


 

 

 

 

 

 شرکت   پارس مبانی معین،

افتخار دارد با بهره مندی از تخصص و تجربه تاسیس شد و “ انجام عملیات بیمه ای مستقیم”با موضوع فعالیت  7931در سال 

کارشناسان و متخصصین صنعت بیمه، ضمن پایبندی کامل به منشور اخالقی حرفه ای صنعت بیمه در کشور، خدمات 

رقابتی متفاوت خود را جهت صدور انواع بیمه نامه مورد نیاز بنگاه های اقتصادی، اشخاص و خانواده با بهترین کیفیت و 

 پشتیبانی کامل ارائه نماید.



  خدمات  وژیه  ما:

 پرداخت آنالین حق بیمه.بیمه نامه و قابلیت  صدور آنالینعدم نیاز به مراجعه حضوری با  •

 تمامی بیمه نامه ها. اقساطیپرداخت امکان   •

 جهت مشاهده وضعیت بیمه نامه ها در مدت قرارداد.به بیمه گزاران کارتابل آنالین  تخصیص •

 جهت ارائه بهترین نرخ و شرایط.استعالم از تمامی شرکتهای بیمه   •

مشاوره و  ،و روزانه کارشناسان به سایت کارفرما جهت دریافت مدارک خسارات، راهنماییمراجعه مستمر   •

 پاسخگویی به پرسنل.

 )بدون تعطیلی( به بیمه گزاران.پاسخگویی شبانه روزی   •

 پیگیری امور سازمان تامین اجتماعی از جمله نام نویسی، صدور دفتر چه بیمه و... •



 بیمه نامه آتش سوزی،

 .اقساط بلند مدتبه صورت کاملترین پوشش تخفیف و  %02صدور بیمه نامه آتش سوزی مسکونی با  •

 اقساط بلند مدت. به صورتکاملترین پوشش تخفیف و %  02 صدور بیمه نامه آتش سوزی صنعتی و غیر صنعتی با •

 هدایای جشنواره شامل بیمه نامه خودرو رایگان، بیمه تجهیزات الکترونیکی رایگان، بیمه نامه حوادث رایگان و....  •

 



 بیمه نامه درمان تکمیلی گروهی،

 کاملترین پوشش ها .صدور بیمه نامه درمان تکمیلی گروهی با  •

 حق بیمه. نرخ کمترین •

 حق بیمه. اقساطیپرداخت   •

 امکان برخورداری از هدایای جشنواره از جمله بیمه نامه خودرو رایگان، تجهیزات الکترونیکی رایگان و... •

 ، جمع آوری مدارک و پیگیری امور بیه شدگان و ...خدمات ویژهبرخورداری از  •



 بیمه نامه خودرو،

 کاملترین پوششتخفیف و  %02صدور بیمه نامه خودرو با   •

 حق بیمه!اقساطی امکان پرداخت   •

هدایای جشنواره شامل بیمه تجهیزات الکترونیکی رایگان و بیمه نامه  •

 حوادث انفرادی رایگان! 



 بیمه نامه باربری،

 صدور بیمه نامه های باربری داخلی و خارجی. •

 کاملترین کلوزها.تخفیف و  %93با    •

 حق بیمه! اقساطیامکان پرداخت   •

 امکان مشاوره با کارشناسان امور ترخیص کاال و گمرکات! •

هدایای جشنواره شامل بیمه خودرو رایگان، تجهیزات الکترونیکی  •

 رایگان، بیمه حوادث انفرادی رایگان و ... 



 بیمه نامه مسئولیت

 صدور انواع بیمه نامه های مسئولیت •

 کاملترین پوششتخفیف و  93%   •

 حق بیمه!اقساطی امکان پرداخت   •

هدایای جشنواره شامل بیمه تجهیزات الکترونیکی رایگان، بیمه  •

 خودرو رایگان، بیمه نامه حوادث انفرادی رایگان و...



 بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری،

 به صورت گروهی و انفرادی.کاملترین پوشش ها صدور بیمه نامه با  •

 حق بیمه، اقساطی و بلندمدتپرداخت  حق بیمه و  نرخ کمترین •

 تومان 0002220222تا سقف  کروناپوشش هزینه های  بیماری  •

 امکان برخورداری از هدایای جشنواره از جمله بیمه نامه خودرو، تجهیزات الکتریکی و... •
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Apt. 3, 2’nd floor, No.8, Fakhar  Moghadam St. 
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