عوامل و ارکانی که  قرارداد بر اساس آن منعقد می گردد به 

 و مشکالت بعدی در روابط بیمه گر و بیمه گذار جلوگیری گردد. 

: امور ذیل باید به طور صریح در بیمه نامه قید شود: اسم بیمه گر و بیمه گذار، موضوع بیمه، تاریخ شروع و انقضای  قانون بیمه ۳ماده 

ه مناسبت آن به عمل آمده است، حق بیمه، میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع انقضای بیمه نامه، حادثه و یا عملی که عقد بیمه ب

بیمه نامه، حادثه و یا عملی که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است، حق بیمه، میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه و 

  . . . 

 مدت بیمه نامه   

انتهای قرارداد. به عبارت دیگر، مدت بیمه نامه، مدت زمانی است که طبق توافق بیمه گر   عبارت است از فاصله زمانی بین ابتدا و

پوشش بیمه ای برای بیمه شده برقرار می باشد و در طول این زمان بیمه گر متعهد به جبران   خسارت های مورد تعهد ، و بیمه 

 گذار است .  

 یک سال بیمه ای   

تمام از تاریخ شروع بیمه نامه است و هر ساله به همان ترتیب تا پایان اعتبار  (ماه ۱۲ )ال شمسییک سال بیمه ای برابر با یک س

 بیمه نامه ادامه خواهد یافت. 

خواهد  ۰۱/۱۱/۱۳۹۹تا  ۰۱/۱۱/۱۳۹۸باشد ،یک سال بیمه ای آن از تاریخ   ۰۱/۱۱/۱۳۹۸برای مثال اگر تاریخ شروع یک بیمه نامه 

 بود . 

 حق بیمه   

مه وجهی است که توسط بیمه گذار در فواصل زمانی تعیین شده پرداخت می گردد و بیمه گر در قبال دریافت آن متعهد به حق بی

جبران خسارات موضوع بیمه نامه می باشد. به عبارت دیگر، حق بیمه وجهی است که با توجه به شرایط بیمه شده و در قبال تعهدات 

 ات بیمه گر منوط به پرداخت آن از سوی بیمه گذار است  .  بیمه گر تعیین می شود و ایفای تعهد

 هزینه های بیمه گری شامل چه مواردی می شود   

عبارتست از : هزینه پوشش خطر فوت ، هزینه وصول ، هزینه فروش ، حق ریسک ، هزینه اداری ، هزینه پوشش های بیمه ای ، 

 کارمزد تقسیط برای هر سال بیمه ای. 
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 شخصیت استفاده می شود   4در بیمه نامه های زندگی از 

 (ذینفعان) (گان)استفاده کننده -۴بیمه شده        -۳بیمه گذار        -۲بیمه گر       -1

 

 بیمه گر 

همان شرکت بیمه است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی در صورت 

  حادثه را بر عهده می گیرد. وقوع

است که مشخصات آن در بیمه نامه درج گردیده و در ازای دریافت حق بیمه  شرکت بیمه زندگی خاورمیانهبیمه گر در اینجا 

 از بیمه گذار تعهد می کند منافع بیمه نامه را به بیمه شده یا استفاده کننده گان پرداخت نماید. 

  گذاربیمه 

 . شخصی که پرداخت حق بیمه را بر عهده میگیرد 

  شدهبیمه 

 . شخصی که بیمه نامه به نام ایشان صادر میشود و از مزایای موضوع بیمه بهرمند میگردد 

 توجه : بیمه شده و بیمه گذار میتوانند یک شخص باشند ) مثال شما برای خودتان بیمه نامه بخرید(

 استفاده کنندگان

 . که به موجب قرارداد بیمه میتوانند از مزایای بیمه نامه استفاده کنند شخص یا اشخاصی 

 باشد.در صورت حیاط بیمه شده تا پایان قرارداد ، ذینفع کلیه مزارای بیمه نامه ، شخص بیمه شده می -

 میگیرد. در صورت فوت بیمه شه ، در هر زمان ، مزایای بیمه نامه ، به ذینفعان قید شده در بیمه نامه تعلق -
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 محصوالت شرکت تخصصی بیمه زندگی خاورمیانه  

 

 بیمه مستمری و بازنشستگی تکمیلی       -

 بیمه مستمری و بازنشستگی آنی -

 بیمه زندگی و سرمایه گذاری      -

 م عمر      مابیمه ت -

 بیمه سنوات کارکنان      -

 بیمه مانده بدهکار           -

 بیمه عمرساده زمانی             -

 بیمه عمر و پس انداز  -
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 نتیجه گیری 

بیمه های تامین اجتماعی و بیمه کارکنان )با توجه به مباحث ارائه شده در این بخش می توان نتیجه گرفت داشتن بیمه های پایه 

بیمه تکمیلی در بخش تامین هزینه های درمانی  )برای هر فرد ضروری اما کافی نیست و داشتن یک بیمه مکمل ( نیروهای مسلح 

 (و بیمه زندگی و سرمایه گذاری در هر دوبخش تامین هزینه های درمانی و بازنشستگی / مستمری در صورت ازکارافتادگی و فوت 

زندگی و سرمایه گذاری  اجتناب ناپذیر است. بنابراین مقایسه این نوع سه طبقه بندی باهم مانند مقایسه بیمه تامین اجتماعی با بیمه

دو بیمه ای که مکمل یکدیگر هستند و یکدیگر را پوشش می دهند را نمی شود باهم مقایسه  لط و اشتباهی است زیراکار غ "اساسا

به  . در بیمه زندگی و سرمایه گذاری نیست و برعکس "کرد. زیرا بعضی از خدماتی که در بیمه تامین اجتماعی ارائه می شود مطلقا

یندگان فروش توصیه می شود و به هیچ عنوان در جلسات فروش بیمه هایی را که در یک طبقه بندی نیستند را باهم مقایسه و نما

جایگزین یکدیگر معرفی نکنند و فقط به مقایسه انواع بیمه ها در یک طبقه بندی آن هم درصورت درخواست مشتری بپردازند. اگر 

 ت بندی کنیم با توجه به تمامی جوانب به شرح زیر می باشد :  بخواهیم این سه نوع بیمه را اولوی

 (بیمه تامین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح و...   ): بیمه پایه  اولویت اول

 : بیمه تکمیلی       اولویت دوم

 : بیمه مستمری و بازنشستگی تکمیلی  اولویت سوم

  

افرادی که هیچ نوع بیمه ای ندارند می توانید این پیشنهاد را بدهید که برای درمان و هزینه های پزشکی می توانید از دفترچه  نکته: 

نمایید و برای بحث مستمری   بیمه سالمت استفاده نمایید و مبلغی را بابت این نوع بیمه که فقط درمانی می باشد ساالنه پرداخت

  تکمیلی بعنوان مکمل بیمه سالمت از بیمه مستمری و بازنشستگی تکمیلی استفاده نماید. و بازنشستگی و پوشش های

 

 

 

 

 موفق و پیروز باشید.

 


