بانک و بیمه
اخبار
دبيرخانه 24ساعته ،پل ارتباطي
مشتريانبابانکتجارت

بانک تجارت در پي شيوع ويروس کرونا و
به منظور حفظ تندرستي مشتريان و مراجعان،
امکان پيگيري مکاتبات مشتريان خود را به
صورت آنالين از طريق دبيرخانه  24ساعته
سايت اينترنتي خود فراهم کرد .به گزارش روابط
عمومي بانک تجارت ،در پي شيوع ويروس کرونا
در کشور که تمامي جامعه را در بر گرفته ،يکي از
راهکارهاي مهم و حياتي مقابله با آن ،کنترل و
کاهش ترددهاي غير ضرور و همچنين اجتناب
از حضور در فضاهاي عمومي و پر جمعيت
همانند مراکز خريد ،بانک ها و ...است.مشتريان
محترم بانک تجارت به منظور حفظ سالمت خود
 ،پرسنل بانک و ساير هموطنان و جلوگيري از
مراجعات حضوري و همچنين کاهش ارسال و
مراسالت ،مي توانند از طريق دبيرخانه  24ساعته
سايت اينترنتي بانک تجارت بخش تماس با ما (به
آدرس  ) www.tejaratbank.irنسبت به ارسال و
پيگيري نامه اقدامکنند.
از سوي بانک قرض الحسنه رسالت اعالم شد:

اختصاصبودجههداياي
نوروزي به مبارزه با کرونا

بودجه هداياي نوروزي اين بانک به مبارزه
باکرونااختصاصيافت.محمدحسينحسينزاده،
مديرعامل بانک قرض الحسنه رسالت ،با بيان
اين خبر گفت :به دنبال شيوع ويروس کرونا که
سبب ايجاد آسيبهاي مادي و معنوي بسياري به
هموطنان شد ،اين بانک وظيفه ديني و انساني
خود را همراهي با مردم و خادمان سالمت دانست
و به همين منظور هزينه تهيه هداياي نوروزي و
چاپ سالنامه سال  99را جهت مقابله با ويروس
کرونا اختصاص داد.وي با اشاره به پويش رسالت
آسماني افزود :رقم اختصاص يافته در قالب اين
پويش به تهيه و توزيع بسته هاي سالمت (شامل
دستکش ،ماسک ،مواد ضدعفوني کننده و مواد
شوينده) بين خانواده هاي نيازمند و آسيب پذير
اختصاص داده شده است.

افزايش سرمايه 344درصدي
بانکملت

هيات مديره بانک ملت ،پيشنهاد افزايش
سرمايه  344درصدي از محل مازاد تجديد ارزيابي
دارايي ها را به تصويب رساند.براين اساس با افزايش
 17هزار و 182ميليارد تومان ازمحل تجديد ارزيابي
دارايي ها به رقم 5هزار ميليارد تومان سرمايه قبلي
بانک ملت ،سرمايه جديد اين بانک به رقم 22هزار
و  182ميليارد تومان خواهد رسيد مصارف اين
افزايش سرمايه براي بهبود ساختار مالي بانک و به
استنادمعافيتمالياتيمقرردرماده14قانونحداکثر
استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از
کااليايرانيخواهدبود.

تداوم خدمت رساني شعب بانک
ملي با رعايت اصول بهداشتي

شعب بانک ملي ايران در روزهاي پايان سال
و شرايط ويژه شيوع ويروس کرونا در کشور ،با
رعايت کامل اصول بهداشتي همچنان در حال
خدمت رساني هستند؛ هرچند دغدغه ما حفظ
سالمتي شما و پيشنهادمان استفاده از خدمات
بانکداري الکترونيک و ديجيتال بانک است.اگرچه
با تالش و همياري کارکنان ساعي و پر تالش بانک
ملي ،ارايه خدمات بانکي شعب درشرايط سخت
شيوع ويروس کرونا متوقف نيست اما انتظار مي
رود مشتريان گرانقدر با استفاده بيشتر از خدمات
بانکداري الکترونيک و ديجيتال و همچنين بهره
مندي بيشتر از تمهيدات اخير بانک بانک ملي
ايران ،خادمان خود را ياري و آنها را با حضور کمتر
در شعب ،از مخاطرات جدي نجات دهند.بانک
ملي ايران با هدف کنترل و پيشگيري از شيوع
بيشتر ويروس کرونا و با توجه به شرايط ويژه
بهداشتي کشور ،اقدامات کاربردي را براي تسهيل
استفاده هموطنان عزيز از درگاه هاي غير حضوري
و کاهش مراجعات مردم به شعب انجام داده است
که از جمله آن مي توان به استقرار دستگاه هاي
خودگردان در بيش از  600نقطه کشور اشاره کرد
که اين دستگاه ها عالوه بر خدمات يک خودپرداز،
دريافت وجه را نيز انجام مي دهند.سامانه هاي بام،
نئوبام،اپليکيشنبله،اپليکيشن،60نشانپرداخت
و ...ديگر محصوالت نوين بانک ملي ايران هستند
که هموطنان و مشتريان عزيز مي توانند خدمات
بانکي يک شعبه را از طريق آنها ،بدون مراجعه
حضوري و در منزل خود دريافت کنند.

شکايت مشتريان ايراني از
يک بانک انگليسي

گروهي از مشتريان ايراني مترو بانک انگليس
از اين بانک براي تعليق حساب هايشان شکايت
کردند.بهگزارشگاردين،دستکم 17ايرانيساکن
انگليسکهشاملشهرونداندوتابعيتي،ايرانيانمقيم
انگليسويکشرکتمشاورهامورمهندسيهستند
باشکايتازمتروبانکبهدليلتعليقحسابهايشان
بهدادگاه،خواستاردريافتغرامت 1.5ميليونپوندي
شده اند .در طرح شکايت اين اشخاص آمده است که
تعليق حساب ها ،کاري ناعادالنه و بدون هرگونه
اطالع قبلي بوده است.رونالد فلچر ،وکيل اين گروه
از ايرانيان به دادگاه گفته است که بين ماه هاي
مي تا سپتامبر  2019اين افراد بدون هيچ توضيح
خاصي از دسترسي به حساب هاي خود منع شده
اند .رخساره وحيد ،متخصص امور تحريم ها و
بانکداري در اين رابطه گفت :کليه اشخاصي که
حساب هاي آن ها مسدود شده داراي اقامت
انگليس بوده و براي مترو بانک مشخص کرده
اند که از حساب هاي خود براي امور غيرقانوني
استفاده نکرده اند .وي افزود :در نتيجه اين اقدامات،
مشتريان دچار زيان مالي شده و حتي يک شرکت
مجبور شده است تا دست به تعديل نيرو بزند .مي
توانيد تصور کنيد که انجام دادن تعهدات مالي
آن ها در زماني حسابشان بدون هيچ توضيحي
محدود شده و اين محدوديت تا زماني طوالني
ادامه يافته چه قدر سخت خواهد بود.
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نحوه تاثير تغيير حجم مبنا بر روند معامالت بورس

يک کارشناس بازار سرمايه با بيان اينکه
حجم مبنا بر روي تصميم سرمايهگذاران تاثيرگذار
بود و تا حدودي ترمز رشد بازار را کشيد ،افزود:
در صورت کاهش حجم مبنا جذابيت براي خريد
سهام بزرگ و بنيادي بازار افزايش مييابد.
اکبر حامدي افزود :در نيمه نخست معامالت
ديروز بازار سرمايه ،شاخص بورس به دليل وجود
جذابيت در قيمت سهمهاي کوچک رشد پرشتابي
را در پيش گرفت زيرا قيمت اينگونه سهمها در
چند روز اخير با افت قابل توجهي روبرو شدند.
وي ادامه داد :در  10روز اخير اتفاقاتي در
بازار سرمايه رخ داد و ذهنيتي را بين فعاالن بازا
ايجاد کرد که باعث ترديد سرمايهگذاران براي
معامالت خود در اين بازار شد.
حامدي به وجود مشکالت درون سازماني و
برون سازماني که بر روند معامالت بازار تاثيرگذار
بود اشاره کرد و افزود :برخي از مسايلدرون
سازماني مانند خبر استعفاي رييس سازمان
بورس،تغيير حجم مبنا و کاهش دامنه نوسان
يک سري ترسها را در بازار ايجاد کردو باعث شد
تا سرمايهگذاران با توجه به مسايل مطرح شده
تصميم به سيو سود در بازار بگيرند تا در شايط
مديرعامل بانک سينا خبر داد:

روشندالن براي
استفاده از خدمات
حساب جاري
نيازي به معرفي
وکيل ندارند

وجود آرامش در بازار باقيمت پايين و نرخ جذاب
تر اقدام به خريد کنند.
اين کارشناس بازار سرمايه مساله کرونا را
از ديگر عامل تاثيرگذار در افت شاخص بورس
مطرح کرد و افزود:اين موضوع به شدت روندبازار
جهاني و قيمت نفت را تحت تاثير قرار داد و با
توجه به اينکه  60درصد از بازار کاموديتي محور و
تاثيرپذير از قيمت جهاني هستند در مسير ريزش

مديرعامل بانک سينا گفت :در راستاي ايجاد
تمهيدات الزم براي روشندالن عزيز و تسهيل در
ارائه خدمات به اين عزيزان ،امکان استفاده از خدمات
حساب جاري در اين بانک بدون نياز به معرفي وکيل
فراهم شد.
دکتر ايماني افزود :تا پيش از اين ،روشندالن
ارجمند براي استفاده از خدمات حساب جاري ،ملزم
به حضور در شعب با شخص همراه بودند که به منظور
تسهيل ارائه خدمات به اين عزيزان با تمهيدات

قرار گرفت.
وي به اصالح قيمت سهام و شاخص بورس
در چند روز اخير معامالت بازار سرمايه اشاره کرد
و گفت :هميشه روزهاي پاياني سال روندبازار در
مسير کاهشي قرار مي گيرد که امسال به دليل
وجود برخي از مسايل منفي شاهد ريزش بيشتري
در اين بازار بوديم.
حامدي معتقد است؛ روز سه شنبه و

انديشيده شده ،در صورتي که آنها در استفاده از
خدمات حساب جاري به صورت رسمي مسئوليت
هاي ناشي از صدور چک را بپذيرند ،نيازي به معرفي
وکيل ندارند.
وي خاطرنشان کرد :در حال حاضر روشندالن
در استفاده از تمامي خدمات بانکي ،هيچ محدوديتي
ندارند و بانک سينا در راستاي تکميل و مناسب
سازي زنجيره خدمات بانکي ويژه اين عزيزان ،سامانه
خدمات بانکي نابينايان و کم بينايان را از سال  96در

چهارشنبه بازار به سمت تقاضا پيش خواهد رفت
و شاهد صعود قيمتها و شاخص بورس در بازار
خواهيم بود.
اين کارشناس بازار سرمايه با بيان اينکه
گلهمندي هميشگي فعاالن بازار از سيستم
معامالت از ديگر مسايلي است که در دو روز
اخيرروند معامالت فرابورس را با معضل مواجه
کرده است ،گفت:تا به حال مشاهده نشده که
وقتي بازار با چنين مشکلي روبرو ميشود شاخص
بورس روند صعودي را در پيش بگيرد زيرا در
چنين مواقعي فعاالن بازار تصميم به دوري از
معامالت اين بازار ميگيرند.
وي افزود :اگر بتوان مشکل هسته معامالت
را به گونهاي حل کرد که پاسخگوي اين حجم از
معامالت باشد بسياري از روند منفي بازار برطرف
خواهد شد.
حامدي با تاکيد بر اينکه اين حجم از
معامالت و هسته معامالت پاسخگوي روند کنوني
بازار سرمايه نيست ،گفت:خرابي هسته معامالت
در روند نزولي بازار بيتاثير نيست و باعث ميشود
تا فعاالن بازار از اين بازار دوري و به سمت ديگر
بازار پيش بروند.

دو شعبه مرکزي مطهري و شهيد بهشتي راه اندازي
کرده است .اين سامانه در حد قابل قبولي مي تواند
پاسخگوي نياز آنها در زمينه خدمات بانکي شامل
افتتاح حساب ،انتقال وجه و ساير خدمات بانکي باشد.
دکتر ايماني در پايان اظهار داشت :بانک سينا
تالش دارد در کنار ارائه خدمات بانکي متنوع و
پيشرفته به عموم هموطنان ،با توسعه و افزايش تعداد
باجه هاي ويژه نيز بتواند خدماتي در شأن و شايسته
به روشندالن عزيز ارائه دهد.

سرمد در مسير کمک به بيماران مبتال به کرونا با پزشکان و پرستاران و مدفعان سالمت ،همراه شد

به گزارش اخبار صنعت به نقل از روابط عمومي بيمه سرمد ،اين
روزها کمبود ماسک و مواد ضدعفوني کننده يکي از نگرانيهايي است
که مردم و حتي کادر درماني بيمارستانها با آن مواجه هستند و در
اين ميان دهکهاي پايين درآمدي و کودکان کار ،بيشتر در معرض
خطر ابتال به کرونا هستند.
بيمه سرمد در راستاي مسئوليت اجتماعي خود و اهدافي که
براي خود در اين حوزه تعريف کرده است ،براي کمک به کادر درماني
کشور و همچنين دهکهاي پايين درآمدي و کودکان کار ،مبلغ 3
ميليارد ريال براي تهيه ماسک ،دستکش و مواد ضدعفونيکننده به
خيريه متوسلين به امام رضا اهدا کرد تا در مراکز درماني و همچنين
ميان خانوادههاي کمبضاعت توزيع گردد.
نگراني ديگري که اين روزها در مراکز درماني و بيمارستانها

وجود دارد ،کمبود برخي تجهيزات پزشکي مورد نياز بيماران مبتال
به کرونا است .به دليل اخاللي که ويروس کرونا در دستگاه تنفسي
فرد بيمار ايجاد ميکند ،دستگاه ونتيالتور (تنفس مصنوعي) يکي از
مهمترين دستگاههاي مورد استفاده در بيمارستان و مراکز درماني
است که ميتواند جان اين بيماران را نجات دهد.
بيمه سرمد ،همچنين يک دستگاه ونتيالتور به مبلغ  3ميليارد
ريال خريداري و به بيمارستان بقيه اهلل اهدا کرد تا در بخش بيماران
کرونايي مورد استفاده قرار بگيرد و با اين کار سهمي در کمک به
مهار کرونا در کشور داشته باشد.
آرزوي سرمد ،سالمتي براي همه مردم است و اميد داريم مردم
ايران در کنار هم و با توجه به توصيههاي پزشکان و مسئوالن کشور،
کرونا در شکست دهند.

بانک ملي اعالم کرد
مشتريان عزيز! از حمايتتان سپاسگزاريم

اعالم ساعات کار شعب و ستاد بانک سينا
در ايام پاياني سال  98و نوروز 99

بانک ملي ايران از هموطنان عزيز و مشتريان گرانقدر که در روزهاي بحراني شيوع ويروس کرونا در
کشور ،با استفاده از خدمات بانکداري الکترونيک و ديجيتال و جايگزيني آنها آن براي مراجعه خود به
شعب ،از کارکنان خدوم شبکه بانکي کشور حمايت کرده اند ،سپاسگزار است.
در روزهايي که فراگيري ويروس کرونا در کشور به يک دغدغه مهم اجتماعي تبديل شده است،
بهترين راهکار براي جلوگيري از شيوع بيشتر و مقابله با آن ،کنترل و محدود کردن روابط اجتماعي و
همچنين دوري از فضاهاي عمومي و پر تردد همانند مراکز خريد ،بانک ها و ...است.
اين اقدام نيز با استفاده از خدمات الکترونيکي و اينترنتي ممکن است که خوشبختانه طي چند سال
گذشته بانکداري الکترونيک و فراتر بانکداري ديجيتال در کشور مسير روشني را طي و بانک ها امروز
خدمات غيرحضوري ارزنده اي را به مشتريان خود ارايه کرده اند که با استفاده از آنها مي توان به راحتي
بخش قابل توجهي از امور بانکي را بدون مراجعه به شعب مديريت کرد.بانک ملي ايران يکي از بانک هاي
پيشران در اين عرصه است و هرساله در رويداد «ملي شو» آخرين دستاوردهاي فناورانه خود را به نظام
بانکي کشور ارايه مي کند که اين محصوالت ضمن فراهم کردن رفاه و آسايش بيشتر مشتريان ،مي توانند
در روزهاي حساس کنوني راهگشا و گره گشا باشند .سامانه بام ،نئو بام ،اپليکيشن بله ،اپليکيشن ،60
نشان پرداخت و ...بخشي از اين خدمات هستند که مي توانند درصد قابل توجهي از مراجعات به شعب را
کاهش دهند .همچنين با توجه به اينکه مراجعه به شعب مي تواند سالمت مشتريان و کارکنان بانک را
با مخاطره مواجه کند ،بانک ملي ايران دستگاه هاي «خودگردان» را جايگزين شعب خود کرده است که
عالوه بر خدمات معمول خودپردازها ،عمليات دريافت وجه نقد را نيز انجام مي دهند و اکنون در بيش از
 600منطقه از اقصي نقاط کشور براي خدمت رساني به مشتريان بانک مستقر شده اند.

ساعات کار ستاد و شعب بانک سينا در روزهاي پاياني سال  98و نوروز  99با توجه به شيوع
کرونا با تاکيد بر استفاده  50درصد از ظرفيت نيروي انساني اعالم شد.
به گزارش روابط عمومي بانک سينا ،به منظور رعايت اصول ايمني همکاران و هموطنان گرامي
در مقابله با بحران شيوع ويروس کرونا ،کليه شعب اين بانک به صورت شيفتي از روزهاي پاياني
سال و در ايام غير تعطيل با  50درصد ظرفيت نيروي انساني تا تاريخ  16فروردين ماه به ارائه
خدمت مشغول خواهند بود.
همکاران شعب و ستاد بانک سينا در اين ايام از ساعت  8صبح تا  13:30در بانک حضور دارند
و زمان خدمت رساني به مشتريان گرامي از ساعت  8:30تا  13خواهد بود.
طبق اعالم اين بانک ،با توجه به شرايط خاص بهداشتي کشور ،شعب کشيک در ايام نوروز 99
برقرار نخواهد بود لذا معاونت فناوري اطالعات و شبکه ارتباطات بانک با برنامه ريزي که در اين
خصوص انجام داد ،خدمات  24ساعته الکترونيک و ساير خدمات ضروري را براي مشتريان بانک
مهيا ساخته است.
سقف برداشت دستگاه هاي خودپرداز بانک سينا در اين ايام به مبلغ  5ميليون ريال افزايش
يافته و بر اين اساس برنامه ريزي مناسب جهت تامين نقدينگي دستگاه هاي خودپرداز و همچنين
رصد اين دستگاه ها ،صورت گرفته تا خودپردازهاي خارج از شعبه ،خدمت رساني الزم را به
مشتريان به عمل آورند.
گفتني است مرکز ارتباط  24ساعته مشتريان بانک سينا به شماره  02141731در تمامي اين
ايام ،پاسخگوي سواالت هموطنان عزيز در زمينه خدمات بانکي خواهند بود.

معاون مالي و اقتصادي بانک شهر اعالم کرد

مديرامورشعب استانها و بازاريابي پست بانک:

شفاف سازي معاون مالي و اقتصادي بانک شهر درخصوص افزايش سرمايه

مطابق با آخرين صورت هاي مالي منتشر شده در سامانه کدال که بيانگر زيان انباشته بانک شهر
بوده است ،اين بانک مشمول ماده  141اصالحيه قانون تجارت گرديده است.
حسن رستم پناه اخبار پولي مالي بيان کرد:مطابق با آخرين صورت هاي مالي منتشر شده در سامانه
کدال که بيانگر زيان انباشته بانک شهر بوده است ،اين بانک مشمول ماده  141اصالحيه قانون تجارت
گرديده است.
وي افزود :با عنايت به محدوديت هاي مورد تاکيد بانک مرکزي در خصوص نحوه و چگونگي افزايش
سرمايه بانک ها (صرفا از محل دارايي هاي ثابت) موضوع مذکور تا زماني که مشکالت  ،موانع و محدوديت
هاي موجود درامالک واگذاري شده سنوات گذشته از سوي سهامداران اکثريت مرتفع نگردد ،اين بانک
قادر نخواهد بود از محل تجديد ارزيابي دارايي ها نسبت به افزايش سرمايه بانک اقدام کند.
رستم پناه ادامه داد :بديهي است احتمال رفع مشکل مذکور در سال  1399نيز بسيار بعيد و احتماال
به سال هاي آتي تسري خواهد يافت.
معاون مالي و اقتصادي بانک شهر تاکيد کرد:الزم به توضيح است که اين بانک تنها در صورتي
مي تواند از ماده  141اليحه اصالحيه قانون تجارت خارج شود که سهامداران اکثريت از محل آورده
نقدي به ميزان الزم اقدام به افزايش سرمايه کنند که در اين خصوص رايزني هايي نيز صورت
گرفته است.

ارائه خدمات الکترونيک 2هزار و  546خودپرداز در روستاهاي کشور

 2هزار و  546خودپرداز پستبانک در روستاهاي کشور نصب شده و به هموطنان خدماترساني
الکترونيکي مي نمايد که اين امر مي تواند در کاهش ترددهاي غيرضرور روستائيان به شهرها و شيوع
ويروس کرونا مؤثر باشد.واحدپور مديرامورشعب استان ها و بازاريابي پستبانکايران ،بيان کرد :درحال
حاضر حدود  6هزار باجه بانکي درسطح کشور فعاليت دارد و انواع خدمات بانکي را به هموطنان روستائي
ارائه ميکنند.مديرامورشعب استان ها و بازاريابي پستبانکايران افزود :درحال حاضر در باجههاي بانکي
بيش از  5هزار دستگاه پايانهشعب( )pinpadنصبشده و اين دستگاهها درنقش خودپرداز کوچک ،خدمات
متنوع بانکي را به هموطنان روستائي ارائه ميکنند که در شرايط فعلي ضمن کاهش ترددهاي غيرضرور
روستائيان به شهرها ،نقش قابل توجهي در رفاهعمومي و تبادل الکترونيکي وجوه و عمليات بانکي
آنان دارد.وي تصريح کرد :توسعه خدمات متنوع بانکي در باجههاي روستائي ازجمله؛ صدور حوالههاي
الکترونيکي بين بانکي پايا ،دريافت اقساط تسهيالت ،افتتاح حسابهاي بانکي و ارائه خدمات بانکداري
الکترونيکي و همچنين خدمات عمومي موجب شده است که کليه نيازهاي بانکي روستائيان بدون نياز به
شهرها مرتفع شده و در کاهش هزينههاي آنان و جلوگيري از مخاطرات احتمالي مؤثر باشد.
واحدپور در پايان خواستار توجه ويژه مسئوالن به باجههاي روستائي اين بانک براي بهرهمندي از
خدمات متنوع بانکي و همچنين تعامل هرچه بيشتر دهياريها و ساير دستگاههاي مرتبط با روستاها براي
واگذاري خدماتبانکي به اين باجهها شد.

تصميم جديد براي کاهش مراجعه به شعب در پي شيوع کرونا؛

طرح بخشودگي جرايم بانک مسکن تمديد شد

بانک مسکن با توجه به شيوع کرونا و شرايط و مشکالت به
وجود آمده ناشي از آن و ضرورت کاهش حضور شهروندان در اماکن
عمومي ،زمان اجراي طرح بخشودگي جرايم موسوم به «ميثاق» را
تمديد کرد.
مالک آزاديان ،رييس اداره کل پيگيري وصول مطالبات بانک
مسکن با اشاره به اينکه پيش از اين اجراي طرح ميثاق تا پايان
اسفند امسال تمديد شده بود ،گفت :با توجه به شرايط خاص کشور
از ابتداي اسفند که با انتشار خبر شيوع کرونا حاکم شده است،
کميسيون عالي وصول مطالبات بانک تصميم به تمديد اجراي اين
طرح به مدت سه ماه ديگر تا پايان خردادماه سال  1399گرفت.
وي با بيان اينکه با تمديد مدت اجراي طرح بخشودگي جرايم
در بانک مسکن موسوم به طرح «ميثاق»،بدهکاران اين بانک از
ابتداي سال جديد تا پايان خرداد ماه  ،براي استفاده از مزاياي اين
طرح فرصت دارند،يادآور شد :با تمديد اين طرح ،ديگر لزومي ندارد
مشتريان بانک مسکن در شرايط خاص کنوني به شعبه مراجعه کنند
و ميتوانند بدون دغدغه به توصيههاي وزارت بهداشت در خصوص
حضور نيافتن در اماکن عمومي عمل کنند؛ ضمن اينکه در هفتههاي
اخير بسياري از مشتريان با وجود رغبت به استفاده از مواهب طرح

ميثاق،به توصيه قرنطينه خانگي عمل کردهاند و به همين خاطر
بانک با تمديد اين طرح ،همراهي آنها در زمينه کاهش مراجعه به
شعب را پاس ميدارد.
وي خاطرنشان کرد :طرح ميثاق بانک مسکن که با هدف کاهش
مطالبات غيرجاري اين بانک طراحي شده،حاوي امتيازهايي به نفع
تسهيالتگيرندگان بانکي است که بابت ديرکرد پرداخت اقساط خود
جريمه شده و برميزان بدهي آنها به تناسب مدت ديرکرد ،افزوده
شده است.
به گفته آزاديان ،اين طرح از ابتداي شهريور ماه اجرايي شد و
تا پيش از شرايط فعلي با استقبال آنها روبروشد .از اين رو با تصميم
کميسيون عالي وصول مطالبات و هيأت مديره بانک مسکن مدت
اجراي آن در تمام شعب سراسر کشور تمديد شده است.
به گزارش هيبنا ،در قالب طرح ميثاق در صورت واريز نقدي
هر ميزان از مطالبات غيرجاري انواع تسهيالت پرداختي اعم از
انواع عقود مبادلهاي ،مشارکتي ،وام قرض الحسنه و  ...و همچنين
مطالبات مربوط به ضمانتنامههاي ضبط شده ،خالص جرايم محاسبه
شده بر اساس نوع قرارداد (حسب مورد  6تا  14درصد ازنرخ وجه
التزام) به نسبت واريزي بدهکاران مورد بخشودگي قرار ميگيرد.

در اين طرح همچنين  100درصد جرايم سازندههايي که در
قالب قراردادهاي مشارکت مدني با بانک ،تسهيالت ساخت دريافت
کرده بودند ،در صورت پرداخت يا تعيين تکليف مطالبات به صورت
تقسيط ،مورد بخشودگي قرارخواهد گرفت.
اين طرح به مشتريان بدهکار بانک مسکن اجازه ميدهد در
ازاي پرداخت هر ميزان از بدهي خود به همان نسبت از پرداخت کل
جرايم خود بابت تاخير در پرداخت بدهي معاف شوند.
از آنجا که برخي تسهيالتگيرندگان براي اطالع از ميزان
بخشودگي جرايم به ازاي پرداخت تمام يا بخشي ازبدهي خود در
جريان اجراي طرح ميثاق به صورت حضوري به شعب اين بانک
مراجعه مي نمودند و با توجه به اهميت پيشگيري از ابتالي ايشان به
ويروس کرونا براي بانک مسکن ،مهلت اجراي اين طرح و برخورداري
ازامتياز بخشودگي جرايم ديرکرد ،تمديد شد.
همچنين بر اساس تمهيدات اتخاد شده ؛ مشتريان بانک مسکن
مي توانند از طريق تمامي درگاههاي غيرحضوري اعم از موبايل بانک
 ،اينترنت بانک  ،خودپرداز  ،وب کيوسک و  ...ضمن واريز اقساط
غيرجاري خود بدون نياز به حضور در شعبه از مزاياي بخشودگي
جرايم به نسبت واريزي برخوردار گردند.

اخبار
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توزيع سه هزار لباس ايزوله ويژه
ويروس کرونا توسط بيمه آسيا

بيمه آسيا در راستاي جلوگيري از شيوع
ويروس کرونا ،سه هزار دست لباس ايزوله بين
کادرهاي درماني سراسر کشور توزيع مي کند.با
دستور مسعود بادين نايب رييس هيات مديره
و مديرعامل بيمه آسيا و طبق هماهنگي به
عمل آمده با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکي ،سه هزار دست لباس يکپارچه ايزوله
جهت توزيع در مراکز درماني و بيمارستان هاي
ويژه بيماران کرونا اين هفته در سراسر کشور
تهيه و توزيع خواهد شد.بنابر اين گزارش ،اين
اقدام در راستاي عمل به مسئوليت اجتماعي
و با توجه به شيوع ويروس کرونا در کشور و
همچنين حمايت از تالش ارزشمند و خستگي
ناپذير کادر پزشکي در بيمارستان ها و مراکز
درماني و به منظور همراهي با اين حرکت
بزرگ ملي ،انجام گرفته است.گفتني است
بيمه آسيا به منظور ايجاد امنيت خاطر و توجه
به دغدغه بيمه گذاران خود ،تاکنون اقدامات
موثري در راستاي کنترل بيماري کرونا از جمله
کاهش ترددها انجام داده است که در اين ميان
مي توان به پرداخت هزينه هاي پزشکي توسط
بيمه گذاران به صورت کامال آنالين و ارائه
پوشش هزينه هاي درمان کرونا در بيمه هاي
عمر و پس انداز اشاره کرد.
از محل آورده نقدي

بيمه دانا افزايش سرمايه داد

پيشنهادافزايش سرمايه بيمه دانا از يک
هزار و  500به  4هزار ميليارد ريال معادل
 166٫7درصد از محل آورده نقدي ،به تصويب
سهامداران رسيد.مجمع عمومي فوق العاده
شرکت سهامي بيمه دانا روز  25اسفند ماه
جاري با حضور 62درصدي سهامداران حقيقي
و حقوقي در سالن اجتماعات ساختمان سعدي
اين شرکت برگزار شد.بر اساس اين گزارش  :در
اين مجمع که به رياست عبدالحسين پهلوان
رئيس هيئت مديره و با حضور کاردگر نايب
رئيس هيئت مديره و مديرعامل و ديگر اعضاي
هيئت مديره بيمه دانا ،سهامداران حقيقي،
نمايندگان سهامدارن حقوقي ،نمايندگان
بورس و بيمه مرکزي برگزار شد پيشنهاد
افزايش سرمايه شرکت از يک هزار و  500به 4
هزار ميليارد ريال معادل  166٫7درصد از محل
آورده نقدي ،به تصويب رسيد .عبدالحسين
پهلوان رئيس هيئت مديره بيمه دانا با بيان
اينکه در حال حاضر سطح توانگري اين شرکت
در سطح يک و معادل  111درصد است اظهار
داشت  :افزايش سرمايه مذکور موجب ارتقاي
توانگري مالي شرکت ،ارتقاي ظرفيت نگهداري
ريسک ،متناسبسازي ساختار مالي ،کاهش
واگذاريها و افزايش قبولي خواهد بود.

آغاز فعاليت شعبه پارچين
بيمه کوثر

کارشناسان شعبه پارچين بيمه کوثر
بهمنظور تسهيل در ارايه خدمت به آحاد
جامعه و کاهش زمان سفرهاي درونشهري از
طريق شمارههاي  36076152و 36076150
پاسخگوي ذينفعان هستند .کارشناسان اين
شعبه با صدور بيمهنامه در تمام رشتهها
و پرداخت خسارت در رشتههاي درمان،
مسئوليت ،آتشسوزي و اتومبيل ،آماده
خدمترساني به مشتريان هستند.
در اجراي طرح کشيک نوروزي؛

شيفتنوروزيبيمهالبرزاعالمشد

شرکت بيمه البرز از اجراي طرح
کشيک نوروزي اين شرکت در سه روز
تعطيالت نوروزي خبر داد.به گزارش اخبار
پولي مالي،شعب سراسر کشور و شعبه
تخصصي پرداخت خسارت خودرو و مجتمع
اشخاص تهران شرکت بيمه البرز عالوه بر
روزهاي غيرتعطيل نوروز  ،1399در روزهاي
تعطيل سوم  ،چهارم و دوازدهم فروردين
 1399از ساعت  9تا  13به مشتريان
خدمات ارايه خواهند داد.اين گزارش حاکي
است ،همچنين مرکز پرداخت خسارت
سيار بيمه البرز (ساماننگار) به شماره تلفن
 )021(84325در روزهاي تعطيل نوروز
به جز روزهاي اول و سيزدهم فروردين از
ساعت  9تا  19و مرکز پرداخت خسارت
سيار ديگر بيمه البرز (ايرانيان پوشش) به
شماره تلفن  )021( 41558تمام روزهاي
تعطيالت نوروز آماده ارايه خدمات ارزيابي
خسارت به بيمهگزاران زيان ديده تصادفات
رانندگي هستند.

ارتقاء امکانات تقويم ديجيتال
بانک پاسارگاد

امکانات ارايه شده در تقويم ديجيتال
بانکپاسارگاد ،قابل نصب بر روي تلفنهاي
همراه اندرويد ارتقاء يافت.در تقويم ديجيتال
بانکپاسارگاد که بر روي تلفنهاي همراه
داراي سيستمعامل اندرويد قابل نصب است،
امکان مشاهده اخبار و محتواي آموزشي
بانکپاسارگاد افزوده شدهاست.اين تقويم
ديجيتال که بهصورت روزشمار است و کليه
فصول را به تفکيک نشان ميدهد ،قابليتهايي
ديگري مانند امکان تبديل تاريخهاي شمسي،
ميالدي و قمري ،امکان ثبت رويدادها ،امکان
تنظيم هشدار ،قابليت يادداشتگذاري و  ...را
نيز دارد.بانکپاسارگاد در سال جاري نيز در
راستاي ايفاي مسئوليتهاي اجتماعي خود،
هزينهي تهيهي هداياي نوروزي و چاپ
سالنامه را به کمکرساني و ساخت مدرسه
در استانهاي سيلزده گلستان ،لرستان،
خوزستان و سيستان و بلوچستان اختصاص
دادهاست.گفتني است دريافت اين تقويم از
طريق لينک https://www.bpi.ir/page/view/
 calendarدر سايت بانکپاسارگاد امکان پذير
است.

