




بیمه قرارداد در ویژه تخفیف  %10 سقف تا CMR 
 

بیمه قرارداد در ویژه تخفیف  %30 تاسقف FBL 
 

خودروهای برای بدنه بیمه صدور در ویژه تخفیف  %50 سقف تا 
  و شرکت،مدیران،کارکنان خودروهای ویژه غیرسواری و سواری

 ثالث بیمه برای اقساطی پرداخت امکان و قرارداد طرف رانندگان
 بدنه و

 

دفتر جهت رایگان آتش سوزی بیمه تومان میلیارد یک سقف تا 
   شرکت ها کار

 

کارکنان استفاده جهت آموزشی هدیه  تومان میلیون 15 سقف تا 



بیمههایمختلفرشتههایدرسالیکطولدربیمهنامهخریدحجماساسبرشرکتها
تقسیمذیلگروهپنجدرپاسارگاد،بیمهاز(...وCMR،FBLترانزیت،)نقلوحمل

:میشوند

 
پالتینیوم شرکت های 

طالیی شرکت های 

نقره ای شرکت های 

برنزی شرکت های 

آبی شرکت های 

 

 :توجه

بیمهبانقلوحملبیمهرشتههایازیکیدرقراردادعقدیاوبیمهنامهاولینخریدبا
 .میشوداضافهآبیمشتریانگروهبهبالفاصلهشرکتپاسارگاد،

عملکردماههششدورههایطولدر-مشتریان باشگاه در سطح افزایش نحوه
افزایششرایطاحرازصورتدروبررسیونقلوحملمختلفرشتههایدرشرکتها

 .میرسدایشاناطالعبهوافتادهاتفاقمهماینمشتریان،باشگاهسطح

درشرکتهاعملکردیکسالهدورههایطولدر-مشتریان باشگاه در سطح کاهش نحوه
کاهشموجود،سطحشرایطاحرازعدمصورتدربررسینقلوحملمختلفرشتههای

 .میرسدایشاناطالعبهوافتادهاتفاقمشتریانباشگاهسطح

 



 درصدCMR 10تخفیف در بیمه 

 درصدFBL 30تخفیف در بیمه 

 درصد25+25 تخفیف در بدنه اتومبیل

 میلیونتومان15 هدیه آموزشی ساالنه

 میلیاردتومان1 بیمه آتش سوزی رایگان دفتر کار تا سقف سرمایه

 بلی امکان پرداخت اقساط بیمه های بدنه و شخص ثالث



طالیی  

 درصدCMR 5تخفیف در بیمه 

 درصدFBL 20تخفیف در بیمه 

 درصد25+25 تخفیف در بدنه اتومبیل

 تومانمیلیون10 هدیه آموزشی ساالنه

 تومانمیلیون500 بیمه آتش سوزی رایگان دفتر کار تا سقف سرمایه

 بلی امکان پرداخت اقساط بیمه های بدنه و شخص ثالث



ای نقره  

 درصدFBL 20تخفیف در بیمه 

 درصد25+15 تخفیف در بدنه اتومبیل

 تومانمیلیون5 هدیه آموزشی ساالنه

 میلیونتومان300 بیمه آتش سوزی رایگان دفتر کار تا سقف سرمایه

 بلی امکان پرداخت اقساط بیمه های بدنه و شخص ثالث



برنزی  
 درصدFBL 10تخفیف در بیمه 

 درصد25+15 تخفیف در بدنه اتومبیل

 تومانمیلیون3 هدیه آموزشی ساالنه

 بلی امکان پرداخت اقساط بیمه های بدنه و شخص ثالث



آبی  
 درصدFBL 10تخفیف در بیمه 

 درصد25 تخفیف در بدنه اتومبیل

 تومانمیلیون1 هدیه آموزشی ساالنه

 بلی امکان پرداخت اقساط بیمه های بدنه و شخص ثالث



اتومبیل بدنه بیمه های تخفیفات:  
20سواریغیر،%30سواری:کیلومتر صفر خودروهای تخفیف% 
10:نقدی تخفیف% 
70حداکثر:خسارت عدم تخفیف% 
25:(1 ویژه) گروهی تخفیف% 
(2 ویژه) مشتریان باشگاه تخفیف: 

25:طالییوپالتینیوممشتریان% 
15:برنزیونقرهایمشتریان% 

وکارکنانمدیره،هیاتاعضایشرکت،بهمتعلقغیرسواریوسواریخودروهایبهفوقتخفیفات
 .میگیردتعلقشرکتقراردادطرفرانندگان

وحملشرکتسربرگدرمعرفینامهارایهشرکت،قراردادطرفرانندگانوکارمندانخصوصدر
 .استالزامینقل

میشونداعمالبیمهحق%70تاحداکثروپلکانیصورتبهفوقتخفیفهای.

سقفتاخودمنزلبرایرایگانسوزیآتشبیمهیکحقیقیگذاربیمهبدنه،نامهبیمههرخریدبا
.کندمیدریافتتومانمیلیون100سرمایه

 

بیمه حق اقساطی پرداخت شرایط: 
صیادچکارایهباماهانهقسط7درحداکثرمابقی-نقد%30بدنهبیمه 

صیادچکارایهباماهانهقسط5درحداکثرمابقی-نقد%50ثالثبیمه 

 



بیمهتخفیفاتخصوصدرCMRوFBL،حاضرحالدرشرکتاگر
اعمالموجودقراردادرویبرتخفیفاتدارد،پاسارگادبیمهباقرارداد
درتخفیفاتباشد،نداشتهپاسارگادبیمهباقراردادشرکتاگر.میشود
اعمالپاسارگادبیمهپایهنرخهایاساسبرشدخواهدمنعقدکهقراردادی
 .میشود

دراقساطیپرداختامکانوبدنهبیمهدرتخفیف)اتومبیلبیمهتسهیالت
غیرسواریوسواریخودروهایکلیهشامل(ثالثشخصوبدنهبیمههای
قراردادطرفرانندگانوکارکنانمدیره،هیاتاعضایشرکت،بهمتعلق
 .میشوندشرکت

تاجمعاًمیتوانند،شرکتکارکنانکهاستبودجهایساالنه،آموزشیهدیه
آموزشیدورههایاز(پاسارگادبیمهمیهمانعنوانبه)شدهتعیینسقف

بیمهوگیرندبهرهپاسارگادبیمهباهمکارنقلوحملصنفیتشکلهای
 .میکندپرداختهمکارتشکلهایبهرادورههااینهزینهپاسارگاد

رایگانصورتبهشدهاشارهسرمایهسقفتاشرکتدفترآتشسوزیبیمه
تنهاسرمایه،سقفافزایشبهشرکتهاتمایلصورتدر.میشودصادر

 .نمودخواهندپرداخترابیمهحقمابهالتفاوت






