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 خاورمیانهزندگی معرفی شرکت بیمه 

و بوا    هشیوزنیگیمور وتوی  واولین ووونهایشوکی تخونی  یمو ن ی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه)سهامی عام( به عنووان  

ی اسوالمی  زیر نظر بیمه مرکزی جمهور زندگی و مستمری کشور، ترین شرکت بیمهانداز دستیابی به جایگاه پیشرفته چشم

-بیموه  در زمینوه خوود  و متمایز  شرکت بیمه زندگی خاورمیانه برآنست تا با ارائه محصوالت جدید نماید. ایران فعالیت می

با اسوتانداردهای  ، مطابق بکارگیری کارشناسان باتجربهو کشور خبرگان و نخبگان صنعت بیمه استفاده از با  و ی زندگیها

 انداز خود دست یابد. و با کسب حداکثر رضایت مشتریان به چشم فعالیت نمودهالمللی بین

هوای   توراز بوا شورکت    هوم ای  سوازی محصووالت بیموه    ترش و غنوی شایان ذکر است شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با گس

گشووده و بورای حروور فعوا  در عرصوه       المللی بیمه زندگی، فصلی جدید در حوزه خودمات بیموه زنودگی کشوور     بین

 المللی عزم خود را به کار بسته است. ای و بین فرامنطقه

 

 افراد های بازنشستگیدغدغه

شوتا  بیشوتری بوه خوود      رسد تعداد بازنشستگان ، به نظر می1360های ابتدایی دهه  با توجه به نرخ رشد جمعیت در سا 

 یبازنشسوتگ  یهوا  صوندو   از محو   شوان یا یافتیدر زانیدهد م یبازنشستگان نشان م یمال تیوضع یبررسخواهد گرفت. 

   متوسط را ندارد. یزندگ کی یالزم برا تیکفا

خاص خود را دارد و برای اقشار مختلف، اضطرا ، نگرانی و فشار موالی را بوه    روحیمالی و یا  آسیب های بازنشستگی 

یکوی از   یابود. موی هوا افوزایش    کاهش و هزینوه  های قب  نقدینگی افراد نسبت به دوره معموالآورد. در این دوره، همراه می

ها به دلی  کهولت سن، توانایی انجام کار  های ذهنی بازنشستگان، مسائ  اقتصادی است. آنیتها و مشغول مهمترین دغدغه

 دهند. را ندارند، در نتیجه بزرگترین منبع در آمد خود را از دست می

هوای   از کشورهای جهان شام  برخی از بزرگترین اقتصادهای در حا  توسعه مانند برزیو ، چوین و هنود،  ور     در نیمی 

هوای دولتوی و خصوصوی وجوود دارد. بودین ترتیوب افوراد در دوران         ای بورای کارمنودان در بخوش   بازنشستگی جداگانه

گردنود و حقوو     منود موی   تمری نیوز بهوره  بازنشستگی خود عالوه بر دریافت حقو  بازنشستگی از مزایای  ر  بیمه مسو 

 کنند. دریافت می دوممستمری 

  اقتصوادی ،  موادی   نیازهای  همزمان  که  الییابد در ح می  کاهش ه افراد بازنشست  برای  لیتکار و فعا  امکانات  که  این  به  باتوجه

و   پیوری   روزگواران   برای ادزمادرآمد   یک  تهیه  برای  حلی  راهتکمیلی مستمری   های بیمه کند، پیدا می  آنها افزایش  و درمانی

و افوراد    است  شده مواجه  مردم  عامه  و درخواست  با استقبا   و مترقی  پیشرفته  در کشورهای  نامه بیمه  نوع  این.  است  ناتوانی

 .گردند مند میاز مزایای آن بهره بازنشستگی  در دوران
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 کشورهای بازنشستگی صندوق

در سطح کشور هجده صندو  بازنشستگی وجود دارد که از این تعداد چهار صندو  اصلی تامین اجتمواعی، بازنشسوتگی   

کنند. این چهار صندو  بخش چشومگیری   کشوری، فوالد و روستائیان و عشایر در زیر مجموعه وزارت تعاون فعالیت می

ا با هدف ترومین آینوده کارکنوان دولوت، پرداخوت مسوتمری و       ه از بازارهای مالی کشور را در اختیار دارند. این صندو 

 های درمانی و بیکاری به منظور ایجاد رفاه اجتماعی ایجاد شده است.   برقراری بیمه

 

 اهمیت بیمه تکمیلی مستمری 

سواختار    اعیو اجتمو   اقتصوادی   در توسعه  ریشه  جهان  و مترقی  پیشرفته  کشورهای  در کلیه  خصوصی  بازنشستگی  های بیمه

  روزگوار مشوکالت    . در ایون  اسوت   و از کارافتواده   پیر، مسن  افراد  برای  اقتصادی  ایجاد پوشش  آن  دارد و هدف  بیستم  قرن

  بورای   کوار و فعالیوت    امکانوات   کوه   این  به  رود. باتوجه شمار می  به  مهم ای مسئله  سالخوردگان  و اقتصادی  مالی  منابع  تأمین

کنود،   پیودا موی    آنها افوزایش   و درمانی  و اقتصادی  مادی  نیازهای  همزمان  که  یابد در حالی می  کاهش و مسن  اد بازنشستهافر

 .   است  و ناتوانی  پیری  روزگاران  برای  درآمد اضافی  یک  تهیه  برای  حلی  تکمیلی مستمری راه  های بیمه

  و افوراد در دوران   اسوت   شوده  مواجوه   موردم   عامه  و درخواست  با استقبا   و مترقی  فتهپیشر  در کشورهای  نامه بیمه  نوع  این

  عمور احتموا  حیوات  ووالنی      هوای  بیموه   خالف، بر مستمری  های نامه گردند. در بیمه مند میبازنشستگی از مزایای آن بهره

 گیرد. قرار می  پوشش  و میر تحت  مرگ جداو   شده براساس  بیمه

 

 شرکت بیمه زندگی خاورمیانه طرح مستمری -هژویمحصول 
 

 ر  بیمه مستمری در شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با دریافت مجوز از بیمه مرکزی جمهووری اسوالمی ایوران، در سوا      

هوای مسوتمری، حیوات     کند حا  آنکه بیمه های عمر پوشش مرگ زودرس و نابهنگام را تامین می رونمایی شد. بیمه 1397

شده دارای عمر  والنی باشد، زنودگی اقتصوادی او را در ایوام    دهند چنانچه بیمه شده را تحت پوشش قرار میوالنی بیمه 

دهند. با توجه به افزایش امیود بوه    پیری و در مقاب  مشکالت مالی و اقتصادی ناشی از کمبود درآمد تحت پوشش قرار می

 های مستمری برای تامین درآمد آتی این قشر بسیار مناسب هستند.مهزندگی در کشور و افزایش جمعیت افراد مسن، بی

 

توسط وزارت کل علوم و تحقیقات کشور به امضا رسیده است و  1397بزرگترین قرارداد این طرح ارزشمند در آذرماه سال 

 شد. مند خواهندهای سراسر کشور از مزایای ویژه طرح مستمری بهرهتمامی کارکنان و اساتید دانشگاه
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 :قبل از دریافت مستمری  دورانی طرح مستمری در مزایا

 بیمه به روش ساالنه، شش ماهه، سه ماهه و ماهانه  امکان پرداخت حق 

 میلیون تومان به ازای هر بیماری( 50)تا سقف های خاص پوشش بیماری 

  میلیون تومان( 310)تا سقف   "حتی سر ان پوست" سر انانواع پوشش 

 میلیون تومان( 40)تا سقف  پزشکی ناشی از حادثه هایپوشش هزینه 

 پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کام  و دائم 

 میلیون تومان( 400)تا سقف  پوشش نقص عرو و از کارافتادگی در اثر حادثه 

 میلیون تومان( 500)تا سقف  پوشش فوت در  و  مدت پرداخت حق بیمه 

 در بهموراه سورمایه فووت  بیعوی     ) های سرپرسوت خوانواده  ادثه و پوشش دغدغهپوشش فوت در اثر ح

 میلیون تومان( 900تا سقف مجموع 

 هسود مشارکت در منافع عالوه بر سود ترمین شد اختصاص 

 اندوخته )از ابتدای سا  سوم(  %90نامه تا دریافت وام از مح  اندوخته بیمه 

 نامهامکان بازخرید بیمه 

  مالیات بر ارث مالیات و معافیت از 

 امکان انتخا  ذینفعان و سهم ایشان به دلخواه 
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 در زمان دریافت مستمری:  مستمریها و مزایای طرح ویژگی

 )پذیرا بودن سه ریسک مهم در زندگی انسان ) و  عمر، نداشتن درآمد، فوت 

  در صوورت فووت   سالگی)در صورت حیات شوخص(   106امکان دریافت هر میزان مستمری به دلخواه، تا سن .

 گردد.شخص )و انتخا  گارانتی(، مستمری با همان شرایط به وارث انتخا  شده پرداخت می

 امکان افزایش ساالنه مبلغ مستمری به دلخواه شخص 

 شدهعالوه بر سود ترمین زندگی خاورمیانه شرکت بیمه سود مشارکت در منافع مندی ازبهره 

 سا  دریافت مستمری(20)برای مثا  پس از  های دریافت مستمرینامه در  و  سا امکان بازخرید بیمه 

 نامه در  و  مدت دریافت مستمریمندی از مزایای گارانتی کردن بیمهامکان بهره 

  های دریافت مستمریامکان دریافت سرمایه فوت در صورت فوت شخص در خال  سا 

 

 

 سازیم!زندگی انعادالهن نیست. دقیقا  همان است هک خود می

 تصمیمات ما ست هک تعیین کننده است.

 

 از آنجا هک ره چیزی بهایی دارد!

 تصمیم با شماست   چون این زندگی شماست...
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 : در زمان دریافت مستمریها و مزایای طرح مستمری تکمیلی ویژگی تشریح

 زمان دریافت مستمری مدت 

 سالگی )در صورت حیات( مستمری  106بیمه تا سن شخص متقاضی از پایان مدت پرداخت حق

 نماید.دریافت می

 انتخا  گردد که  "العمرمادام"یا  "مدت معین"تواند بصورت مدت زمان دریافت مستمری می

 .شودالعمر انتخا  توصیه میگردد مادام

 

  روش ساالنه، ماهانه ، شش ماهه، سه ماهه به دلخواه شخصامکان دریافت مستمری به 

 های بازنشستگیهای ذکرشده، در خال  سا تواند به هر کدام از روششخص متقاضی می، 

 مستمری خود را دریافت نماید.

 

 مبلغ مستمری   ساالنه امکان افزایش 

 درصد افزایش  20صفر تا تواند میزان مستمری دریافتی خود در آینده را ساالنه از متقاضی می

 .دهد

  مبلغ مستمری افزایش گردد ، پیشنهاد میمستمری پایهزیاد این درصد بر مبلغ بسیار بدلی  تاثیر

 انتخا  گردد. % 10یا نهایتا  %5بصورت ساالنه 

 

 نامه در  و  مدت دریافت مستمریامکان بازخرید بیمه 

 شده(سالگی بیمه85سن تا )نهایتا  در صورت درخواست، در هر سالی از دریافت مستمری ،

تواند نسبت به بازخرید آن اقدام نموده و سرمایه موجود در صندو  بازخریدی را شخص می

سا  مستمری نسبت به بازخرید  20دریافت نماید. برای مثا  شخص میتواند پس از دریافت 

را دریافت نماید )سود مشارکت در منافع  بیمه نامه خود نامه اقدام نموده و مبلغ بازخریدیبیمه

تواند  نیز به این مبلغ افزوده خواهد شد(. دقت فرمایید که این مورد اختیاری بوده و شخص می

 همواره در زمان حیات به دریافت مستمری ادامه دهد.
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 نامه در  و  مدت دریافت مستمریمندی از مزایای گارانتی کردن بیمهامکان بهره 

  تواند تا پایان دوره گارانتی، شده در  و  مدت دریافت مستمری، ذینفع میفوت بیمهدر صورت

ساله، دریافت مستمری  30مستمری دریافت نماید. برای مثا  در صورت درخواست گارانتی 

سا  ترمین شده است و  30)چه درصورت حیات و چه در صورت فوت شخص( به مدت 

 گردد.الزاما پرداخت می

 تواند نامه و سن شخص در زمان شروع مستمری نمید که مجموع مدت گارانتی بیمهتوجه نمایی

سالگی  50دریافت مستمری در سن برای مثا  در ارتباط با شخصی که )تجاوز نماید.  106از 

 .(نمایدسا  انتخا   56سقف مدت گارانتی )ترمین( را  دگردد، نهایتا میتوانایشان آغاز می

 

  های دریافت مستمریسرمایه عمر در صورت فوت شخص در خال  سا امکان دریافت 

 مربوط  در صورت فوت شخص در هر سالی پس از شروع بازنشستگی، سرمایه عمر درخواستی

 گردد.به وراث ایشان پرداخت می به دوران دریافت مستمری،

 )انتخا  شده باشد، سرمایه فوت در زمان مستمری  در فرم پیشنهاد اگر مدت گارانتی)ترمین

 میلیون تومان انتخا  گردد. 200میتواند تا نهایتا 

  اگر مدت گارانتی)ترمین( در فرم پیشنهاد انتخا  نشده باشد، سرمایه فوت در زمان مستمری

 میلیون تومان انتخا  گردد. 500 سقفمیتواند تا 

  فوتهمان سرمایه همواره های دریافت مستمری، ثابت و در  و  تمامی سا  فوتمیزان سرمایه 

گذار، گردد با صالحدید بیمهپیشنهاد می به همین دلی  .بوددریافت مستمری خواهد او  سا  

 یا سقف مدت گارانتی این پوشش انتخا  نگردیده و در عوض مدت زمان گارانتی بیشتر

 انتخا  گردد.

 

 



 سازمان فروش پیشتازان خاورمیانه                         
 

 
 021-41363000تلفن:       15137-15511کدپستی:      10، شماره هفتم(، خیابان وزرا)خالد اسالمبولیتهران، خیابان  مرکزی: شعبه

8 

 

 

 شدهعالوه بر سود ترمین مندی از سود مشارکت در منافعبهره 

 شده، شخص متقاضی از سود مشارکت در منافع شرکت بیمه زندگی عالوه بر سود ترمین

شده تجمیع گردیده و در صندو  خاورمیانه نیز منتفع خواهد شد که سود مربو ه با سود ترمین

 ارزش بازخرید شخص لحاظ خواهد شد.

 

 : قبل از دریافت مستمریدر دوران مزایای طرح مستمری تکمیلی  تشریح

 بیمه به روش ساالنه، شش ماهه، سه ماهه و ماهانه   امکان پرداخت حق 

 روش پرداخت ساالنه تا جای ممکن  ،گذارگردد درصورت توانایی پرداخت بیمهتوصیه می

 انتخا  گردد.

 

 های خاص  پوشش بیماری 

 صورت درخواست،  در  و  مدت پرداخت حق بیمه )و قب  از شروع مستمری( متقاضی در

گیرد. این پوشش شام  چهار نوع بیماری)سکته قلبی، های خاص قرار میتحت پوشش بیماری

% 30 به میزانسکته مغزی، جراحی عرو  قلبی )کرونر( و پیوند اعرای حیاتی بدن( بوده و 

-یمیلیون تومان به ازای هر بیماری م 50سا  او  شروع شده و نهایتا تا سقف در سرمایه عمر 

 رسد. 

 

 پوشش سر ان 

 درصد سرمایه فوت و از  10معاد    در سا  او  ،شده به هر نوع سر اندر صورت ابتالی بیمه

درصد سرمایه  62شود و حداکثر تا سقف به آن اضافه می% 4سا  دوم تا سا  شانزدهم هر سا  

 فوت قاب  پرداخت است. 

  ،باشد.میلیون تومان می 310سقف پوشش سر ان در این شرکت 
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 پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه 

 میلیون  40تا سقف  فوت حادثهدرصد سرمایه  20گر عبارت است از در این پوشش تعهد بیمه

 تومان.

 باشد.مورد تعهد می حادثههای پزشکی ناشی از دقت فرمایید که در این پوشش تنها هزینه 

 

  شدهاختصاص سود مشارکت در منافع عالوه بر سود ترمین 

 شده، شخص متقاضی از سود مشارکت در منافع شرکت بیمه زندگی عالوه بر سود ترمین

خاورمیانه نیز منتفع خواهد شد که سود مربو ه با سود ترمین شده تجمیع گردیده و در حسا  

 ارزش بازخرید شخص لحاظ خواهد شد.

 

 گذارپوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت فوت بیمه 

  شده دو شخص متفاوت باشند، در صورتی که به هر علتی شخص گذار و بیمهکه بیمهدر مواردی

های آتی را تا زمان بیمه سا حقتمامی فوت نماید،  بیمهپرداخت حقهای گذار در  و  سا بیمه

 شروع مستمری، شرکت بیمه پرداخت خواهد نمود.

 های تکمیلی بیمهپوشش، سایر پوششگذار و استفاده از این مزیت ویژه: در صورت فوت بیمه-

 باشد.ضرایب تعدی  برقرار میتمامی نامه و همچنین 

 

 گذارپوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کام  و دائم بیمه 

 دچار ازکارافتادگی کام   بیمهپرداخت حقهای گذار در  و  سا در صورتی که به هر علتی بیمه

های آتی را تا زمان شروع مستمری، شرکت بیمه پرداخت بیمه سا امی حقو دائم گردد، تم

 خواهد نمود.

 های تکمیلی گذار و استفاده از این پوشش، سایر پوششمزیت ویژه: در صورت ازکارافتادگی بیمه

 باشد.ضرایب تعدی  برقرار می تمامی نامه و همچنینبیمه
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  حادثهپوشش نقص عرو و از کارافتادگی در اثر 

 )قطع، تغییر شک  و یا از دست دادن   منظور از نقص عرو یا از کارافتادگی دائم )کلی یا جزئی

نامه به ی تحت پوشش بیمهتوانایی انجام کار عروی از اعرای بدن است که به علت حادثه

وجود آید و حداکثر تا دو سا  بعد از وقوع حادثه بروز نماید و وضعیت دائم و قطعی داشته 

 اشد.ب

 درصد سرمایه فوت انتخا  گردد. 200یا  150، 100، 50تواند میزان این پوشش می 

 

 پوشش فوت در  و  مدت پرداخت حق بیمه 

  در صورت فوت  بیعی شخص متقاضی در سا  او  پرداخت حق بیمه، شرکت بیمه موظف

از  رف شخص شده ( را به وراث تعیینبرابر حق بیمه ساالنه 25است سرمایه عمر درخواستی)

پرداخت نماید. این سرمایه عمر در صورت درخواست شخص بصورت ساالنه افزایش خواهد 

 باشد.میلیون تومان می 500یافت و سقف آن 

 

 های سرپرست خانوادهپوشش تکمیلی فوت در اثر حادثه و پوشش دغدغه 

 عالوه بر  در صورت فوت شخص در اثر حادثه، شرکت بیمه موظف است سرمایه حادثه را نیز

سرمایه عمر به وراث بپردازد. این سرمایه حادثه در صورت درخواست شخص بصورت ساالنه 

)سقف مجموع  .باشدمیلیون تومان می 400 در حا  حاضر افزایش خواهد یافت و سقف آن

 ( .باشدمیلیون تومان می 900حادثه در این شرکت  فوت و سرمایه عمرسرمایه 

  برابر سرمایه عمر انتخا  گردد. 3یا  2،  1تواند میضریب فوت بر اثر حادثه 

 گردد.به وراث پرداخت می نیز نامه در صورت فوت شخص، ارزش بازخریددر این بیمه 
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 اندوخته )از ابتدای سا  سوم(  %90نامه تا دریافت وام از مح  اندوخته بیمه 

  دریافت مستمری، بدون ضامن و وثیقه های قب  از تواند در خال  سا می  ر  مستمریمتقاضی

 وام دریافت نماید.

 

 نامهامکان بازخرید بیمه 

 تواند نسبت به بازخرید در صورت انصراف شخص متقاضی مستمری به هر دلیلی، شخص می

 را دریافت نماید. "ارزش بازخریدی"آن اقدام نموده و سرمایه موجود در صندو  

  پذیر است. )بدون کسر هزینه(صدور بیمه نامه امکانروز پس از  30ابطا  بیمه نامه تا 

 باشد.پذیر نمیبازخرید بیمه نامه از ماه دوم تا ماه ششم تحت هیچ شرایطی امکان 

 

   معافیت از مالیات و مالیات بر ارث 

 باشد.مستمری دریافتی و ارزش بازخریدی شخص کامال معاف از مالیات می 

 کامال معاف از نمایدمیخص به وراث پرداخت مبلغی که شرکت بیمه در صورت فوت ش ،

 باشد.مالیات بر ارث می

 

 امکان انتخا  ذینفعان و سهم ایشان به دلخواه 

   در صورت وجود بیش از یک نفر در لیست وراث، درصد سهم هر شخص از ک  سرمایه قاب

 انتخا  است.
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 های تکمیلی:چکیده شرایط پوشش

 

 مدت انتظار تعداد خسارت سرمایه ورود و سررسیدسن  های تکمیلیپوشش

 

 فوت بر اثر حادثه

 0حداق  سن ورود: 

 74حداکثر سن ورود: 

 75سن سررسید: 

 برابر سرمایه فوت 1سال: تا  4-1

 برابر سرمایه فوت 2سال: تا  15-4

 برابر سرمایه فوت 3سال به باال: تا  15

 

 یکبار

 

 ندارد

نقص عرو و 

اثر ازکارافتادگی در 

 حادثه

 0حداق  سن ورود: 

 74حداکثر سن ورود: 

 75سن سررسید: 

 

 % سرمایه فوت%200،%150،%100 ،50

 

 چندبار

 

 ندارد

 

های پزشکی هزینه

 ناشی از حادثه

 0حداق  سن ورود: 

 74حداکثر سن ورود: 

 75سن سررسید: 

 

 40% سرمایه فوت حادثه تا سقف 20

 میلیون تومان

 

 چندبار

 

 ندارد

 

معافیت از پرداخت 

 حق بیمه

 18حداق  سن ورود: 

 60حداکثر سن ورود: 

 65سن سررسید: 

 

 بستگی به مبلغ حق بیمه دارد.

 

 یکبار

 

 ماه 6

 های خاصبیماری
)سکته قلبوی، سوکته مغوزی،    

عموو  جراحووی قلووب بوواز و  

پیونوووود اعرووووای اصوووولی 

قلب،کبد،ریه، کلیه و مغز »بدن

 «(استخوان

 

 0حداق  سن ورود: 

 60حداکثر سن ورود: 

 65سن سررسید: 

 
 

میلیون  50% سرمایه فوت تا سقف 30

 تومان به ازای هر بیماری

به ازای هر 

 بیماری یکبار

 
 

 ماه 3

 

 

 سر ان

 

 0حداق  سن ورود: 

 60حداکثر سن ورود: 

 75سن سررسید: 

 % سرمایه فوت در سا  او ،10

% اضافه 4ام ساالنه  16از سا  دوم تا 

 شود. می

 % سرمایه فوت62حداکثر تا 

 میلیون تومان 310تا سقف 

 

 

 یکبار

 

 

 ماه 6
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 پرداخت اولین حق بیمه:  روش

 ها()قاب  پرداخت در تمامی بانک        IR040780100710810707072226  یپرداخت به شماره شبا .1

 به نام بیمه زندگی خاورمیانه

 شعبه بخارست –گذاری کوتاه مدت بانک خاورمیانه  حسا  سپرده سرمایه

 

   "پیش پرداخت"در بخش    Portal.melico.irاز  ریق سایت  آنالین پرداخت .2

و ورود ا العات  "اختدپیش پر"توان با مراجعه به بخش در این روش کاربردی، ساده و در دسترس می

به یکی از  "تایید"و زدن گزینه  شماره موبای  و مبلغ حق بیمه( ،تاریخ تولدگذار، ه )کد ملی بیمهشددرخواست

 واریز اولین حق بیمه اقدام نمود: دو راه زیر نسبت به

 پرداخت آنالین -

 درصورت انتخا  این گزینه، با هدایت به صفحه بانک و با استفاده ازا العات کارت بانکی نسبت به پرداخت

 اقدام نمایید. اولین حق بیمه

 

 ارسا  لینک پرداخت با اس ام اس -

ارسا  گردیده و میتواند از  ریق گذار بیمه خطدرصورت انتخا  این گزینه، پیامکی حاوی لینک پرداخت به 

 موبای  خود و با اتصا  به صفحه پرداخت، نسبت به واریز اولین حق بیمه اقدام نماید.

 
 

 :آتیهای روش پرداخت حق بیمه

 ."پرداخت حق بیمه"پرداخت آنالین از ریق سایت شرکت بیمه زندگی خاورمیانه از بخش 

 

 

 با استفاده از نام کاربری و رمز عبور اختصاصی خود و با مراجعه به: لطفا :توجه

sib.melico.ir/مکاتبات/ هافایلها و دستورالعم   

 برخوردار گردید.شرایط عمومی و خصوصی و  هابخشنامههمواره از ا العات 

 

 

 

 

 

 ها برای شمابا آرزوی بهترین

                برزگر 


