
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماهه  شش سرقت کلی موبایل   VIPشرایط طرح بیمه 
 وع سرقت|ــی هر نــور کلــزنی و به طی، کفــاپـقفــ|کی
 هــــــــالـــــــــکســـــــی  ل ـــایــــــموب   LCD   گیــــــستـــشک  و 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 یکساله LCDماهه | شکست شش کلی سرقت VIPبیمه  •
 

 %  50جبران خسارت  -
 هزارتومان 194قیمت بیمه  -
 میلیون تومان 25ارزش محصول تا سقف  -
  LCDماه سرقت یا یکساله شکست   6 بیمه  فعالسازی -
 
 

 

 بیمه نامه   و فعالسازی مراحل خرید
 

 بیمه را خریداری نمایید.  140از طریق سامانه موبایل  .1
شددددددددددمددددا   .2 بددددرای  طددددریددددق  ددددیددددامدددد   از  بددددیددددمدددده  فددددعددددالسدددددددددددازی  مددددیکددددد   شددددددددددو .ارسدددددددددددال 

 ر صدددورتی که  ر اخت موفق ان اد شدددد ا کد را از طریق  یام   ریافت نکر ید با  یدددتیبانی  نکته:
 تماس بگیرید.  02142140

 
حاال اار  سدددایت بیمه لشد شدددوید ا با اسدددتدا ه از کد فعالسدددازی ا با اار  کر ن میددد صدددات   .3

 .خو  ا تلدن همراهتان بیمه را فعال نمایید
تماس بگیرید ا یا ااتساپ  یاد    02191011677رت براز هرگونه میکل با شماره  نکته:  ر صو

  هید. 
 

کشید ا  رخواسددددددت  نکته :توجه  اشددددددته باشددددددید زمانی که اطامات را  ر سددددددامانه بیمه لشد اار  می
راز بیمه برای شدددما فعال شدددده ا زمان شدددرا  بیمه از راز فعال   5کشید بعد از فعالسدددازی را  بت می
 گر  .شدن آن محاسبه می

 

 نکته مهم  :
 تشها خرید بیمه کافی نیست، بیمه حتماً باید  ر سایت بیمه لشد فعالسازی شده باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a       کلی . سرقت            
          

a.  در بیمه مراحل بعد از سرقت |VIP  ماهه 6سرقت 
  تماس گرفته ا  ا از حضددور  110 لیا بافاصددله  ا از سددرقت تلدن همراه میبایسددت با   .1

 .نمایید لیا  ر محل سرقت، گزارش  لیا را  ریافت  
ا اقداد به گوشددددددی خو  را اماد سددددددرقت  لشد راز میبایسددددددت به بیمه  5حداکثر ظرف مدت  .2

 نمایید.تکمیل فرد اماد خسارت 
 

 

a .در بیمه  دریافت خسارت |VIP  ماهه  6سرقت 

    گزارش  لیا مدارک ششاسایی +   ست  اشتنمراجعه به بیمه لشد با  ر   .1
2.  ... ا  کددددابددددل  ا  جعبدددده  شددددددددددار ر  موجو   ر  جددددانبی  لوازد  کلیدددده  ا  گوشدددددددی  جعبدددده   ارائدددده 

 شو .نکته:  ر صورت مدد ارائه لوازد طبق نظر کارششاس از مبلغ خسارت کسر می
 ارائه گواهی بیمه یا شماره بیمه .3
 ارائه اصل فاکتور خرید .4
  ر سامانه همتاگوشی   imeiت  مرحله آخر انتقال مالکی .5
 ارائه شماره شبا به ناد مال  گوشی .6
  ریافت خسارت .7

 

افرا ی که  ر شدددددددهرهای  یگر  به جز تهران  هسدددددددتشدد این امکدان اجو   ار  که با همداهشگی   نکتده :
 قبلی مدارک ا موار  مور  نیاز را را از طریق  ست برای بیمه لشد ارسال نمایشد.

 
بو ه ا از   به عهده مشتتیریماه   ر سددامانه همیا   3هزیشه مربوط به اماد سددرقت  به مدت   نکته :

 ر میگر  .مبلغ خسارت کس

 

 

 

 

 

 

 

 



b.   شکستLCD 
 

b.  مراحل بعد از شکستLCD  در بیمه |VIP  شکستLCD یکساله 
را به بیمده لشدد اماد ا اقداد به  LCDشدددددددکسدددددددتگی    راز میبدایسدددددددت  5حداکثر ظرف مدت  .1

  تکمیل فرد اماد خسارت نمایید.
 

     b دریافت خسارت | در بیمه .VIP  شکستLCD یکساله 

با  ر  سدددت  اشدددتن گوشدددی خو  به همراه جعبه ا بیمه نامه  یا شدددماره بیمه  به بیمه لشد   .1
مراکز   ا از تایید شدددکسدددتگی توسددد  کارشدددشاس مربوطه گوشدددی به یکی از  .نماییدمراجعه 

 شو .تعمیرگاه مور  امتما  بیمه ارجا   ا ه می
% هزیشه را  ر اخت ا 50توسددد  تعمیرگاه شدددما تشها   LCD ا از بررسدددی ا اسدددتعاد قیمت  .2

 باشد.مابقی هزیشه بر مهده بیمه می
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VIP شرای  کلی بیمه

 

رجیسدتر شدده باشدد ا ناد ا مدل ا سدریال  بت شدده  ر سدامانه  قبل از  تلدن همراه شدما حتما باید .1

 همتا با گوشی شما مطابقت  اشته باشد.

 حتما باید  ر کیور شرکت خدمات  ا از فراش معتبر  اشته باشد.تلدن همراه شما  .2

نامه  ر سدددابت بیمه  ر اخت خسدددارت مشوط به فعال سددداز  ب مهتشها خرید بیمه نامه کافی نبو ه ا  .3

 باشد.لشد مي

کشید ا  رخواسدددت فعالسدددازی را  بت  بعد از خرید زمانی که اطامات را  ر سدددامانه بیمه لشد اار  می .4

راز بیمه برای شددما فعال شددده ا زمان شددرا  بیمه از راز فعال شدددن آن محاسددبه    5بعد از کشید می

 گر  .می

قابل خریداری   LCDیک ستتتتتاله شتتتتتکستتتتتی    یا   شتتتتته ماهه ستتتتترقتموبایل، به صدددددورت    VIPبیمه  .5

 فعال کشید .   IMEIتوانید فق  یکی از این  ا را برای هر  شما می.است

 ر هشگاد  ریافت    بعد از حا  ه ا کشید،هشگاد فعالسدازی بیمه اار  میآزمایی مید صداتی که راسدتی .6

 خسارت ان اد خواهد شد. 

لذا قبل از خرید توجه کشید گوشدی شدما طبق شدرای  بیمه، م از به بیمه شددن باشدد ا هشگاد  بت  

 اطمیشان حاصل فرمایید.  می صات از صحت آن

میدد صددات تلدن همراه  بر   شدد و ا  میدد صددات اار  شددده  میدد صددات  مسددلولیت مدد مطابقت

 باشد.مهده خریدار می

جبران خسددارت بر اسدداس قیمتق ااقعیومحصددول  ر اخت خواهد شددد ا اظهار شدد و  رباره قیمت   .7

 بداشددددددددد. میتر حق بیمددهسددددددددازی بیمدده، صدددددددرفداً جهددت محدداسدددددددبدده  قیقمحصدددددددول  ر هشگدداد فعددال

گر فق  به ااقعي ب مه شدددددددده باشدددددددد ب مهقانون ب مه :  رصدددددددورتي که مالي کمتر از ق مت  10ما ه  

 .تشاسب مبلغي که ب مه کر ه است با ق مت ااقعي مال مسلول جبران خسارت خواهد بو 

  ستا 3اسدت نباید ممری بیش از   میلیون تومان  10کمیر از همراهق کارکر ه شدما اگر ارزش ریالی تلدن .8

 شو . لحاظ می  اشته باشد؛ زمان خرید با توجه به تاریخق فاکتور مهر ار فراشگاه

 ارهدای ا دل،   اشدددددددتده بداشددددددددد مثدل  ر م  میلیون  10بیشتتتتتتتیر از  همراه شدددددددمدا ارزش ریدالی  اگر تلدن

 گر  . احتسا  می سا  5سامسونگ، شیائومی ا...   زمان خرید تا 

 نید از خدمت  ریافت خسارت استدا ه کشید. ر طول مدت بیمه نامه تشها یکبار میتوا .9

 باشد.نامه مینامه برابر با تاریخ مشدرج  ر بیمه مدت امتبار بیمه  .10

گر نسبت به جبران هزیشه بعد از آن هیچ  باشد ا بیمه راز از زمان حا  ه می   5مهلت اماد خسارت  .11

 گونه مسلولیتی ندار .



گذار همه باید متعلق به ی  ا بیمه   رجیستر شدهشماره موبایلی که گوشی رای آن  ا  گوشی    مال  .12

 کد ملی باشد. 

 . به هیچ عنوان محصو  بیمه مرجوع  نداردسازی بیمه برای میتری، به  لیل ارسال کد فعال  .13

ارائه شده ا کارگزاری بیمه لشد مسلول فعالسازی ا رسیدگی به امور   .14 این بیمه توس  بیمه معلم 

 این طرح است.  انحصاری صرفاً فراششده 140باشد، موبایل مربوط به بیمه می 

 موار  مربوط به بیمه سرقت کلی 

 رصدد اسدت  یعشی   50گر   ا  رصدد جبران خسدارت میلیون محاسدبه می 25ارزش موبایل تا سدقف   .15

 میلیون خواهد بو  .  5میلیون ارزش  اشته باشد، جبران خسارت آن 10اگر موبایل شما 

  سددددقف  iphone13 proمیلیون تومان  مثل   25های باالی ارزش گوشددددی ر طرح بیمه سددددرقت برای  .16

 شو .را شامل می 12.500.000میلیون محاسبه ا سقف جبران خسارت یعشی  25ارزش | یعشی 

 ا از  ریافت خسارت  ر بیمه سرقت، ش و هیچگونه حق مالکیتی بر گوشی سرقتی خو  ندار   .17

 گوشی سرقتی خواهد بو . ا شرکت بیمه مال 

 

 LCDموار  مربوط به بیمه شکستگی

 

 گوشی بیمه شده  ر بازار موجو  باشد. LCD ر صورتی ان اد مییو  که  LCDتعویض  .18

 .باشدنمی LCD شکست  ر   یت شامل بیمه ا  بدنه، اطری، فریم  ستگاهبخسارات اار ه به  .19

کلیه خساراتی که از تعمیرات نامشاسب ت هیزات بیمه شده ناشی شده باشد، شامل بیمه شکست   .20

LCD  باشد.نمی 

 که آ ار شکستگی رای آن به اضوح می و نباشد مور  تعهد این  وشش نمی باشد.   LCDخسارت    .21

 

 


