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تاریخ تأسیس و فعالیت

حوزه فعالیت مؤسسان شرکت

شركت بيمه نوين به عنوان هجدهمين شركت بيمه )شناسه ملی 10103808680( در كشور جمهوري 
اسالمي ايران در تاريخ 1384/10/20 با شماره 263461 در اداره ثبت شركت هاي تهران به ثبت رسيده 
و در تاريخ 1384/12/14، پروانه فعاليت بيمه ای خود را تحت شماره 30881 از بيمه مركزی جمهوری 

اسالمی ايران دريافت نموده است.

•  بانکی و مالی: بانک اقتصاد نوين و گروه وابسته
•  صنعتی: شركت توسعه صنايع بهشهر و گروه وابسته )متعلق به بانک ملی ايران(

•  نفت و پتروشیمی: شركت سرمايه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت و شركت سرمايه گذاری 
صنايع پتروشيمی

•  ساختمانی: شركت سرمايه گذاری ساختمان ايران و گروه وابسته، شركت بين المللی پيمانکاری استراتوس
و گروه وابسته و شركت تأمين مسکن نوين

• سهامی عام                         • خصوصی
نوع مالکیت سازمان

موضوع فعالیت شرکت

الف( انجام عمليات بيمه اي مستقيم در انواع رشته های بيمه زندگی و غير زندگی 
ب(  سرمايه گذاري از محل سرمايه، اندوخته ها و ذخائر فنی و قانونی 

ج( انجام بيمه هاي اتکائي واگذاري )تحصيل پوشش اتکائي( حسب نياز
تمامي عمليات شركت اعم از بخش بيمه گري و سرمايه گذاري در چارچوب قانون تأسيس بيمه 
قانون  غيردولتي،  بيمه  مؤسسات  تأسيس  قـانون  بيمه گري،  و  ايران  اسالمی  جمهوری  مركزي 

تجارت، مصوبات شوراي عالي بيمه و اساسنامه شركت می باشد.

•  سرمايه شرکت بیمه نوين مبلغ 1500 میلیارد ريال )منقسم به هزار و پانصد میلیون سهم 
عادی يک هزار ريالی با نام است( که تمامًا پرداخت شده است.

•  سطح يک توانگری مالی 

•  سطح يک توانگری مالی به تأيید بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ايران

سرمایه شرکت

توانگری مالی 
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برخی از سهامداران عمده

1- بانک اقتصاد نوين و گروه وابسته 
2- شركت بين المللی پيمانکاری استراتوس و گروه وابسته

3- شركت توسعه صنايع بهشهر و گروه وابسته )متعلق به بانک ملی ايران(
4- شركت سرمايه گذاری ساختمان ايران و گروه وابسته 

5- شركت سرمايه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت 
6- شركت سرمايه گذاری صنايع پتروشيمی 
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مأموریت شرکت

چشم انداز شرکت

ارزش های  شرکت

انتشار انوار

امانتداری، نگرش و اخالق حرفه ای، توسعه و نگهداری سرمايه انسانی، شايسته ساالری، افزايش بهره وری و بهبود مستمر، رعايت 
حقوق و انتظارات مشتريان، احترام به قوانين و مقررات، نشاط و انگيزه، وحدت و مشاركت، احقاق حقوق ذينفعان و رقابت سالم

•  ارائه خدمات بيمه ای متنوع و با كيفيت به منظور ايجاد امنيت مالی و آرامش برای آحاد جامعه

•  سرآمد شركت های بيمه در تعالی سازمانی و يکی از پنج شركت برتر غيردولتی صنعت بيمه از نظر توليد حق بيمه و سودآوری
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اهداف و استراتژی های شرکت

•  ارتقاء سطح رضايت مشتريان
•  تقويت ارتباط با مشتريان

•  شناسايی نيازهای مشتريان در حوزه خدمات بيمه ای
•  ارتقاء كيفيت خدمات و ارائه خدمات متمايز در بازار بيمه

•  پياده سازی نظام مديريت ريسک 
•  استفاده از سيستم های اطالعاتی بهينه

•  تقويت سيستم های كنترل و نظارت
•  افزايش دانش تخصصی كاركنان و شبکه فروش

•  پياده سازی فرآيندهای بهينه در سازمان
•  افزايش وفاداری و تعلق سازمانی كاركنان و شبکه فروش

“



سرويس های ويژه ارائه خدمت به مشتريان 
در راستای مشتری مداری

پرتال ويژه بيمه گذاران
سامانه جامع "پيگيری پرونده های خسارت درمان" 

مركز شبانه روزی صدور معرفينامه پزشکی
مركز شبانه روزی پاسخگويی خسارت رشته بدنه اتومبيل )طرح اتوپالس(

“
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01

محصوالت و خدمات

بیمه های آتش سوزی

•  بيمه آتش سوزی منازل مسکونی  
•  بيمه آتش سوزی واحدهای توليدی و مراكز صنعتی 

•  بيمه آتش سوزی انبارها و مراكز غير صنعتی )مانند اماكن 
تجاری، اداری، مطب پزشکان و ...(

•  بيمه شخص ثالث و حوادث راننده
•  بيمه بدنه اتومبيل

02
بیمه های اتومبیل



•  بيمه باربری وارداتی
•  بيمه باربری صادراتی
•  بيمه باربری ترانزيت
•  بيمه باربری داخلی

بیمه طرح های خاص

•  بيمه پول )وجوه، موجودی صندوق و وجوه در گردش(
•  بيمه كشتی )شناور(

•  بيمه هواپيما

03
بیمه های باربری
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•  بيمه دوره ساخت
•  بيمه دوره بهره برداری

•  بيمه انرژی )نفت، گاز و پتروشيمی(

•  بيمه مسئوليت مدنی كارفرما در برابر كاركنان
•  بيمه مسئوليت مدنی عمومی

•  بيمه مسئوليت حرفه ای 
•  بيمه مسئوليت قراردادی

• بيمه مسئوليت توليدكنندگان و فروشندگان محصول
•  طرح های خاص

04

05

بیمه های مهندسی و انرژی 

بیمه های مسئولیت 
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•  بيمه درمان تکميلی 
•  بيمه عمر گروهی )فوت به هر علت(

•  بيمه عمر مانده بدهکار گروهی
•  بيمه حوادث گروهی )شركتی(

•  بيمه حوادث تحصيلی 
•  بيمه حوادث )دانشجويی، دانش آموزی و مهدكودک(

•  بيمه حوادث تورهای مسافرتی

06
اشخاص گروهی

•  بيمه عمر و سرمايه گذاری
•  بيمه عمر ساده زمانی 

•  بيمه عمر مانده بدهکار 
•  بيمه حوادث انفرادی

•  بيمه مسافرتی خارج از كشور

07
اشخاص انفرادی
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•  طرح بيمه مجتمع های مسکونی

•  طرح اتوپالس )ويژه بيمه بدنه اتومبيل(

محصوالت و خدمات جدید
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شركت بيمه نوين با شبکه گسترده فروش خود )بيش از 1400 نماينده و 36 شعبه در سراسر كشور( كليه خدمات بيمه ای مورد 
نياز هموطنان عزيز )اعم از مشاوره، صدور، خسارت و ...( را در اقصی نقاط ايران، ارائه می نمايد. اين شركت در راستای اجرای 

سياست ها و برنامـه های راهبردی مدون خود همواره در جهت ارتقای كمی و كيفی شبکه فروش خود تالش می نمايد.

“پراکندگی شبکه فروش شرکت بیمه نوین

“
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1.  ارتقاء رتبه توانگری مالی به سطح يک
2.  شفافيت در صورتهای مالی

3.  افزايش سطح رضايتمندی مشتريان 
4.  افزايش سرعت ارائه خدمات در حوزه صدور بيمه نامه و خدمات پس از فروش 

5.  برخورداری از رشد پرتفوی مناسب
6.  بهينه سازی تركيب پرتفوی

7.  پرداخت سود مشاركت در منافع در موعد مقرر به بيمه گذاران رشته عمر و سرمايه گذاری بدون كاهش سود
8.  طراحی خدمات و محصوالت نوين مبتنی بر نياز بازار

9.  اطالع رسانی و مشاوره تخصصی رايگان به ذينفعان )مشتريان، شبکه فروش و سهامداران(

اهم دستاوردهای شرکت بیمه نوین

“



•  دریافت تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1395 و 1396
•  دریافت لوح شفافیت مالی سال 1395 و 1396

•  تندیس اولین همایش تخصصی بازاریابی بیمه سال 1394
 SGS   9001 – 2008   1396 دریافت گواهینامه ایزو از سال 1390 تا  •

•  دریافت تندیس نقره ای اول رعایت حقوق مصرف کنندگان سال از سال 1392 لغایت 1395
•  دریافت تندیس برنزی اول رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1390 تا 1391

•  دریافت گواهی نامه رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1387 تا 1389
•  دریافت تندیس همایش بزرگ ملی رضایت مندی مشتریان دی ماه 1390

IGS    10668 :2010  *  2013-2014 دریافت گواهینامه بین المللی برند  •
•   دریافت تقدیرنامه تعهد به تعالی سازمانی دو ستاره سال 1392 – 1393

•  دریافت گواهی نامه تعهد به تعالی سازمانی سال 1388 و 1391  
•  دریافت تندیس برند شایسته ملی 1389  

•  دریافت لوح و تندیس جشنواره طرح ملی سپاس مردمی سال 1388
•  دریافت تندیس چهارمین سمپوزیوم نشست علمی روابط عمومی ها سال 1388  

Ipra  1387 دریافت گواهینامه دوستدار روابط عمومی ها از ششمین سمپوزیوم علمی روابط عمومی ها  •

افتخارات

18

“



برخی از مشتریان حقوقی بزرگ

•  بيمه نوين مفتخر به جلب اعتماد و ارائه خدمات بيمه ای به مشتريان ارزشمندی در صنايع مختلف می باشد كه 
برخی از آن ها به شرح زير می باشد:

1.  بانک اقتصاد نوين
2.  بانک صنعت و معدن

3.  شركت بين المللی پيمانکاری استراتوس
4.  گروه توسعه صنايع بهشهر
5.  ليزينگ بانک اقتصاد نوين

6.  و ...

همچنین مشتريان حقوقی بزرگی در حوزه:

•  نفت و انرژی
•  دانشگاه ها

•  اپراتورهای خدمات ارتباطی
•  شهرداری ها
•  استانداری ها

•  شركت های آب و فاضالب منطقه ای
   و ...
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ایده نوین           زندگی نوین 





ارتـباط با مـا: 


