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چند و چون قرارداد مشارکیت اب ابنک
حـال ایـن سـوال مطرح اسـت اگر مشـتری بعـد از انعقاد قـرارداد مشـارکت مدنی و
فروش اقسـاطی مسـکن اقدام به واگذاری مورد معامله به اشـخاص ثالث کند ،بانک
چـه تکلیفی در ایـن خصوص دارد؟
در قـرارداد مشـارکت مدنـی ،حق واگذاری سهمالشـرکه بدون اجـازه بانک و هرگونه
نقل و انتقال نسـبت به منافع سهمالشـرکه و حق تقسـیم اموال مشـارکت از شـریک
سـلب شـده اسـت و در صـورت تخلـف ،بانک حـق دارد ضمن فسـخ معامله موضوع
قـرارداد  ،مطالبـات خـود را از طریـق اجـرای ثبـت و از محـل مـورد وثیقه به دسـت
بیـاورد .بنابرایـن چنانچـه بـا بانـک هـا با این نـوع قـرارداد وارد همکاری شـدید باید
حتمـا از قوانیـن آن هـا در زمینـه خرید و فروش سـهام و حتی مـورد موضوع قرارداد
پیروی کنید.

قـرارداد مشـارکت مدنـی بـا بانـک بـرای مـواردی اسـت کـه یـک فـرد میخواهـد
یـک سـرمایهگذاری انجـام دهـد و بـا دریافـت سـرمایه از بانـک ،بانـک را نیـز در
سـرمایهگذاری خـود شـریک مـی کنـد .برای انعقاد قـرارداد مشـارکت مدنی با بانک
بایـد اطالعـات هویتـی ،موضوع مشـارکت ،میزان سـرمایه مورد نیـاز ،حداکثر مدت
مشـارکت ،پیشبینـی خریـد ،هزینـه و فـروش ،سـهم سـود پیشـنهادی متقاضی و
وثیقههایـی را کـه بـرای ضمانـت حسـن انجـام کار بایـد بـه بانک سـپرده شـود ،به
بانـک ارائـه دهـد .همچنیـن در قـرارداد مشـارکت مدنـی با بانـک صرفا درصـدی از
سـرمایه مذکـور توسـط بانـک تامیـن مـی شـود و در اواخر هر سـال ،بانک ،سـود به
دسـت آمده از شـراکت را بین طرف مقابل و خود تقسـیم میکند .این سـود بسـته
بـه سـرمایه هـر دو طـرف بیـن آن ها تقسـیم خواهد شـد.

مروری بر بازدهی های عجیب شرکت های بازار پایه در سال 98

دو روی سکه جراحی ابزار اپیه فرابورس

چهارشـنبه گذشـته 180 ،نماد بازار پایه فرابورس متوقف شـدند تا از  25شـهریور ،با قواعد جدید دوباره بازگشـایی شـوند .به این ترتیب ،موضوع تغییر
جواد غیاثی
قواعـد معاملـه و دامنـه نوسـان قیمـت کـه از سـال 97در دسـتور کار قـرار گرفتـه بود و حاشـیه های بسـیاری پیدا کرد و در مقطعی پای مسـائل شـرعی و
کارشناس بورس
مراجـع هـم بـه آن بـاز شـد ،در برخـی مـوارد خاتمه پیـدا کند .به همین مناسـبت موضوع اصلی این شـماره گزارش بـورس دخل و خرج را بـه این موضوع
اختصـاص دادیـم تـا هـم قواعـد جدیـد را مـرور کنیـم و هـم نظرات موافـق و مخالف در ایـن خصوص را مـورد دقت قرار دهیـم .ضمنا مروری هم خواهیم داشـت بـر رفتارهای عجیبی
کـه در بـازار پایـه شـکل مـی گرفـت و بازدهی هـای نجومی برخی سـهم ها کـه در این بازار شـکل می گرفت.

ابزار اپیه چیست؟

بـازار پایـه فرابـورس شـامل حدود  180شـرکت اسـت کـه از نظر
شـفافیت برخـی اسـتانداردها را ندارنـد .یعنـی قابلیـت پذیرش در
بـازار عـادی فرابـورس (بـازار اول و دوم) یـا بورس تهـران را ندارند.
مثلا برخـی شـرکت هـا کـه صورتهـای مالـی خـود را بـه موقع
ارائـه نمـی کننـد یا صورت های مالی انها تایید حسـابرس را ندارد.
یا اینکه کال ورشکسـته هسـتند .بهترین آنها شـرکت هایی اسـت
کـه گـزارش ارائـه مـی دهند امـا با تاخیـر .این شـرکت ها طبیعتا
واجـد شـرایط حضـور در تابلوهای عادی فرابورس یـا بورس تهران
نیسـتند و در بـازار پایـه قـرار می گیرند.

طبق قواعد جدید
هم شرکت های
بازار پایه در سه
دسته قرار می
گیرند اما ضوابط
بسیار متفاوت و
دامنه نوسانات بسیار
کمتر است .بر این
اساس شرکتهای
بازار پایه در سه
تابلوی زرد ،نارنجی
و قرمز دسته بندی
می شوند .در همه
تابلوها در هر هفته
یک حراج برگزار
می شود

ابزار اپیه اتکنون چه شکیل بود؟

ایـن بـازار تاکنون شـامل سـه بخش الف ،ب و ج بـود .بازار پایه الف
مربـوط بـه نمادهـای بـورس کاال و بورس انرژی و  ...بود که مشـابه
نمادهـای معمولـی ( 9تـا  12.30و با دامنه نوسـان  5درصد) انجام
مـی شـد .امـا در بـازار پایـه ب دامنه نوسـان  10درصـد بود .پیش
گشـایش از  8.30تـا  9انجـام و معاملات بیـن  9تـا  12انجـام می
شـد .در گام بعـد یـک پیـش گشـایش در سـاعت  12و یک حراج
در  12.30انجـام مـی شـد .تابلـو ج هـم محدودیت نوسـان قیمت
معامله می شـد.
هم اکنون این تقسـیم بندی حذف ،دامنه نوسـانات بسـیار محدود
و ضوابـط هـم تغییر کرده اسـت .دامنه نوسـانات زیـاد در تابلو ب و
ج فضایـی بـرای سـفته بـازی فراهم کـرده بود؛ فضایی کـه به نفع
برخـی و بـه زیان بسـیاری دیگر تمام می شـد.

قواعد جدید چه یم گوید؟

طبـق قواعـد جدیـد هم شـرکت های بازار پایه در سـه دسـته قرار
مـی گیرنـد امـا ضوابـط بسـیار متفـاوت و دامنـه نوسـانات بسـیار
کمتـر اسـت .بـر این اسـاس شـرکت هـای بـازار پایه در سـه تابلو
ی زرد ،نارنجـی و قرمـز دسـته بنـدی مـی شـوند .در همـه تابلوها
در هـر هفتـه یـک حـراج برگزار می شـود .دامنه نوسـان قیمت در
ایـن حـراج بـه ترتیـب  4 ،6و  2درصد برای تابلوهـای زرد ،نارنجی
و قرمـز اسـت .بعـد ایـن حـراج که روزهای دوشـنبه سـاعت  12تا
 12/30برگـزار و قیمـت کشـف مـی شـود ،معاملات در روزهـای
کاری بـا دامنـه نوسـان  2 ،3و  1درصـد انجـام خواهد شـد .مبنای
قیمـت همـان قیمـت کشـف شـده در حـراج خواهـد بود .بـه این
ترتیـب دامنه نوسـان قیمت بـرای کل تابلوها در طول هفته و قبل
از برگـزاری حـراج ثابـت خواهد بود.
ترتیبات معامالت در جدول  2آمده است.

اختیارات ابزارگردان ها

البتـه ایـن همـه ماجرا نیسـت .به گفته محسـنی معـاون بازارهای

خـارج از بـورس فرابـورس ،در دسـتورالعمل جدیـد این اسـت که
امـکان فعالیـت بازارگردانهـا وجـود دارد کـه بتواننـد در نمادهای
ت بازارگردانـی را بر اسـاس ضوابط هیئـت مدیره
بـازار پایـهفعالیـ 
فرابـورس انجـام دهنـد و بازارگردانها اجازه دارند دامنه نوسـان هر
سـهم را تـا 2برابـر افزایـش دهنـد ،به شـرط اینکه این معیـار از 5
درصـد باالتـر نـرود .وی به فـارس گفت کـه بازارگردانها میتوانند
قیمـت مرجـع نمـاد معامالتـی را بـه صـورت روزانه تعییـن کنند
و اینهـا مـوارد مهـمتغییرات در دسـتورالعمل جدیـد خواهد بود.

موضوع مخیف شدن سفارش قیمت ها چه
یم شود؟

اصالحـات بـازار پایـه یـک ماجـرای دیگـر هـم داشـت و آن بحث
مخفـی شـدن سفارشـات بـود .بـه ایـن ترتیـب کـه هر فـرد فقط
سـفارش خودش را می بیند و سفارشـات خرید و فروش دیگران را
مالحظه نکند .لذا سـفارش خود را در قیمتی که مناسـب می داند
بـرای خریـد و فـروش درج می کند ،اگر سفارشـات دیگری مطابق
بـا ایـن سـفارش وجود داشـت ،معاملـه انجام می شـود .اما موضوع

جدول 1

قواعد بازار پایه قبل از تغییرات -بازار پایه الف مثل سهام و دو بازار دیگر دامنه نوسان بسیار باالیی داشتند.
دامنه نوسان

دوره معامالت

روزهای معامالتی

دوره پیش گشایش

بازار پایه الف

 5درصد

شنبه تا چهارشنبه

 8/30تا 9

 9تا 12/30

بازار پایه ب

 10درصد

شنبه تا چهارشنبه

 8/30تا  9و  12تا 12/30

 9تا 12

بازار پایه ج

نامحدود

شنبه،دوشنبه،چهارشنبه

جدول 2

تقسیم بندی شرکت ها دربازار پایه طبق قواعد جدید
شرایط

تابلو زرد
تابلو نارنجی
تابلو قرمز

دامنه نوسان معمولی

دامنه نوسان حراج روزهای دوشنبه

تاخیر کمتر از  100روز در ارائه اطالعات دارند

3

6

تاخیر زیادی در ارائه اطالعات دارند اما واجد تابلو قرمز هم نیستند

2

4

ورشکسته هستند یا اینکه به مدت  3سال صورت مالی نداده اند

1

2

پرسش و پاسخ بیمه ای

بهترینبیمهتکمیلیزایمان
بـا سلام .مـا در ایـن بخش به پـر تکرار
راحله شعبانی
تریـن سـواالت مـردم در زمینـه بیمـه
روزنامه نگار
پرداختـه ایم.
پرسـش نخسـت :مـن در یک شـرکت تشـریفاتی کار
مـی کنـم و حـدود  4سـالی می شـود کـه نانـم را در
می آورم .متاسـفانه شـغل ما سـختی های زیادی دارد
کـه یکـی از مهـم تریـن آن ها نبـود بیمه اسـت .چرا
کـه درآمـد ما به صـورت ثابت نیسـت و حتـی ممکن
اسـت در مـاه هایـی مجلس کمتری داشـته باشـیم و
درآمدمـان نصف شـود .البتـه کارفرمایم مـی گوید که
تـو بـه راحتـی می توانـی خـودت را بیمه کنـی .یعنی
مبلغـی از درآمـد ماهانه ات را نگـه دار و خودت را بیمه
خـود اشـتغالی کـن .حاال مـن ایـن سـئوال را دارم که
تفـاوت بیمه خـود اشـتغالی با بیمه کار چیسـت؟
پاسـخ  :بیمـه بیـکاری همانطـور کـه از نامـش پیداسـت ،بیمـه زمـان
بیـکاری و نداشـتن شـغل اسـت .همـه بیمهشـدگان اجبـاری سـازمان
تأمیـن اجتماعـی کـه کارفرما دارند و کارفرمایشـان براسـاس کـد کارگاه
یـا ردیـف پیمـان خـود نـزد یکی از شـعب سـازمان تأمیـن اجتماعی در
 ۳۱اسـتان کشـور ،نسـبت بـه پرداخت حق بیمـه کارگـران ( ۲۰درصد)
اقـدام میکنـد ،مشـمول بیمـه بیکاری هسـتند .این بیمه زمانـی اجرایی
و عملیاتی میشـود که کارگر نزد سـازمان تأمین اجتماعی سـابقه بیمه
داشـته و بهصـورت غیـرارادی بیکار شـده باشـد .اگر شـما تخلفـی کرده

باشـید و بهدلیل سـابقه محکومیت قضایی از کار اخراج شـده باشـید ،این
بیمـه بـه شـما تعلـق نخواهد گرفـت؛ مگر در موارد اسـتثنایی کـه قانون
مشـخص کـرده اسـت .بـه افـرادی بیمه بیـکاری تعلق میگیـرد که نامه
عـدم نیـاز از کارفرمـا را گرفتـه و ظـرف حداکثـر  ۳۰روز پـس از خروج از
کار قبلـی ،بـه یکـی از شـعب اداره کار در محدوده محل شـرکت مراجعه
و درخواسـت بیمـه بیکاری را تسـلیم کنند.
مزایای قانون کار برای افرادی که مشـمول و واجد شـرایط بیمه بیکاری
هسـتند ،فـراوان اسـت .مـدت زمـان ،مبلغ و نحوه محاسـبه میـزان بیمه
بیـکاری کارگـران مشـمول قانـون کار و قانون تأمین اجتماعی ،براسـاس
سـوابق بیمهپـردازی آنهـا و همچنیـن تأهـل یـا مجـرد بودن محاسـبه
خواهد شـد .اما بیمه اختیاری همانطور که از نامش پیداسـت ،بیمهای
اسـت کـه شـخص بهصـورت اختیـاری ،خـود را بیمه میکند .مثال شـما
در خانـه ،طراحـی لبـاس انجـام میدهیـد یـا نقشـهکش یـا فریلنسـر
(دورکار) هسـتید و بـرای کارفرمایـی کار نمیکنیـد .شـما میتوانید خود
را بیمـه کنیـد ،از مزایـای قانونـی آن اسـتفاده کنیـد و پـس از گذشـت
مدتی ،بازنشسـته و از مزایای بیمه بازنشسـتگی آن نیز بهرهمند شـوید.
افـرادی کـه بیمـه اجبـاری نیسـتند و کارفرمـا ندارنـد ،میتواننـد خـود
را بیمـه اختیـاری یـا بیمـه خویشفرمـا کننـد و از مزایـای آن بهرهمنـد
شـوند .اگـر هـم قبال شـما سـابقه بیمـه اجباری داشـتید و به هـر دلیلی
عالقـهای بـه کار کـردن بـا کارفرماهـای قبلـی نداریـد ،میتوانیـد بیمـه
خـود را بهصـورت خویشفرمـا ادامـه بدهید.بیمـه اختیاری از نظر سـنی
محدودیتهایـی دارد .مثلا فـرد بایـد حداقل یکماه سـابقه بیمـه و زیر

 ۵۰سـال سـن داشـته باشـد .همچنیـن بانـوان خانـهداری کـه بیـش از
چهلوپنـج سـال سـن دارنـد ،امـکان بیمـه اختیـاری را ندارند.
کسـانی کـه کارفرمـا ندارند ،غرامـت زمان بیکاری به آنهـا تعلق نخواهد
گرفـت .بههمیـن خاطـر ،چیـزی بهنـام بیمه بیـکاری در بیمـه اختیاری
معنـا نـدارد .بنابرایـن یکـی از تفاوتهای بیمه اجباری بـا بیمه بیکاری یا
خویشفرمـا ایـن اسـت که بیمه بیکاری در بیمه اجبـاری وجود دارد ولی
در بیمـه اختیـاری نه.البتـه بایـد توجـه کنید کـه بیمه اختیاری ،بیشـتر
شـامل مزایـای بیمههـای اجباری مثل مقرری بازنشسـتگی ،درمـان و از
کار افتادگـی میشـود و نـرخ بیمهپـردازی آن ،کمتـر از بیمـه اجبـاری
اسـت .چراکه شـما  ۳درصد از حق بیمه بیکاری مشـموالن بیمه اجباری
را پرداخـت نمیکنیـد؛ چـون اصال بیمه بیکاری به شـما تعلق نمیگیرد.
لـذا حـق بیمـه ماهانـهای کـه پرداخـت میکنید ،کمتـر خواهد بـود که
رقمـش را هـر سـال دولت تعییـن میکند.
پرسـش دوم :لطفـا دربـاره مشـکالت بیمـه نازایـی و
زایمـان گروهـی هـم مطلب بنویسـید.
همانطـور کـه احتمـاال میدانیـد در بیمـه نامههـای درمـان تکمیلـی
بیمـه نامـهای جداگانه بـه نام بیمه تکمیلی زایمـان نداریم و هزینههای
زایمـان بـه صـورت یکـی از پوشـشهای بیمـه نامههـای تکمیلـی و بر
اسـاس سـقف تعهدات درج شـده در بیمه نامه تکمیلی تحت پوشـش
قـرار میگیـرد .شـرکت هـای مختلـف بـا توجـه بـه میـزان حـق بیمه
شـرایط متفاوتـی را ارائـه میدهند .هر شـرکتی بسـته بـه دخل و خرج
خـود بیمـه هـای متفاوتی را بـرای کارمنـدان خود خریـداری می کند.

مخفی شـدن سـفارش ها که در پیشـنهاد اولیه وجود داشـت فعال
منتفی شـده اسـت .برخی با اسـتفتا این موضوع به نحو خاصی از
مراجـع ،مخالفـت برخی مراجع را گرفتند .در این رابطه ،محسـنی
معـاون بازارهـای خـارج از بـورس فرابـورس به فارس گفته اسـت:
سـفارشهای پنهـان و مخفـی تـا  6مـاه آینده اعمال نخواهدشـد
و بعـد از  6مـاه آینـده هیئـت مدیره سـازمان بـورس در مورد نحوه
اعمـال سفارشـات مخفی تصمیم میگیرند.به گفتـه وی این اقدام
بـه منظـور جلوگیـری از رفتارهای هیجانی سـهامداراناسـت و در
آینـده تصمیم گیری خواهد شـد.

موافقان و مخالفان چه یم گویند؟

البتـه قواعـد جدیـد مخالفانـی هـم دارد .مخالفـان مـی گویند که
ایجـاد محدودیـت بر دامنه نوسـان ،راحت ترین و دم دسـتی ترین
راهـکار و در واقـع پاک کردن صورت مسـئله اسـت .مسـئله اصلی
در وضعیت شـرکت ها ،مسـائل و ابهامات قانون تجارت و شـرایط
ورشکسـتگی و  ....اسـت .با ایجاد محدودیت در دامنه نوسـان ،حتی
ممکن اسـت صف های خرید و فروش بیشـتری شـکل بگیرد .اما
در سـوی مقابـل موافقـان می گویند کـه قواعد جدید باعث کاهش
انگیزه سـفته بازی خواهد شـد و مانع از گیرافتادن سـهامداران تازه
وارد در مـوج هـا و فضاسـازی هـا خواهـد شـد .بایـد دیـد در عمل
کـدام بحـث دقیق تـر خواهد بود.

مروری بر ابزدهی چند هسم در ابزار اپیه

آنچـه در بـازار پایـه رخ مـی داد ،واقعـا عجیـب بـود .عجیـب ترین
اتفاقـات هـم در همیـن سـال  98رخ داد .جایی که برخی شـرکت
هـای ایـن بـازار تـا بیـش از  500درصد رشـد کردند!
مثلا نمـاد وجامـی (سـرمایه گـذاری جامـی) از  300تومـان در
ابتـدای امسـال تـا اواسـط مـرداد بـه  2هـزار تومـان رسـید؛ یعنی
 466درصد بازدهی! بعد از آن به شـدت درگیر فشـار فروش شـد
و اکنـون تـا حـدود  1100تومـان افـت کرده اسـت.
شـرکت هایـی کـه اصوال عمدتا غیرشـفاف هسـتند و چشـم انداز
مشـخصی ندارنـد .امـا بـه بهانـه هـای واهی بـرای آنها صـف های
خریـد و فـروش تشـکیل مـی شـد .در ایـن فرآینـد طبیعتا سـود
خالصـی ایجـاد نمی شـود (مخصوصا در شـرکت هایی که سـودده
نیسـتند) بلکـه پول از بخشـی از بـازار به بخشـی دیگر منتقل می
شـود .حتـی گاهی مالحظه می شـود که برخی افـراد با هماهنگی
در گـروه هـای تلگرامـی یـا  ،...یـک سـهم را بی دلیل بـاال می برند
و بعـد از جلـب کـردن بخـش دیگـر بـازار بـه این سـهم ها ،سـهام
خـود را در قیمـت بـاال فروختـه و افـراد تـازه وارد را بـا یـک مـوج
ریزشـی شـدید تنهـا مـی گذارند .البتـه چنین اقداماتـی در بخش
هـای دیگـر بـازار هـم غیرممکن نیسـت امادر بـازار پایه به سـبب
شـفافیت کمتـر ،کوچکتـر بودن شـرکتها ،تعداد کمتـر بازیگران
و دامنـه نوسـان زیـاد ،ایـن موضـوع محتمـل تر و ممکن تـر بود.

صف های خرید و فروش برای زمین خایل!

از مـوارد عجیـب دیگـر در بـازر پایـه برخی شـرکتهایی هسـتند
کـه اصـوال غیرفعالنـد و هیـچ فعالیـت تولیـدی ندارند امـا به بهانه
هایـی واهـی صف خرید و فروش می شـوند .نمونه بـارز این ماجرا،
نمادهای پتروشـیمی فسـاد ،داراب و جهرم اسـت .این شـرکت ها
در بـازار پایـه ب ،بـا دامنـه نوسـان  10درصـد ،عملا پـروژه هایی
هسـتند کـه فقـط یک زمیـن برای اجـرای آنها تعلق گرفته اسـت
و فرآینـد احـداث و راه انـدازی انهـا هم عمال متوقف اسـت .نمادها
سـود کمـی از محـل سـود بانکـی پـول خـود دارنـد کـه تقریبـا
ثابـت اسـت .امـا نوسـانات عجیبـی در نمادهـا رخ مـی دهـد .مثال
پتروشـیمی فسـا از  68تومـان در ابتـدای امسـال تا بیـش از 130
تومـان (حـدود  100درصـد بازدهـی) رشـد کرد و بعـد اخیرا صف
فـروش شـد و تـا زیـر  100تومـان پایین آمد! دو شـرکت (بخوانید
پـروژه نیمـه تعطیـل) دیگر هـم وضعیت مشـابهی دارند.

بعضـی از شـرایط متفـاوت در شـرکتهای بیمـه در ادامـه و طـی یـک
جـدول بـرای شـما ارائـه می شـود.
از اولیـن قدمهـا در خریـد بیمـه نامه تکمیلی که پوشـش زایمان دارد،
مقایسـه سـقف تعهـدات پوشـش زایمـان هر طـرح بیمه نامـه تکمیلی
میباشـد کـه معمـوال سـقف تعهـدات زایمـان در بیشـتر شـرکتهای
بیمـهای میتوانـد بیـن  ۵۰۰هـزار تومان تـا  ۵میلیون تومـان در برخی
از قراردادهـای بیمـه درمـان گروهی با تعداد باالبدون سـقف هم باشـد.
در کنـار هزینـه هـای زایمـان ،انجـام مـوارد تشـخیصی از قبیـل انجام
آزمایشـات ،رادیولـوژی و  ...میتوانـد هزینههـای قابل مالحظه ای برای
بیمـه گـذاران داشـته باشـد .از ایـن رو در خریـد بیمـه درمـان تکمیلی
باید به سـقف تعهدات پاراکلینیکی بیمه نامه نیز توجه داشـته باشـید.
شـرکتهای بیمـه پارسـیان ،پاسـارگاد ،دی ،ایـران و دانا بیمه تکمیلی
را تنهـا بـه شـکل گروهـی ارائـه میکننـد و از ایـن رو بـرای دور ه انتظار
شـرایط ویـژهای را دارنـد .معموال در این شـرکتها دور ه انتظار پوشـش
زایمـان بـرای گروههـای زیـر  ۲۵۰نفـر  ۹مـاه ،گروههـای بیـن  ۲۵۰تا
 ۱۰۰۰نفـر  ۶مـاه ،و گروههـای بـاالی  ۱۰۰۰نفـر دوره انتظـار نخواهند
داشت.
بهتریـن بیمـه تکمیلـی زایمـان بـدون دوره انتظار فقط بـرای بیمه نامه
هـای تکمیلـی اسـت که به صـورت گروههـای باالی  ۱۰۰۰نفر باشـند،
است.
نام شرکت بیمه
بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان

دوره انتظار
 ۹ماه

بیمه درمان تکمیلی گروهی سامان

 ۹ماه

بیمه درمان تکمیلی انفرادی اسماری

 9ماه

بیمه درمان تکمیلی گروهی اسماری

 ۹ماه

بیمه درمان تکمیلی انفرادی sos

یکسال

بیمه درمان تکمیلی گروهی sos

یکسال

