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 نامه بیمه صادرکننده غیر واحد توسط ها نامه بیمه الحاقیه ثبت امكان

امکان  ،در نسخه جديد برنامه سايبون رساند نامه ميهاي صدور بيمه بدينوسيله به اطالع كليه واحد
مه نامه فراهم شده است. به عنوان مثال در صورت يکننده ب ر صادريواحد غ يه برايصدور الحاق
 کيلومتر بيمه نامه ثالث خودروهاي صفر ...  ، آدرس، پالک وير کاربرييتغ يار براذگ مهيدرخواست ب

 .اقدام نمايند هنسبت به صدور الحاقيبا دريافت مدارک توانند  مي نمايندگان محترم ،پايسا

 يه برايدر صدور الحاقرود  ي آن، انتظار ميو تبعات بعده ين نوع الحاقياصدور ت موضوع يبا توجه به اهم

 .دبه عمل آي دقت بيشتريگر يواحد د

 
 

 مديريت صدور بیمه هاي خودرو
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تمهیدات جهت بیمه گذارانی که داراي سابقه "تاکید مجدد به حذف بخشنامه 

تعهدات  و عدم فروش "شوند عدم خسارتی بوده و دچار خسارت جزئی می

 شخص ثالث نامه بیمهباالتر از تعهد اجباري پوشش جانی در 

 

  

 

بدینوسیله به اطالع كلیه واحد هاي صدور بیمه هاي اتومبیل مي رساند، با توجه به تخلفات گزارش شده در عدم درج 

بخشنامه گردد حذف  مجدداً تاكید مي نامه به هنگام صدور بیمهقبلي  نامه بیمهدقیق سال عدم خسارت و یا خسارت 

 از طریق بخشنامه هاي ماهانه اطالع رساني گردیده است. 6310در دي ماه  3/16-62581/044شماره 

رعايت،   و در صورت عدم نامه قبلی الزامی ت بیمهشايان ذکر است که ثبت دقیق سال عدم خسارت يا خسار

 فی بر عهده واحد صادر کننده می باشد.مسئويت صدور الحاقیه و اخذ حق بیمه اضا

دسته از  نامه یا صدور الحاقیه براي آن صدور بیمهو  84/48/6315مصوب شخص ثالث بیمه  جدید با توجه به قانون

 باالتر از تعهد اجباري پوشش جانيتعهدات  صادر گردیده است با 81/43/6315هایي كه پس از تاریخ  نامه بیمه

 مجاز نمي باشد. (ریال 8353333443444)

 
 

 مديريت صدور بیمه هاي خودرو
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 "مهر پارسیان"فیف بیمه نامه هاي بدنه طرح تخ

 

  

 

هاي بدنه،  جهت صدور بیمه طرح تخفیفيبدينوسيله به اطالع كليه واحد هاي صدور بيمه هاي بدنه اتومبيل مي رساند، 

 با شرایط ذیل در سیستم صدور فعال گردید: مصادف با روز بیمه 63/41/6315لغایت  66/40/6315تاريخ از 

 طرح:شرح تخفیف 

 هاي بدنه در سیستم صدور بیمه "طرح مهر پارسیان"انتخاب قرارداد  -6

 درصد. )خودروهایي كه داراي خدمات و نمایندگي مجاز در كشور باشند(  54خودروهاي وارداتي غیر چیني  -8

 درصد. 05خودروهاي داخلي، مونتاژ و وارداتي چیني  -3

 درصد. 04خودروهاي گروه پراید و تیبا  -0

% تخفیف به صورت پلكاني به تخفیفات فوق الذكر اضافه مي 84رو صفر كیلومتر باشد در صورتیكه خود -5

 گردد.

% مي باشد و اثر گذاري كلیه تخفیفات شامل گروهي، صفركیلومتر، عدم خسارت 64تخفیف نقدي به میزان  -1

 %  به صورت پلكاني خواهد بود .04و ... حداكثر تا 

 محدوديت هاي  طرح:

 خودروهاي شرح ذیل مي باشد : تخفیف این طرح شامل

  سواري با كاربري شخصي 

 مي باشد. و باالتر 0931از سال مشمول این طرح داخلیخودروهاي  سال ساخت 

 مي باشد. و باالتر 1100از سال مشمول این طرح  وارداتیخودروهاي  سال ساخت 

، انواع وانت نیسان، PKع پیكان، رنو ، انوا040، پژو ROA، پژو RDپژو شامل   "ریسك پر قرارداد" مشمول خودروهاي

 همچنین خودروهاي و ، اپیروس، هیونداي سنتینالC5گل، پروتون،  یلو، فولكس  سي  وانت پیكان، تویوتا هایلوكس، دوو

 گردند. مشمول طرح نميكه فراواني نداشته و فاقد خدمات و نمایندگي در داخل كشور مي باشند،  خاص

خواهشمند است در  به عدم امكان تغییر قرارداد انتخاب شده از طريق الحاقیه،شايان ذکر است که با توجه 

 عمل آيد. ارائه تخفیف و انتخاب قرارداد دقت کامل به

 
 

 مديريت صدور بیمه هاي خودرو
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 برگشتی الحاقیه صدور در محدوديت اطالعیه اعمال

 

  

 

 

 

 

  

 واحدهاي محترم صدور

 با سالم

تاریخ این اطالعیه صدور هر گونه  ازرساند  ميشخص ثالث صدور بیمه نامه  نمایندگان مجاز بهدینوسیله به اطالع كلیه ب

طریق اخذ مجوز سیستمي از از  فقطالحاقیه برگشتي بر روي بیمه نامه هاي شخص ثالث توسط نمایندگان شركت 

 .مجتمع مربوطه و پس از بررسي مدارک و مستندات امكان پذیر خواهد بود

 با سپاس

هاي خودرومديريت صدور بیمه  

4/7/0931  
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 سال در ثالث8امكان ثبت سالهاي عدم خسارت باالتر از 

 

 رواحدهاي محترم صدو

 با سالم

بدینوسیله به اطالع كلیه واحدهاي صدور بیمه نامه مي رساند در نسخه جدید برنامه سایبون، در 

تعداد سال عدم "، فیلد مقابل آن "تعداد سال عدم خسارت"سال و بیشتر در فیلد  2صورت انتخاب 

گذار یید بیمهها و نیز تأكه در صورت حصول اطمینان از تعداد سال گرددميفعال  "خسارت چاپي

براي  "خطرات اصلي/اضافي چاپي"هاي بدنه تحت عناوین  عدد را درج نمایند. این امكان در بیمه

رود واحدهاي صدور در  سال و بیشتر نیز تعبیه گردیده است كه انتظار مي 0تخفیف عدم خسارت 

 را به عمل آورند. دقت الزمپركردن این فیلدها 

هاي عدم خسارت باالتر، از پركردن فیلد مربوطه  مینان از سالگردد در صورت عدم اط تأكید مي

 خودداري گردد.

 با سپاس

هاي خودرومديريت صدور بیمه  

10/4/0931  
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 )دو و نیم( درصد در کلیه بیمه نامه هاي شخص ثالث نقدي  1/1اطالعیه اعمال تخفیف 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 واحدهاي محترم صدور

 با سالم

بدینوسیله به اطالع كلیه واحد با توجه به شرایط رقابتي بازار و لزوم افزایش ضریب تمدید بیمه نامه هاي شخص ثالث، 

)دونیم درصد( تخفیف گروهي در كلیه بیمه نامه  5/8، 88/0/15شخص ثالث مي رساند از تاریخ ي صدور بیمه نامه ها

 .منظور مي گردد نقديهاي شخص ثالث 

 با سپاس

هاي خودرومديريت صدور بیمه  

10/4/0931  
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 "فطر تا غدير"طرح تخفیف بیمه نامه هاي بدنه 

 

 

 واحدهاي محترم صدور

 با سالم

نه مي رساند، به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر و آغاز بدینوسیله به اطالع كلیه واحدهاي صدور بیمه نامه بد

 65/40/6315 تاريخ شروع تعطیالت عید فطرطرح تخفیفي جهت صدور بیمه هاي بدنه ، از  سفرهاي تابستاني،

 با شرایط ذیل در سیستم صدور فعال گردید : مصادف با عید سعید غدير خم 34/41/6315لغایت 

 در سیستم صدور بیمه هاي بدنه "رفطر تا غدی"انتخاب قرارداد  -6

 % مي باشد.05تخفیف گروهي طرح  -8

 % تخفیف پلكاني اعمال مي گردد.84در صورتیكه خودرو صفر كیلومتر باشد  -3

، 417، پژو ROA، پژو RDقرار داد پر ريسك )پژو  "تأکید میگردد خودروهاي مشمول  -0

، اپیروس، هیونداي C5گل، پروتون،  يلو، فولكس  سی  ، ، دووPKانواع پیكان، رنو 

 باشند . و خودروهاي خاص مانند پورشه و مازراتی مشمول طرح نمی "سنتینال( 

 تخفیف این طرح شامل خودروهاي شرح ذیل مي باشد : -5

 سواري با كاربري شخصي  -

 مي باشد. و باالتر 0931از سال خودروهاي داخلي مشمول این طرح  سال ساخت -

 مي باشد. و باالتر 1101از سال این طرح  خودروهاي وارداتي مشمول سال ساخت -

% مي باشد و اثر گذاري كلیه تخفیفات گروهي شامل گروهي، صفركیلومتر، عدم خسارت و 64تخفیف نقدي به میزان 

 %  به صورت پلكاني خواهد بود .04... حداكثر تا 

خواهشمند است در ارائه  لحاقیه،شايان ذکر است که با توجه به عدم امكان تغییر قرارداد انتخاب شده از طريق ا

 تخفیف و انتخاب قرارداد دقت کامل بعمل آيد.

 با سپاس

هاي خودرومديريت صدور بیمه  

04/4/0931  
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 " قرارداد خودروهاي سواري صفر کیلومتر وارداتی "

 

 

 واحدهاي محترم صدور

 با سالم

جهت نمايندگاني  "* قرارداد خودروهاي سواري صفر کيلومتر وارداتی" به اطالع مي رساند        

درصد در سيستم فعال  5.2معرفي شده بودند با تخفيف گروهي   ICDا شعب/ كه قباًل توسط مجتمع ه

 گرديد و منبعد نمايندگان مذكور نيازي به اخذ مجوز تخفيف مديريتي ندارند.

 با سپاس

هاي خودرومديريت صدور بیمه  

0/4/0931  
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 " ت ثالث مندرج در قراردادها و مناقصاتکاهش تخفیفا "

 

 واحدهاي محترم صدور

 با سالم

ه مي رساند، با توجه به لزوم اجراي قانون جديد بدينوسيله به اطالع كليه واحد هاي صدور بيمه نام

بيمه شخص ثالث، كليه تخفيفات بيمه نامه شخص ثالث مندرج در قراردادهاي گروهي و مناقصات 

 درصد كاهش يافت. 5.2اتومبيل به 

 

 با سپاس

هاي خودرومديريت صدور بیمه  

90/9/0931  
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 "اجراي قانون جديد شخص ثالث"

 

 

 واحدهاي محترم صدور

 با سالم

كلیه طرح  81/43/15میرساند با توجه به قانون مصوب شخص ثالث و لزوم اجراي آن از مورخ  به اطالع

هاي داراي تخفیف بیمه نامه شخص ثالث از سیستم صدور بیمه نامه حذف مي گردد. ضمناً كلیه 

 قراردادهاي گروهي و مناقصات كه منبعد منعقد مي گردند نیز تابع قانون مذكور خواهند بود.

 

سبا سپا  

هاي خودرومديريت صدور بیمه  

17/9/0931  

 

 

 

 

 

      

 

 

 



 تهیه و تنظیم: رضا طاهرخانی  ها و تغییرات سامانه آخرین اطالعیه

 

16 

 

 

  "اصالح تاريخ شروع و پايان سیستم بر اساس سال کبیسه"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحدهاي محترم صدور

 با سالم

، تاریخ شروع و پایان بیمه  81/46/6310هاي صدور مي رساند، از تاریخ  بدینوسیله به اطالع كلیه واحد

ي روزه محاسبه گردیده و حق بیمه اضاف 311نامه هاي شخص ثالث و بدنه بر اساس سال كبیسه 

 دریافت نمي گردد.

 با سپاس

هاي خودرومديريت صدور بیمه  

12/0/0931  
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 "تخفیف ويژه خودروهاي صفر کیلومترطرح تمديد "

 

 

 

 واحدهاي محترم صدور

 با سالم

 

طرح تخفیف ویژه " ، 65/46/15به اطالع مي رساند با توجه به اتمام طرح نور تا نوروز در مورخ 

 دد.تا اطالع ثانوي در سیستم صدور فعال مي گر "خودروهاي صفر كیلومتر

 

 با سپاس

هاي خودرومديريت صدور بیمه  

07/0/0931  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 



 تهیه و تنظیم: رضا طاهرخانی  ها و تغییرات سامانه آخرین اطالعیه

 

18 

 

 

 "هاي بازديد اولیه بعد از صدور بیمه نامهامكان ضمیمه نمودن عكس"

 

 

 

 

 

 واحدهاي محترم صدور

 با سالم

 

پیوست عكس هاي بازدید اولیه تا  بدینوسیله به اطالع میرساند در برنامه صدور بیمه هاي بدنه ،

 پذیر مي باشد.روز پس از صدور بیمه نامه امكان 3حداكثر 

هاي دور بیمه نامه نسبت به پیوست عكسصدور تأكید مي گردد به مجرد صلذا به كلیه واحدهاي 

بازدید اقدام فرمایند. بدیهي است از تاریخ اعالم انجام گرفته در صورت بروز حادثه و نیاز اداره خسارت 

 به رؤیت عكس هاي بازدید مسئولیت بر عهده واحد صادر كننده خواهد بود.

 

 

 با سپاس

ي خودروهامديريت صدور بیمه  

01/01/0934  

 

 

 

 

 

 

 با سپاس     

 هاي خودرومديريت صدور بیمه   
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 "از نور تا نوروز" هاي بدنهنامهطرح تخفیف بیمه

 

 

 واحدهاي محترم صدور

 با سالم

 

بدینوسیله به اطالع كلیه واحد هاي صدور بیمه هاي بدنه اتومبیل مي رساند، به مناسبت ایام پایان سال ، طرح تخفیف 

مصادف با ایام پیروزي  86/66/6310فروش ، از تاریخ  درصدي جهت صدور بیمه هاي بدنه با هدف ترغیب شبكه 05

 با شرایط ذیل در سیستم صدور فعال گردید : 81/68/6310انقالب اسالمي لغایت 

 هاي بدنهدر سیستم صدور بیمه "از نوروز تا نوروز"انتخاب قرارداد  

 مي باشد. سال 01خودروهاي مشمول این طرح  حداکثر سال ساخت

 و خودروهاي خاص مانند  پورشه و مازراتي مشمول طرح نمي باشند . "قرارداد پر ریسك  "خودروهاي مشمول 

 تخفیف این طرح شامل خودروهاي شرح ذیل مي باشد :

 سواري با كاربري شخصي و تاكسي شهري

 تن  5باركش هاي با ظرفیت بیش از 

 اتوكار 

 ماشین آالت كشاورزي 

% 14سایر تخفیفات )انتقال یافته از خودروهاي قبلي بیمه گذار ( حداكثر تا اثر گذاري تخفیف صفر كیلومتر با احتساب 

 %  به صورت پلكاني به تخفیفات قابل افزایش مي باشد .64و تخفیف نقدي به میزان 

در  "کیلومتر صفر خودروهاي ويژه تخفیف طرح"، 10/00/34ضمناً با توجه به اجراي طرح مذکور از تاريخ 

 ردد.سیستم غیر فعال میگ

خواهشمند است در  شايان ذکر است که با توجه به عدم امكان تغییر قرارداد انتخاب شده از طريق الحاقیه،

 ارائه تخفیف و انتخاب قرارداد دقت کامل بعمل آيد.

سپاسبا   

هاي خودرومديريت صدور بیمه  
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 طرح تخفیف بدنه خودروهاي صفر کیلومتر

 

 

 واحدهاي محترم صدور

 با سالم

هاي بدنه مي رساند،  با هدف تشویق و تقویت شبكه  بدینوسیله به اطالع كلیه واحد هاي صدور بیمه

طرح تخفیف ویژه خودروهاي " درصدي بیمه هاي بدنه با نام 55فروش در بیمه بدنه اتومبیل تخفیف 

تا اطالع ثانوي در سیستم صدور فعال مي باشد. شرایط و نحوه  68/41/10تاریخ   از "صفر كیلومتر

 الم مي گردد: استفاده از این تخفیف به شرح ذیل اع

و  "طررح تخفیرف  ویرژه خودروهراي صرفر كیلرومتر      "در سیستم سایبون از طریق انتخاب قرارداد  -0

 "صفر كیلومتر بله"همچنین انتخاب گزینه 

استناد تاریخ سند یا بیمره نامره ثالرث     ماه پس ازتحویل )به  0حداكثر مدت زمان اعمال تخفیف تا  -2

 صادره( میباشد.  

 در خودروهاي ذیل مجاز نمي باشد: استفاده از این تخفیف -1

   ،خودروهاي باركش تا ظرفیت دو تن و باركش با كاربري حمل مواد سوختي ) گازوئیرل

 بنزین و...(

 تاكسي(  ، كرایهخودروهاي سواري با كاربري غیر شخصي )آژانس ، 

 اتوكارهاي درون شهري 

و مازراتي مشمول طررح  و خودروهاي خاص مانند پورشه  "قرار داد پر ریسك"خودروهاي مشمول  -01

 باشند.نمي

اثر گذاري تخفیف صفر كیلومتر با احتساب سایر تخفیفات )انتقال یافته از خودروهاي قبلري بیمره    -66

 % به صورت پلكاني به سقف فوق قابل افزایش مي باشد.  64% و تخفیف نقدي به میزان 14گذار ( 

خواهشمند   نتخاب شده از طریق الحاقیه،شایان ذكر است كه با توجه به عدم امكان تغییر قرارداد ا -68

 است در ارائه تخفیف و انتخاب قرارداد دقت كامل بعمل آید.

 با سپاس

 مديريت صدور بیمه هاي خودرو
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 استعالم اطالعات بیمه گذار از ثبت احوال

 

 

 

 

 

 

 واحدهاي محترم صدور

 با سالم

، 84/2/10بدینوسیله به اطالع كلیه واحد هاي صدور بیمه نامه هاي بدنه و شخص ثالث مي رساند، از تاریخ 

، بر اساس بیمه گذار كد ملي و تاریخ تولدبا توجه به اطالعات بیمه گذاران حقیقي در سیستم سایبون  ثبت

 . گردد كنترل ميسازمان ثبت احوال كشور  استعالمي ازاطالعات 

 لذا كلیه كاربران صدور مي بایست در ثبت اطالعات بیمه گذار نهایت دقت را به عمل آورند. 

 با سپاس

یمه هاي خودرومديريت صدور ب  
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 !!"ثمین پارسیان "تمديد طرح تخفیف
 

 

 

 

  ICD /سرپرستان و روساي محترم مجتمع /شعب

 با سالم و احترام

 

 به استحضار مي رساند، طرح تخفیف ثمین پارسیان با توجه به پیش رو بودن اعیاد مبارک

  در سیستم هاي 10/40/66( تا مورخ  10/40/64لغایت  10/40/48قربان و غدیر )از تاریخ 

 .دصدور بدنه تمدید میگرد

 

 

 با سپاس

 مديريت صدور بیمه هاي خودرو
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 "ثمین پارسیان "طرح تخفیف

 

 

بدینوسیله به اطالع كلیه واحد هاي صدور بیمه هاي بدنه مي رساند،  به مناسبت تقارن و نزدیكي سالروز  والدت  

 درصد در بیمه هاي بدنه با نام 04تا   45و حضرت ثامن الحجج امام رضا )ع (  تخفیفاتي از    حضرت معصومه  )س (

 در سیستمهاي صدور تعریف و قابل اجرا مي باشد .   34/41/10لغایت    85/45/10از تاریخ  "مین پارسیانطرح ث "

 شرایط و نحوه استفاده از این تخفیف به شرح ذیل اعالم مي گردد: 

 در سیستم صدور بدنه "طرح ثمین پارسیان"در سیستم سایبون از طریق انتخاب قرارداد  -63

 تن و  اتوکار  01کلیه خودروهاي داخلی و چینی ،  بارکش بیش از  % تخفیف جهت41طرح الف ( 

 )اعم از وارداتی و مونتاژ( 

 شرايط:

 و باالتر(  6325سال )سال ساخت   64حداكثر عمر خودرو تا  -

 تخفیف خودروهاي سواري ، شامل كاربري شخصي مي باشد .  -

 و...(RDپیكان ،   پرریسك  نظیر ) وانت ،به استثناي خودروهاي محدود شده در قرارداد خودروهاي  -

 % تخفیف در خودروهاي سواري وارداتی غیر چینی  11طرح  ب(

 شرايط:

 و باالتر ( 6321سال )سال ساخت  1حداكثر عمر خودرو تا -

 داراي نمایندگي و خدمات پس از فروش فعال در كشور -

اثر گذاري به طور خودكار محاسبه مي گردد.  "صفر كیلومتر بله"تخفیف صفر كیلومتر نیز با انتخاب گزینه 

 به صورت پلكاني مي باشد.  % 04تخفیف صفر كیلومتر با احتساب تخفیف نقدي تا  حداكثر 

خواهشمند  شايان ذکر است که با توجه به عدم امكان تغییر قرارداد انتخاب شده از طريق الحاقیه، -60

 بعمل آيد.است در ارائه تخفیف و انتخاب قرارداد دقت کامل 

 

 با سپاس

 مديريت صدور بیمه هاي خودرو
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 تهران اولیه بازديد متمرکز کارشناسان پايگاه جديد هاي داخلی و تلفن شماره

 

 

منظور سرویس دهي مناسب و مطلوب جهت  خواهشمند است به با احترام،:  پارسیان بیمه فروش محترم واحدهاي

 انجام بازدید اولیه بدنه خودرو، موارد ذیل را مورد توجه قرار دهید:

 به شرح ذیل مي باشد: شماره هاي تماس همكاران پایگاه بازدید اولیه تهران

  2851شماره تماس ساختمان  

 21424130شماره فكس مستقیم 

 ها: داخرلري

 6034آقاي منافي -6036آقاي فاخر -6032آقاي عزیزي -6038آقاي نصیري -6030خانم حسن پور 

 شماره هاي تلفن همراه كارشناسان بازدید اولیه تهران، به شرح ذیل مي باشد:

 41348353232آقاي نصیري 

 41311326005آقاي عزیزي 

 41311281513آقاي فاخر 

 41680612561آقاي منافي 

 خواهشمند است جهت هماهنگي هاي فوري با تلفن همراه كارشناسان فوق الذكر تماس بگیرید.

 آدرس پایگاه متمركز بازدید اولیه بدنه خودرو: 

 88 بي، پالکخیابان ولیعصر، باالتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غر

جهت اخذ تأییدیه فكس و اطالع از زمان انجام بازدید، ارسال فكس و ... فقط با داخلي هاي كارشناسان  تماس حاصل 

 فرمایید و از تماس با سایر همكاران خودداري نمایید.

گ نمایید تا ذیربط هماهن ICDجهت انجام بازدید اولیه در سایر شهر ها مستقیماً با مسئول محترم مجتمع/ شعبه/ 

ها بر روي سایت بیمه پارسیان قابل  ICDبازدید اولیه توسط آنان انجام پذیرد. آدرس و شماره تماس مجتمع ها/شعب/

 مشاهده مي باشد.

جهت اطالع از ارزش خودروهاي معمول بازار، حتماً از نمایشگاه هاي خودرو، سایت ها و روزنامه استعالم قیمت نمایید 

 كمیاب را میتوانید از كارشناسان بازدید اولیه استعالم نمایید. ولي ارزش خودروهاي

 همكاري و همراهي شما باعث ارائه سرویس و خدمات بهتر مي گردد. از همكاري و همراهي شما متشكریم.

 

خودرو هاي بیمه صدور مدیریت  

80/64/13  
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 تخصیص سريال به کاربر
 

 

 گرامي كابران توجه قابل

 ابتدا «ها سریال دسته مدیریت/ » «ها سریال دسته» بخش در هستید مواجه سريال و نامه  بیمه چاپ مشكل با صورتیكه در

 .شوید وارد كاربر به سریال دسته تخصیص فرم به كاربران به اختصاص دكمه فشردن با سپس و انتخاب را خود فعال سریال دسته

 .دهید رفشا را اختصاص دكمه و انتخاب دارد را نامه بیمه چاپ قصد كه را نظر مورد كاربر سپس

 

 فرم تخصیص سریال به كاربر:
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 ورود به سايبون

 

  

 

 كاربران گرامي

 با سالم،

به دلیل شرایط پایان سال و افزایش سرعت و كارایي  به اطالع كلیه نمایندگان محترم مي رساند

سیستم صدور بیمه نامه اتومبیل )سایبون( سرورهاي جدیدي به شبكه اضافه شده است لذا پیشنهاد 

 به آدرس  CRMیستم صرفا از طریق ورود به سیستممي گردد جهت ورود به س

http://crm.parsianinsurance.com  استفاده نمایید و از ذخیره آدرس  "سایبون"و لینك

 .سیستم اتومبیل خودداري نمایید

 با تشكر

افزاري نرم هاي سیستم راهبري اداره  

 

http://crm.parsianinsurance.com/
http://crm.parsianinsurance.com/
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 ضمیمه نمودن عكس هاي بازديد اولیه  در سیستم

 

 

    

عكس پیوست به اطالع كلیه واحد هاي صدور بیمه هاي بدنه مي رساند،  به زودي بدینوسیله 

دستورالعمل نحوه "هاي بازدید اولیه در سیستم سایبون اجباري خواهد شد. لذا خواهشمند است 

)فایل پیوست( را به دقت مطالعه فرمایید تا به هنگام اجباري شدن بازدید در  "پیوست عكس بازدید

 با حداقل مشكل مواجه گردید.  یستم ،قراردادهاي س

شایان ذكر است كه به جهت اینكه حجم عكس هاي بازدید ممكن است باال باشد و باعث كندي 

حجم عكس مي بایست كم شود.لذا به پیوست روش   سیستم و عدم امكان ضمیمه نمودن آنها گردد،

 كاهش حجم عكس توضیح داده شده است.

 ومديريت صدور بيمه هاي خودر

50/50/4031 
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  زديد اولیه در سیستم سايبوننحوه پیوست عكسهاي با

 

 

هاي بدنه در ورژن هاي آتي و جدید برنامه  با توجه به اهمیت پیوست عكسهاي بازدید اولیه در سیستم صدور بیمه

 سایبون این امكان فرهم گردیده است كه  مراحل انجام آن به شرح ذیل صورت مي پذیرد:

كادري مشاهده خواهد شد كه آدرس  "بازدیدثبت درخواست "بعد از محاسبه و ثبت پیشنهاد بدنه با انتخاب كلید 

 انتخاب و ثبت گردد. "بازدید توسط صادركننده"بازدید در آن اصالح گردیده و بازدید كننده 

 

 
 

 tab بازدید تبدیل شده و مي بایست وارد منتظر در این حالت وضعیت پیشنهاد منتظر درخواست بازدید به پیشنهاد

 انتخاب شود. "ل بازدید بدنهكارتاب"كارتابل بازدید شده و 
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 0ادامه -نحوه پیوست عكسهاي بازديد اولیه در سیستم سايبون
 

 

 

 

 

 

 

عكسهاي مربوطه مي  "اطالعات بازدید "در این قسمت بر روي ركورد مربوطه كلید كرده و با انتخاب كلید

 بایست پیوست گردد.
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 1ادامه _نحوه پیوست عكسهاي بازديد اولیه در سیستم سايبون
 

 

 ... Browse انتخاب و سپس كلید "افزودن"و فایل هاي بعدي ابتدا كلید  Browse …فایل ابتدایي با انتخاب كلید 

 

 با انتخاب فایل مربوطه توضیح آن حتماً درج گردد بدین معنا كه :و 

عكس )ها( متعلق به كدام ناحیه )نواحي( خودرو مي باشد مثل نماي جلو چپ، ضبط و بلندگوي خودرو شماره شاسي 

 خودرو و...مي باشد. 

 تخاب شود.بعد از تكمیل شدن و اطمینان از پیوست صحیح عكسها كلید ارسال فایل و سپس بستن ان

 همچنین به پیوست فايل روش کاهش عكس ارسال می گردد.

 

 
انتخاب گردد.با انتخاب این كلید سیستم پنجره اي را "نهایي كردن اطالعات  "بعد از تكمیل پیوست عكسها كلید 

 پنجره دیگريجهت تایید یا رد بازدید به شما نمایش خواهد داد.در صورت انتخاب كلید ذخیره در این پنجره، سیستم 
پنجره نیز در صورت اطمینان از  نمایش خواهد داد كه در این را با مضمون اطمینان از نهایي كردن بازدید به شما

 كنید.را انتخاب مي "بله"نهایي كردن اطالعات بازدید، كلید 
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 9ادامه _اولیه در سیستم سايبون نحوه پیوست عكسهاي بازديد
 

 

 

 
توجه   و آماده صدور مي شود ،تغییر مي كند  "پیشنهاد با بازدید تایید شده  "در این مرحله وضعیت پیشنهاد به 

 .داشته باشید كه مراحل صدور به دقت انجام گردد تا نیازي به تكرار مجدد مراحل صدور بیمه نامه نباشد

نكته: در موارديكه نیاز به پیوست عكس نمی باشد )بیمه نامه تمديدي پارسیان بدون خسارت و متوالی و يا 

 امه بازديد اندرويد(:انجام بازديد و  ارسال عكس از طريق برن

نهايی کردن  "مراحل طبق توضیحات قبلی انجام گردد در کارتابل بازديد بدون پیوست عكس کلید 

تغییر کند و ادامه مراحل  "پیشنهاد با بازديد تايید شده  "انتخاب گردد تا وضعیت پیشنهاد به "اطالعات 

 انجام گردد. )تصاوير مراحل به شرح ذيل می باشد(.
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 4ادامه _نحوه پیوست عكسهاي بازديد اولیه در سیستم سايبون
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 ها کاهش حجم عكس
 

 

 :روش كار

ها تهیه كنید تا درصورت تغییرات ناخواسته، بتوانید آنها را  ي كپي از عكس بهتر است قبل از آغاز عملیات یك نسخه -6

 بازیابید.

 Microsoft نام نرم افزار ،Open with مطابق شكل زیر روي عكس خود راست كلیك كنید و سپس از دكمه -8

Office Picture Manager  نرم افزارهاي  را انتخاب كنید(office  را باید نصب كرده باشید.) 

 
 MS Picture Manager با عكس کردن باز 0 عكس

 .نتخاب كنیدرا از منوي باال ا Edit Pictures مطابق شكل زیر دكمه ،افزار باز شد حاال كه نرم -3

 
 0 منوي از Edit picture ي گزينه انتخاب1 عكس

 .را انتخاب كنید Compress Picture مطابق شكل گزینه ،در ستوني كه در سمت راست ظاهر مي شود -0

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pagard1.files.wordpress.com/2010/09/post13901.jpg
http://pagard1.files.wordpress.com/2010/09/post13901.jpg
http://pagard1.files.wordpress.com/2010/09/post139-02.jpg
http://pagard1.files.wordpress.com/2010/09/post139-02.jpg
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 0ادامه -ها کاهش حجم عكس

 

 
 

 

 
 از ستون ويرايش کناري Compress Images ي گزينه انتخاب 9 عكس

یر )این گزینه براي مستند كردن تصاو را بزنید OK را انتخاب كرده و Documents ي گزینهمطابق شكل زیر  -5

 دهد.  نمایش مي  OKي  افزار حجم فایل اصلي و فایل فشرده شده را باالي دكمه نرم. مناسب است(

هم وجود )براي ایمیل(  E-mail messages)براي طراحي صفحات وب( و  Web pages ي گزینه Documents غیر ازدقت: 

 .آورد ميایین پي مورد نیاز  بیش از اندازهولي مناسب نیست چون كیفیت عكس را  ددار

 

 و مشاهده میزان کاهش حجم عكس Documents راديويی ي گزينه انتخاب 4 عكس

زیرا نیازي نیست شما  اگر تاكنون از راه هاي دیگري براي فشرده كردن استفاده مي كردید حتما متوجه سادگي این راه شده اید.

ه چیز را به صورت متوسط تنظیم مي كند یعني به صورتي كه هم سایز عكس یا كیفیت آن را تعیین كنید. البته این نرم افزار هم

 .كیفیت عكس مطلوب باشد و هم حجم آن تا حد امكان كم شود

 

 

 

 

 

 

 

http://pagard1.files.wordpress.com/2010/09/post139-03.jpg
http://pagard1.files.wordpress.com/2010/09/post139-03.jpg
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 تخفیف سالگرد تاسیس شرکت بیمه پارسیان طرح
 

بدینوسیله به اطالع كلیه واحد هاي صدور بیمه هاي بدنه اتومبیل مي رساند، به مناسبت اعیاد پیش رو در ماه هاي 

با سالگرد تاسیس شركت بیمه   زدیكي سالروز مبعث حضرت رسول اكرم )ص(رجب و شعبان و همچنین تقارن و ن

از  "تخفیف سالگرد تاسیس شرکت بیمه پارسیان طرح "درصدي بیمه هاي بدنه با نام  05پارسیان ، تخفیف 

ه از در سیستم صدور سایبون تعریف و قابل اجرا مي باشد .  شرایط و نحوه استفاد  63/43/10الي   80/48/10تاریخ 

 این تخفیف به شرح ذیل اعالم مي گردد:

بیمه هاي  در سیستم صدور "طرح تخفیف سالگرد تاسیس شرکت بیمه پارسیان "انتخاب قرارداد  -6

 بدنه

  "صفر كیلومتر بله"سه ماه از تاریخ سند( با انتخاب گزینه  در صورتیكه خودرو صفر كیلومتر باشد )تا -8

 تخفیف صفر كیلومتر به صورت پلكاني به تخفیف فوق افزوده میشود.

 استفاده از این تخفیف در خودروهاي ذیل مجاز نمي باشد: -3

  پراید، پژوRD پژو ،ROA انواع پیكان، رنو 040، ، پژو ،PKكس گل، ، تویوتا هایلوكس، دوو سي یلو، فول

 ریو و هیونداي سنتینال  ، اپیروس، زانتیا ،C5پروتون، 

   8441شمسي و  6325سال ساخت )خودروهاي پایین تر از سال ساخت  64كلیه خودروهاي بیش از 

 میالدي(

  خودروهاي باركش تا ظرفیت سه تن 

 )خودروهاي سواري با كاربري غیر شخصي )آژانس ، كرایه ، تاكسي 

 انواع موتورسیكلت 

 

شايان ذکر است که با توجه به عدم امكان تغییر قرارداد انتخاب شده از طريق  -4

 خواهشمند است در ارائه تخفیف و انتخاب قرارداد دقت کامل بعمل آيد. الحاقیه،

هاي خودرو  مدير صدور بیمه  

14/11/0934       
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 پايان مدت طرح تخفیف عیدانه فجر

 

 

 

  

 

انه فجر تا مورخ همكاران و نمايندگان محترم بدينوسیله به اطالع میرساند طرح تخفیف عید

باشد. گردد و پس از آن صدور بیمه نامه بدنه با تخفیفات ويژه امكان پذير نمی ارائه می 17/01/39  

 

 با تشكر

هاي خودرو مدير صدور بیمه  
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 قابل توجه کلیه کاربران

 

  

 

 كاربران گرامي

 با سالم،

نمودن مشكالت خود در سیستم هاي صدور و مالي مي توانید عالوه بر استفاده از سامانه جهت برطرف 

   http://ticket.parsianinsurance.com یكت به نشانيت

 .نمایید حاصل تماسنیز  103-42169100-021   هاي با شماره تلفن

 .خواهشمند است از برقراري تماس با شماره هاي داخلي اداره راهبري خودداري فرمایید

 

 با تشكر

افزاري نرم هاي سیستم بريراه اداره  

 

http://ticket.parsianinsurance.com/
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 متمم بخشنامه ضوابط و مقررات جديد صدور بیمه نامه شخص ثالث

 

 

 :میگرددبدین صورت  31820بخشنامه شماره  3و  8بدینوسیله به اطالع مي رساند بند 

  كوپن از بیمه نامه سال قبل  8صدور بیمه نامه شخص ثالث براي بیمه گذاراني كه حداكثر

 .باشد ، بالمانع مي باشد آنها جهت خسارت مالي استفاده شده

 اي كلیه بیمه گذاراني كه به هر دلیل امكان ارائه اصل بیمه نامه سال صدور بیمه نامه بر

بیمه مركزي جمهوري اسالمي ایران و شركت  قبل خود را ندارند با اخذ استعالم از سایت

مصوب  بیمه گر قبلي و درج آن در پرونده صدور با رعایت كلیه مقررات صدور و نرخ هاي

روز بعد،  64احدهاي صدور تاكید مي گردد حداقل بالمانع است. در این خصوص به كلیه و

بیمه مركزي انجام گرفته و در صورت مشاهده مغایرت، با  مجددا استعالم سوابق از سایت

 .صدور الحاقیه نسبت به اصالح سوابق بیمه نامه اقدام الزم به عمل آید
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 عیدانه فجرطرح تخفیف 
 

 

بیمه هاي به شرح ذیل در  تا اطالع ثانوي 61/66/13بدینوسیله به اطالع میرساند طرح تخفیف عیدانه فجر از مورخ 

 گردد.  ارائه مي بدنه

طرح عیدانه 
6 

 % تخفیف جهت كلیه خودروهاي داخلي و وارداتي چیني05 -6

 

طرح عیدانه 
8 

 و باالتر 8464% تخفیف جهت خودروهاي وارداتي غیر چیني با مدل ساخت 54 -8

 % تخفیف در خودروهاي وارداتي صفر كیلومتر )غیر چیني(14 -3

 تذکر:
 به استثناي خودروهاي ذیل مجاز مي باشد. درخودروهاي سواري شخصی( این طرح الف

 پراید، پژوRD پژو ،ROA انواع پیكان، رنو 040، پژو ،PK ،تویوتا هایلوكس، دوو سي یلو، فلكس گل، پروتون ،C5 ،

 و ... اپیروس، هیونداي سنتنیال و برخي از خودروهاي گرانقیمت خاص نظیر پورشه، مازراتي

 سال مي باشد. 2( تا 6( حداكثر عمر خودروهاي مشمول تخفیف )بندب

فقط شامل آندسته از خودروهایي است كه داراي نمایندگي و خدمات پس از فروش در كشور  3و  8( تخفیفات بند ج

 مي باشند.

 استفاده از طرح در سیستم هاي صدور به شرح ذیل میسر مي باشد :

( 8طرح )"و  "( عیدانه فجر خودروهاي داخلي و چیني6طرح )"یق انتخاب قرارداد در سیستم سایبون از طر -6

 ( 3و8)بند  "عیدانه فجر خودروهاي وارداتي غیر چیني

تا  8% و در طرح 54تا حداكثر  6در طرح  "صفر كیلومتر بله "تخفیف صفر كیلومتر نیز با انتخاب گزینه  -8

 پلكاني با احتساب تخفیف فوق محاسبه میگردد. % تخفیف به صورت خودكار و به صورت14حداكثر 

 % خواهد بود.04حداكثر میزان تخفیفات كه در سیستم با احتساب پرداخت نقدي محاسبه میگردد، تا -3
 

الزم به ذکر است با توجه به عدم امكان تغییر قرارداد انتخاب شده از طريق الحاقیه، خواهشمند است در 

 قت کامل بعمل آيد.ارائه تخفیف و انتخاب قرارداد د

 مديريت صدور بیمه هاي خودرو

01/00/39 
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 محدوديت در صدور بیمه نامه کوتاه مدت شخص ثالث

 

  

 

 

 از : معاونت مديرعامل در بیمه هاي خودرو 

 کلیه واحدهاي صدور بیمه نامه شخص ثالث خودروبه : 

 شرح : 

در خصوص صدور بیمه نامه كوتاه مدت شخص ثالث به  80/42/6318احتراماٌ، پیرو اطالعیه مورخ 

 اطالع مي رساند:

تمدید تاریخ انقضاي  65/66/13وجه به تغییرات ایجاد شده در سیستم نرم افزاري صدور، از تاریخ با ت

بیمه نامه هاي شخص ثالث كوتاه مدت از طریق هر نوع الحاقیه امكانپذیر نبوده و پس از پایان اعتبرار  

 بیمه نامه كوتاه مدت، باید بیمه نامه جدید صادر گردد.

ي این رشته بیمه اي حتي االمكان از صدور بیمه نامه شخص ثالث كوتراه  همچنین نظر به ریسك باال

 مدت اجتناب نموده و بیمه نامه را بصورت ساالنه صادر فرمائید.

پور رستم مسعود  

خودرو هاي بیمه در مديرعامل معاون  
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 سواالت متداول در خصوص تخفیفات ثالث
 

 

 قابل توجه کلیه واحدهاي صدور
 با سالم و احترام 

برداشت هاي متفاوتی از بخشنامه می   راي تخفیفات شخص ثالث ،با توجه به بخشنامه اخیر در رابطه با اج

شود لذا پاسخ برخی از سواالت متداول، جهت رفع ابهام و رعايت در صدور بیمه هاي شخص ثالث به شرح 

 زيراعالم می گردد.

 %(01)    0طرح تخفیف 

بله در    دارند تعلق می گیرد؟ آيا اين تخفیف به دارندگان  بیمه نامه هاي بدنه که از قبل بیمه نامه  -0

این  بدون در نظر گرفتن مدت اعتبار آن، صورتیكه خودرو داراي بیمه نامه بدنه معتبر نزد شركت بیمه پارسیان باشد

 تخفیف مجاز است .

بله، در صورتیكه نام بیمه گذار در بیمه  بدنه با شخص ثالث متفاوت باشد آيا اين تخفیف مجاز است ؟  -1

  در دو بیمه نامه یكسان باشد.مشخصات خودرو آنكه  مشروط بر

مالک  خیرآيا اگر بیمه گذار داراي بیمه نامه بدنه براي خودرويی ديگر باشد ارائه تخفیف مجاز است؟  -9

 ثالث فقط شامل خودرویي است كه داراي بیمه نامه بدنه در نزد بیمه پارسیان باشد.  بیمه شخص تخفیف در

 تر براي شخص ثالث به همراه بدنه در چه زمانی قابل استفاده براي صدور خواهد بود ؟ % اضافه1تخفیف  -4

باشد و همزمان با صدور بیمه نامه شخص ثالث اقدام به  8و  6شرایط طرح هاي  یكي ازدر صورتیكه بیمه گذار داراي 

 ید.درصد اضافه تر استفاده نما 5مي تواند از طرح   ، نمایدبخرید بیمه نامه بدنه 

الزاما  بیمه نامه بدنه مي بایست آيا بیمه نامه بدنه همراه ثالث می تواند کوتاه مدت صادر گردد؟ خیر، -1

بیمه نامه هاي  بدنه صادره و صدور مجدد براي مجاز به فسخ صادر گردد نه كوتاه مدت و واحدهاي صدور  يكساله

 نمی باشند.افزایش تخفیف 

خیر . بیمه نامه هاي ساالنه مشمول این تخفیف مي کوتاه مدت صادر گردد؟  بیمه نامه شخص ثالث می تواند-2

 گردند.
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 0امه اد– سواالت متداول در خصوص تخفیفات ثالث
 

 

خیر ضرورتي آيا دارندگان حساب بانك پارسیان  می بايست داراي مانده مشخص در حساب باشند ؟  -7

و یا همسر ایشان ندارد ولي تاریخ افتتاح حساب باید قبل از صدور بیمه نامه باشدوالزاما دارنده  حساب ، مالك خودر

 باشد.

در اعمال تخفیف براي دارندگان بیمه نامه معتبر در نزد بیمه پارسیان به چه صورت می بايست باشد ؟   -8

صورتیكه بیمه گذار )مالك خودرو( داراي پرتفوي بیمه اي بجز اتومبیل و درمان در نزد شركت بیمه پارسیان تا مبلغ 

در بیمه نامه هایي مجموع حق بیمه ایط تخفیف قرار مي گیرد یا به عبارتي ریال باشد، حائز شر 111/111/1حداقل

حوادث انفرادي و ... حداقل به رقم فوق برسد بدیهي است چنانچه یكي از بیمه نامه ها  نظیر ، آتش سوزي ، مسئولیت ،

 برسد اعمال تخفیف مجاز خواهد بود.   آن بجز درمان یا اتومبیل به این رقم یا بیش از

 %(01)تخفیف  1رح ط

این خودروها معموال خودروهاي صفر وارداتی مونتاژ داخل چه خودروهايی می باشد ) چینی و کره اي (؟  -3

در سند و كارت شناسایي سال ساخت آن به صورت شمسي درج گردیده است و شامل خودروهایي مي شود كه 

 اقدام مي نمایند. خودروسازان داخلي به صورت مونتاژ نسبت به تولید و فروش آن

بله سال ساخت  هم می تواند از تخفیف بهره مند گردد؟ 1100خودروي خارجی غیر صفر با سال ساخت  -01

 و باالتر مد نظر است. 8466

 % (91)تخفیف9طرح 

در صورتیكه ، بله% تخفیف می گردند ؟ 11سال هم مشمول  2خودروهاي داراي تخفیف عدم خسارت  -00

استفاده نماید ولیكن با توجه به ثابت شدن از این تخفیف  دتخفیف و یا باالتر باشد مي توان سال 1خودرو داراي 

این تخفیف به سقف خود رسیده و  اعمال نمي گردد و جنبه تبلیغي  % در سالهاي هشتم و باالتر ، 04تخفیفات در 

 براي جذب مخاطب و بیمه گذاران سایر شركت ها را دارد.

 خیر،  مهم نیست متعلق به كدام شركت بیمه باشد. ر اين خصوص اهمیت دارد؟بیمه گر قبلی د -01

 9آيا يك بیمه گذار بیمه نامه عمر می تواند چندين خودرو را به نام خود بیمه نموده و از تخفیف طرح  -09

استفاده كنندگان  و  و نه بیمه گذار می باشد يا ذينفع   اوال منظور از دارنده بیمه نامه عمر،  خیربهره مند گردد؟ 

 وباشد  یا ذینفع مشمول تخفیف مي شود در ثاني مالك خودرو الزاما مي بایست بیمه گذاریا ذینفع فقط بیمه گذار 

 فقط جهت هر بیمه عمر فقط يك بیمه شخص ثالث با تخفیف صادر می گردد.
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 1ادامه – سواالت متداول در خصوص تخفیفات ثالث

 

 

  

 

این گروه از خودروها مي د ؟ تن می بايست داراي چه شرايطی باش 01خودروهاي اتوکار و بارکش باالي  -04

و از تبلیغ و صدور با تخفیف براي گروهي از و به باال( 0931)  سال باشند 4حداکثر بایست داراي سال ساخت 

جدا  نظیر خودروهاي دانگ فنگ و هووخودروها كه ضریب خسارت نماینده یا واحد صدور را افزایش مي دهد 

 خودداري گردد . 

همچنین ماشین آالت كشاورزي و راهسازي مشمول در کدام طرح قرار می گیرند؟  ماشین آالت راهسازي -01

 قرار مي گیرند  %(84)3طرح 

اعمال تخفیف براي كاربري در صورتی که بیمه گذار اقدام به تغییر کاربري با الحاقیه نمايد چه می شود؟-02

تخفیف با كاربري مجاز اعالم شده و حمل مواد سوختي ممنوع مي باشد و واحدهاي صدور در صورت اعمال این 

مراجعه مجدد بیمه گذار براي صدور الحاقیه و درخواست تغییر كاربري )حمل مواد سوختي ( موظفند نسبت به حذف 

 این تخفیف اقدام نمایند .

 ساير موارد قابل توجه :

اخت مي باشد .)خودروهاي با سال س 2استفاده از این تخفیفات و تعریف آن در سیستم  براي خودروهاي با حداكثر 

 و باالتر( 6321سال ساخت 

تن اعم از صدور مستقیم و یا تغییر با الحاقیه و  5استفاده از طرح هاي فوق براي صدور خودروهاي باركش زیر 

 همچنین موتور سیلكت ها تخلف محسوب مي گردد .

دنه  با احراز يكی ) در صورت خريد بیمه نامه ب1و 0تن مشمول طرح هاي  01تا 1خودروهاي 

 ( می باشند .0از شرايط طرح 
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 تهران اولیه بازديد متمرکز کارشناسان پايگاه جديد هاي داخلی و تلفن شماره

 

 

منظور سرویس دهي مناسب و مطلوب جهت  خواهشمند است به با احترام،:  پارسیان بیمه فروش محترم واحدهاي

 را مورد توجه قرار دهید: انجام بازدید اولیه بدنه خودرو، موارد ذیل

 شماره هاي تماس همكاران پایگاه بازدید اولیه تهران به شرح ذیل مي باشد: .6

  11455366-61شماره تماس ساختمان  

 11455336شماره فكس مستقیم 

 5580و  5583 -5588ها:  داخرلري

 كارشناسان )آقایان نصیري، فاخر، عزیزي و منافي(               

 تلفن همراه كارشناسان بازدید اولیه تهران، به شرح ذیل مي باشد:شماره هاي    .8

 41348353232آقاي نصیري 

 41311326005آقاي عزیزي 

 41311281513آقاي فاخر 

 41680612561آقاي منافي 

 خواهشمند است جهت هماهنگي هاي فوري با تلفن همراه كارشناسان فوق الذكر تماس بگیرید.

نبش خروجي شهید  -ید اولیه بدنه خودرو: بزرگراه یادگار امام )شمال به جنوب(آدرس پایگاه متمركز بازد .3

 5طبقه  -ساختمان بیمه پارسیان -كوچه پیام -كوچه عموزاده -تیموري

جهت اخذ تأییدیه فكس و اطالع از زمان انجام بازدید، ارسال فكس و ... فقط با داخلي هاي كارشناسان  .0

 ید و از تماس با سایر همكاران خودداري نمایید.( تماس حاصل فرمای5580و  5583)

ذیربط هماهنگ  ICDجهت انجام بازدید اولیه در سایر شهر ها مستقیماً با مسئول محترم مجتمع/ شعبه/  .5

ها بر روي سایت  ICDنمایید تا بازدید اولیه توسط آنان انجام پذیرد. آدرس و شماره تماس مجتمع ها/شعب/

 ه مي باشد.بیمه پارسیان قابل مشاهد

جهت اطالع از ارزش خودروهاي معمول بازار، حتماً از نمایشگاه هاي خودرو، سایت ها و روزنامه استعالم  .1

 قیمت نمایید ولي ارزش خودروهاي كمیاب را میتوانید از كارشناسان بازدید اولیه استعالم نمایید.

 ز همكاري و همراهي شما متشكریم.همكاري و همراهي شما باعث ارائه سرویس و خدمات بهتر مي گردد. ا
 

 خودرو هاي بیمه صدور مدیریت

80/64/13 
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 تخفیف بیمه نامه شخص ثالثهاي  رحاعالم ط

 

 

    

میزان  نام طرح ردیف

تخفیف 

 گروهي

شرایط و مدارک الزم جهت اعمال  مشمولین طرح

 تخفیف

6 
 6 طرح تخفیف

 درصدي(64)
64% 

خریداران بیمه نامه شخص 

 ثالث به همراه بیمه بدنه
 بیمه نامه بدنه تصویر

خودروهاي داراي تخفیف 

 سال 1عدم خسارت تا 
 الم بیمهاستع

 از : معاون مدير عامل در بیمه هاي خودرو 

 کلیه واحدهاي صدور به : 

 با سالم و احترام: 

به منظور امكان تسهیل رقابت شبكه فروش با ساير شرکتهاي بیمه و حفظ  مشتريان وفادار شرکت 

یفاتی در بیمه نامه هاي شخص ثالث در قالب طرح هاي ذيل ارائه می گردد، شايان بیمه پارسیان، تخف

ذکر اين تخفیفات تا اطالع ثانوي در سیستم تعريف شده و واحدهاي صدور موظفند با رعايت توازن در 

سبد فروش نسبت به صدور و جذب آن اقدام نمايند، نظارت بر حسن اجراي بخشنامه با رؤسا و 

رم مجتمع هاي بیمه اي/شعب و مسئولین محت ICD :ها می باشد  
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دارندگان حساب بانك 

 پارسیان

صفحه اول دفترچه حساب،  تصویر

خ افتتاح حساب مي بایست قبل یتار

 از صدور بیمه نامه باشد

دارندگان بیمه نامه معتبر 

در نزد شركت بیمه 

پارسیان تا سقف 

ریال حق  834443444

بیمه )به استثناي بیمه 

 درمان(

 دهبیمه نامه هاي صادر ش تصویر

8 
 8طرح تخفیف

 درصدي(65)
65% 

خودروهاي صفر وارداتي 

)شامل  مونتاژ داخل

خودروهاي چیني و كره 

 اي(

صدور بیمه نامه شخص ثالث -6

سند یا روز از تاریخ  34حداكثر تا 

 برگه فروش 

خودروهاي خارجي وارداتي 

غیر صفركیلومتر با مدل 

 8466باالتر از 

 كارت خودروتصویر 

3 
 3فطرح تخفی

 درصدي(84)

 

84% 

خودروهاي باركش باالي 

 تن64
- 

خودروهاي اتوكار 

 صفركیلومتر

از تاریخ اولین شماره گذاري یا 

روز گذشته  34گارانتي كمتر از 

 باشد.
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خودروهاي داراي تخفیف 

 1عدم خسارت بیش از 

 سال

 استعالم بیمه

دارندگان بیمه عمر بیمه 

 پارسیان 

مه عمردر فرم درج شماره بیمه نا

 پیشنهاد 
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 ادامه-ه نامه شخص ثالثمتخفیف بیهاي  رحاعالم ط

 

 

طرح یك ویا دو  باشد در صورت خرید بیمه  شرایط احراز تخفیف در صورتي كه بیمه گذار داراي * 

% 5% قابل افزایش است.  ) انتخاب طرح مناسب با 5نامه بدنه ، تخفیفات شخص ثالث تا حداكثر 

 دنه و سایر مدارک احراز در مستندات بیمه نامه (تخفیف باالتر با  ضمیمه تصویر بیمه نامه ب

 * تخفیفات مربوط به گروه خودروهاي هاي ذكر شده شامل موارد ذیل است .

خودروهاي  رعایت بخشنامه هاي صدور         ب( خودروهاي سواري با كاربري شخصي          ج( الف (

سوختي      د( خودروهاي اتوكار با تن و كاربري حمل مواد 5به استثناي خودروهاي تا  باركش )

 كاربري درون شهري 

 *موتور سیكلت ها مشمول طرح تخفیف قرار نمیگیرند.        

        

پور رستم مسعود  

خودرو هاي بیمه در مديرعامل معاون  
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 تمديد طرح تخفیف هفته وحدت

 

 

 

پیرو استقبال بیمه گذاران و درخواست واحد هاي صدور به اطالع میرساند طرح تخفیف هفته وحدت، تا 

 تمدید گردید. 85/64/13خ مور

 مدير صدور بیمه هاي خودرو                                                                          علی صیف زاده
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 تخفیف هفته وحدتطرح  

 

هاي صدور  در سیستم 61/64/13الي  60/64/13درصدي طرح هفته وحدت از  05استفاده از تخفیف 

 باشد. میسر مي

 گردد: یف به شرح ذیل اعالم مينحوه استفاده از این تخف

 در سیستم صدور بدنه "طرح هفته وحدت"در سیستم سایبون از طریق انتخاب قرارداد  .6

به صورت خودكار به صورت پلكاني  "صفر كیلومتر"تخفیف صفركیلومتر نیز با انتخاب گزینه  .8

 گردد. با احتساب تخفیف فوق محاسبه مي

 مجاز نمي باشد: استفاده از این تخفیف در خودروهاي ذیل .3

  پژوRD پژو ،ROA انواع پیكان، رنو 040، پژو ،PK تویوتا هایلوكس، دوو سي یلو، فولكس ،

 سال ساخت  64و كلیه خودروهاي باالي  ، اپیروس، هیونداي سنتینالC5گل، پروتون، 

  خودروهاي باركش با كاربري حمل مواد سوختي 

  تن  سهظرفیت  تاخودروهاي باركش 

 ري با كاربري غیر شخصي )آژانس ، كرایه ، تاكسي(خودروهاي سوا 

 انواع موتورسیكلت 

 ، الزم به ذکر است که با توجه به عدم امكان تغییر قرارداد انتخاب شده از طريق الحاقیه

 وريد .خواهشمند است در ارائه تخفیف و انتخاب قرارداد دقت کامل بعمل آ 
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 هاي شخص ثالثکوپن استفاده از جريمهحذف 

 

 

 

 واحدهاي صدور بیمه نامه شخص ثالث قابل توجه

 با سالم و احترام

بیمه مركزي جمهوري اسالمي ایران مبني بر ابطال ماده  30306/644/13پیرو ابالغ بخشنامه شماره 

  61/48/6314ک مورخ  06050/ت 30142تصویب نامه شماره  60آن و ماده  8و  6و تبصره هاي  63

دینوسیله به اطالع ب  ص ثالث ()موضوع تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخ

شخص ثالث جریمه مربوط به استفاده از كوپن هاي هاي  رساند از این پس در تمدید بیمه نامه مي

 شخص ثالث در سیستم صدور اعمال نمي گردد .

هاي صدور به  رابطه واحدهاي محترم صدور موظفند همانند سابق ضمن رعایت بخشنامهدر این 

هاي بیمه نامه تمدیدي نسبت  در صورت استفاده از كوپن 3/13-31820/244خصوص بخشنامه شماره

 به درج صحیح وضعیت بیمه نامه قبل و درج خسارت مالي و جاني در فیلدهاي مربوطه اقدام فرمایند .

هاي اتومبیل مديريت صدور بیمه -با سپاس  
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 نحوه ارسال مجوز

 

 : نامه شخص ثالث و بدنه دور بیمهواحدهاي محترم ص قابل توجه

 با سالم،

جهت دریافت هر گونه مجوز در سیستم سایبون كلیه اسناد و مدارک  ،بدینوسیله به اطالع مي رساند

پیوست( شود و ) Attachاسكن و  PDFفایل به صورت فرمت  يكبایست در  مربوط به مجوز مي

 . سپس جهت دریافت مجوز به واحد مربوطه ارسال گردد

  اداره  صدور بیمه هاي خودرواداره  صدور بیمه هاي خودرو 

4040//4141//1313  

  

  

1414//1313//3939  
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 انقضا الحاقیه تمديد تاريخ

 

 

 :قابل توجه واحدهاي محترم صدور 

بدینوسیله به اطالع مي رساند در خصوص آن دسته از بیمه نامه هاي كوتاه مدتي كه بیمه  "احتراما

گذار درخواست تمدید مدت بیمه نامه دارند و همچنین خواستار پرداخت حق بیمه بیمه نامه یكساله در 

ریخ انقضا فقط و فقط در صورتي میسر خواهد بود كه انتها را دارند، امكان صدور الحاقیه تمدید تا

. در صورت وجود ویا صدور نداشته باشد و صادر نیز نشودبیمه نامه از تمدید تاریخ انقضا  غیرالحاقیه اي 

الحاقیه غیر از تمدید، تمدید بیمه نامه فقط از طریق صدور بیمه نامه جدید كوتاه مدت )به صورت 

 اهد بود.اي( امكان پذیر خو تعرفه

 هاي خودرو مدیریت صدور بیمه

 

 



 تهیه و تنظیم: رضا طاهرخانی  ها و تغییرات سامانه آخرین اطالعیه

 

55 

 

 

 9/30-01104/411بخشنامه شماره 

 

 :قابل توجه واحدهاي محترم صدور 

در خصوص كاهش فرانشیز 3/16-64460/044به اطالع مي رساند بخشنامه شماره بدینوسیله  "احتراما

 بیمه گذاران عدم خسارتي بدنه كان لم یكن تلقي شده و از درجه اعتبار ساقط مي گردد.

 

 

ي خودرومديريت صدور بیمه ها  
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 طرح عید تا عیدتمديد 

 

نظر به استقبال از طرح تخفیف عید تا عید، پیرو درخواستهاي واصله از واحدهاي صدور، استفاده از 

تمدید میگردد . سایر   34/40/13تا مورخ  "عید قربان تا عید غدیر"درصدي طرح 05تخفیف گروهي 

  شرایط صدور بیمه نامه مطابق سابق مي باشد.

 

 

 مديريت صدور بیمه هاي خودرو
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 طرح عید تا عید

 

در  85/40/13الي   66/40/13از تاریخ  "غدیرعید قربان تا  عید"درصدي طرح 05استفاده از تخفیف 

 به شرح ذیل اعالم مي گردد:سیستمهاي صدور میسر مي باشد. نحوه استفاده از این تخفیف 

 بیمه هاي صدور برنامهدر  "طرح قربان تا غدیر"در سیستم سایبون از طریق انتخاب قرارداد  .6

 بدنه

به صورت  و به طور خودكار "صفر كیلومتر بله"تخفیف صفر كیلومتر با انتخاب گزینه فقط  .8

)در صورت انتخاب  قرارداد ، بیمه گذاران   .پلكاني با احتساب تخفیف فوق محاسبه مي گردد

 . مشمول سایر تخفیفات گروهي دیگر نخواهند بود (

 باشد:استفاده از این تخفیف در خودروهاي ذیل مجاز نمي  .3

  پژوRD پژو ،ROA ، ،انواع پیكان، رنو 040پژو پراید ،PK ،تویوتا هایلوكس، دوو سي یلو ،

سال  64و كلیه خودروهاي باالي  ، اپیروس، هیونداي سنتینالC5فولكس گل، پروتون، 

 ساخت 

  خودروهاي باركش با كاربري حمل مواد سوختي 

  تن  سهظرفیت  تاخودروهاي باركش 

  با كاربري غیر شخصي )آژانس ، كرایه ، تاكسي(خودروهاي سواري 

 انواع موتورسیكلت 

 ، الزم به ذکر است که با توجه به عدم امكان تغییر قرارداد انتخاب شده از طريق الحاقیه

دقت کامل بعمل  قبل از صدور بیمه نامه خواهشمند است در ارائه تخفیف و انتخاب قرارداد 

 وريد .آ

درومديريت صدور بیمه هاي خو  
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 دبازدي راهنماي

 

  

 كاربران گرامي

 با سالم،

 بازدید راهنماي عكسهاي مشاهده امكان خودرو اولیه بازدید تسهیل و تسریع جهت  رساند مي اطالع به

 بدنه نامه بیمه پیشنهاد انتخاب با توانند مي نمایندگان كلیه و است گشته فراهم سایبون سیستم در

 بازدید راهنماي از استفاده با را موتور و سيشا درج محل به مربوط عكس سایبون درسیستم شده ثبت

 .نمایند دریافت خودرو

 

 با تشكر

پارسیان بیمه اطالعات آوري فن  
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 نحوه درج نام خودروها در خودروهاي حمل زباله و خیابان پاک کن

 

  

 قابل توجه واحدهاي محترم صدور بیمه نامه شخص ثالث

 با سالم،

كاربري درخصوص خودروهاي باركش با سايبون بدینوسیله به اطالع مي رساند، كاربران در سیستم 

را انتخاب نمایند تا حق  "حمل زباله"وخیابان پاک كن به جاي درج نام واقعي خودرو، نام حمل زباله 

 بیمه به صورت صحیح محاسبه گردد.

 از طریق ناجا انتخاب نگردد. به هیچ عنوانهمچنین در این موارد خودروي مورد نظر 

 

 

 اداره  صدور بیمه هاي خودرو

17/14/39  
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 تغییرات نحوه قسط بندي و ثبت بدهی

 

  

 ي شخص ثالث و بدنهها صدور بیمه محترم واحدهاي

، مسدود شدن سیستمهاي صدور سایبون بدلیل عدم تسویه حق بیمه طبق تاریخ  88/8/13از تاریخ 

 صدور بیمه نامه انجام خواهد گرفت.

 .در تسویه حق بیمه ها براي رفع این مسأله تسریع نمایید "لطفا

 بوده صدور منزله به ردندگ نهایي ثبت اقساط پرداخت، نحوه تعیین قسمت در  در صورتیكه" ضمنا

 میسر نیست. پیشنهاد حذف یا و ویرایش امكان دیگر و

 

 

 مديريت صدور خودرو
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 بیمه حق پرداخت زمان مهلت رعايت : 9/39-0049/111بخشنامه شماره 

 

  

 خودرو هاي بیمه در عامل مدیر فني معاونت : از

 خودرو ثالث شخص و بدنه بیمه صدور واحدهاي كلیه : به

 :رساند مي استحضار به بیمه حق پرداخت زمان خصوص در ذیل، شرح به موارد بدینوسیله احتراماً،

 بیمه پرداخت پیش مبلغ همچنین و میگردند صادر نقدي صورت به كه اي بدنه هاي نامه بیمه در -6

 حساب به نامه بیمه شروع روز همان در بایست مي صادر میگردند، اقساط صورت به كه هایي نامه

 گذار بیمه به بیمه، خسارت حق نقدي مبلغ واریز در تاخیر صورت در .گردد واریز پارسیان بیمه شركت

 .گردد كسر ذیربط نمایندگي حساب از شده اعمال نسبي قاعده نسبت همان به و پرداخت

 خسارت گردد، خسارت به منجر نامه بیمه و باشد نشده انجام وصولي نامه بیمه جهت صورتیكه در -8

 .میگردد رمنظو ذیربط نماینده به حساب خسارت كل و پرداخت كامل صورت به گذار بیمه

 بیمه به كتبي صورت به سریعٌا مراتب بایست مي نیز اقساط از یك هر وصول در تاخیر صورت در -3

 همانند اینصورت غیر در گردد فسخ نامه پرداخت، بیمه مهلت تعیین از پس و گردد رساني اطالع گذار

 .میگردد عمل بخشنامه این در مندرج 6 بند
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 اطالعیه خیلی مهم درخصوص افزايش تعهدات بیمه هاي شخص ثالث

 

  

هستند كه از طریق ارسال پیام كوتاه و روشهاي مقتضي واحدهاي صدور/ نمایندگان موظف  -6

 بیمه گذاران خود را جهت افزایش تعهدات تشویق و راهنمایي نمایند. 

اخذ استعالم بیمه نامه شخص ثالث از سایت استعالم خسارت، قبل از افزایش تعهدات الزامي  -8

 است. تا از افزایش تعهدات مضاعف براي بیمه گذاران جلوگیري گردد

فزايش تعهدات بیمه نامه هاي شخص ثالث بیش از تعهدات اجباري و  تا مالی ا -9

ريال با تاريخ اثر روز و بدون نیاز به بازديد/ بدون داشتن بیمه نامه بدنه  011.111.111

 تا اطالع ثانوي میسر می باشد.

ون كه در سیستم سیماب صادره شده اند قابل افزایش تعهدات سیستم سایب بیمه نامه هایي -0

 نمي باشند و مي بایست در سیستم سیماب افزایش تعهدات داده شوند.

بیمه نامه هایي كه در سیستم سایبون صادر شده اند قابل افزایش تعهدات در سیستم سیماب  -5

 از طریق صدور بیمه نامه مازاد ثالث مي باشند.

ه سیستم نمایندگاني كه تاكنون مجوز صدور در سیستم سیماب را نداشته اند و فقط ب -1

افزایش تعهدات بیمه نامه هاي شخص  41/48/13سایبون دسترسي دارند، مي توانند از تاریخ 

ثالث را از طریق سایت بیمه پارسیان و به روش ایترنتي جهت مراجعه كنندگان انجام دهند. 

بدیهي است كه مي توانند كد نمایندگي خود را به هنگام درخواست به روش اینترنتي ثبت 

 .نمایند
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)روز شمار،   "نحوه محاسبه"یادآوري گردد كه به هنگام صدور بیمه نامه مازاد ثالث در فیلد  -0

كوتاه مدت، ساالنه( مي بایست نحوه محاسبه بیمه نامه شخص ثالث درج گردد. به عنوان 

صادر گردیده است، در بیمه نامه  "كوتاه مدت"مثال اگر بیمه نامه شخص ثالثي به صورت 

 درج گردد. "كوتاه مدت"مي بایست نحوه محاسبه مازاد ثالث 

تعرفه محاسبه بیمه نامه اصلي، فیلد موثري در "در هنگام صدور بیمه نامه مازاد ثالث، فیلد  -2

حق بیمه نمي باشد و هر یك از تاریخها قابل انتخاب مي باشد و در نهایت سیستم تاریخ 

 مورد نظر را انتخاب مي نماید.

سفید با  A4یش تعهداتي كه در سیستم سایبون صادر شده اند در برگه هاي افزاچاپ الحاقیه  -1

 مهر و امضاء واحد صدور تحویل بیمه گذار گردد.

توصیه میگردد در سیستم سیماب بیمه نامه مازاد ثالث به جاي الحاقیه صادر گردد  -64

 )به استثنا بیمه نامه هاي داراي تخفیف كارمندي و نمایندگي. (

زاد ثالث در سیماب به جاي الحاقیه جهت بیمه نامه هاي صادره از صدور بیمه نامه ما -66

 الزامي است. 65/68/18الي  65/41/18مورخ 

 "مقدور نمي باشد"در صورتیكه به هنگام افزایش تعهدات در سیستم سایبون، پیغام  -68

مشاهده نمودید، افزایش تعهدات مي بایست از طریق سیستم سیماب و یا از طریق مازاد 

 تي با مراجعه به سایت بیمه پارسیان انجام گردد. اینترن

 (  www.parsianinsurance.com)آدرس سایت: 

http://www.parsianinsurance.com/
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از مورخ  39افزايش تعهدات بیمه نامه شخص ثالث بر اساس ديه مصوب سال 

10/11/39 

 

 از : معاونت فني مدیر عامل در بیمه هاي خودرو 

 بیمه نامه شخص ثالث فروشبه : كلیه واحدهاي 

بیمه مركزي جمهوري اسالمي ایران )  36/46/13مورخ  3033/644/13ابالغ نامه شماره  با توجه به

كلیه  46/48/13مبلغ جدید دیه اعالم شده، از تاریخ  بركه كپي آن به پیوست ارسال میگردد( مبني 

ریال  8344434443444شركتهاي بیمه موظفند بیمه نامه هاي شخص ثالث را با تعهدات بدني حداقل 

ریال صادر نمایند. لذا فروش بیمه نامه  5434443444هدات مالي )معادل دیه ماه هاي حرام( و تع

  شخص ثالث مطابق با تعهدات جدول پیوست در سیستم صدور بیمه شخص ثالث میسر مي باشد.

نامه شخص ثالث مي بایست بیمه گذاران خود را در خصوص  كلیه واحدهاي فروش بیمه بدیهي است

ریال تشویق  8344434443444حداقل پوشش دیه معادل  افزایش تعهدات بیمه نامه شخص ثالث به

 نمایند.

هاي الزم از انعكاس اطالعیه با متن ذیل و  SMSبا ارسال نیز الزم به توضیح است كه بیمه پارسیان 

موضوع افزایش تعهدات را از طریق واحدهاي صدور براي كلیه بیمه گذاران طریق رسانه هاي عمومي ، 

 .مي نمایدمنعكس 

لاير در  0022202220222گذار محترم، با توجه به افزايش ديه به )بيمه 

،جهت افزايش تعهدات بيمه نامه شخص  20/20/39ماه هاي حرام از تاريخ 

ثالث ، به واحدهاي صدور بيمه پارسيان و يا در صورت تمايل به صدور 

الحاقيه به صورت اينترنتي به سايت بيمه پارسيان 

(www.parsianinsurance.comمراجعه فرمائيد )( 

http://www.parsianinsurance.com/
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 تعهدات مالی تعهد حوادث راننده تعهدات جانی

 5434443444 ریال8344434443444 ریال8344434443444

 ریال8344434443444 ریال8364434443444

5434443444 

1434443444 

 ریال8344434443444 ریال8384434443444

5434443444 

1434443444 

0434443444 

 ریال8344434443444 ریال8334434443444

5434443444 

1434443444 

0434443444 

2434443444 

 ریال8344434443444 ریال8304434443444

5434443444 

1434443444 

0434443444 

2434443444 
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1434443444 

 ریال8344434443444 ریال8354434443444

5434443444 

1434443444 

0434443444 

2434443444 

1434443444 

64434443444 

 ریال8344434443444 ریال3344434443444

5434443444 

1434443444 

0434443444 

2434443444 

1434443444 

64434443444 

65434443444 
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 سايبون سامانهنحوه پاسخگويی جهت 

 

 

 

ماه از راه اندازي سیستم صدور سایبون در كلیه واحدهاي صدور  8با توجه به گذشت بیش از 

مربوطه مي  ICDمنبعد پاسخگویي به سؤاالت نمایندگان بعهده مجتمع بیمه اي/شعبه/  شهرستانها،

 باشد. 

ها نیز از ارجاع نمایندگان مربوطه به واحد ستاد اتومبیل خودداري ICDه اي/شعب/مجتمع هاي بیم

نموده و در صورتي كه جهت پاسخگوئي به سؤالي نیاز به هماهنگي با مدیریت صدور بیمه هاي خودرو 

 باشند، خودشان جهت دریافت پاسخ با همكاران واحد ستاد تماس بگیرند.

  

یمه هاي خودرومديريت صدور ب-با تشكر فراوان  

03/10/0939  
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 شخص ثالث  نامه افزايش تعهدات بیمه

 

   :ثالثهاي شخص  صدور بیمه محترم واحدهاي

 صادر واحد شما نامه در بیمههاي ثالث در صورتي كه  نامه به منظور افزایش تعهدات بیمه .0

 الزم است مراحل ذیل را طي نمایید: باشد شده

  ییر عمومیالحاقیه تغ ثبت الحاقیه جدید  هاي من  نامه بیمه كارتابل ثالث من 

 نامه و صدور الحاقیه افزایش تعهدات بیمه

 نامه در واحد شما صادر كه بیمههاي ثالث در صورتي  نامه به منظور افزایش تعهدات بیمه .1

 الزم است مراحل ذیل را طي نمایید: باشد نشده

 افزایش تعهدات  اطالعات خواسته شده به شرح ذیل  دقیقتكمیل   ثالث ساير واحدها

 نامه و صدور الحاقیه ایش تعهدات بیمهافز

 در این آیتم  "بایست عینا این شماره همان شماره بیمه نامه شخص ثالث اصلي مي باشد كه مي  :شماره بیمه نامه

 درج گردد.

 باشد كه  این شماره همان شماره ملي مندرج در بیمه نامه شخص ثالث اصلي مي: كد ملي/كد اقتصادي بیمه گذار

 در این آیتم درج گردد. "نابایست عی مي

 ایست عیناب باشد كه مي نامه شخص ثالث اصلي مي این شماره همان شماره شاسي مندرج در بیمه: شماره شاسي" 

 .در این آیتم درج گردد

 بایست عینا باشد كه مي نامه شخص ثالث اصلي مي این شماره همان شماره موتور مندرج در بیمه: شماره موتور" 

 درج گردد.در این آیتم 

 نماید. باشد كه در حال حاضر اقدام به افزایش تعهدات مي منظور از این فیلد نمایندگي مي: نمایندگي الحاقیه 

 هاي موجود انتخاب گردد. كننده از میان نام یا نام بایست نام صادر در این آیتم مي: امضا كننده الحاقیه 

د، فقط امكان افزایش تعهدات وجود دارد و هیچ گونه تغییر دیگري شو اي كه باز مي نامه الزم به ذكر است كه در بیمه

 باشد. میسر نمي

 در سیستم سایبون بیمه نامه مازاد ثالث وجود ندارد.

 با تشكر

 مدیریت صدور بیمه هاي خودرو 

 18اسفند ماه 

 

 



 تهیه و تنظیم: رضا طاهرخانی  ها و تغییرات سامانه آخرین اطالعیه

 

71 

 

 

 سواالت عمومی

 

 هاي شخص ثالث و بدنه صدور بیمه محترم واحدهاي

د سوال شما باشند تشريح شده است:در ادامه پاسخ مواردي که ممكن است مور  

 سواالت عمومی

 آدرس سايت سايبون چیست و با چه نام کاربري می توان وارد آن شد؟  -0

 http://car.parsianinsurance.com/webآدرس: 

 46نام كاربري : كد نمایندگي +

 683كلمه عبور: 

 ت عمومیصفحه اطالعا

 زمان ذخیره کردن اولین پیشنهاد پیغام خطا می دهد که بازارياب الزامی است؟ -1

به عنوان بازاریاب وارد  40دكمه تعریف بازاریاب را بزنید و مشخصات خود را با نام كاربري كد نمایندگي+

 كنید. 

 پیشنهاد را ثبت کرده ايم چرا در قسمت ثبت شده من قابل مشاهده نیست؟ -9

 ده را عوض كرده اید. مجدد پیشنهاد را با درج عدد صفر قبل از شماره شاسي و موتور ثبت كنید. صادر كنن

 فیلد نمايندگی خالی است يا نیاز به تغییر آن وجود دارد؟ -4

با اداره راهبري تماس بگیرید و كد نمایندگي خود را اعالم كنید. )باید در قسمت عملیات ستادي تنظیمات 

 ه و صادر شونده كد نمایندگي به ازاي ثالث و بدنه ذخیره  شود.(صدور واحد صادركنند

زمان ذخیره کردن پیشنهاد پیغام خطا می دهد که اطالعات ثبت شد در بیمه نامه با اطالعات  -1

ممكن است قرارداد انتخاب شده به صورت نقدي باشد و نحوه قرارداد انتخاب شده هماهنگی ندارد؟ 

نتخاب كرده اید یا در اطالعات بیمه گذار بیمه گذار را زیر مجموعه شركت پرداخت بیمه نامه را قسطي ا

ویرایش بیمه گذار را انجام دهید و زیر مجموعه شركت طرف قرارداد طرف قرارداد انتخاب نكرده اید كه باید 

 انتخاب كنید. 

http://car.parsianinsurance.com/web
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 0ادامه  –سواالت عمومی 

 

 صفحه اطالعات بیمه گذار

لی وارد شده تكراري است اما در جستجو هم با ورود اطالعات بیمه گذار پیغام خطا می گیريم که کد م -0

در انتخاب از سایر بیمه گذاران كد ملي و سه كاركتر از نام بیمه گذار را نمی توانیم نام بیمه گذار را پیدا کنیم؟

 وارد كنید.( shift +X كه شامل ي و ک نباشد جستجو كنید. )به جاي ي مي توانید 

 نمی دهد و روي ورود کد اقتصادي خطا می گیريم؟ اجازه ثبت اطالعات بیمه گذار حقوقی را -8

 رقم داشته باشد و سیستم درست بودن آن را كنترل مي كند.  68یا  66كد اقتصادي حتما باید 

 اطالعات خودرو

 در تعريف خودوري جديد به صورت دستی نام يا رنگ خودرو را نمی توان پیدا کرد؟ -0

را وارد كنید و در صورتي كه باز هم   shift+xاشد و به جاي ي دقت كنید كه نام یا رنگ شامل حرف ي و ک نب

نام خورو یا رنگ آن پیدا نشد با واحد فني اتومبیل تماس بگیرید تا با ارسال كارت خودرو مشخصات آن را تعریف 

 كنند. 

اطالعات خورو ذخیره می شود اما با برگشت به صفحه قبلی نام خودرو به صورت عدد نشان داده می  -1

 د و فیلدهاي تعرفه ثالث و بدنه پر نمی شود؟شو

 . خودرو تكراري ثبت شده است با جستجوي شماره موتور یا شاسي آن را پیدا كنید

بعد از ذخیره پیشنهاد پیغام می گیريم که براي اين خورو پیشنهاد ديگري ثبت شده است ؟  -9

 ر یا شاسي آن را پیدا كنید.خودرو تكراري ثبت شده است با جستجوي شماره موتو مانند سوال پیش
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 1ادامه  –سواالت عمومی 

 

 ثبت شده من

در قسمت ثبت شده من پیشنهاد يا الحاقیه اي که هنوز تبديل به بیمه نامه نشده است مشاهده  -0

می شود به ترتیب) اگر بیمه نامه بدنه است بايد ابتدا ثبت پیشنهاد بازديد هم انجام شود که فقط 

دکمه کنترل پیش از صدور مجوزهاي آن را  کافی است گزينه ثبت انتخاب شود.( بايد با زدن

کنترل نمود سپس تعیین نحوه پرداخت انجام شود و در مرحله آخر بازدن دکمه صدور بیمه نامه 

 دائم شده و بدهی آن هم به سیستم سنام منتقل می شود.

د در هر مرحله وضعیت پیشنهاد تغییر می کند و کاربر بايد وضعیتهاي مختلف را بشناسد. در مور -1

وضعیتها در راهنماي کاربري هم مفصل توضیح داده شده است. به عنوان مثال با زدن دکمه کنترل 

پیش از صدور سیستم مجوزهاي مورد نیاز بیمه نامه را کنترل می کند و در صورت نیاز به واحد 

باالتر جهت تايید ارجاع می دهد. در اين مرحله حتما بايد دقت شود و در صورتی که مجوزي 

دن دکمه ادامه خودداري و پیشنهاد را ويرايش و اصالح زشتباها به کاربر نمايش داده می شود از ا

 نمود. 

در تعیین نحوه پرداخت اطالعات اقساط را وارد می کنند اما با زدن دکمه ثبت اتفاقی نمی افتد؟  -9

رفتن آن شرایط نحوه براي هر قرارداد شرایط پرداخت مشخصي تعریف مي شود كه نمي توان بدون در نظر گ

درصد پیش پرداخت تعیین كرد و تعداد  34پرداخت تعیین نمود. تقریبا براي همه قراردادها باید حداقل 

 544اقساط هم محدودیت دارد. ضمن اینكه تعداد اقساط نباید به حدي برسد كه مبلغ هر قسط كمتر از 

 هزار ریال بشود. 

ما پیشنهاد يا الحاقیه نیاز به مجوزي که ستاد )واحد نمايش داده می شود ا 011011واحد مسئول  -4

با زدن دكمه مشاهده در قسمت كنترل هاي نهایي مجوزهاي فنی اتومبیل( بخواهد تايید کند ندارد؟ 

مورد نیاز بیمه نامه را مشاهده كنید و دقت كنید كه مثال به اشتباه تاریخ شروع بیمه نامه را پیش از تاریخ 

ه باشید. اگر مطمئن شدید كه پیشنهاد به اشتباه براي ستاد ارسال شده است مي توانید صدور آن وارد نكرد

 .با اداره راهبري یا ستاد براي كنترل دسترسیهاي خود تماس بگیرید
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 9ادامه  –سواالت عمومی 

 

پس از زدن دکمه کنترل پیش از صدور پیشنهاد به وضعیت الحاقیه رد شده تغییر پیدا کرده و  -1

پیشنهاد را مجدد ثبت كنید. خودرو را از ابتدا تعریف نكنید و با د؟ امكان هیچ کاري روي آن وجود ندار

شماره شاسي یا موتور جستجو كنید. نیازي به حذف مورد قبلي وجود ندارد و. این مورد در سیستم اصالح 

 خواهد شد. 

 

 بیمه نامه هاي من

تنظیمات نمی شود؟  با زدن دکمه چاپ نهايی و وارد کردن سريال بیمه نامه صفحه اي براي چاپ باز -2

 چاپ را انجام نداده اید. در صفحه ورود به سایبون راهنماي این تنظیمات قرار داده شده است. 

شماره دیگري را امتحان كنید و در صورتي كه باز هم سیستم شماره سريال بیمه نامه را قبول نمی کند؟  -7

ي تنظیمات شماره سریال براي شما انجام خطا داد با اداره راهبري تماس بگیرید تا در قسمت عملیات ستاد

 شود. 

 

 الحاقیه

نكته: ثبت الحاقیه در قسمت بیمه نامه هاي من انجام می شود. در صورتی که الحاقیه به درستی  -8

ذخیره شود در قسمت ثبت شده من با وضعیت الحاقیه تكمیل شده مشاهده می شود و بايد 

 ائم را مثل بیمه نامه انجام داد.مجددا مراحل تبديل ان به يك الحاقیه نامه د

سوال: الحاقیه با وضعیت در حال تكمیل در ثبت شده من مشاهده می شود و انجام هیچ عملیاتی  -3

الحاقیه به درستي ذخیره نشده است. آن را حذف كنید و مجدد ثبت الحاقیه انجام  روي آن ممكن نیست؟

 دهید. 
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 کارمندينكات قابل توجه در بیمه نامه هاي تخفیف 

 

   :دنههاي شخص ثالث و ب صدور بیمه محترم واحدهاي

در صورتي كه كارمندي براي اولین بار مي خواهد از تخفیف كارمندي استفاده كند باید حتما ابتدا  .6

 با سركار خانم كوچكي واحد اداري تماس بگیرند تا مشخصاتشان در سایت خسارت تعریف شود.

تگان وي بیمه نامه حتما باید به نام كارمند پارسیان باشد حتي در صورتي كه مالك خودرو از بس .8

 در بیمه نامه بدنه در توضیحات ذینفع وارد شود.  باشد.

بیمه گذار را حتما باید از انتخاب از سایر بیمه گذاران جستجو كرد ) با رعایت قوانین جستجو: سه  .3

 به جاي ي به همراه كد ملي(   shift+Xكاراكتر از نام كه شامل ي و ک نباشد یا 

مل نباشد/ وجود نداشته باشد و نیاز به ویرایش/ تعریف در صورتي كه مشخصات بیمه گذار كا .0

داشته باشد به هیچ عنوان نباید ویرایش/تعریف از سمت كاربر انجام شود. مشخصات كامل بیمه 

 گذار را تیكت كنند تا  ستاد ویرایش/تعریف را انجام دهد. 

ي تعریف كرد اما به هر در صورتي كه خودرو مورد بیمه از ناجا استعالم نشود مي توان آن را دست .5

 حال براي احراز مالكیت خورو پالک مورد نظر باید در سایت ناجا موجود باشد. 

 با تشكر

صدور بیمه هاي خودرو مديريت   

00/01/31  
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 انجام بازديد اولیه بدنه خودرو جهت خودروهايی که ارزش آنها افزايش يافته است

 

 شماره بخشنامه لذا است گردیده برخوردار نسبي ثبات از خودروها ارزش اینكه به توجه با احتراما،

 اعالم ذیل شرح به موارد بدینوسیله و میگردد تلقي یكن لم كم41/45/18مورخ  92/3-200/24534

 : میگردد

 : خودرو ارزش افزایش جهت الحاقیه صدور هنگام به - 6

 مي باشد، یافته افزایش نامه بیمه در مندرج ارزش بدنه، نامه بیمه اعتبار مدت طول در صورتیكه در

 موضوع خودرو از الزامٌا بایست

 به بازدید ، خودرو بدنه اولیه بازدید نحوه دستورالعمل با مطابق اولیه، بازدید سكارشنا توسط بیمه

 .گردد برداري عكس و آمده عمل

 : بدنه نامه بیمه تمدید هنگام به - 8

 خودرو از الزامٌا، بایست مي باشد، یافته افزایش نامه بیمه در مندرج ارزش از خودرو ارزش صورتیكه در

 شناسكار توسط بیمه، موضوع

 عكسبرداري و آمده عمل به بازدید خودرو بدنه اولیه بازدید نحوه العمل دستور با مطابق اولیه، بازدید

 .گردد

 .الزامي مي باشد 46/46/13 تاریخ از بخشنامه این اجراي
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 پرداخت کارمزد بیمه نامه هاي زندگی و غیر زندگی

 

 به اطالع كلیه نمایندگان و كارگزاران محترم مي رساند:  

به صورت یكجا  65/68/6318الي  65/64/6318كارمزد بیمه نامه هاي عمر انفرادي از تاریخ  .6

 پرداخت شد .80/68/6318در تاریخ 

كارمزد بیمه نامه هاي غیر زندگي به استثناء كارمزد بیمه نامه هاي صادره در سیستم سایبون  .8

 پرداخت شد .  80/68/6318در تاریخ  65/68/6318الي  65/66/6318از تاریخ 

در تاریخ  65/66/6318تم سایبون تا تاریخ كارمزد بیمه نامه هاي صادره در سیس .3

 پرداخت شد .  86/68/6318

  

 با تشكر                   

 لیال عبدالرزاق                                   

 اره کارمزدرئیس اد                                                                                                           
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 د نوروز با شرايط ويژه ارائه بیمه نامه بدنه کوتاه مدت جهت عی

 

  :هاي بدنه صدور بیمه محترم واحدهاي

مقرر است  "ارائه بیمه نامه بدنه كوتاه مدت جهت عید نوروز با شرایط ویژه"، در خصوص "احتراما

 تبلیغاتي در رسانه هاي عمومي توسط شركت بیمه پارسیان صورت پذیرد.

روزه( با شرایط 64كوتاه مدت )حداقل بدینوسیله اعالم میگردد صدور بیمه نامه بدنه با نحوه محاسبه 

 طرح عید تا عید، جهت ارائه به بیمه گذاران میسر مي باشد.

 با تشكر

صدور بیمه هاي خودرو مديريت   

00/01/31  
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 هاي سررسید شده يادآوري مجدد: مهلت صدور سند و واريز بدهی

 

  :هاي شخص ثالث و بدنه صدور بیمه محترم واحدهاي

ید شده، حداكثر تا هاي سررس گردد كه جهت بدهي با احترام، بدینوسیله مجدداٌ یاد آوري و تاكید مي

 پایان همان روز سررسید، مي بایست سند صادر و بدهي مربوطه واریز گردد.

در صورت عدم رعایت موارد فوق الذكر به هنگام صدور بیمه نامه با خطاي سیستمي و عدم امكان صدور 

 گردید. بیمه نامه مواجه مي

 با تشكر

صدور بیمه هاي خودرو مديريت   

10/01/31  
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 "گزارش بازديد اولیه خودرو"نحوه دسترسی به فرم 

 

 : پارسیان بیمه فروش محترم واحدهاي

 سایت وارد "خودرو بدنه اولیه بازدید گزارش" فرم به دسترسي منظور به احترام، با

ticket.parsianinsurance.com بدیهي .نمایید دانلود را مذكور فرم "دانلود" قسمت از و شده 

 از توانند مي مربوطه اختیارات سقف تا  دارند، را خودرو بدنه اولیه بازدید مجوز كه نمایندگاني فقط است

 نمایند. استفاده خودرو بدنه اولیه بازدید فرم

 با تشكر

صدور بیمه هاي خودرو مديريت   
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 ي ويژهها حذف پوشش نوسانات ارزش بازار از پوشش

 

 :بدینوسیله به استحضار مي رساند

پوشش نوسانات ارزش بازار از پوشش خطرات اضافي ویژه جدا شده  و حق بیمه پوشش اضافي  .6

 85وسانات ارزش بازار به طور جداگانه در سه فیلد تا درصد حق بیمه پایه و پوشش ن 68ویژه 

درصد حق بیمه پایه )  64درصد كه  54درصد حق بیمه پایه )بدون اخذ مجوز( ، تا  5درصد كه 

 درصد  حق بیمه پایه )با اخذ مجوز( مي باشد.   84درصد كه  644با اخذ مجوز( و تا 

 .ه استتعدیل شد نهم و باالتربه سال همچنین جریمه قدمت در بیمه هاي بدنه از سال دهم  .8

 مديريت صدور بیمه هاي خودرو
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 گذاران اطالعات بیمه

 

 

 

ها  هاي اتومبیل آن نامه گذاراني كه بیمه نامه در سامانه سایِبون، اطالعات بیمه جهت تسریع در صدور بیمه

 شود، به سامانه اضافه شده است. منقضي مي 34/66/6318لغایت  46/66/6318در بازه زماني 

گذار مورد نظر خود را جستجو و  بیمه "گذاران انتخاب از سایر بیمه"د از طریق گزینه توانی ميشما 

 انتخاب نمایید:

 

 

فناوري اطالعاتمديريت   
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 تبلیغات

 

 قابل توجه كلیه نمایندگان محترم بیمه پارسیان

 تبلیغات صرفاَ در زمینه صدور بیمه هاي بدنه خودرو همانند قبل، با  بدینوسیله به اطالع مي رساند،

 رعایت ضوابط مربوطه بالمانع است.

 

 مدیریت صدور بیمه هاي خودرو

81/66/18 

 


