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بانک و بیمه

نشستمشتركمدیرانعاملشركتهای
بیمهداناواتكاییامین

عصرآزادی / سرویس  بانک و بیمه: مدیران عامل شرکت های بیمه دانا و اتکایی امین 
در نشستی مشترک، راه های گسترش همکاری های دوجانبه را بررسی کردند.

عصرآزادی - محمد نیاورانی؛ به گزارش روابط عمومی، در این دیدار که بعداز ظهر روز هشتم 
مردادماه جاری انجام ش��د، دکتر رضا جعفری و موس��ی رضایی، ضمن ابراز خش��نودی از روند 
مناسبات و همکاری های بیمه ای موجود، در خصوص افزایش سرمایه شرکت بیمه اتکایی امین 
بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار دکتر رضا جعفری مدیرعامل بیمه دانا با اشاره به فعالیت های 
شرکت بیمه اتکایی امین، به خصوص در حوزه بازارهای داخلی و خارجی، تحصیل پوشش بیمه 
اتکائی حمایتی در رابطه با تعهدات بیمه ای پذیرفته شده و سایر عرضه خدمات جانبی، خواستار 
افزایش س��رمایه این ش��رکت به میزان دو هزار میلیارد تومان شد. در این نشست موسی رضایی 
مدیرعامل بیمه اتکایی امین نیز با ابراز خرسندی از دیدار با مدیرعامل بیمه دانا، بر افزایش سرمایه 

این شرکت و تقویت همکاری های دوجانبه تأکید کرد.

فهرستپذیرفتهشدگانآزمونگواهینامهحرفهای
بانكداریاسالمیاعالمشد

نتایج پذیرفته   شدگان اولین آزمون گواهینامه حرفه ای بانکداری اسالمی تیر ماه ۱۴۰۱ 
اعالم شد. 

به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، اولین دوره آزمون »گواهینامه حرفه ای بانکداری اسللامی« در 
راستای بررسی صاحیت حرفه ای داوطلبان تصدی سمت های مدیریتی در بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی ۲۳ تیرماه  برگزار شد. بانک مرکزی پیش از این و در اواخر فروردین ماه سالجاری 
در بخشللنامه ای بررسی صاحیت حرفه ای داوطلبان تصدی سللمت های مدیریتی در بانک ها و 
موسسللات اعتباری غیربانکی را موکول به شللرکت در آزمون های مربوط و اخذ گواهینامه های 
حرفه ای اعام و آن را به شللبکه بانکی اباغ کرد. در همین راسللتا از این پس، بررسی صاحیت 
حرفه ای داوطلبان تصدی سمت های مدیریتی در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موکول به 
شرکت در آزمون های مربوط با کسب حد نصاب امتیاز و اخذ گواهینامه های حرفه ای مرتبط خواهد 
بود.  فهرست پذیرفته   شدگان اولین آزمون گواهینامه حرفه ای بانکداری اسامی به آدرس اینترنتی 

aspx.۲۴۰۱۴/https://www.cbi.ir/showitem وجود دارد.

نخستیندورهآزمونمربوطبه»گواهینامهاصول
بانكداری«برگزارمیشود

نخستین دوره آزمون مربوط به »گواهینامه اصول بانکداری ۱«  چهارشنبه )۲۶ مرداد 
ماه( امسال ساعت ۹ صبح در محل مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران  برگزار شود.

به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، پیرو بخشللنامه  قبلی این بانک موضوع اباغ عناوین گواهینامه های 
حرفه ای مورد نیاز به عنوان یکی از شللرایط تخصصی الزم برای داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در 
مؤسسللات اعتباری؛ طبق هماهنگی های انجام شللده با مبادی ذی ربط، مقرر است اولین دوره آزمون 
مربوط به "گواهینامه اصول بانکداری ۱"  چهارشنبه )۲۶ مرداد ماه( سال جاری رأس ساعت ۹ صبح در 
محل مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به نشانی خیابان پاسداران، ایستگاه ضرابخانه، پاک ۱۹۵، 
 برگزار شود. داوطلبان شرکت در آزمون یاد شده از تاریخ  ۸ تا ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۱ ثبت نام و از تاریخ 
https:// ۲۳ مرداد ماه سال جاری نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه با مراجعه به نشانی اینترنتی

azmoon.ibi.ac.ir/main اقدام کنند. آزمون مورد اشللاره، دارای نمره منفی )حذف یک پاسللخ 
صحیح به ازای سه پاسخ نادرست( است و تأکید می شود شرکت در آزمون مذکور دارای هزینه بوده 
و داوطبان باید هنگام ثبت نام،  هزینه مربوط را پرداخت کنند. گفتنی است پس از آزمون فوق، آزمون 
مربوط به سایر گواهینامه های حرفه ای بانکداری به طور ماهانه و هر ماه یک آزمون به ترتیب »گواهینامه 
اصول بانکداری ۲«، »گواهینامه حسابرسی داخلی مؤسسات اعتباری« و »گواهینامه مدیریت فن آوری 
اطاعات مؤسسات اعتباری« برگزار شود. بدیهی است زمان دقیق برگزاری آزمون های که در پایان به 

آنها اشاره شد، متعاقباً اطاع رسانی و اعام خواهد شد.  

معاونبرنامهریزیبانکسینامنصوبشد
 با حکم سرپرست بانک سینا، مهدی باستان به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی 

این بانک منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی بانک سللینا، غامرضا فتحعلی در مراسللم معارفه سرپرسللت معاونت 
برنامه ریزی، ضمن قدردانی از تاش های حمداهلل جمالی، معاون پیشین برنامه ریزی، با تأکید بر 
اهمیت حوزه برنامه ریزی برای بانک گفت: حوزه برنامه ریزی دارای ابعاد گسترده ای است و از ارکان 
مهم در ترسللیم اهداف، برنامه ها و سیاسللت های بانک است. وی تصریح کرد: الزم است معاونت 
برنامه ریزی با تدوین سیاست ها، برنامه ریزی  بلندمدت و استفاده بهینه از تجربیات گذشته، منشاء 
نوآوری و تحولی شگرف در عملکرد بانک باشد. مهدی باستان، سرپرست معاونت برنامه ریزی بانک 
سللینا دارای دکتری تخصصی مهندسی صنایع است و پیش از این معاون برنامه ریزی و هدایت 
راهبردی بانک انصار، رئیس اداره کل مدیریت تحول بانک سللپه و مدیر امور ادغام بانک انصار در 

بانک سپه بوده است.

پرداختیکهزارمیلیاردریالتسهیالتقرض
الحسنهفرزندآوریدربانکدی

 مبلغ کل تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری پرداخت شده توسط بانک دی از یک 
هزار میلیارد ریال فراتر رفت.

با توجه به بخشللنامه های بانک مرکزی مبنی بر لزوم پرداخت سریع و آسان تسهیات قرض 
الحسنه فرزندآوری، این بانک از ابتدای سال جاری، این موضوع را در اولویت قرار داده است. بر این 
اساس تا کنون بیش از یک هزار و ۱۵ میلیارد ریال تسهیات قرض الحسنه فرزندآوری به دو هزار 
و ۶۹۵ متقاضی پرداخت شده است. متقاضیان می توانند برای ثبت نام دریافت این تسهیات به 

سامانه https://ve.cbi.ir/VC/DefaultVC.aspx مراجعه کنند.

عصرآزادی / سرویس بانک و بیمه: در راستای 
برنام�ه جامع عملیاتی س�ال ج�اری و برگزاری 
جلس�ه ش�ورای مدی�ران، پنجمی�ن گردهمایی 
روس�ای ش�عب اس�تان ه�ای ف�ارس، بوش�هر، 

کهگیلویه و بویر احمد برگزار شد.
به گزارش سللرویس بانک و بیمه عصرآزادی به نقل 
از روابط عمومی؛ محمود حسللن شللاهی مدیر استان 
روند رو به رشللد بانک ایران زمین را عامل ثبات باالی 
این بانک نسللبت به سللایر بانک ها بیان کرد و گفت: 
بانکداری دیجیتال در کشللور با شتاب زیادی در حال 
رشد و توسعه است و می توان گفت بانک ایران زمین 
به عنوان نخسللتین بانک جایگاه خود را در این حوزه 

تثبیت کرده است.
حسللن شللاهی ضمن اشللاره به همایللش بازدید از 
شللرکت های زیرمجموعه هلدینللگ بانک ایران زمین 
)جامپ( افزود: با همت و تاش همکاران و زیرساخت 
هللا و ابزارهللای مناسللبی کلله در اختیللار کارکنللان 
بانک ایران زمین قرار گرفته اسللت، قطعا پیشللبرد و 
 دستیابی سللریع به اهداف سللازمان به راحتی محقق 

خواهد شد.
در ادامه جلسلله سللید مهدی فاطمی معاون استان 
همراهی شعب توسط همکاران ستاد را امری ضروری 
دانست و گفت: همچون گذشته در مسیر تحقق اهداف 

همراه و همگام کلیه شعب خواهیم بود.

 در حال حاضر نظام بانکی کش�ور سهم باالیی 
از مس�ئولیت س�نگین کم�ک به توانمندس�ازی 
بخش ه�ای مختلف اقتصادی، تأمین منابع مالی و 
سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی خرد و کالن 
را در مس�یر حرکت به سوی تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتی برعهده گرفته است و به  جرأت می توان 
گف�ت بانک ها یک�ی از ارکان اصلی دس�تیابی به 

اهداف اقتصاد مقاومتی هستند.
سیسللتم بانکی با سللرمایه گذاری، حمایت و تأمین 
منابع موردنیاز واحدهای تولیدی و مولد نقش بسللزایی 
در توانمندسللازی اقتصاد، توسعه و ایجاد اشتغال دارند. 
در همین راسللتا، در منظومه اقتصللاد مقاومتی، بانک 
پارسیان به عنوان واسللطه در تجهیز و تخصیص منابع 
به گونه ای عمل کرده اسللت که حامی تولید و اشللتغال 
باشد و زمینه پیوند سالم و اثرگذار بین سرمایه گذاران و 
فعاالن اقتصادی را مهیا سللازد. این بانک تلاش کلرده 
اسلللت تا مأموریت های خلللود را به عنوان یلک بانلک 
در عرصللله رونق اقتصلاد مللی به درسللتی بله انجلام 
رسلللانده و در همیلن راسلتا دسلتاوردها و تجربه های 
ارزشلمندی را کسلب کلرده است. همچنین این بانک 
با حمایللت از تولید داخلی، مشلللارکت و تأمین مالی 
طرح های توسللعه ای و هدایت تسلللهیات به سلللمت 
بخش حقیقی اقتصاد، به زعم خود سهم قابل توجهی در 
پیشبرد سیاسللت های اقتصاد مقاومتی بر عهده داشته 
است. در همین راسللتا، خاصه اقدامات و فعالیت های 
انجام شده به پشتوانگی بانک پارسیان در راستای اقتصاد 

مقاومتی به شرح ذیل است:
۱- توسعه و تعمیق اشتغال در مناطق روستایی 

و ایجاد فرصت های شغلی مولد
بسترسللازی و ایجاد اشللتغال پایدار همللواره یکی از 
دغدغه دولت هامحسللوب می شللود. در این میان یکی 
از مهم ترین نهادها در تأمین اعتبار و ایجاد فرصت های 

شغلی بانک ها هستند. بانک پارسیان در مقام بزرگ ترین 
بانک خصوصی کشور با نقش آفرینی در طرح های بزرگ 
ملی و اقتصادی توانسللته حضور برجسللته ای در حوزه 
اشللتغال زایی بخصوص در بخش روسللتایی با رویکرد 
ساماندهی کسب وکارهای خرد داشته باشد. پشتوانگی 
در ایجاد اشللتغال پایدار در بخش روستایی و عشایری 
از دسللتاوردهای افتخارآمیز بانک پارسیان در حمایت 
از اقتصاد ملی اسللت. در همین زمینه تاکنون مبلغ ۲۵ 
هزار میلیارد ر یال تسهیات قرض الحسنه به حدود ۶۰ 
هزار طرح اشتغال زایی در مناطق محروم در قالب انعقاد 
تفاهم نامه با بنیاد برکت تخصیص یافته است. همچنین 
بر اسللاس قرارداد سه جانبه مابین بانک پارسیان، بنیاد 
برکللت و معاونت توسللعه روسللتایی و مناطق محروم 
ریاسللت جمهوری اعتباری بالغ بر۱،۵۵۳ میلیارد ر یال 
در جهت محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال از سوی بانک 

اختصاص یافته است.
۲- محرومیت زدایللی و کمللک بلله ارتقللای عدالت 

اجتماعی
محرومیت زدایی و تاش برای توزیع عادالنه فرصت ها 
و منابع مالی یکی از شللاهراه های تحقق سیاسللت های 
کلی اقتصاد مقاومتی است و این موضوعی است که در 
سیاسللت های کان اقتصاد مقاومتی بانک پارسیان هم 

موردتوجه قرارگرفته است. 

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: از ابتدای 
امسللال تا کنون )۱۰ مرداد ۱۴۰۱( تعداد ۲۱۷ هزار 
فقره وام فرزندآوری به مبلغ ۸۶ هزار و ۷۴۸ میلیارد 
ریال و تعداد ۳۲۰ هزار و ۶۵۸ فقره وام قرض الحسنه 
ازدواج به مبلغ ۴۴۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شده 

است.
بلله گزارش ایرنا از بانک مرکزی، »مهدی صحابی« 
اظهللار کللرد: پرداخللت وام ودیعلله مسللکن هم در 
بانک هللای مربوطه سللرعت گرفته اسللت، به طوری 
کلله از نیمه خرداد ماه )زمان اباغ دسللتورالعمل( تا 
امروز )۱۰ مرداد(، تعداد ۳۵ هزار و ۶۱۶ پرونده برای 
متقاضیان معرفی شللده به بانک های مربوطه تشکیل 
شللده که از این تعداد ۱۴هللزار و ۸۵۰ نفر به میزان 
۸۶۱۶ میلیارد ریال تسللهیات ودیعه مسکن خود را 

دریافت کرده اند.
وی تصریح کرد: بر اسللاس مصوبه شللورای پول و 
اعتبار، سللقف وام ودیعه مسکن برای متقاضیان شهر 
تهران ۱۰۰ میلیللون تومان، برای کان شللهرها ۷۰ 
میلیون تومان و برای سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان 

مقرر شده است.
معللاون اداره اعتبارات بانک مرکللزی افزود: بانک 
مرکزی پس از مصوبه شللورای پول و اعتبار سهمیه 
بانکللی و اسللتانی را به همللراه دسللتورالعمل نحوه 

پرداخللت بلله نظام بانکللی اباغ کرد. بر این اسللاس 
متقاضیان دریافت تسللهیات با مراجعه به سللامانه 
وزارت راه و شهرسازی و ارائه اجاره نامه کدرهگیری دار 
رسمی مربوط به سللال ۱۴۰۱ ثبت نام اولیه را انجام 

می دهند.
صحابللی بیان کللرد: پاالیش اولیلله در وزارت راه و 
شهرسازی برای بررسی مالکیت مسکن متقاضی انجام 
شللده و واجدین شرایط پس از دریافت پیامک تایید 
نسللبت به انتخاب بانک و شللعبه اقدام می کنند. در 
شللبکه بانکی نیز با استفاده از سامانه سمات استعام 
وام مسکن، جعاله و ودیعه فعال برای متقاضی انجام 
شللده و اگر متقاضی فاقد تسللهیات مربوطه باشللد 
فرآیند تشللکیل پرونده انجام شللده و تسللهیات به 

متقاضی پرداخت می شود.  
وی در خصوص سللود این تسهیات، تصریح کرد: 
سود تسهیات ودیعه مسکن بر مبنای مصوبه شورای 
پول و اعتبار )۱۸ درصد( محاسللبه می شللود و مدت 
بازپرداخت آن نیز ۵سللاله است. همچنین سقف کل 
تسهیات پرداختی توسللط شبکه بانکی برای ودیعه 

مسکن ۴۰ هزار میلیارد تومان مقرر شده است.
معللاون اداره اعتبللارات بانللک مرکللزی ادامه داد: 
شللورای پول و اعتبار پیش از آنکه بسللته ارائه شود، 
موضللوع را به بانک مرکزی اباغ کرد و این مصوبه را 
هللم ما به بانک ها  اباغ کللرده بودیم و متقاضیان  از 
۳۱ خردادمللاه به بعد با ثبت نام در سللامانه حمایتی 
می تواننللد ایللن تسللهیات را با مراجعه بلله بانک ها 

دریافت کنند.
صحابی گفت: از دیگر شللرایط دریافت تسللهیات 
ودیعه مسکن متاهل بودن متقاضی تعیین شده است. 
همچنین برای بانوان مجرد شللرط سنی ۳۵ سال به 
باال و برای آقایان مجرد نیز شللرط سنی ۴۵  سال به 

باال تعیین شده است.

اقتصادمقاومتیبهسبکبانکپارسیان؛پیشگامیدركارآفرینی
وحمایتازتولیدواقتصاددانشبنیان

معاونبانکمركزی:روندپرداختوامازدواج،فرزندآوری
وودیعهمسكندربانکهاسرعتگرفت

 بیمه کوثر برای افزایش رضایت ذی  نفعان 
در زمین�ه  س�ودآوری و ارائ�ه محصوالت 
نوآوران�ه برنامه  ه�ای کوت�اه  و بلندمدت 
را طراح�ی و براس�اس ج�دول زمان بندی 

اجرایی کرده است.
به گزارش روابط عمومی بیمه کوثر، مدیرعامل 
شللرکت بلله مطلب فوق اشللاره کللرد و گفت: 
تحقق اهداف و چشللم انداز شللرکت در رضایت 
مشتریان و سودآوری با اجرای به موقع برنامه ها 
و تاکتیک های مدنظر اسللت و ما برای رسیدن 
به این مقصود به مدیریت مسللئوالنه و پاسخ گو 
و همت و تاش مضاعللف همه ارکان مجموعه 

بیمه کوثر نیاز داریم.
وی خدمللت صادقانلله و تکریم مشللتریان را 

بزرگ ترین شللکر نعمت زندگللی کاری در این 
شللرکت با نام ارزشی کوثر دانسللت و گفت: با 
توجلله بلله اینکه محصللول یک شللرکت بیمه 
اطمینللان، امنیللت و آرامللش اسللت بنابراین 
اعتمادسللازی و مدیریت ریسللک بللرای بیمه 
کوثر از اهمیت باالیی برخوردار اسللت و در این 
زمینه باید به همراهی با مشتری، رصد تغییرات 
محیطی، رشللد فناوری، ضرورت تحلیل داده ها 
و توسللعه کیفی شللبکه فروش توجه بیشتری 
داشللت. برای ایجاد تمایللز در خدمت دهی باید 
رسیدگی به پرونده های خسللارتی تسریع و به 
بهترین شللکل ممکن انجام شود به گونه ای که 
بیمه گذار حاوت و شللیرینی دریافت پوشللش 

بیمه ای را در زمان مناسب حس کند.

در بخللش بیمه گللری توجلله مللا معطوف به 
اقیانللوس آبی اسللت. ضمللن اینکه بلله دنبال 
توسللعه بازار به خصوص در بخللش نفت، گاز و 
پتروشللیمی هسللتیم. برای افزایش سودآوری 
نیز سللرمایه گذاری مشللترک را در دستور کار 

داریم. با توجه به انتشللار صورت های مالی سه 
ماهه، همانطور که می دانید شللرکت بیمه کوثر 
با بهره منللدی از عملکرد مناسللب در عملیات 
بیمه گللری و مدیریت سللرمایه گذاری همچون 
سللال های گذشته توانسللت باز هم در شاخص 
مهم سودآوری در بین شرکت های برتر صنعت 

بیمه قرار گیرد.
ابوالفضللل آقادادی بللا بیان اینکلله تیم بازار 
بین الملل بیمه کوثر در کشللورهای ازبکستان، 
عراق و افغانسللتان فعال است، خاطرنشان کرد: 
برنامه هللای جدیللدی بللرای تقویت و توسللعه 
این بخش در دسللت اقللدام اسللت و امیدوارم 
در عرصه هللای بین المللللی شللاهد توفیق های 

روزافزون باشیم.

عصرآزادی / سرویس بانک و بیمه: درحالیکه بیش از یک ماه از 
دستگیری سارقین بانک ملی و اعالم برگشت بخش قابل توجهی 
از اموال گذش�ته است، هنوز کس�ی موفق به دریافت اموال خود 
نشده و این اموال در خزانه بانک ملی قرار دارد تا دادستانی برای 

تحویل آن ها به بانک نامه بزند.
به گزارش سللرویس بانک و بیمه عصرآزادی از ایسنا، در اواسط خردادماه 
امسللال معادل ۱۶۸ صندوق اجاره ای از شعبه دانشگاه بانک ملی به سرقت 
رفت و سرانجام پلیس اعام کرد که حدود ۴۸ ساعت بعد سارقان را شناسایی 
و بازداشت کرده است.  براساس اعام پلیس، عامان این سرقت ۱۰ نفر بوده 
و  دو متهم دیگر این پرونده نیز در کشور همسایه شناسایی و بازداشت شدند 

که به زودی از طریق اینترپل وارد کشور خواهند شد.
همچنی�ن، پلی�س بی�ش از ۹۰ درص�د اق�الم مس�روقه از این 

صندوق ها را نیز از سارقان کشف و ضبط کرد
اکنون پس از گذشت بیش از یک ماه از دستگیری سارقین بانک ملی، 
آخرین وضعیت و اقدامات برای بازگشت اموال به سرقت رفته به صاحبان 
آن ها مورد سللوال اسللت. در این زمینه، بانک ملی  به ایسنا توضیح داد 

کلله در حللال حاضر، صاحبان اموال مسللروقه بانک به اداره امور شللعب 
مرکللزی بانک در تهران دعوت می شللوند که در آنجا بللا حضور نماینده 
حقوقللی و ارزیاب بانللک، تصاویر اموال و اجنللاس موردنظر تطبیق داده 
و صحت سللنجی شللوند تا سرانجام با کد و شللماره اعامی جنس و مال 

مربوطه به دادستانی مراجعه کنند.
اموال مسروقه در خزانه بانک است

در ادامه توضیحات بانک آمده است که این مرحله رسیدگی به اموال سرقت 
رفته بانک همچنان در حال انجام اسللت و هنوز مال و جنسللی به صاحبان 
تحویل داده نشده است. بانک ملی همچنین اعام کرده که در حال حاضر، 
اموال مسروقه بانک ملی در خزانه بانک قرار دارد و دادستانی باید به بانک نامه 

بدهد تا براساس این نامه اموال به صاحبان تحویل داده شود
هیچ کس اموالش را نگرفته است

همچنین، برخی از صاحبان اموال مسللروقه بانک ملی نیز در گفت وگو 
با ایسنا اعام کردند: براساس اسناد و مدارکی که مالکیت اموال مسروقه 
را تایید می کرد، فرایند شناسللایی و کدگذاری اموال را انجام دادیم اما از 
آنجللا که هنوز همه صاحبان این اموال مراجعلله نکرده اند، به ما گفته اند 
کلله پس از مراجعه تمامی صاحبللان، برای تحویل و تعیین تکلیف اموال 

مربوطه تصمیم گرفته می شود.
یکللی از صاحبان اموال به سللرقت رفته بانک ملی می گوید که تاکنون 

کسی نتوانسته اموال خود را تحویل بگیرد.

برنامه  های بیمه کوثر برای سودآوری و ارائه محصوالت نوآورانه

 مدی�ر بیمه های اتومبیل بیمه “ما”، ضمن ابراز تاس�ف از وقوع 
سیل در بسیاری از استان های کشور و کشته شدن تعداد زیادی 
از هموطنان عزیز در حوادث اخیر، داشتن بیمه نامه بدنه اتومبیل 

را درزمان بروز سیل، زلزله و آتشفشان ضروری دانست.
امیر کهن مدیر بیمه های اتومبیل شللرکت سهامی بیمه “ما”، با اعام 
این خبر گفت: با توجه به اینکه خسللارت های مرتبط با سللیل، زلزله و 
آتشفشان به دلیل گستردگی و دامنه وسعت از تعهدات بیمه گر در بیمه 
های بدنه استثنا شده است، شرکت بیمه “ما”، در زمان صدور بیمه نامه 
بدنلله، با دریافت حق بیمه ای معادل ۵ درصد از حق بیمه پایه، اقدام به 

ارائه پوشش سیل، زلزله و آتش فشان می کند.

کهن خاطرنشللان کرد: به دلیل وقوع سللیل های اخیر در اقصی نقاط 
کشور، به کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی توصیه می شود در 
زمان تحصیل بیمه بدنه حتما پوشش های اضافی مرتبط به سیل و زلزله 
و آتش فشللان را خریداری نمایند تللا در زمان بروز خطرات این چنینی، 
پوشللش های الزم جهت جبران خسارت تهیه شده باشد و سرمایه بیمه 

گذاران محترم دستخوش خطرات پیش بینی نشده نگردد.
مدیر بیمه های اتومبیل شللرکت سهامی بیمه “ما” در ادامه افزود: آن 
دسته از بیمه گذارانی که دارای بیمه نامه بدنه می باشند و پوشش های 
ذکر شللده را خریداری کرده اند می توانند به شعب بیمه “ما” در سراسر 

کشور مراجعه و نسبت به دریافت خدمات اقدام نمایند.

کهن: نقش بیمه بدنه بیمه “ما” درزمان بروز سیل و زلزله غیرقابل انکار است

برگزاریپنجمین
گردهماییروسایشعباستانفارس

بانکایرانزمین

از اموال مسروقه مشتریان بانک ملی چه خبر؟


