
 مطالعات اجتماعی  
 بیمه و مقابله با حوادث

 
 

 ...بیمه آرامش زندگی ما 



 وجود آمده است ؟به چرا بیمه 

های جانی و جبران زیان موسسه بیمه، برای 
 .مالی به وجود آمده است

.این فایل فقط برای مشاهده می باشد   



یک قرارداد بین بیمه گر و بیمه شونده بیمه     
 .است ( بیمه گذار ) 

 بیمه چیست؟

.این فایل فقط برای مشاهده می باشد   



بیمه حق موسسه بیمه گر، در قبال دریافت  
 چه تعهدی میدهد؟

تعهد می کند که در قبال دریافت حقّ  بیمه از 
بیمه شونده، خسارات ناشی از حوادث معینی را  

 .جبران کند

.این فایل فقط برای مشاهده می باشد   



 بیمه ی مرکزی جمهوری اسالمی 

  نظر زیر بیمه موسسات ی کلیه
 . کنند می فعالیت مرکزی ی بیمه

.این فایل فقط برای مشاهده می باشد   



و نظارت بر فعالیت و عملکرد آن ها را به عهده دارد بیمه  هدایت ( 2
ی مرکزی نظارت می کند تا موسسات بیمه، وظایف خود را به درستی 

 .مشتریان نیز از نحوه ی کار آنها رضایت داشته باشد دهند و انجام 

 فعالیت ها ی بیمه مرکزی 

ی مرکزی قوانین و مقررات الزم را برای موسسات بیمه بیمه  (1 
 .کند تدوین می 

.این فایل فقط برای مشاهده می باشد   



.این فایل فقط برای مشاهده می باشد   



 انواع بیمه

 اجباری.  1
طبق قانون افراد باید این  

 .بیمه ها را انجام دهند 

 اختیاری. 2

افراد داوطلب می شوند که  
برای حوادث احتمالی از بیمه  

 .استفاده کنند 

.این فایل فقط برای مشاهده می باشد   



 بیمه از نظر خدماتی
 بیمه ی آتش سوزی      بیمه بیکاری                                                     

 

 

 

 بیمه ی سرنشین خودرو   بیمه عمر                                                        

 

 

 

 ه ی از کار افتادگیبیمه ی بهداشت و درمان                                       بیم 

.این فایل فقط برای مشاهده می باشد   



موتوریدارندگان وسایل نقلیه ی   
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 باید موتوری نقلیه وسایل دارندگان همه قانون، طبق•
 مالی و جانی حوادث برای را خود خودروی سالیانه

 حوادث، وقوع هنگام در تا کنند بیمه تصادفات از ناشی
 اتومبیل، به خسارات یا درمانی های هزینه برای بتوانند

 .کنند استفاده بیمه های کمک از
.این فایل فقط برای مشاهده می باشد   



در این کارت بیمه کدام حوادث را تا سقف چه 
 مبلغی تعهد می کند؟

بیمه های مختلف از نظر شکل 
کارت بیمه متفاوت هستند  و 

در اینجا تعهد ها ی اصلی مورد 
 .نظر ما تعهد جانی و مالی بوده 

.این فایل فقط برای مشاهده می باشد   



همچنین بر طبق قانون، کلیه سازمان 
ها، صاحبان بنگااه هاا، شارکت هاا و     
کارفرمایااان، وظیفااه دارنااد همااه ی  
کارکنان و کارگران خود را در مقابل 

 .، بیمه کنندحوادث ناشی از کار
.این فایل فقط برای مشاهده می باشد   



بیمه شوند تا اگر حادثه ای برای  , کار گران باید برای حوادث ناشی از کار 
.ند  آنها پیش آمد بتوانند هزینه های درمان یا از کار افتادگی دریافت کن  

.این فایل فقط برای مشاهده می باشد   



 بیمه ی بهداشت و درمان
بیمه ی بهداشت و درماان  پوشش افرادی که تحت 

هستند می توانناد بششای از هزیناه هاای پزشاکی      
را مانند عمل جراحی، آزمایشگاه، خریاد دارو  خود 

 .کننداز طریق بیمه دریافت می ... و 

.این فایل فقط برای مشاهده می باشد   



چیست ؟بیمه ی دانش آموزی   
شما دانش آموزان در  اگر برای 

حوادثی پیش بیاید موسسه   مدرسه
ای وجود دارد که هزینه های ناشی  

کندو  می پرداخت از این حوادث را 
مدت اعتبار آن تا پایان سال  

 .تحصیلی است 

.این فایل فقط برای مشاهده می باشد   



 در اینجا ما چه نامی داریم ؟
 کسی که مارا بیمه می کند چه نامی دارد ؟

 موسسه و (شونده بیمه) شما مدرسه، در 
 (گر بیمه) کند می بیمه را شما که ای

 . شود می     نامیده

.این فایل فقط برای مشاهده می باشد   



 پایان•
.این فایل فقط برای مشاهده می باشد   


