www.chakadasayesh.com

ًحَُ استفبدُ اص ثیوِ دسهبى تىویلی ثشای ثیوِ ضذگبى ثیوِ ایشاى
ضشوت چىبد آسبیص
ثستشی :
 -1ثیوِ ضذگبى جْت ثستشی هی تَاًٌذ اص ولیِ هشاجغ دسهبًی طشف لشاسداد استفبدُ ًوبیٌذ.
 -2لیست هشاجغ دسهبًی طشف لشاسداد ًضد ًوبیٌذُ ثیوِ ،ثیوِ گزاس دس ّش سبصهبى( اداسُ سفبُ ،وبسگضیٌی ،حسبثذاسی ٍ ٍ )......یب دس سبیت ثیوِ ایشاى ثِ ًطبًی ٍ www.iraninsurance.ir :یب سبیت
ضشوت خذهبت ثیوِ ای چىبد آسبیص ثِ ًطبًی  www.chakadasayesh.comهَجَد هی ثبضذ.
 -3ثیوِ ضذگبًی وِ اص وبست ته ثشضِ استفبدُ هی ًوبیٌذ جْت ثستشی ًیبص ثِ دسیبفت هؼشفیٌبهِ ًذاضتِ ٍ ثب اسائِ وبست داسای ػىس ٍ ثشچست ثیوِ ایشاى ثستشی هی گشدًذ.
 -4ثشای سبیش ثیوِ ضذگبى جْت صذٍس هؼشفیٌبهِ هذاسن صیش الضاهیست:
*ً -بهِ ثیوِ گزاس جْت تبییذ ثیوِ ضذُ
* -دستَس پضضه هجٌی ثش ثستشی
* -وپی ضٌبسٌبهِ ثیوبس ٍ ثیوِ ضذُ اصلی دس صَست صایوبى صفحِ دٍم ضٌبسٌبهِ ثیوبس ٍ دس صَستیىِ ثیوِ ضذُ اصلی هًَث ثبضذ اسسبل وپی صفحِ دٍم ضٌبسٌبهِ ّوسش یب ثیوهِ ضهذُ
اصلی الضاهیست.
* -وپی دفتشچِ دسهبًی ثیوبس ٍ ثیوِ ضذُ اصلی
* -دس صَستیىِ هؼشفیٌبهِ دٍم ثِ ثؼذ ثبضذ ،اسئِ وپی صَست حسبة هؼشفیٌبهِ لجلی الضاهیست.
 -5ایي ضشوت فمط دس لجبل هَاسد روش ضذُ دس صَستحسبة ثیوبسستبى هسئَل خَاّذ ثَد ٍ ّیچگًَِ تؼْذی ًسجت ثِ ٍجَُ پشداختی ثِ پضضه ثصَست ًمذی اػن اص حك الؼول ٍ یب سهبیش ههَاسد
خبسج اص صَستحسبة ثیوبسستبى ًخَاّذ داضت ٍ ّش گًَِ ّضیٌِ ای خبسج اص چبسچَة صَستحسبة ثیوبسستبى ثِ ػْذُ ثیوِ ضذُ خَاّذ ثَد.
دس صَستیىِ پضضه دسخَاست ٍجْی خبسج اص صَستحسبة ثیوبسستبى سا اص ثیوبس هطبلجِ ًوبیٌذ .ثیوبس هی تَاًذ ثب هشاجؼِ ثِ سبصهبى ًظبم پضضىی ٍ دادسشای سسیذگی ثِ جشائن پضضىی ًسهجت ثهِ
طشح ضىبیت الذام ًوبیذ ٍ هَضَع فَق دس حیطِ اختیبسات ایي ضشوت ًوی ثبضذ.
لزا تَصیِ هی گشدد دس اًتخبة پضضه ًْبیت دلت صَست پزیشفتِ ٍ لجل اص ثستشی هَاسد روش ضذُ ثب پضضه ّوبٌّگ گشدد.
 -6ثِ آگبّی آى دستِ اص ثیوِ ضذگبًی وِ اص هشاوض غیش طشف لشاسداد جْت ثستشی استفبدُ هی ًوبیٌذ ٍ یب ثِ دالیلی اص هؼشفیٌبهِ استفبدُ ًىشدُ اًذ هی سسبًذ وِ ّضیٌِ ّبی پشداختهی ایطهبى ثهش
اسبس هفبد لشاسداد ثش هجٌبی تؼشفِ آى ثیوبسستبى ٍ یب تؼشفِ ثیوبسستبى ّوطشاص ٍ طشف لشاسداد فی هبثیي سٌذیىبی ثیوِ گشاى ثب هشاجغ دسهبًی هحبسجِ ٍ پشداخت خَاّذ ضذ.
یبد آٍس هی گشدد وِ چٌبًچِ ثیوبس اص هشاوض غیش طشف لشاسداد استفبدُ ًوبیذ ٍ یب ًسجت ثِ دسیبفت هؼشفیٌبهِ الذام ًىشدُ ثبضذ هشوض دسهبًی ّضیٌِ ًبهجشدُ سا  2الی  3ثشاثش تؼشفِ حسبة ٍ ایي ضهشوت
ًیض اهىبى ثبصپشداخت آى سا ًخَاّذ داضت لزا خَاّطوٌذ است حتی االهىبى اص هشاوض طشف لشاسداد ٍ هؼشفیٌبهِ ثیوِ ایشاى استفبدُ ًوبییذ.
 -7چٌبًچِ صهبى ثستشی دس یىی اص سٍصّبی تؼطیل ثبضذ ٍدیؼِ ای سا ًضد ثیوبسستبى ثِ اهبًت گزاضتِ ٍ دس اٍلیي سٍص ثؼذ تؼطیلی ثِ ایي ضشوت هشاجؼِ ٍ هؼشفیٌبهِ خَد سا دسیبفت ًوبییهذ ٍ یهبدآٍس
هیگشدد ثیوِ ضذگبى دس طَل هذت ثستشی ًیض هی تَاًٌذ ثِ ایي ضشوت هشاجؼِ ٍ ًسجت ثِ دسیبفت هؼشفی ًبهِ الذام ًوبیٌذ.
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 -8جْت ثیوِ ضذگبًی وِ الذام ثِ ػول اًحشاف ثیٌی ٍ یب فتك ضىوی ٍ یب سبیش هَاسدی وِ ثِ ًَػی هوىي است ػول صیجبیی هحسَة گشدد هؼبیٌِ لجل اص ػول تَسط پضضهه هؼتوهذ ثیوهِ ایهشاى
الضاهیست .ثیوِ ایشاى دس هَسد ثیوِ ضذگبًی وِ لجل اص ػول تَسط پضضه هؼتوذ هؼبیٌِ ًطذُ اًذ ّیچگًَِ هسئَلیتی ًذاضتِ ٍ ثیوِ ایشاى دس پزیشش ٍ ػذم پزیشش ّضیٌِ ًبهجشدگبى هختبس خَاّذ
ثَد.
 -9ثیوِ ضذگبًی وِ جْت دسیبفت سْن ثیوِ گش اٍل خَد ًیبص ثِ اصل پشًٍذُ ثیوبسستبًی سا داسًذ هی تَاًٌذ  4هبُ ثؼذ اص ثستشی ٍ ثب دسیبفت هؼشفیٌبهِ اص سبصهبى هشثَطِ خَد ثِ ایي ضشوت هشاجؼهِ
ًوبیٌذ .الصم ثِ یبدآٍسیست پشًٍذُ فمط ثِ ثیوِ ضذُ اصلی تحَیل خَاّذ ضذ .ضوٌبَ ثب تَجِ ثِ اسسبل پشًٍذُ اص ثیوبسستبى ثِ هؼبًٍت اجشایی ٍ سپس ثِ ایي ضشوت هذت اػالم ضهذُ فهَق لطؼهی
ًجَدُ ٍ دس هَاسدی ووتش یب ثیطتش صهبى خَاّذ ثشد.

ّضیٌِ ّبی پبساولیٌیىی :
-1

ّضیٌِ ّبی پبساولیٌیىی ضبهل ولیِ ّضیٌِ ّبیی وِ ثصَست هطخص دس لشاسداد ثب روش ًبم لیذ گشدیذُ هی گشدد .جْت اطالع اص لیست ّضیٌِ ّبی لبثل پشداخت ّش لشاسداد ثب تَجِ ثِ تفهبٍت
لشاسداد ّب ثیوِ ضذگبى هی تَاًٌذ ثِ ًوبیٌذُ ثیوِ سبصهبى خَد دس اداسُ سفبُ ،وبسگضیٌی ,اهَساداسی ٍ ،یب حسبثذاسی ٍ  .....هشاجؼِ ًوبیٌذ.
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هجٌبی هحبسجِ ّضیٌِ ّبی پبساولیٌیىی تَسط ثیوِ ایشاى تؼشفِ ثخص خصَصی ٍصاست ثْذاضت ٍ دسهبى خَاّذ ثَد وِ طی وتبثچِ ای ّش سبلِ تَسط ٍصاست ثْذاضت ٍ دسهبى چبح ٍ هٌتطهش
هی گشدد.
لزا ّضیٌِ ّبی پشداختی ثصَست آصاد ٍ خبسج اص تؼشفِ هَسد تبییذ ایي ضشوت ًخَاّذ ثَد.
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ّضیٌِ ثیوِ ضذگبًی وِ اص هشاوض طشف لشاسداد ثب سبصهبى ّبی ثیوِ گشاٍ ل (تبهیي اجتوبػی ٍ خذهبت دسهبًی ٍ  )....استفبدُ هی ًوبیٌذ ثصَست وبهل ٍ ثذٍى وسش فشاًطیض پشداخت خَاّذ ضذ.
لزا تَصیِ هی گشدد ثیوِ ضذگبى حتی الومذٍس اص هشاوضی استفبدُ ًوبیٌذ وِ آًْب سا ثب دفتشچِ پزیشش ًوَدُ ٍ هبثِ التفبٍت ّضیٌِ ًیض ثصَست وبهل تَسط ایي ضشوت پشداخت هی گشدد.
ثذیْی است ایي ضشوت ّیچگًَِ تؼْذی ًسجت ثِ پشداخت ّضیٌِ ّبی آصاد پشداختی ًذاضتِ ٍ ّضیٌِ ّب سا ثش اسبس تؼشفِ ٍصاست ثْذاضت ٍ دسهبى ججشاى خَاّذ وشد.
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ثیوِ ضذگبى هی تَاًٌذ جْت اًجبم ام آس آی ٍ سی تی آًژیَ هؼشفیٌبهِ دسیبفت ًوبیٌذ جْت سبیش ّضیٌِ ّب ثیوِ ضذُ خَد ساسبٌ ًسجت ثِ پشداخت ّضیٌِ الذام ٍ سسیذ آى سا جْت دسیبفت ثهِ
ثیوِ اسائِ هی ًوبیذ.
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هذاسن هَسد ًیبص ّضیٌِ ّبی پبساولیٌیىی :
*ً -بهِ ثیوِ گزاس جْت تبییذ ثیوِ ضذُ (فشم هشثَطِ)
* -اصل سسیذ پشداختی
* -وپی جَاة ٍ یب ًتیجِ ّضیٌِ اًجبم ضذُ
* -وپی دفتشچِ ثیوبس .

* -دس سبیش هَاسدی وِ دس ایي ساٌّوب ثِ ّش ػلت اضبسُ ای ًطذُ است ضشایط تَافك ضذُ ّش لشاسداد هالن ػول خَاّذ گشفت.
ثشای دسیبفت اطالػبت ثیطتش هیتَاًیذ ثِ سبیت ضشوت خذهبت ثیوِ ای چىبد آسبیص ثِ ًطبًی  www.chakadasayesh.comهشاجؼِ ًوبییذ.

