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* خدمات ویژه امداد خودرو به صورت رایگان
اعزام امدادگر به صورت شبانه روزي در سراسر کشور

انتقال خودرو با خودرو سوار یا یدک کش تا تعمیرگاه یا نمایندگی
تعویض الستیک پنچر با زاپاس

سوخت رسانی )در صورت توقف خودرو به دلیل اتمام بنزین در سطح شهر و جاده ها(
باترى کمکی )در زمانی که خودرو روشن نمیشود(

انتقال سرنشین خودروي معیوب در جاده تا اولین شهر
ارائه خدمات مشاوره تلفنی
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طرح اتوپالس طالیی
)ویژه بیمه نامه بدنه(

طرح اتوپالس طالیی چیست؟
بیمه نوین عالوه بر ارائه پوشش هاى رایج در یک بیمه نامه بدنه، به عنوان اولین شرکت 
در کشور مزایاى ویژه و سودمندى را در حوزه خدمات بیمه اى و خدمات امدادى به 
صورت رایگان به منظور ایجاد آسودگی خاطر مشتریان گرانقدر در طرح نوینی تحت 
عنوان »طرح اتوپالس طالیی«، ارائه مینماید. در این طرح، خدمات ویژه اى به شرح 
زیر به صورت رایگان به همراه بیمه بدنه خودرو در دو بخش بیمه اى و امدادى به مشتریان 

داراى خودروهاى سواري با کاربرى شخصی و ادارى )اعم از خصوصی و دولتی(، ارائه می گردد:

* خدمات ویژه بیمه نوین به صورت رایگان
صورت  در  گذشته،  سال  سنواتی  خسارت  عدم  تخفیف  معادل  تخفیفی  اختصاص 
دریافت یک بار خسارت به میزان کمتر از دو برابر حق بیمه پرداختی و تمایل بیمه گذار به 

تمدید بیمه نامه نزد شرکت بیمه نوین
عدم الزام بیمه گذار به مراجعه حضورى به شرکت بیمه نوین جهت استفاده از مزایاى 

بیمه بدنه در زمان وقوع حادثه منجر به خسارت
مراجعه کارشناس بیمه نوین به محل مورد درخواست بیمه گذار جهت تشکیل پرونده خسارت

امکان انتخاب تعمیرگاه توسط بیمه گذار
مراجعه کارشناس ارزیاب خسارت خودرو بیمه نوین به تعمیرگاه جهت ارزیابی خسارت

پرداخت هزینه نگهدارى خودرو در پارکینگ عمومی در صورت وقوع حادثه )به مدت30 روز(    
پرداخت هزینه ایاب و ذهاب ویژه در صورت وقوع حادثه )به مدت30 روز(

سیستم پاسخگویی شبانه روزى
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تلفن باجه
061-53231342 آبادان

066-33338310-11 بروجرد
011-54232496 تنکابن
044-36229373 خوى
034-34267169 رفسنجان
023-32229527 شاهرود

031-45276062-5 شاهین شهر

تلفن باجه
031-53245020 شهرضا
021-88941992  غرب تهران
017-33233498 گنبد کاووس
081-32222395 مالیر
044-42239000 مهاباد
051-42246436 نیشابور

تلفن شعبه
021-22258046-53  اجرائی مرکز 
021-44622338-9 غرب تهران

021-77760722 - 8 شرق تهران
021-88997444 تهران مرکز

086-32218922-3 اراک
045-33263293-5 اردبیل
044-33439090 ارومیه

031-37866970-79 اصفهان
011-44241233 آمل 

061-33369093-4 اهواز
084-33366875-7 ایالم
058-32222490  بجنورد
076-33685700 بندر عباس
077-33580889 بوشهر

056-32046410-13 بیرجند
041-35548966 تبریز
011-52216061 چالوس

066-33338310-11 خرم آباد
013-33253704-6 رشت
054-33445011 زاهدان
024-33326972 زنجان

تلفن شعبه
011-33349576 سارى

051-44267003-5 سبزوار
023-33363979 سمنان 

087-33629501-3 سنندج
034-42266356 سیرجان

038-33349353-4 شهرکرد
071-32270512 شیراز

028-33248680-3 قزوین
025-32400495-7  قم
031-55456091 کاشان

026 -32401390-4 کرج
034-32126870-5 کرمان
083-38443223-5 کرمانشاه

017-32354515- 17 گرگان
071-52331316 الر

051-38460687-9 مشهد
031-42615192-4 نجف آباد
081-38327500 همدان
074-33220967 یاسوج

035-35260126-7 یزد
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چرا باید بیمه بدنه »بیمه نوین« را بخریم؟
عالوه بر تمام خدمات و پوشش هایی که یک بیمه نامه بدنه عادى دارد که قبال به آن 
اشاره شد، به 4 دلیل منحصر به فرد که در بیمه نامه هاى سایر شرکت هاى بیمه وجود 

ندارد، ما به شما توصیه میکنیم که بیمه بدنه بیمه نوین را براى خودروى خود خریداري کنید.
1. اگر فکر میکنید ممکن است در حین رانندگی یا در زمان اضطرار )حوادث رانندگی 
و نقص فنی(، نیاز به دریافت خدمات امدادى داشته باشید که جزء پوشش هاى بیمه نامه بدنه 
رایج نیست و بایستی مبالغ جداگانه اى را براى دریافت خدمات امدادى هزینه کنید، این 

بیمه نامه در این شرایط به شما خدمات خوبی را ارائه خواهد داد.
2. اگر پیش بینی میکنید خودروى شما به دالیلی مثل اتمام سوخت، پنچرى و یا ... از 
حرکت باز خواهد ماند، این بیمه نامه در این شرایط به شما خدمات خوبی را ارائه خواهد داد.

3. اگر فکر میکنید به دلیل حادثه و توقف خودروى تان جهت تعمیر و عقب افتادن 
از کارهاى روزمره، مجبور به پرداخت هزینه هایی مانند هزینه آژانس خواهید شد، این 

بیمه نامه در این شرایط به شما خدمات خوبی را ارائه خواهد داد.
4. و مهم تر از همه اینکه اگر در استفاده از بیمه نامه بدنه خود همواره نگران از بین رفتن 
تخفیف عدم خسارت هستید، این بیمه نامه در این شرایط به شما خدمات خوبی را ارائه 

خواهد داد.
جزییات این خدمت منحصربه فرد را در ادامه بخوانید.
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ایده نوین           زندگی نوین 

الزام قانونی و توسعه فرهنگ بیمه باعث شده تا »بیمه شخص ثالث« به شکل گسترده اى 
در کشور توسعه یابد. اما هر بار که از بیمه شخص ثالث خود استفاده میکنید سؤال 
دیگرى مطرح می شود که خسارت وارد شده به خودروى»خودتان« چگونه باید جبران 
شود؟ پس، اگر بیمه شخص ثالث دارید یعنی این باور را دارید که ممکن است روزى از 
آن استفاده کنید. آن روز احتماالً به »بیمه بدنه« براى جبران خسارت هاى وارد شده 
به خودروى خودتان هم نیاز خواهید داشت. عالوه بر این موارد، خطر سرقت، آتش سوزى 

خودرو و ... نیز وجود دارد که ضرورت استفاده از »بیمه بدنه« را افزایش میدهد.

ما در شرکت بیمه نوین اعتقاد داریم با وجود کلیه مزایایی که خودرو براى افراد به همراه 
به حالت  بازسازى خودرو و برگرداندن آن  به ویژه  بروز خسارت  دارد، همواره دغدغه 
قبل از تصادف و همچنین جبران هزینه هاى ناشی از این تصادفات وجود داشته و دارد 
و مالکان خودرو را به زحمت میاندازد. به همین دلیل در بیمه بدنه پوشش هاى جدید 

و دقیقا بر اساس نیاز شما طراحی کرده ایم. 
اگر شما هم بر این باورید که با توجه به افزایش خطر برخورد و تصادفات رانندگی، هیچ کس 
نمی تواند مطمئن باشد از لحظه شروع رانندگی تا رسیدن به مقصد از خطر تصادف در 

امان خواهد بود، پس تا انتهاى این توضیحات را حتما بخوانید.

چرا باید بیمه بدنه بخریم؟
به طور کلی بیمه بدنه، خسارات وارد شده به خودرو شما در اثر وقوع خطراتی از قبیل 

آتش سوزي، صاعقه، انفجار، تصادفات )کلی و جزئی( و سرقت کلی را جبران میکند.
عالوه بر موارد فوق، شما می توانید با خرید پوشش هاى اضافی، خطرات و خسارات زیر را 

هم در بیمه بدنه پوشش دهید:
خسارات ناشی از حوادث طبیعی

خسارات ناشی از شکست شیشه به تنهایی
هزینه ایاب و ذهاب

خسارات ناشی از افت قیمت وسیله نقلیه به علت وقوع حادثه
خسارات ناشی از سرقت درجاى قطعات وسیله نقلیه

خسارات ناشی از تاثیر مواد شیمیایی
قیمت نوسانات 

آیـا بیمه نامه بدنـه اى داریم که » بدون دریافت وجه اضافی«، خدمات 
ویژه اى مثل حمل خودروى معیوب، امکان انتخاب تعمیرگاه و ... را 

ارائه دهد؟

ــات  ــه، تخفیف ــه بدن ــارت بیم ــت خس ــا دریاف ــود ب ــا می ش آی
ــداد؟ ــت ن ــارت را از دس ــدم خس ع

آیا بیمه نامه بدنه همه شرکت هاى بیمه شبیه به هم است؟

4 سوال اساسی که در این بروشور به آن ها پاسخ داده شده است

آیا خدمات بیمه بدنه می تواند شامل خدمات » ویژه و خاص« هم  باشد؟

اطالعات بیشتر را در ادامه بخوانید: 


