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نمونه ای از محتوایی که باید 
برای مشتری خود به صورت 

 نامه یا ایمیل ارسال کنید
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 {تاریخ فعلی}

 {نام مشتری}

 {نام شرکت}

 {آدرس خیابان}

 {شهر ، کد پستی ایالت}

  

 {:عزیزمشتری }

 . دارید  شما در بیمه نامه زندگی خود گزینه ای ارزشمند 

کنید ، تصمیم عاقالنه ای  بیمه نامه عمر خریداری ما شرکت وقتی تصمیم گرفتید از

با خرید شما گزینه ارزشمندی ارائه شد که شما را قادر می سازد با تبدیل سیاست  .گرفتید

  .پاسخ دهیدخود خود به یک سیاست دائمی به نیازهای متغیر  دار مدت

اگر وضعیت مالی شما از زمانی که بیمه نامه عمر خود را خریداری کرده اید تغییر کرده 

وشش شما به یک بیمه نامه دائمی ممکن است روش بهتری برای است ، تبدیل پ

. محافظت از عزیزانتان و احتمااًل جمع آوری ارزش نقدی برای نیازهای آینده شما باشد

بیمه نامه  آن که در اختیار دارید ، اگر در مدت پنج سال از خرید بیمه نامه ایبسته به 

د شرایط دریافت اعتبار خواهید مدت دار خود را به حالت دائمی تبدیل کنید ، واج

 اب می توانیدشما  از اطالعات اضافی، دستهبه سادگی با ارائه چند  همچنین، .بود

در صورت مبتال شدن به بیماری های مزمن یا از کار  ، اضافی پوشش های افزودن

 .افتادگی یا بروز حادثه بیمه نامه عمر خود را تکمیل نمایید

ی در مورد این ، خوشحال خواهم شد که اطالعات بیشتر بیمهبه عنوان یک متخصص 

اگر عالقه مند هستید ، لطفا فرم زیر را تکمیل  .گزینه ارزشمند در اختیار شما قرار دهم
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ی که هزینه آن پرداخت شده یا از طریق ایمیل با استفاده از نامه پست کرده و آن را

 د.ارسال نمایی

  با تشکر

 "نمایندهنام "

" ه  "نام شرکت بیم

منافع و شرایط الزم  ، محدودیت ، کاهش ءبیمه نامه های زندگی شامل موارد استثنا

من می توانم هزینه ها و جزئیات کامل را در اختیار شما . االجرا نگه داشتن آنها است

 .قرار دهم

 : ارسال نمایدمحتوایی که مشتری باید  

، من می خواهم درباره تبدیل بیمه نامه عمر خود به بیمه نامه دائمی زندگی "نام" بله

 .لطفا با من تماس بگیرید .اطالعات بیشتری کسب کنم

 "نام"

 ............................ "نشانی"

 ......................: ........ تلفن

 .........................بهترین زمان برای تماس 

  ....................... سن

 ......................................................و 
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