
کالم آخر
بــا توجــه بــه آمــار بــاالى تصادفــات رانندگــى 
ــن  ــور و همچنی ــى از آن در کش ــات ناش و تلف
وســیل  زلزلــه  همچــون  طبیعــى  بالیــاى 
(بــه ویــژه در ســال هــاى اخیــر) داشــتن 
پوشــش هاى بیمــه اى مناســب بســیار ضــرورى 

و حیاتى است. 

شــرکت بیمه دانا در طــرح مهردانــا، باکیفیت ترین 
ــیوه  ــن ش ــا بهتری ــه اى را ب ــاى بیم ــش ه پوش
پرداخــت حــق بیمــه "یعنــى پرداخــت 12 قســط 
ماهانــه از طریــق تســهیالت بانکــى بــدون کارمــزد 

و ضامن"   ارائه مى نماید.

اعطاى تسهیالت بانکى
جهت خرید انواع بیمه نامه

تلفن گویا: 82468 - 021

بدون مراجعه به بانک
بدون کارمزد و ضامن

نحوه پرداخت اقساط 
تسهیالت توسط بیمه گذاران 

محترم طرح مهردانا:
ــاط  ــت اقس ــى بایس ــرم م ــذاران محت ــه گ بیم
ــه  ــه ب ــید ماهان ــود را در سررس ــهیالت خ تس
شــماره کارت بانکــى تخصیــص داده شــده نزد 
ــران پرداخــت  ــر ای ــنه مه ــرض الحس بانــک ق
نماینــد. پرداخــت اقســاط از روش هــاى زیــر 

امکان پذیر است:

پرداخت کارت به کارت  
پرداخت اینترنتى  

خدمتى نوین از بیمه دانا  



شــرکت  نماینــدگان  مهردانــا  طــرح  در 
ــه، ــه نام ــدور بیم ــر ص ــالوه ب ــا ع ــه دان بیم
ــک  ــهیالت از بان ــت تس ــل ادارى دریاف  مراح
در  نیــز  را  ایــران  مهــر  الحســنه  قــرض 

کوتاهترین زمان ممکن انجام مى دهند.

رشته هاى بیمه اى 
طرح مهردانا:

مدارك مورد نیاز 
جهت صدور بیمه نامه:

اصل بیمه نامه سال گذشته  
تصویر کارت شناسایى وسیله نقلیه  

مدارك مورد نیاز جهت 
بهره مندى از تسهیالت:

تصویر صفحه اول شناسنامه  
تصویر کارت ملى جدید   

(افراد داراى کارت ملى قدیمى   
مى بایست تصویر رسید اقدام جهت  

دریافت کارت ملى جدید را ارائه نمایند)   

یک برگ چک صیادى بابت  
ضمانت بازپرداخت اقساط  

طرح مهردانا در یک نگاه
براى خرید بیمه نامه مى توان   
از تسهیالت بانکى استفاده کرد؟  

تسهیالت بانکى بدون کارمزد   
و ضامن هم وجود دارد؟  

براى دریافت تسهیالت بانکى   
حتماً باید به شعب بانک مراجعه نمود؟  

شــرکت بیمــه دانــا بــراى اولیــن بــار در صنعت 
بیمــه کشــور در راســتاى حمایــت از هموطنان 
گرامــى و تأمیــن مالــى بیمــه گــذاران محترم، 

طرح مهردانا را ارائه نموده است.
از آنجایــى که ســرلوحه کارى شــرکت بیمــه دانا، 
ارائــه خدمــات بیمــه اى شایســته بــه هموطنــان 
گرامــى بــا ایجــاد کمتریــن دغدغــه مالى اســت، 
در ایــن طــرح بیمــه گــذاران محتــرم مــى توانند 
حق بیمه خود را از محل تسهیالت قرض الحسنه 
12 قســط ماهانــه کــه بــدون کارمــزد و ضامن و 
بــا کمتریــن تشــریفات ادارى و بــدون نیــاز بــه 
مراجعــه شــعب بانــک ارائــه مــى گــردد، 

پرداخت نمایند. 


