
 

1 
 

ARH-437       ARH-436 (Source) Bime2543.net 

 ه نام خداب 

که در چند شرکت بیمه فعالیت  )هستم( کشور شدم در بیمهی عرضه یترین و پویاترین شبکهمن عضو بزرگ

 به منهای شبکه رو در من ببینید و توجه فرمایید و در پایان خوام که متفاوت بودن آموزه. امروز ازتون میهکنمی

 از صفر تا بیست نمره بدید.

بینی و مدیریت کلمه بیمه یعنی پیشی ریشه .کنمای فعالیت میبیمهی طور که گفتم من در یک شبکههمان

ما خیلی کمه و حتماً  یهای آینده در جامعهروشنی. البته فرهنگ کنترل ریسکها و تبدیل بیم به امید و ترس

های ولی اجازه بدید مدیریت ریسک .سازی نقش خواهید داشتشما به شرط مؤثر بودن اطالعات من در این فرهنگ

 تر کنم.آینده را با چند تا سؤال واضح

مرکز درمانی  ککستگی که نیاز به مراجعه به یش ککوچک مثل پیچ خوردن پا و خدای نکرده یی حادثه کی

 قدر هزینه داره؟ه سرپایی تموم بشه چ که گرفتگیگچ کو ی هداشته باش

آیا این مبلغ پول را آماده  ،م: اگر شما به هر دلیل همراه فردی باشید که دست یا پاش رو گچ گرفتندوخب سؤال د

ون بلکه از ترا به راحتی پرداخت کنید ولی نه از جیب الوقوعشدید که این ریسک ممکندارید یا خوشحال می

 ؟هاتونفرهنگ مدیریت ریسک

کنیم. در می سازی را لمسبهتر نیاز به این فرهنگ ،تر صحبت کنیمهای بزرگخب سؤال بعدی: اگر از واقعیت

دونید هر روز شما می .تصادفاتشه به منجر به جرح یا فوت مربوط می یهترین آمار حادثبزرگ ،امروز مای هجامع

 کنند؟شن و چند نفرشون متأسفانه فوت میچند نفر در کشور ما به علت تصادف راهی بیمارستان می

 جدول تکمیلی

 خوبی بدید. یقرار شد که اطالعات مفید و ساده و مؤثری تقدیمتون کنم که شما هم به من نمره

برای یک  حق بیمه تومنهزار  70تا  ۵0 بافقط میلیون تومن  10تا  ۵بین های بیمارستانی حوادث! هزینه یبیمه

 ای برای سؤال دوم هست؟کنندهقانعجواب  ،سال

های فرهنگ مدیریت ترس هاگر قرار باش :کنمتقدیمتون می عمرنامه الب یک بیمهقتر رو در ولی ریسک بزرگ

 آینده را بررسی کنیم باید یک جواب دقیق به این سؤال بدهیم.

 یک کفن و دفن چقدر هزینه داره؟

د نه جای امن برای چنین ریسکی کنار نذاشتی ،مولین چنین پولی رو آمادهتما حتی می ریب به اتفاق جامعهقاکثر 

بین مدیریت این ریسک برای اگه  .سخته خیلیپول  اینتهیه  ،هاهو واقعاً در شرایط بحرانی روحی و عاطفی بازماند
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نامه خوبی برای مرتفع کردن این بیمه کنیم.هزار تومن هزینه  1۵0تا  70فقط  ،میلیون غرامت فوت ۵0تا  30

 الوقوع هست؟یمریسک حت

. ولی حاال هرسعالی به شما معرفی کردم که فقط در صورت اتفاق و حادثه به دادمون می ینامهتا بیمه 2تا اینجا 

شه شروع می تومنهزار  ۵00تره و از سالی تر معرفی کنم که یک خرده گروننامه خیلی عالیخوام یک بیمهمی

های انداز و مدیریت خرجفرهنگ پس ،ایشه و سوای ایجاد فرهنگ بیمهون مستهلک نمیتولی به هیچ عنوان پول

ده که برای هتون اجازه میسپاره و بانگیز آیندمون و حتی بازنشستگی رو به خود شما میبخش یا غمبزرگ شادی

 تصمیم بگیرید. شخصا ،بازنشستگی خودتونزمان 

کنید ؟ فکر میدیگهسال  30سال دیگه؟ یا  20سال دیگه بازنشستگی دریافت کنید یا  10مثالً شما دوست دارید

یک زندگی  تاشید و چقدر ماهانه نیاز دارید ما شما در چه سنی بازنشسته می یهای جامعهبا توجه به واقعیت

 خوب داشته باشید؟

 سن و مبلغ؟ یادداشت شود:

مدیریت کنیم باید ببینیم  بخواهیمازدواج فرزندان و شروع به کار یا حتی خرید خونشون را  یحاال اگه هزینه

 های شما چقدر هزینه داره؟به نظر شما ازدواج بر اساس فرهنگ و سنت؟ چقدر هزینه داره

ذاری با گای در یک مکانیزم سرمایههای ارزشمند بیمهنامه بهتون معرفی کنم که به غیر از پوششاگه یک بیمه

و تمامی مبالغ پرداختی شما براتون  بشیدهای بیمه های سودآور شرکتشریک فعالیتشما  ،مرکزی ینظارت بیمه

 یبه پاسخ شما رو بهتون برگردونه بیمه خیلی عالی تر یا نزدیکانداز بشه و در پایان قرارداد ارقامی بزرگپس

 هست؟

 جواب: بله

باز هم به  میلیون تومن16هزار تومن سالیانه تا  ۵00سال به انتخاب شما و از  30سال تا  ۵ی زندگی که از بیمه

 تهیه شده.انتخاب شما 

 کنم.نامه رو خیلی ساده و مؤثر تقدیمتون میمیلیون تومنی تمامی مشخصات این بیمه 2من با یک مثال 

 ی نیست.زیادهزار تومن که مبلغ  160میشه ماهی تومن میلیون  2

و از سال پنجم تا پایان  %13سال دوم  2برای   %16سال اول  2مرکزی برای ی گذاری، بیمهسرمایهدر قسمت 

سود شرکت بیمه هم باید به  درصد 7تا  2که تر اینده ولی جالبسود می یتضمین ،هابیمهبه حق %10قرارداد 

 این تضمین اضافه بشه )سود مشارکت(
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سود قطعی پرداخت کردند. بیایید یک حساب سرانگشتی ساده بکنیم تا مکانیزم  %18سال گذشته باالی  ۵در 

آینده تصمیم  یدرباره ترراحتمرکب رو بهتر درک کنیم و سودهای تضمینی و مشارکت به صورت ماه شمار 

 بگیریم.

های بسیار ارزشمندی میلیون حق بیمه در ازای پوشش 40میلیون پرداخت کنیم جمعاً  2سالی  ،سال 20اگر 

میلیون  200شما  ،سود %1۵دم ولی پایان سال بیستم با فرض فقط پرداخت کردیم که در قسمت عمر توضیح می

 .میلیون 300شه این عدد می همیانگین سودهای بیست سال آینده باش %18اندوخته دارید و اگه فقط 

تونه مؤثر های آخر چقدر میساله انتخاب کنید چه مزیتی داره و سود مرکب سال 30بیمه رو حاال اگه همین حق

 باشه؟

 و یک میلیارد اندوخته ایهای ارزشمند بیمهمیلیون بابت پوشش 60میلیون جمعاً  2سال، سالی  30

اندوخته مطمئن و با تضمین داشته باشیم که در حالت عادی هرگز یک ولی  ،یمتومن بابت بیمه بدمیلیون  60

که نخواهیم هزار تومنی ماهانه نداشتیم و واقعیت این 160های کوچک اندازانداز چنین پولی رو با پسفرهنگ پس

 داشت.

جا و یکتونید کل پول رمیلیاردی دارید که می 2 یباشه شما اندوخته %18اگه میانگین سودهای آینده فقط 

 1۵مونه. ماهی به عنوان مستمری ماهانه بگیرید و اصل پول هم براتون محفوظ می %۵/1که تحویل بگیرید یا این

 ما هست؟ یآیندههای ن بازنشستگی مطمئن و مدیریت ریسک سالممیلیون تو 30تا 

 تشریحتعدیل رو براش  %20تا  ۵م و هیدوضیح میتتورم را ، سال دیگه این پول ارزش نداره 30اگه گفت )

 (کنیم.می

 سمت عمرش چهار پوشش ارزشمند داره. ق

 .هاانسان یالوقوع زندگی همهزیبای غرامت فوت واقعیت حتمیی پوشش زندگی یا کلمه. 1

 تومن میلیون ۵0برابر مبلغ واریزی یعنی  2۵

 زه!اراضافه داره. ببینیم میی ینههزار تومن هز 200تا نهایتاً  70تا پوشش بعدی اختیاریه و میانگین بین  3

... )اشاره خفگی، تصادف وبرق گرفتگی، ، پرت شدن از ارتفاعپوشش حادثه: هر مرگی به غیر از مرگ طبیعی . 2

 .تومنمیلیون  200برابر مبلغ سال اول براساس مثال  100تا  به آمار(
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طور ناگهانی یکی از اعضا یا حتی عزاداری رو که پیش از موعد و به یخانوادههای یک این پول دغدغهبا آیا 

تونه پوشش تکمیلی عالی برای این کنیم؟ میسرپرست خانوادشو از دست داده رو به شایستگی مدیریت می

 نامه باشه؟بیمه

 پیوند اعضا و عمل قلب بازقلبی، مغزی، انواع سرطان، انواع ی و پرخرج سکته بیماری خاص چندپوشش امراض: . 3

 و ...

ای سالمتیشو از دست بده که مورد های بیمهخدایی نکرده در سال ربراساس شغل بیمه شده اگ از کارافتادگی:. 4

از کار افتاده  یهشد های آینده با شرکت بیمه است و بیمههای سالحق بیمه ه، پرداختتأیید پزشک قانونی باش

 تونه مستمری بگیره.رسه و میگذاری میولی در پایان به مزایای سرمایه .کنههیچ مبلغی پرداخت نمی

 :خواص این بیمه نامه

 اندوخته از سال دوم به بعد %90وام:  •

 ازدواج خردساالن هست؟ی هزینه عالی مدیریت  ،نامهآیا این بیمه

ز سال پنجم به بعد اول، فسخ با ضرره و اسال  ۵نامه رو فسخ کنید ولی باید بدونید در تونید این بیمهفسخ: می •

 با سود فسخ میشه.

 کنم؟عالی رو به شما معرفی ی نامهآیا من خوب و ساده و مؤثر تونستم چند تا بیمه

 انداز ما رو یاری کنید؟پسانداز یا بیسازی صنعت بیمه با پسدید در فرهنگترجیح می

 دید؟گذاری رو ترجیح میعمر ساده یا عمر و سرمایه، حوادثی نامهمنظورم اینه که یک بیمه

خوام کمی هم از . حاال می(هستمشدم )بیمه  یعرضه یترین شبکهیادتون هست که گفتم عضو بزرگ ،خوب

بگم که برای خودم یک تحول اساسی بود و شاید شما و فامیل و آشناهاتون بهش نیاز داشته  ه همهای شبکآموزش

 .باشن

برای تمامی آحاد جامعه طراحی  که های مهارت زندگیو روش NLP ،تکنولوژی فکری های پرهزینهتمامی دوره

ابعاد زندگی قطعاً ی سلماً در همهکه م هکنها رو به صورت جمعی و کارگاهی برای اعضا برگزار میو این دوره شده

 مؤثره!

 تکنولوژی فکر االن چقدر هزینه داره؟ی دونید یک کالس در زمینه می

 ماست. یاین بزرگترین مزیت شبکه (جواببعد از )
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کنه ماده میآهای ترقی ظاهری و باطنی های کامالً معمولی رو برای باال رفتن از پلههای مؤثر که آدماین آموزش

ها رایگان و افتخاری تونید در این کالسنامه از ما میآمار پیروزی صد درصدی داشته و شما با خرید یک بیمه

ای نو به سوی و دریچه برید ی که االن هستید باالتردم که پایان دوره در هر وضعیت ذهنشرکت کنید. قول می

یه عضو از شبکه که حامی با تونم تری بگیرید میاگه مایل هستید اطالعات بیش. شهآینده و موفقیت براتون باز می

 تری داره در خدمتتون باشیم.بیش یمنه و تجربه

غاز استارت خیر و برکت و آغاز تحول ظاهر و باطنی شما نامه براتون پر کنم که انشاءاهلل آحاال بیایید یک فرم بیمه

 و خانوادتون باشه.

کنه هر کدوم رو پر کنید فرقی نمی ومن به باال؟میلیون ت 2هزار تومن یا سالی  200تا  ۵0انتخابتون چیه سالی 

اری ارزشمند ای مفید با هم همکسازی انواع سبدهای بیمهفرهنگدر شم و از همین لحظه من ازتون ممنون می

 بخشی رو تجربه خواهیم کرد.و لذت

ضمنا طرح درآمد زایی مون رو طی جدول زیر بهتون معرفی می کنم که به طور وضوح درآمدهایی که مدنظرتون 

 هست رو در مدت زمان انتخابی شماست براتون محقق می کنه

و همین کار رو هم اونا تکرار  ارائه کنننفر هر کدوم یک بیمه نامه یک میلیونی رو به اطرافیانشون 3فقط کافیه 

 کنن، به همین سادگی

 پلن در آمد در بیمه عمر و سرمایه گذاری
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 و عالوه بر پلن درآمد زایی ، پلن تمدید که می تونه در آمدهای بیشتری رو ایجاد کنه براتون مطرح می کنم

سال جزو پاداشهایی  ۵به مدت  (%1حداقل )و به ازایی تمدید هر بیمه نامه ای که در جدول باال فروخته شده 

 .هست که به افرادی که فعال و مسمر ثمر هستن داده میشه

 

 تمدید بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری

 %1میانگین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد از پر کردن فرم:

ها هم تماس بگیرید انتظار دارم که لطف کنید و چند نفر از آشناهاتون رو به من معرفی کنید و با آنولی از شما 

هایی که گفتم ها یا کالسنامهکنید این بیمهمن برم برای همین معارفه، فکر می هو یک ساعتی که مناسب باش

 هبیشتر نیاز کدوم یک از دوستان و آشنایان شما باش

 گیرید؟تماس می آیا برام چند تا

 


