
 

 جشنواره بزرگ فروش بیمه ایران همراه با جوایز ارزنده

 

، هشتاد و پنجمین سالگرد تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان نخستین نهاد بیمه ای کشورمان، 99آبان  51همزمان با فرارسیدن 

در این جشنواره بزرگ که برای . برگزار می شودجشنواره بزرگ فروش انواع بیمه نامه های شرکت سهامی بیمه ایران همراه با جوایز ارزنده 

نوع محصول بیمه ای  51نخستین بار و با تخفیف های چشمگیر و تسهیالت پرداخت اقساطی در رشته های مختلف بیمه ای برگزار می شود، 

 .ارائه شده است

 جایزه برای شرکت کنندگان در جشنواره 51+51

 ای ارزنده ای بیمه جوایز نفر  51نقدی و اقساطی محصوالت بیمه ای ارائه شده، با قرعه کشی به  در این جشنواره همچنین از میان خریداران

 .شد خواهد تقدیم 5011 سال نوروز عید در ایران بیمه ویژه هدیه بعنوان و گرفت خواهد تعلق

به بعد از پوشش بیمه های زندگی بیمه ایران  5999 آبان 51های زندگی نیز که از تاریخ  همچنین بیمه ایران به آن تعداد از بیمه گذاران بیمه

 .جایزه ارزنده دیگر تقدیم خواهد کرد 51بهره مند شوند نیز به قید قرعه 

جدول محصوالت بیمه ای و تخفیف های چشمگیر و تسهیالت ارزنده ارائه شده در جشنواره بزرگ هشتاد و پنجمین سالگرد تاسیس شرکت 

 :است شرح این به  سهامی بیمه ایران



موضوع 

 بیمه نامه
 نوع بیمه نامه

تخفیف خرید نقدی 

 بیمه نامه

تخفیف و تسهیالت خرید اقساطی 

 بیمه نامه

 دروخو

    % 51+     % 51 جهت انواع خودرو (تخفیف سالگرد بیمه)بیمه نامه بدنه 
شرایط پرداخت اقساطی  -    % 51

 وفق تعاریف سیستم

میلیارد  5با ارزش از ( تخفیف ویژه خودروهای سواری )بیمه نامه بدنه 

 میلیارد ریال 51ریال تا 
51 %     +51 %    

شرایط پرداخت اقساطی  -    % 51

 وفق تعاریف سیستم

 51 بیش ازبا ارزش ( تخفیف ویژه خودروهای سواری )بیمه نامه بدنه 

 میلیارد ریال
51 %     +51 %    

شرایط پرداخت اقساطی  -    % 51

 وفق تعاریف سیستم

    % 51+     % 51 (تخفیف ویژه خودروهای سواری باکیفیت )بیمه نامه بدنه
شرایط پرداخت اقساطی  -    % 51

 وفق تعاریف سیستم

و  ،مینی بوس ها ها اتوبوس تخفیف ویژه اتوکارها ،)بیمه نامه بدنه

 میلیارد ریال5و ارزش بیش از سال  51مدل کمتر از (  ها کامیون
51 %     +51 %    

شرایط پرداخت اقساطی  -    % 51

 وفق تعاریف سیستم

 مسئولیت

 -بازرگانی -خدماتی)بیمه نامه مسئولیت کارفرمایان در برابر کارکنان 

 (صنعتی
91 % 

 6نقد ؛ مابقی در %  51تخفیف؛ %  51

 قسط

 % 91 بیمه نامه مسئولیت تولید کنندگان کاال
 1نقد ؛ مابقی در %  51تخفیف؛ %  51

 قسط

انواع بیمه نامه های مسئولیت عمومی، بیمه مسئولیت هیات مدیره 

 النفع رانندگان ها و حوادث و عدم ن ساختما
01 % 

 1نقد ؛ مابقی در %  51تخفیف؛ %  91

 قسط

 % 91 بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان ، پرستاران و پیراپزشکان
 1نقد ؛ مابقی در %  91تخفیف؛  % 51

 قسط

 % 01 (مسئولین فنی)بیمه نامه مسئولیت مدیران واحدهای درمانی 
 6نقد ؛ مابقی در %  91تخفیف؛ %  91

 قسط

 % 91 بیمه نامه وقفه در کسب و کار پزشکان ، پرستاران و پیرا پزشکان
 1نقد ؛ مابقی در %  91تخفیف؛ %  91

 قسط

مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر ، طراح و محاسبه بیمه نامه 

 ساختمان
91 % 

 1نقد ؛ مابقی در %  91تخفیف؛ %  51

 قسط

عمر و 

حوادث و 

 درمان

 % 01 بیمه نامه حوادث انفرادی
 0نقد ؛ مابقی در %  01تخفیف؛ %  91

 قسط

----  % 51 بیمه نامه عمر و حوادث حافظان سالمت و سما

----  % 51 عازم خارج از کشور بیمه نامه مسافرین

 ماهه 55تخفیف؛ کال در اقساط % 51 % 51 بیمه نامه درمان گروهی

حمل و 

 نقل کاال

 –داخلی  -وارداتی -صادراتی)انواع بیمه نامه های حمل و نقل کاال 

 (خارجی
91 %  ----



  
 

کشتی و 

 هواپیما
 % 51 بیمه نامه های کشتی و هواپیما

 6؛ مابقی در نقد %  51تخفیف؛ %  51

 قسط

آتش 

 سوزی

 –مسکونی  -غیرصنعتی -صنعتی)انواع بیمه نامه های آتش سوزی 

 (اداری
91 % 

 6نقد ؛ مابقی در %  51تخفیف؛ %  51

 قسط

بیمه نامه آتش سوزی برای مدارس دولتی و غیردولتی ، آموزشگاه ها و 

 دانشگاه های دولتی و غیردولتی
11 % 

 6مابقی در نقد ؛ %  51تخفیف؛ %  01

 قسط

 مهندسی

تمام خطر نصب و مقاطعه کاری، ماشین )انواع بیمه نامه های مهندسی 

بیمه تجهیزات الکترونیکی و سازه های تکمیل شده ( آالت پیمانکاری

 (ساختمان و فساد کاال در سردخانه

91 % 
 1نقد ؛ مابقی در %  51تخفیف؛ %  51

 قسط


