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نماد اعتماد و اطمینان

برای پنجمین سال متوالی

بیمهآسیا رتبه اول گروه موسسات بیمهای را کسب کرد
بیمهآسیا برای پنجمین سال متوالی ،رتبه اول گروه موسسات بیمهای شرکتهای برتر ایران را کسب کرد.
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رییس کل بیمه مرکزی:

افتتاح مجتمع تخصصی بیمههای زندگی محصول آینده پژوهی
و نگاه نوآورانه مدیران بیمهآسیاست

سومین جشنواره
فروش بیمههای جامع
عمر و پسانداز بیمهآسیا

سرپرست فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج بیمهآسیا:

وظیفهبسیجیان
مدیریت وکار جهادی است

بیمهآسیا سومین جشنواره فروش بیمههای جامع عمر و
پسانداز بیمهآسیا و مهر آسیا را برگزار میکند.
3

بازدیدمدیرعامل
از مدیریتهای فنی و ستادی بیمهآسیا

4

مراسم معارفه نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل
بیمهآسیا به عنوان سرپرست فرماندهی پایگاه مقاومت
بسیج بیمهآسیا با حضور فرمانده مرکز مقاومت بسیج
وزارت امور اقتصادی و دارایی ،اعضای هیأتمدیره،
معاونان مدیرعامل و اعضای شورای مرکزی بسیج
بیمهآسیا برگزار شد.
6

بیمهآسیا در مناطق محروم
نوشتافزار توزیع کرد

2

دیدار مدیرعامل
با مسئوالن مرکز خدمات
حوزههای علمیه
مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل و
اعضای هیاتمدیره با مسئوالن مرکز خدمات حوزههای
علمیه دیدار کردند.
6

حضوربیمهآسیا
در راهپیمایی یوما 22 ...بهمن

10

13

حوزهمدیرعامل

رییس کل بیمه مرکزی:

افتتاح مجتمع تخصصی بیمههای زندگی محصول آینده پژوهی و نگاه
نوآورانه مدیران بیمهآسیاست
شرکت بیمهآسیا میتواند با استفاده از نیروی
انسانی متخصص و استقرار سیستمهای نوآور و
مبتکرانه ،سهم بیشتری از بازار بزرگ بیمه را به
خود اختصاص دهد.
به گزارش روابطعمومی ،دکتر غالمرضا سلیمانی در
آیین افتتاح مجتمع تخصصی بیمههای زندگی بیمهآسیا با
اعالم این مطلب افزود :استفاده از تکنولوژیهای نوین و
راهکارهای نوآورانه ،ضرورت امروز صنعت بیمه است و اگر
در این حوزهها تحرک بیشتری از خود نشان بدهیم ،موفقتر
خواهیم بود.
رییس کل بیمه مرکزی با تاکید بر اهمیت همگانیسازی
بیمههای زندگی در کشور ،افزود :اعطای مجوز شرکتهای
تخصصی بیمههای زندگی توسط نهاد ناظر نشاندهنده
جدیت ما در توسعه فرهنگ بیمه به شمار میرود.

وی راهاندازی مجتمع را محصول آیندهپژوهی و نگاه
نوآورانه مدیران شرکت بیمهآسیا دانست و افزود :ماموریت
صنعت بیمه در رشته بیمههای زندگی از جنس فعالیت
صندوقهای بازنشستگی است و در صورت رفع نواقص و
جبران عقبماندگی در خصوص همگانی سازی بیمههای
زندگی صنعت بیمه نیز در جذب سرمایه موفقتر عمل خواهد
کرد.
دکتر سلیمانی افزود :صنعت بیمه باید برای فروش
بیمهنامههای زندگی با خانوادهها ارتباط برقرار کرده و با
معرفی این محصول ارزشمند بازارهای تازهای را پیدا کند.

وی بیان داشت :افتتاح مجتمع تخصصی بیمههای زندگی
از سوی بیمهآسیا را که در بین مردم به خوشنامی معروف
است ،به فال نیک میگیریم و امیدواریم سهم شرکتهای
بیمه از پساندازهای مردم به رقم منطقی برسد.

رئیس شورای عالی بیمه باالبردن میزان بازده ،کاهش
ریسک و تشکیل کمیتههای تخصصی سرمایهگذاری را از
مهمترین مولفههای تاسیس مجتمع بیمههای زندگی عنوان
کرد و افزود :در کنار توسعه شبکه فروش بیمههای زندگی
باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که در برابر هر
بیمهگذار جدید ،به همان اندازه مسئولیتهای شرکتهای
بیمه هم افزایش مییابد.

مسعود بادین نایب رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل
بیمهآسیا در سخنانی ضمن قدردانی از حضور رییس کل بیمه
مرکزی ،اعضای هیات عامل و مدیران ارشد بیمه مرکزی
با بیان تاریخچهای از عرضه بیمهنامه عمر و پسانداز در
بیمهآسیا ،به ارایه گزارشی از عملکرد بیمهآسیا در تمامی
رشتههای بیمهای طی ده ماهه نخست سال جاری پرداخت و
گفت :بیمهآسیا در ده ماهه نخست سال جاری موفق به تولید
بیش از  35هزار میلیارد ریال حق بیمه با رشد (25/2بیست
و پنج و دودهم) درصدی و فروش بیش از  4/5میلیون(چهار
میلیون و پانصد هزار) بیمه نامه شد.
مدیرعامل بیمهآسیا افزود :کسب رتبه اول در گروه
موسسات بیمهای در میان صد شرکت برتر کشور برای
پنجمین سال متوالی از دیگر افتخارات بیمهآسیا در آستانه
 60سالگی این شرکت است.

بادین ضمن اشاره به جذب بیش از یک هزار نماینده
تخصصی بیمه زندگی افزود :این نمایندگان در حال گذراندن
دوره آموزشی خود هستند و ان شاء ا ...از ابتدای سال 1398
فعالیت خود را آغاز میکنند.
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نایب رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل بیمهآسیا ،افتتاح
تخصصی مجتمع بیمههای زندگی ،راه اندازی مجتمع
تخصصی پرداخت خسارت خودروهای سنگین و افتتاح واحد
خسارت شهرستان مشکین شهر را از جمله اقدامات بیمهآسیا
در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب برشمرد و افزود :رشد

تولید در رشته بیمههای عمر و پسانداز در ده ماهه نخست سال جاری در شرکت بیمهآسیا با رشدی معادل ( 36/7سی و شش
و هفت دهم) درصد همراه بوده است.
وی با اشاره به صدور بیش از (1،330،000یک میلیون و سیصد و سی هزار) بیمهنامه عمر و پسانداز شامل طرح قدیم و
جدید در بیمهآسیا گفت :راهاندازی دپارتمان ویژه بیمههای زندگی در سرپرستیها و شعب سراسر کشور ،برگزاری سومین دوره
مسابقات فروش بیمههای جامع عمروپسانداز و مهرآسیا و راه اندازی مجتمع تخصصی بیمههای زندگی بیمهآسیا از جمله
اقدامات این شرکت در گسترش رشته بیمههای زندگی در کشور است.
شایان ذکر است مجتمع تخصصی بیمههای زندگی شرکت بیمهآسیا همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی،
با حضور رییس کل بیمه مرکزی و هیات همراه ،نایب رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل ،اعضای هیاتمدیره ،معاونین و مشاورین
مدیرعامل و مدیران بیمهآسیا با هدف تالش برای همگانی سازی بیمههای زندگی و افزودن این محصول به سبد خانوار ،افتتاح
شد.

ستـــادی

برای پنجمین سال متوالی

بیمهآسیا رتبه اول گروه موسسات بیمهای را کسب کرد

رییس کل بیمه مرکزی :افتتاح مجتمع تخصصی بیمههای
زنـدگی محصـول آینـدهپـژوهی و نگـاه نوآورانه مـدیران
بیمهآسیاست.

مدیرعامل :وظیفه صنعت بیمه ایجاد آرامش ،امنیت روانی
و حمایت از اقتصاد کشور است.

مدیرعامل :راهاندازی مجتمع تخصصی بیمههای زندگی
بیمهآسیا
مدیرعامل :اهم اقدامات بیمهآسیا در دهه مبارک فجر

روابطعمومی :مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده
بیمهآسیا برگزار شد

روابطعمومی :اعالم آمادگی بیمهآسیا برای ایفای تعهدات
بیمهای حادثه دانشگاه علوم و تحقیقات

بیمهآسیا برای پنجمین سال متوالی ،رتبه اول گروه موسسات بیمهای شرکتهای برتر ایران را کسب کرد.

به گزارش روابطعمومی و بنابر اعالم مرکز رتبهبندی شرکتهای برتر سازمان مدیریت صنعتی ،بیمهآسیا در بیست و یکمین سال
رتبهبندی شرکتهای برتر ایران و در میان  100شرکت بزرگ برتر با در نظر گرفتن  33شاخص و هشت پله صعود ،برای پنجمین سال
متوالی ،رتبه اول گروه موسسات بیمهای شرکتهای برتر ایران را کسب کرد.

بنا بر این گزارش ،در مراسمی که با حضور مسئوالن سازمان مدیریت صنعتی و مرکز رتبهبندی شرکتهای برتر ،مدیران عامل
شرکتهای برتر ایران و فعاالن اقتصادی کشور در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد ،بیمهآسیا برای پنجمین سال
متوالی به عنوان رتبه اول گروه موسسات بیمهای شرکتهای برتر ایران معرفی شد.

بنابر اعالم سازمان مدیریت صنعتی ،هدف از رتبهبندی شرکتهای برتر ایران شفافسازی فضای کسب و کار و جایگاه اقتصادی
شرکتهای ایران و رتبهبندی آنها از نظر میزان تاثیرگذاری در اقتصاد ملی با هدف گسترش رقابت در فضای کسب و کار بنگاههای
اقتصادی بیان شده است.

گفتنی است بیمهآسیا به عنوان بزرگترین بیمه خصوصی کشور ،حائز رتبه اول گروه موسسات بیمهای شرکتهای برتر ایران در پنج
سال متوالی 1397و ،1393،1394،1395،1396رتبه اول شفافیت مالی شرکتهای بیمهای بورس در سال 1396و دارا بودن بیش از یکصد
شعبه و سه هزار نمایندگی در سراسر کشور ،در تمامی بیست و یک سال رتبهبندی شرکتهای برتر ایران در بین  100شرکت برتر کشور
قرار داشته است.

سومین جشنواره فروش بیمههای جامع عمر و پسانداز بیمهآسیا

بیمهآسیا سومین جشنواره فروش بیمههای جامع
عمر و پسانداز و مهر آسیا را برگزار میکند.

به گزارش روابطعمومی ،احمد سربخشیان ،مدیر بیمههای عمر
و پسانداز با تاکید بر اهدای جوایز ارزنده و طالیی به خریداران
بیمههای عمر و پسانداز در طول برگزاری جشنواره ( 12بهمن
 1397الی  12فروردین  )1398به تنوع جوایز ویژه از جمله :اعطاء
بیمهنامه درمان انفرادی خانواده ،پرداخت حق بیمه عمر و پسانداز
سال آتی برگزیدگان از طرف بیمهآسیا اشاره کرد و گفت :افزایش
متناسب در اندوخته بیمهنامه جامع عمر و پسانداز و جامع مهر
آسیا ،انجام آزمایش رایگان و معاینه رایگان متقاضیان خرید
بیمهنامه عمر و پسانداز و نیز بهرهمندی از تخفیفات سایر رشتهها
به خریداران در مدت جشنواره شامل بیمهنامه اتومبیل (بیمه ثالث و
حوادث راننده و بدنه) ،آتشسوزی (منازل مسکونی و فروشگاههای
سطح شهر) ،عمر و حوادث (حوادث انفرادی و عمر و حوادث زمانی
گروهی) ،مسئولیت (جامع هیأتمدیره ،مدیر و مالکین در قبال
ثالث) خبر داد.
ساکنین و اشخاص 

مدیر بیمههای عمر و پسانداز ،برگزاری جشنواره فروش
بیمههای جامع عمر و پسانداز را در راستای ایفای مسئولیت
اجتماعی این شرکت و توسعه فرهنگ بیمههای زندگی در

روابطعمومی :دیدار مدیرعامل بیمهآسیا با مسئوالن مرکز
خدمات حوزههای علمیه
روابطعمومی :انتصاب سرپرست معاونت امور استانها
و شبکه فروش و سرپرست معاونت فنی بیمههای اموال
بیمهآسیا
روابطعمومی :حضور مدیرعامل بیمهآسیا در استان مازندران

روابطعمومی :برگزاری همایش تخصصی مشترک
بیمهآسیا و پرشیا خودرو
روابطعمومی :حضور مدیرعامل بیمهآسیا در استان اصفهان

روابطعمومی :حضور مدیرعامل بیمهآسیا در استان خراسان
رضوی

روابطعمومی :برای پنجمین سال متوالی بیمهآسیا رتبه اول
گروه موسسات بیمهای را کسب کرد.

روابطعمومی :راهاندازی مجتمع تخصصی پرداخت خسارت
خودروهایسنگین
روابطعمومی :پیام مدیر عامل بیمهآسیا به مناسبت دهه
مبارک فجر

روابطعمومی :بیمهآسیا راهپيمايان يو م ا 22 ...بهمن را
تحت پوشش قرار داد.
روابطعمومی :فراخوان حضور در راهپیمایی یوما22 ...
بهمن
کشور دانسته و عالوه بر ارائه تسهیالت ویژه ،بر دسترسی آسان
هموطنان به خدمات بیمهای با کیفیت تأکید کرد و اظهار داشت:
سومین جشنواره فروش بیمههای جامع عمر و پسانداز و جامع
مهر آسیا از  12بهمن ماه سال  1397تا  12فروردین ماه سال
 1398در سراسر کشور برگزار میشود.
گفتنی است بیمهآسیا به عنوان بزرگترین بیمه خصوصی کشور
و حائز رتبه اول در گروه موسسات بیمهای شرکتهای برتر ایران
برای پنجمین سال متوالی با دارا بودن بیش از یکصد شعبه و سه
هزار نمایندگی در سراسر کشور ،آماده ارائه خدمات بیمهای به ویژه
بیمههای عمر و پسانداز به هموطنان گرامی است.

مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده بیمهآسیا برگزار شد

مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت دوم
بیمهآسیا با حضور  90درصد سهامداران ،رییس
هیاتمدیره ،نایب رییس هیاتمدیره و مدیرعامل
و اعضاي هيأتمديره بیمهآسیا ،نمایندگان بيمه
مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،سازمان بورس
و اوراق بهادار و سازمان حسابرسي برگزار شد.

به گزارش روابطعمومی و براساس دستور جلسه مجمع
عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت دوم بیمهآسیا مبنی بر
انتخاب اعضای هیاتمدیره ،فضل ا...معظمی و دکتر محمدرضا عربی مزرعه شاهی به عنوان اعضای حقیقی و شرکتهای توسعه معين
ملت ،ستاره عمران زمین و صبا میهن به عنوان اعضای حقوقی هیاتمدیره بیمهآسیا انتخاب شدند.
بنابر این گزارش ،مجمع در خصوص بند دو دستور جلسه ،ضمن تصویب بودجههای مسئولیت اجتماعی مقرر داشت بودجه مصوب با
نظارت هیاتمدیره هزینه شود.
گفتنی است در حال حاضر فضلا ..معظمي (رئیس هیاتمدیره) ،مسعود بادين (نایب رییس هیاتمدیره و مدیرعامل) ،دکترمحمد رضا
عربی مزرعه شاهی ،بهروز ناظمی و مهدی شریفی در هیاتمدیره شرکت بیمهآسیا حضور دارند.

خبرگزاریها :ایسـنا ،راز پول ،ریسـک نیوز ،پول
پرس ،پـولی مالی ،شمـا نیوز ،دنیـای بانک ،بانکداری
ایرانی ،عصر اعتبار ،اقتصاد تهران ،ایبنا ،راه امروز ،نقدینه،
افـق تازه ،عصـر بانک ،بانک و رسانه ،تجارت آنالین،
فرصت نت ،دیوان اقتصاد ،ماد ،صنعت بیمه ،بانک
و صنعت ،خبر اقتصادی ،پول نیوز ،تصویر روز ،شبکه
ایرانیان ،ایرانا ،آفتاب ،بانک و بیمه ،بانکـداری  ،24بیمه
صنعت نفت ،فرصـت امروز ،راه مردم ،اقتصـادگردان،
کـوتاه آنالین ،ایران اکونومیست ،آریا ،ایستانیوز ،تصویر
امروز ،خبرهای بانکی ،بانکداری الکترونیک ،تدبیر تـازه،
سیبنـا ،بولتن ،دیدهبان ایران ،جمهـوریت ،ایسکانیوز،
نسیم آنالین ،تابناک ،اکوویژن ،ایرنا ،تحریر نو ،تین نیوز،
انتخاب ،تیتر برتر ،روزان نیوز ،بورس 24
روزنامههـا :دنیای اقتصـاد ،جهان اقتصاد ،فرصـت
امروز ،عصـر اقتصـاد ،آفتاب یزد ،کار و کـارگر ،تفـاهم،
ابتکار ،ابرار اقتصادی ،مناقصه و مزایده ،تجارت ،شروع،
صبح اقتصاد ،آفتاب یزد ،ترقی ،اقتصاد پویا ،آفتاب یزد،
عصر ایرانیان ،کسب و کار ،کائنات ،وطن امروز ،جهان
صنعت ،هفت صبح ،آسیا ،تعادل ،راه مردم ،فرهیختگان،
مردم ساالری
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بازدیدمدیرعامل
از مدیریتهای فنی
و ستادی بیمهآسیا

مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل از
مدیریتهای فنی و ستادی بیمهآسیا بازدید کرد.

مدیرعامل ضمن بازدید از ساختمانهای حوزه ستادی و گفت و
گو با کارکنان مدیریت ها با تصریح ارائه خدمات مطلوب ،شایسته
و درخور شأن همکاران ،اظهار داشت :مدیریت درمان میبایست با
عقد قرارداد با مراکز درمانی خوشنام ،توانمند و برخوردار از امکانات و
تجهیزات پزشکی قوی ،بهترین و مناسبتترین خدمات پزشکی را در
اختیار همکاران قرار دهد.
نایب رییس هیأتمدیره در بخش دیگری از رهنمودهای خود بر
فراهم آوردن فضای اداری مناسب برای همکاران و جانمایی مناسب

ساختمان مرکزی

ساختمان شماره 5

ساختمان شماره 1

ساختمان شماره 6

ساختمان شماره 3

ساختمان آموزش

ساختمان شماره 4
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ساختمانهای تعاونی مصرف و اداره نقلیه
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آنان تاکید کرد.

مدیرعامل انتقال پروندههای راکد به محل اختصاص یافته با
همکاری مدیریتهای بازرسی و پشتیبانی و بازسازی فضاهای باقی
مانده در ساختمانها را مورد تاکید قرار داد.

نایب رییس هیأتمدیره با اشاره به اجرایی شدن آئیننامه  96بیمه
مرکزی در سال  ،1398از تمامی همکاران درخواست کرد با آمادگی
کامل درخصوص تحقق این مهم همکاری کنند.

برگزاری مراسم معارفه
مراسم معارفه سرپرست معاونت امور استانها و شبکه فروش و سرپرست معاونت فنی بیمههای اموال
با حضور نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل ،اعضای هیأتمدیره ،معاونان مدیرعامل ،مدیران و معاونین
مدیریتهای تابعه برگزار شد.
مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل در این مراسم ضمن معرفی بهروز ناظمی ،عضو هیأتمدیره به عنوان
سرپرست معاونت امور استانها و شبکه فروش و رییس کمیته امور نمایندگان ،وی را فردی متخصص و متعصب به حرفه و
کار خطاب کرد و گفت :انتظارات بیمهآسیا از این حوزه ،نظارت بر عملکرد شعب و اصالح پورتفوی ،اصالح ساختار سرپرستیها،
شناسایی نیروهای مستعد در شعب ،تالش در جهت برگزاری مجامع فصلی و استانی ،نظارت بر عملکرد نمایندگان ،راهاندازی
آییننامه  96و تالش در راستای تقدیر از کارشناسان فعال و پیگیر درخصوص کشف تخلفات است.

حوزهمدیرعامل

برگزاری همایش تخصصی
مشترک بیمهآسیا و پرشیا خودرو
همایش تخصصی مشترک بیمهآسیا و پرشیا خودرو
با حضـور نایب رئیـس هیاتمـدیره و مدیر عامل،
اعضای هیاتمدیره ،معاونان مدیر عامل ،مدیران و
کارشناسان بیمهآسیا برگزار شد.

ایشان در ادامه با معرفی غالمرضا سرلک به عنوان سرپرست معاونت فنی بیمههای اموال ،ضمن اظهار امیدواری از خدمات
بیشتر وی در راستای رشد و اعتالی نام بیمهآسیا در سمت جدید ،انتظارات بیمهآسیا در این حوزه را اصالح ترکیب پورتفوی،
انتخاب ریسکهای مناسب و کمخطر ،افزایش سهم بازار و تجزیه و تحلیل شعب
ذکر کرد.
رصد بیمهگذاران عمده و بزرگ ،کنترل زمان انقضای بیمهنامه در ایام پایانی سال،
تالش در راستای دستیابی به پورتفوی سودآور ،بهرهجویی از توان و پتانسیل داخلی
مدیریتها و شرکت از دیگر مطالب مورد اشاره مدیرعامل در این مراسم بود.

ناظمی ،عضو هیأتمدیره و سرپرست معاونت امور استانها و شبکه فروش با اشاره
به دشوار بودن جذب پورتفوی اختیاری ،پایبندی به مسائل اخالقی را امری ضروری
در جذب پورتفوی عنوان کرد.

بهروز ناظمی

در ادامه مهدی شریفی ،عضو هیأتمدیره و معاون بیمههای اشخاص و مسئولیت
در سخنانی ضمن تصریح برخورداری بیمهآسیا از کارشناسان زبده و متخصص به
مواردی از جمله حرکت با برنامهریزی و هدفمند ،بهرهبرداری از فرصت باقیمانده
برای سال آتی ،تالش در راستای حفظ و ارتقاء شأن برند بیمهآسیا و ...اشاره کرد.

غالمرضا سرلک ،سرپرست معاونت فنی بیمههای اموال نیز در این مراسم ،ضمن
اشاره به دستیابی به سهم باالی شرکت از طریق مدیریتهای فنی به نکاتی از جمله
تالش درجهت ایدهآل کردن سهم هر مدیریت در شرکت و صنعت بیمه ،تالش در
راستای مدیریت پورتفوی اتومییل و ارتقای سطح علمی کارشناسان اشاره نمود.

به گـزارش روابطعمـومی ،مسعـود بادین ،نایب رییس
هیـأتمدیـره و مـدیرعامل در این همـایش با تصـریح
برخورداری این شـرکت از کارشناسان حرفهای و متخصص
در حوزه خودرو ،بر برنامـهریزی و آیندهنگری بیمهآسیا در
راستای مدیریت پورتفوی خودرو اشاره کرد.
مدیر عامل با تأکید بر اهمیت باالی خدمات پس از فروش
در کنار فروش بیمهنامه ،گفت :شرکتهای بیمه صرفا وظیفه
فروش بیمهنامه را ندارند.

غالمرضا سرلک

همچنین مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل احکامی را برای تعدادی از همکاران به شرح
ذیل صادرکرد:
••داود سرایی ،سرپرست مدیریت حسابرسی
••محمد افتخاری ،سرپرست مدیریت امور مالی
••احمد صحرانورد ،مدیر امور نمایندگان و کارگزاران
••سیدمهدی وهابی ،سرپرست مدیریت توسعه بازار و امور
مشتریان
••امین محمدی ،سرپرست مدیریت بیمههای مهندسی ،خاص
و انرژی
••حمیدرضا ساری اصالن ،مدیر طرح و توسعه
••مسعود مؤمنزاده ،سرپرست مدیریت بیمههای مسئولیت

• • سیدابراهیممظهریموسوی،سرپرستمدیریتبیمههایاتکایی

••مهدی خسروی ،سرپرست مدیریت ریسک و بهبود فرآیندها
••فریدون رضیئی ،مشاور عالی مدیرعامل
••فریبرز پاشامختاری ،مشاور مدیرعامل در امور مالی و
حسابرسی
••علی محمد رشیدیان ،سرپرست حوزه ریاست دفتر مدیرعامل
و نماینده مدیرعامل در کمیته انتصابات
•• احمد جهاندیده ،نماینده مدیرعامل در کمیته امور نمایندگان
با حفظ سمت

نایب رییس هیاتمدیره رقابت در صنعت بیمه را جدی
توصیف کرد و اظهار داشت :توانگری ،قدمت ،توان شبکه
فروش و گستردگی در سراسر کشور از جمله نکات پراهمیت،
فنی و کلیدی در انتخاب شرکت بیمهگر است.

مهنـدس ملکان ،مـدیرعامل شـرکت پرشـیا خودرو ،در
سخنانی ضمن اشاره به همکاری موفق و  14ساله بیمهآسیا
و پرشیا خودرو ،بیـان داشت :مجمـوعه واحدهایی که به ما
خدمات ارائه میدهنـد ،مانند مهرههای تسبیح با یکدیگر
مرتبط هستند.
مدیرعـامل شـرکت پرشیا خودرو در ادامه افزود :میزان
سرویسدهی و خدمات و زمان ارائه خدمات در رضایت
بیمهگذار و افزایش وفاداری مشتریان بسیار حائز اهمیت
است.

سیدمهدی وهابی ،سرپرست مدیریت توسعه بازار و امور مشتریان دارای
مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،گرایش مالی است و پیش از این
به عنوان معاون مدیر امور نمایندگان و کارگزاران و مشاور مدیرعامل در
امور ایثارگران در بیمهآسیا مشغول به کار بوده است.
سیدمهدی وهابی

بازدید از قسمـتهای مخـتلف شـرکت پرشیا خودرو و
برگـزاری کارگـاه آمـوزشی از دیگـر بخـشهای همـایش
تخصصی مشترک بیمهآسیا و پرشیا خودرو بود.

مدیرعامل در برنامه زنده رادیو جوان:

وظیفه صنعت بیمه ایجاد آرامش ،امنیت روانی و حمایت از
اقتصاد کشور است
نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل ،همزمان با روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات
بالیای طبیعی ،وظیفه صنعت بیمه را ایجاد آرامش و امنیت روانی و حمایت از اقتصاد کشور
عنوان کرد.

به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل در برنامه زنده رادیویی جوان ایرانی
سالم رادیو جوان ،ضمن معرفی شرکت بیمهآسیا و خدمات آن ،گفت :بیمهآسیا با دارا بودن تجربههای کاری،
علمی و فنی بسیار از جمله شرکتهای شاخص صنعت بیمه است که اولویت آن ،پرداخت به موقع خسارتهاست.
مدیرعامل ارائه پوششهای ویژه و پیشبینیهای الزم در زمان وقوع بالیای طبیعی را از دیگر وظایف صنعت بیمه نام برد و اظهار داشت :اطالعرسانی و ارائه به موقع مدارک بیمهگذاران در
زمان وقوع حادثه و در نظر گرفتن پوشش کافی در زمان صدور بیمهنامه از جمله موارد ضروری در تسهیل روند ارائه خدمات به بیمهگذاران است.
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سرپرست فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج بیمهآسیا:

وظیفه بسیجیان مدیریت وکار جهادی است
گفتمان حقوقی

14

تقاضای صدور اجرائیه ثبتی علیه صادرکننده چک
سوم )
(روش ّ

مراسم معارفه نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل بیمهآسیا به عنوان سرپرست فرماندهی پایگاه
مقاومت بسیج بیمهآسیا با حضور فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی ،اعضای
هیأتمدیره ،معاونان مدیرعامل و اعضای شورای مرکزی بسیج بیمهآسیا برگزار شد.

براساس گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین ،سرپرست فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج بیمهآسیا با اشاره به جنگ روانی،
فرهنگی و اقتصادی دشمن برای ضربه زدن به ایران ،بر مدیریت و کار جهادی تأکید کرد و افزود :ما بسیجیان باید یک بازوی
اقتصادی برای کشور باشیم.

سرپرست فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج بیمهآسیا ،ارائه خدمات شایسته به بیمهگذاران را بهترین تبلیغ و خدمت به جامعه
عنوان کرد و بر نکاتی همچون الگو بودن اعضای بسیج ،مردمداری ،آموزش در تمامی سطوح و  ...تأکید کرد.
دکتر زمانی ،فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن تشکر از مدیرعامل بیمهآسیا برای پذیرش
این مسئولیت ،مدیریت جهادی را بهترین شیوه برای مقابله با تحریمها و بحرانها ذکر کرد.

دیدار مدیرعامل با مسئوالن مرکز خدمات حوزههای علمیه

مسعـود بادین ،نایـب
رییـس هـیأتمـدیره و
مـدیرعـامـل و اعضـای
هیـاتمدیره با مسئـوالن
مرکز خـدمات حـوزههای
علمیه دیدار کردند.

به گـزارش روابـطعـمـومی،
مسعـود بـادین ،نایـب رییـس
هیأتمـدیـره و مـدیرعامل در
این دیدار ضمن تاکید بر ارائه
خدمات مناسب و شایسته به
طالب گفت :قرارداد حوزه یک قرارداد خاص و ویژهای است
و با توجه به تعامل و ارتباط نزدیک فی مابین ،درصدد ارائه
خدمات مناسب و شایسته به طالب هستیم.

مدیرعامل با اشاره به تالش بیمهآسیا برای ارائه طرحهای
جدید ،تصریح کرد :توسعه همکاری و تعامل با مرکز خدمات
حوزههای علمیه در سایر رشتههای بیمهای از برنامههای آتی
بیمهآسیاست که امیدواریم با همدلی بتوانیم این همکاری موفق
را ادامه دهیم.

نایب رییس هیاتمدیره در پایان بر تداوم نظارت دقیق و فنی
تاکید و اظهار امیدواری کرد بیمهآسیا در بیمههای زندگی نیز
خدمات شایستهای را به طالب ارائه دهد.
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دکتر حدادی ،معاون سالمت مرکز خدمات حوزههای علمیه با
تبریک انتصاب مدیرعامل جدید و اعضای هیأتمدیره بیمهآسیا
و اظهار امیدواری درخصوص تداوم این قرارداد با تالش طرفین،
گفت :باید با تمرکززدایی از رشته بیمههای درمان به سمت
همکاری در سایر رشتههای بیمهای قدم برداریم.

معاون سالمت مرکز خدمات حوزههای علمیه با تاکید بر لزوم
آسیبشناسی عملکرد همکاری چهارساله ،بیان داشت :صداقت
و اعتماد بین طرفین ،موجب ثبات و پایداری قرارداد را فراهم
آورده است و میبایست این روند تداوم یابد.

حجتاالسالم حسام ،معاون منابع انسانی و مالی مرکز
خدمات حوزههای علمیه ضمن تبریک انتصاب مدیرعامل
و اعضای هیأتمدیره با اشاره به این موضوع که از نظر
اسالم ،هر قراردادی که زیان یکی از طرفین را در برداشته
باشد باطل است ،گفت :جمع صمیمی و با صداقت بیمهآسیا
به ما در پیشبرد اهداف مورد نظر قرارداد کمک بسیاری
کرده است.

معاون منابع انسانی و مالی مرکز خدمات حوزههای علمیه
چهار عامل فرهنگسازی بیمهای ،توسعه و تنوع رشتههای
بیمهای ،استفاده از روش و تکنیکهای جدید بیمهای و توسعه
و به روز بودن نظارت و کنترل را در نگهداشت و ثبات قرارداد
حوزه بسیار مهم دانست.

دارنده چک می تواند در صورت عدم پرداخت وجه آن ،از
طریق دوایر اجرای ثبت نسبت به تقدیم درخواست صدور
اجرائیه ثبتی علیه صادرکننده اقدام نماید .در به کارگیری
این روش ،توجه به چند نکته حائز اهمیت می باشد.
دارنده چک که حق تقاضای صدور اجرائیه ثبتی را دارد
اعم از کسی است که چک در وجه او اصدار یافته یا به نام
او ظهرنویسی شده و یا در مورد چکهای در وجه حامل،
به عنوان حامل به او منتقل شده است.
تقاضای صدور اجرائیه ثبتی منحصراً علیه صادرکننده
چک امکانپذیر میباشد .هزینه اقدام از طریق دوایر
اجرای ثبت  5 ،درصد مبلغ مورد اجرا است که به مراتب
افزونتر از هزینه دادرسی محاکم قضایی میباشد.
درخواست صدور اجرائیه ثبتی از دوایر اجرای ثبت
محلّی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن
محل واقع شده است به عمل میآید .به منظور تقدیم
درخواست صدور اجرائیه ثبتی الزم است که مطابقت
امضای منعکس در چک با نمونه امضای موجود در بانک،
در عرف بانکداری تأیید شده باشد لذا چنانچه عدم پرداخت
وجه چک در اثر مغایرت امضای ذیل چک با امضای
کسی که حق صدور چک را دارد ،به وقوع پیوسته باشد
صدور اجرائیه ثبتی به طرفیت صادرکننده امکان پذیر
نخواهد بود.
به کارگیری این روش نیازمند رعایت مواعد مندرج در
قانون صدور چک نمیباشد .افزون بر این برخالف مطالبه
وجه چک از طریق محاکم قضایی ،تقاضای صدور اجرائیه
ثبتی مستلزم تقدیم دادخواست ،طی تشریفات دادرسی و
قطعیت حکم نبوده که این مهم تسریع در حصول نتیجه
مطلوب را به دنبال دارد.
چنانچه چک به وکالت یا نمایندگی از شخص حقیقی
یا حقوقی دیگری صادر شده باشد ،اجرائیه ثبتی به نحو
تضامن (همزمان) علیه صادرکننده و صاحب حساب اصدار
خواهد یافت.
ً
اجرائیه ثبتی صرفا در خصوص مبلغ مندرج در چک
اصدار مییابد لذا دارنده چک برای مطالبه خسارت
دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه  ،ناگزیر باید به محاکم
قضایی مراجعه نماید ا ّما پرداخت هزینههای صدور اجرائیه
ثبتی ،آگهی ،کارشناسی قیمت اموال توقیفی و نیز هزینه
بازداشت اموال بر عهده صادرکننده چک میباشد.
در هنگام اقدام از طریق دوایر ثبت ،اصل چک از دارنده
اخذ میگردد .بنابراین چنانچه دارنده چک در نیمه راه
پشیمان شده و بخواهد از طریق محاکم قضایی موضوع
را پیگیری نماید ،استرداد اصل چک به او منوط به پرداخت
نیم عشر ( 5درصد) مبلغ اجرائیه است.
همانگونه که پیشتر نیز بدان اشاره شد ،صندوقهای
قرضالحسنه و موسسات مالی اعتباری ،بانک محسوب
چک
نمیشوند .بنابراین حوالههای صادره از جانب آنهاِ ،
بانکی تلقی نشده و مطالبه وجه آنها از طریق دوایر ثبت
امکانپذیرنمیباشد.
استفاده از مزایای مندرج در ماده  3قانون جدید نحوه
اجرای محکومیتهای مالی (در خصوص حبس محکو ٌم
علیه) مختص اقدام از طریق محاکم قضایی بوده و در
خصوص اجرائیههای ثبتی امکانپذیر نمیباشد لیکن از
طریق صدور اجرائیه ثبتی ،ظرف مدت کوتاهی میتوان
نسبت به جلوگیری از خروج صادرکننده از کشور اقدام
نمود .امری که در مورد پیگرد از طریق محاکم قضایی،
صرف ًا پس از قطعیت حکم محکومیت و در زمان اجرای
حکم ،امکانپذیر است.

شعبواستانها

برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در شعب بیمهآسیا

در راستای تدوین و برنامهریزی دورههای آموزشی کارکنان شرکت بیمهآسیا در سال  ،1397با هماهنگی معاونتها و مدیریتهای فنی و ستادی و با هدایت و
سیاستگذاریهای مدیران ارشد ،با هدف نظاممند نمودن آموزش کارکنان و شبکه فروش ،دورههای آموزشی تخصصی رشتههای مختلف بیمهای در استانهای کشور
برگزار شده است.
بیمههای اتومبیل

بوشهر

بیمههای آتشسوزی

البرز

بیمههای مهندسی

فارس

گروه آموزشی:

قزوین

• • فرامرز خجیر ،معاون توسعه و برنامهریزی
• •علیرضـا باقری قمی ،کارشنـاس اداره کارشـناسی خسارت
بیمههای مهندسی
• •مجید رحیمی ،کارشناس اداره صدور بیمههای مهندسی و
خاص
• •پروین پاکروان ،کارشناس اداره فروش بیمههای انرژی،
کشتی و هواپیما
ایالم

بیمههای مسئولیت

کرمان

کرمان

گروه آموزشی:
••اکبر مشتاقی ،مدیر بیمههای آتشسوزی

آذربایجان شرقی ،غربی ،اردبیل

••احمد سعادتی ،معاون مدیر در بازاریابی و صدور
بیمههایآتشسوزی
مازندران

گروه آموزشی:
••غالمرضا ترکاشوند ،معاون مدیر بیمههای اتومبیل در
صدور بدنه
••سیدمحمدتقی فضل هاشمی ،معاون مدیر بیمههای
اتومبیل در خسارتهای شخص ثالث وحوادث راننده
••مسعود عزتینیا ،رییس اداره خسارت جنوب تهران
••نادر شیرکول ،رییس اداره خسارت شمال تهران
••جواد مقدم ،مسئول دایره کارشناسی اتومبیل شعبه
مشهد

••سیدمجید امامیان ،معاون اداره بازدید اولیه
مدیریت بیمههای آتشسوزی
خوزستان

بیمههای عمر و حوادث

مرکزی
خراسان جنوبی

بیمههای باربری

هرمزگان
خوزستان

گروه آموزشی:

• •علیرضا آقاجانی ،معاون مدیر در بیمههای باربری
• •سیدمحمود الهینیا ،رییس اداره خسارت بیمههای مسئولیت
حمل و نقل در بیمههای باربری

گروه آموزشی:

• •مهدی مصباح ،معاون مدیر بیمههای عمر و حوادث
در فروش

• •زهرا بزمی ،رییس اداره صدور بیمههای عمر و حوادث
گروهی

گروه آموزشی:

••علی نورمحمدی ،معاون مدیر در پرداخت خسارت بیمههای
مسئولیت
••مهرشاد شیرچی ،رییس اداره فروش بیمههای مسئولیت
••اسماعیل عباسی ،رییس اداره کارشناسی بازدید اولیه بیمههای
مسئولیت
••فاطمه بالسیوس ،رییس اداره قراردادهای خاص بیمههای
مسئولیت
••افسانه قربانی ،رییس اداره پایش و نظارت فنی بیمههای
مسئولیت
••محمدعلی مهاجر ،معاون اداره پایش و نظارت فنی بیمههای
مسئولیت
••یداله لطفی ،رییس اداره خسارت بیمههای مسئولیت
••علی دالوری ،معاون اداره خسارت بیمههای مسئولیت
••علی محمدی ،کارشناس اداره کارشناسی خسارت بیمههای
مسئولیت
••معصومه کالنتری ،کارشناس اداره فروش بیمههای مسئولیت
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حوزهمدیرعامل

حضور مدیرعامل دراستانها و بازدید از شعب

استان مازندران

نایب رییس هـیأتمـدیره
و مـدیـرعـامـل ،اعضـای
هیأتمـدیـره و مـدیران از
شعـب استـان مازندران و
شرکت کاله بازدید کردند.

به گزارش روابطعمومی ،مسعود
بادین ،نایب رییس هیأتمدیره و
مدیرعامل و هیات همراه در نشستی
با روسای شعب ساری ،آمل ،بابل،
قائمشهر و اعضای هیأت رییسه
انجمن صنفی نمایندگان استان،
ضمن معارفه مسلم سهرابی به
عنوان معاون سرپرستی منطقه 6
و استماع گزارش عملکرد شعبه ،به
ارائه رهنمودها و راهکارهای الزم پرداخت.

تأکید بر فروش بیمهنامههای خرد در سطح کالن ،ادامه روند رو به رشد بیمهآسیا و رصد آن،
اجرای آییننامه 96در سال آینده ،برنامهریزی و انجام امور در موعد مقرر ،افزایش تفویض اختیار
استانها متناسب با میزان فعالیت و تعیین حدود اختیارات شعب ،افزایش نشستهای کاری شعب و
نمایندگان ،تأکید بر برخورداری از نیروهای بومی در مناطق ،حفظ بیمهنامههای کیفی ،فراهم نمودن
شرایط کاری مناسب همکاران و حفظ جایگاه و حرمت آنها ،توزیع مناسب نیروی انسانی در سطح
شعبه و تقسیم کار و تالش برای حل مشکالت نیروی انسانی از جمله رهنمودهای مدیرعامل در
این نشست بود.
همچنین مدیرعامل و هیأت همراه در سفر خود به استان مازندران از شرکت کاله آمل ،بزرگترین
کارخانه لبنی غرب آسیا ،بازدید کردند.

مدیرعامل در نشستی با حضور مدیر عامل و مدیران شرکت کاله در سخنانی با اشاره به
فعالیتها و عملکرد بیمهآسیا ،گفت :با توجه به توان باالی فنی و مالی بیمهآسیا و تعامل اثر بخش
با بیمهگذاران بزرگ در جهت تداوم روند همکاریها ،امیدواریم با تعامل سازنده ،خدمات بیمهای
شایستهای را ارائه دهیم.
همچنین مدیرعامل شرکت کاله در سخنانی با معرفی ساختار این شرکت و محصوالت متنوع آن،
از همکاری با شرکت بیمهآسیا اظهار خرسندی کرد.
بازدید از شعب آمل ،بابل ،قائمشهر و ساختمان در حال احداث شعبه بابل و دیدار با کارکنان این
شعب از دیگر برنامههای مدیرعامل و هیأت همراه در این سفر بود.

عضو هیاتمدیره و معاون امور استانها و شبکه فروش ،عضو هیات مدیره و معاون فنی بیمههای
اشخاص و مسئولیت ،سرپرست معاونت فنی اموال ،مدیران روابط عمومی ،بازرسی و انتظامات،
حقوقی ،درمان ،هماهنگی امور شعب و سرپرست حوزه ریاست دفتر مدیرعامل ،نایب رییس
هیاتمدیره و مدیرعامل را در این سفر همراهی میکردند.

استان سیستان و
بلوچستان
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نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل و هیأت همراه با حضور در استان سیستان
و بلوچستان از شعبه زاهدان بازدید کردند.

براساس گزارش روابط عمومی ،مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل در این سفر
ضمن بازدید از شعبه زاهدان از نزدیک به بررسی مسائل و مشکالت کارکنان در این استان پرداخت.

دیدار با رییس انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل داخلی شهرستان چابهار و دیدار با نمایندگان
و رییس انجمن صنفی نمایندگان بیمهآسیا در چابهار از دیگر برنامههای مدیرعامل در این سفر بود.

استاناصفهان

نایـب رییـس هیأتمـدیـره و
مدیرعامل ،اعضـای هیأتمـدیـره،
معاونان مـدیرعامـل و مدیـران
بیمهآسیا از شعب این شرکت در
استان اصفهان بازدید کردند.
به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین،
نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل در
نشست با سرپرست منطقه دو ،روسای شعب
اصفهان ،یزد ،شهرکرد ،کاشان ،شهرضا و
اعضای هیأتمدیره انجمن صنفی نمایندگان
استان اصفهان ،گفت :کارکنان و نمایندگان
دو ضلع مثلث موفقیت بیمهآسیا هستند که
باید عزت و آرامش آنها حفظ شود.

وی افزود :هم چنین سهامداران ضلع سوم
تداوم موفقیت بیمهآسیا هستند که میبایست
با عملکرد خود ،به اعتماد آنان در انتخاب
مدیر عامل از داخل مجموعه بیمهآسیا ،پاسخ
شایسته داد.

مدیرعامل با تأکید بر سرلوحه قراردان همدلی ،همکاری و تعامل در امور افزود :باید در راستای ارتقای
جایگاه استان اصفهان و سرپرستی منطقه دو و افزایش رشد در تمام رشتههای بیمهای تالش کرد.

نایب رئیس هیأتمدیره ضمن تأکید بر بررسی تمامی راهکارها و ساز و کارهای مناسب جهت رشد
و توسعه شرکت به ارائه راهکارهای الزم از جمله آمادهسازی برای اجرای آییننامه  96در سال آینده،
رسیدگی به امکانات و تجهیزات کارکنان ،تأکید بر وصول مطالبات ،خسارات معوق ،توزیع بهینه نیروی
انسانی ،دقت عمل توأم با سرعت و تالش در جهت مدیریت پروندههای حقوقی پرداخت.

اعالم پیشنهادات درخصوص مشکالت نیروی انسانی از سوی سرپرستی ،دستیابی به جایگاه نخست
بیمهای همراستا با جایگاه نخست صنعتی استان ،ضرورت و اهمیت آموزش و استفاده از ظرفیت و
پتانسیل نیروهای داخل و خارج از شرکت در این راستا ،تالش در جهت جذب نمایندگان متخصص
بیمههای عمر ،پیشبینی برگزاری مجامع فصلی توسط سرپرستیها ،بازنگری و افزایش حدود اختیارات
و امکانات استانها از رهنمودهای مدیرعامل در این نشست بود.

بهروز ناظمی ،عضو هیأتمدیره و سرپرست معاونت امور استانها و شبکه فروش بر لزوم درنظر
گرفتن استارتاپها توسط فروشندگان بیمههای شخص ثالث اشاره کرد و به ارائه رهنمودهایی همچون
توجه بر اجرای آییننامه  ،96خط مشی قراردادن نظم و مقررات در شعب ،رعایت نظم و سلسله مراتب
اداری ،توسعه و تفویض اختیارات به شبکه فروش،جذب نمایندگان مصداق آئیننامه  54از طریق
نمایندگان و برگزاری کالسهای آموزشی توسط انجمن پرداخت.
مهدی شریفی ،عضو هیأتمدیره و معاون بیمههای اشخاص و مسئولیت نیز در این نشست از
بازنگری حدود اختیارات و ابالغ آن در آیندهای نزدیک خبر داد و بر تالش درجهت حفظ بیمهگذاران
و توجه به نیازهای آنها ،جدی گرفتن کنترل و نظارت و  ...اشاره کرد.
غالمرضا سرلک ،سرپرست معاونت فنی بیمه های اموال با تأکید بر اهمیت شبکه فروش و طراحی
محصول جدید اظهار داشت :شبکه فروش ،باید ما را درجهت طراحی محصول جدید یاری کند.

محمدشفیع برومند ،سرپرست منطقه دو ،ضمن تبیین عملکرد سه استان اصفهان ،یزد و چهارمحال
و بختیاری با اشاره به فعالیت قدیمیترین نماینده و اولین نماینده زن بیمهآسیا در اصفهان ،تالش
سرپرستی برای کسب رتبه دومی در تمامی رشتههای بیمهای ،مدیریت پورتفوی و خسارت ،اعمال
تفاوت بین استانها از نظر جایگاه و اختصاص امکانات به آنها براساس پورتفوی و سهم در شرکت را
مورد تاکید قرار داد.
ایوبی ،رئیس انجمن صنفی نمایندگان استان اصفهان ضمن تبریک انتصاب مدیرعامل از آمادگی
کامل نمایندگان برای تداوم همکاریها در جهت موفقیت بیمه آسیا خبر داد و در ادامه کاظمیان،
عضو انجمن صنفی نمایندگان استان اصفهان در سخنانی به ارائه مسایل و نیازهای نمایندگان استان
پرداخت.

در این بازدید ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل با پیشنهاد سرپرست منطقه دو مبنی بر اجرایی
شدن جذب ،آموزش و بکارگیری و کنترل و نظارت نمایندگان ویژه فروش بیمههای عمر در راستای
تحقق بخشی به اهداف بلندمدت و توسعه سهم بیمهآسیا از طریق توسعه شبکه فروش در چارچوب
آئیننامههای  54و ( 96آییننامه نمایندگی فروش بیمههای زندگی) توسط نمایندگان فعال ،توانمند و
دارای پتانسیل استان اصفهان موافقت کرد.

حوزهمدیرعامل

حضور مدیرعامل دراستانها و بازدید از شعب

استان خراسان رضوی

استان فارس

نايب رييـس هيـأتمديره و
مديرعامل ،اعضاي هيأتمديره،
معاونان و مشاوران مديرعامل
و مـديـران ضمـن بازديـد از
شعب استان فارس در همايش
مسئوالن واحد تعاون فرهنگيان
استان حضور يافتند.

نایب رییس هیأتمدیره
و مـدیرعـامل ،اعضـای
هیـأتمـدیـره،معـاونان
و مشـاوران مـدیرعامل
و مـدیران ضـمن بازدید
از شعب استان خراسان
رضــوی در همـایـش
آمـوزشــی بـیمـههـای
مهندسی حضور یافتند.

به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل در نشستی با سرپرست
منطقه چهار ،رؤسای استان وشعب تابعه و رؤسای انجمن صنفی استانهای خراسان رضوی ،شمالی
و جنوبی بر حفظ عزت کارکنان و نمایندگان تأکید کرد.

مدیرعامل در ادامه به ارائه رهنمودهای الزم از جمله حرکت در راستای استراتژی فروش بیمههای
خرد ،در سطح کالن ،کنترل و نظارت ،وصول مطالبات ،حفظ جایگاه و برند بیمهآسیا ،دقت در بررسی
پیشنهادات بیمهای ،توجه بر اجرای آییننامه  96و جذب نمایندگان متخصص بیمههای زندگی ،ارتباط
دائم با بیمهگذاران ،رصد بیمهنامهها و توجه به تاریخ انقضای آنها ،تالش در جهت کاهش پروندههای
حقوقی و حل و فصل پروندههای رقم پایین و  ...پرداخت.
بهروز ناظمی ،عضو هیأتمدیره و سرپرست معاونت امور استانها و شبکه فروش در سخنانی بر
اصالح فضای کسب و کار با رعایت الزمات قانونی توسط معاونتها تأکید و بر مواردی همچون لزوم
اصالح پورتفوی ،جدی گرفتن استارت آپها توسط نمایندگان ،چارهاندیشی برای درآمدزایی در بخش
اتومبیل و فعالیت در بیمههای زندگی اشاره کرد.

فرامرز خجیر ،معاون توسعه و برنامهریزی ،حرکت مدیریت آمار براساس میانگین آمار صنعت بیمه،
جذب پورتفوی سایر رشتههای بیمهای از طریق مدیریت بیمههای درمان و ارائه خدمات مطلوب،
استفاده از شیوههای جدید عالوه بر تولید محصول جدید در راستای موفقیت در فروش بیمهنامه،
تجهیز نمایندگان به فناوری ،تسلط بر فنون مذاکره و بهرهبرداری از برند بزرگ بیمهآسیا را مورد
تاکید قرار داد.

غالمرضا سرلک ،سرپرست معاونت فنی بیمههای اموال برنقش اساسی نمایندگان در اطالعرسانی
به مردم در راستای مراجعه برای صدور الحاقیه افزایش قیمت خودرو تاکید کرد.

حسن اکبری ،سرپرست منطقه چهار ،خواستار افزایش حدود اختیارات استان ،برونسپاری بخش از
خدمات خسارت ،تأسیس شعبه در تربت جام و  ...شد.
رؤسای انجمن صنفی نمایندگان خراسان رضوی ،شمالی و جنوبی  ،در سخنانی مسائل ،مشکالت
و نیازهای نمایندگان استان خود را بیان کردند.
مدیرعامل و هیأت همراه در ادامه سفر خود در همایش آموزشی بیمههای مهندسی حضور یافتند.

حفظ و ارتقای عزت و برند بیمهآسیا ،حفظ شأن و جایگاه کارکنان ،نمایندگان و بیمهگذاران در
راستای رشد و توسعه شرکت ،انتقال اطالعات و نیازهای جامعه از طریق نمایندگان ،تجهیز شعب در
راستای خدمات مناسب به شبکه فروش و بیمهگذاران ،بهرهگیری از پتانسیل شبکه فروش در ارائه
آموزشهای فنی ،تمرکز بر بیمههای زندگی ،برگزاری مجامع فصلی ،حذف بروکراسی اداری و  ...از
جمله رهنمودهای مدیرعامل بیمهآسیا در این همایش بود.
ارائه لوح درخواست صدور نمایندگی
تخصصی بیمههای عمر (آییننامه )54
از طرف سرپرست منطقه چهار و بازدید
از شعبه فرودگاه مشهد و واحد خسارت
رضاشهر و همچنین تقدیر از یکی از
بیمهگذاران بیمهآسیا از دیگر برنامههای
مدیرعامل و هیأت همراه در این سفر بود.

به گـزارش روابطعمـومي ،مسعـود
بادين ،نايب رييـس هيأتمـديره و
مديرعامل و هيأت همراه ضمن بازديد
از شعبه شيراز با حضور در جمع کارکنان
این شعبه از نزديک با شرايط کاري آنها
آشنا شدند.

نايب رييس هيأتمديره در ادامه در
نشستي مشترک با سرپرستي منطقه
پنج ،روساي استان ،شعب تابعه و
انجمن صنفي نمايندگان ،ضمن استماع
گزارش منطقه توسط عليرضا کتيرايي،
سرپرست منطقه پنج به ارائه رهنمودهاي الزم پرداخت.

مديرعامل هدف از انجام سفرهاي استاني را تعامل نزديک با کارکنان و شبکه فروش و دستيابي به
خروجيهاي مناسب از اين تعامالت عنوان کرد و افزود :سياست بيمهآسيا خروج از پورتفوي محوري
بيمههاي اتومبيل و جايگزيني آن با بيمههاي زندگي است.

استقبال از عرضه و ارائه طرحها و ايدههاي جديد شبکه فروش تا پيگيري و حصول نتيجه ،تالش در
راستاي حل مشکالت نمايندگان ،استفاده از شبکه فروش در بخش بازاريابي و  ...از ديگر رهنمودهاي
مديرعامل در اين نشست بود.

بهروز ناظمي ،عضو هيأت مديره و سرپرست معاونت امور استانها و شبکه فروش ،ضمن تأکيد بر
همخواني محصول عرضه شده با فرهنگ جامعه به ارائه رهنمودهايي از جمله تجديد نظر در ترکيب
پورتفوي ،جدي گرفتن استارتآپها ،مديريت پورتفوي نمايندگان به سمت رشتههايي به جز شخص
ثالث ،توجه به خدمات پس از فروش و تکريم اربابرجوع پرداخت.

در ادامه غالمرضا ارجي ،رييس استان بوشهر ،غالمعلي کاظمي ،رييس استان کهکيلويه و بويراحمد
و اميرعباس جعفري طيبلو ،عضو انجمن صنفي نمايندگان استان فارس در سخناني مسائل و مشکالت
حوزه سرپرستي خود را بيان کردند.
مديرعامل و هيأت همراه در ادامه سفر خود در همايش با مسئوالن تعاون فرهنگيان استان فارس
شرکت نموده و به ايراد سخنراني درخصوص خدمات بيمهآسيا پرداخت.

نايب رييس هيأتمديره در اين نشست با تأکيد بر سطح يک توانگري مالي بيمهآسيا و ساخت سه
مدرسه در راستاي ايفاي نقش مسئوليت اجتماعي خود ،تالش در راستاي ارائه خدمات مناسب به
بيمهگذاران به ويژه فرهنگيان استان فارس را يادآور شد.

دکتر عسکر نجفي ،مديرکل آموزش و پرورش استان فارس نيز ضمن ابراز خشنودي از ارائه خدمات
به فرهنگيان و قدرداني از خدمات شرکت نمايندگي فرهنگ گستر ايليا ،بر استفاده از تمامي ظرفيتها
و توان در راستاي ارتقاي سطح رفاهي فرهنگيان تأکيد کرد.

نايب رييس هيأتمديره و مديرعامل همچنين با حضور در همايش آموزشي نمايندگان منطقه پنج به
ارائه رهنمودهاي الزم از جمله رصد بيمهگذاران توسط شعب و نمايندگان ،جذب نمايندگان تخصصي
بيمههاي عمر توسط شبکه فروش با توجه به اجراي آييننامههاي  54و  96و  ...پرداخت.
بازديد از شعب خسارت نصر و سيد جمالالدين شيراز از ديگر برنامههاي مديرعامل و هيأت همراه
در اين سفر بود.

بازدید مدیرعامل از شعب مطهری ،شرق و خاقانی

نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل ،اعضای هیأت
مدیره ،معاونان مدیرعامل و مدیران از شعب مطهری،
شرق و خاقانی بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی ،مسعود بادین ،نایب رییس هیأت مدیره
و مدیرعامل ضمن تاکید برکنترل و نظارت و پیگیری وصول
مطالبات ،گفت :شعب در کنار پشتیبانی از شبکه فروش ،خود نیز
به صورت مستقیم این موضوعات را تا حصول نتیجه دنبال کنند.
ارائه راهکار به منظور مدیریت پورتفوی ،توسط شعب به ویژه

در رشتههایی که کاهش صدور داشتهاند ،رصد بیمهگذاران ،استفاده
از پتانسـیل کارکنان فعـال دپارتمان عمر و پسانداز در مجتمع
تخصصی بیمههای زندگی ،تجهیز و بازسازی ساختمانهای شعب
و آمادگی شعب برای برگزاری مجامع فصلی در سال  ،1398از دیگر
رهنمودهای مدیر عامل در این بازدید بود.
تاکید بر اصالح ترکیب پورتفوی شعب در سال  1398و تالش
برای افزایش فعالیتها در بیمههای اختیاری نیز از موارد مورد تاکید
بهروز ناظمی ،عضو هیأتمدیره و سرپرست معاونت امور استانها و
شبکه فروش در این بازدید بود.

شعبه خاقانی

شعبه مطهری

اداره خسارت شرق تهران

نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1397
شماره 171
شعبه شرق
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بیمهآسیا در مناطق محروم نوشتافزار توزیع کرد
نوشت افزارهای اختصاصی بیمهآسیا در مدارس مناطق محروم توزیع
شد.

روابطعمومی در اطالعیهای اعالم کرد :بیمهآسیا هزینه چاپ و توزیع سررسید سال
1397را به تهیه نوشتافزار اختصاص داد و همزمان با آغاز سال تحصیلی  1397-98در
مدارس مناطق محروم کشور نوشتافزار توزیع کرد.

بنا بر این گزارش ،مسئولین شعب بیمهآسیا با حضور در مدارس مناطق محروم منطقه
خود ،نسبت به توزیع نوشتافزارهای اختصاصی شرکت بین دانشآموزان اقدام کردند.
این گزارش میافزاید :نوشتافزارهای اختصاصی بیمهآسیا ،در تداوم انجام فعالیت

فرهنگی ـ آموزشی و بنا بر مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی در مدارس مناطق
محروم کشور توزیع شد.
در این گزارش ازفعالیتهای بنگاههای اقتصادی در حوزه مسئولیت اجتماعی به عنوان
شاخصی تاثیرگذار در ارتقای سطح آموزشی در مناطق محروم کشور یاد شده است.

گفتنی است ساخت و تحویل مدرسه در روستای گرگ شهرستان سرباز استان سیستان
و بلوچستان و ساخت مدرسه در روستای حیدرآباد بخش تسوج شهرستان شبستر استان
آذربایجان شرقی از دیگر فعالیت های فرهنگی ـ آموزشی بیمهآسیاست که مورد استقبال
و تقدیر مسئوالن آموزشی مناطق محروم کشور قرار گرفته است.

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایالم

بوشهر

خراسان جنوبی

خراسان شمالی

خراسان رضوی

سمنان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمانشاه

کهکیلویه و بویراحمد

لرستان

مازندران

همدان

مهر تائید رویکرد هدفمند و هوشمند بیمهآسیا در حوز ه فرهنگسازی بیمه
آثار دریافتی از دانشآموزان مناطق محروم کشور ،مهر تائیدی بر رویکرد هدفمند و هوشمند بیمهآسیا در حوزه فرهنگسازی بیمه بوده است.

با توجه به اختصاص هزینه چاپ سررسید به تهیه نوشتافزارهای اختصاصی (سالهای  1397و  )1396و توزیع در مدارس مناطق محروم
کشور ،در ذیل منتخبی از «نگاه دانشآموزان به بیمه» در قالب دست نوشته و نقاشی آورده شده است.

یزد

برگزاری مراسم جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

مـراسـم جشـن چهلمیـن
سـالگـرد پـیـروزی انقـالب
اسالمی با حضور نایب رییس
هیـأتمدیـره و مـدیرعـامـل،
اعضای هیأتمدیره ،معاونان و
مشاوران مـدیرعـامل ،مدیران
و کارکنـان بیمهآسیا در سالن
اجتماعات ساختمان شماره یک
برگزار شد.

به گزارش روابطعمومی ،مسعود
بادین ،نایب رییس هیأتمدیره و
مدیرعامل در این مراسم ضمن تبریک
ایاما ...دهه مبارک فجر و کسب عنوان
رتبه اول گروه موسسات بیمهای یکصد
شرکت برتر کشور برای پنجمین سال
متوالی به اهم اقدامات بیمهآسیا همزمان با این ایام ،از جمله افتتاح
مجتمع تخصصی بیمههای زندگی ،مجتمع تخصصی پرداخت
خسارت خودروهای سنگین ،رونمایی از نرمافزار آسیا همراه و
صدور معرفینامه آنالین و  ...اشاره کرد.

ایشان با تأکید بر حفظ اتحاد و همدلی در کشور و بیمهآسیا،
محافظت از حرمت ،عزت و معیشت کارکنان توسط مسئولین را
بیش از گذشته خواستار شد.

نایب رییس هیأتمدیره ،اعضای شبکه فروش بیمهآسیا را به
عنوان واحدهای فروش در خط مقدم توصیف و بر حفظ صداقت

بیمهآسیا راهپيمايان
يوما 22 ...بهمن را
تحت پوشش قرار داد
بیمهآسیا راهپيمايان يوما 22 ...بهمن را تحت
پوشش بيمه حوادث و مسئوليت قرار داد.

مسـابقـات فوتبال گل کـوچک جام گرامیـداشت
دهه مبارک فجر انقالب اسالمی با حضور  17تیم از
بخشهای مختلف شرکت برگزار شد.

و ارائه اطالعات درست به بیمهگذاران تأکید کرد.

مدیرعامل ضمن اشاره به حفظ رضایت سهامداران و تکریم
ارباب رجوع ،رعایت حقوق مردم و انجام امور در راه رضای خدا را
مورد تأکید قرار داد.

تجدید میثاق با
آرمانهای بنیانگذار
جمهوری اسالمی ایران

گفتنی است در مسابقات نهایی که با حضور مدیرعامل ،معاونین
مدیرعامل ،اعضای هیأتمدیره و مدیران برگزار شد از فرهاد جم،
بازیگر سینما و تئاتر ،مسعود سیفی ،مربی تیم فوتبال بیمهآسیا و
حسن بخشی ،تماشاگر فعال مسابقات تقدیر شد.

همزمان با چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی
نایب رییـس هیـأتمدیره و مـدیرعامل ،اعضای
هیأتمـدیره ،مـدیران و اعضـای شورای مرکزی
پایگاه مقاومت بسیج بیمهآسیا ،با آرمانهای بنیانگذار
جمهوری اسالمی ایران ،حضرت امام خمینی (ره)
تجدید میثاق کردند.

به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل بیمهآسیا با تبریک ایاما ...دهه فجر و با
اشاره به ارائه خدمات تخصصی به بیمهگذاران گفت :بیمهگذاران خودروهای سنگین در تهران از  12بهمن سال جاری
و همزمان با آغاز دهه مبارک فجر برای دریافت خسارتهای خود به مجتمع تخصصی پرداخت خسارت خودروهای
سنگین بیمهآسیا مراجعه کنند.

همکاری بیمهآسیا با بیمه مرکزی

بیمهآسیا به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با بیمه مرکزی ج.ا.ا همکاری کرد.

12

در دیدار نهایی تیم مدیریت امور مالی با شکست تیم اداره
دریافت به مقام قهرمانی دست یافت.
در این مسابقات ،شعبه البرز به عنوان تیم اخالق ،وحید اشکانی
از تیم پرداخت کارکنان به عنوان بازیکن اخالق و سعید شریفی از
تیم مدیریت امور مالی به عنوان آقای گل مسابقات معرفی شدند.

برپایی نمایشگاه کتاب

مجتمع تخصصی پرداخت خسارت خودروهای سنگین بیمهآسیا همزمان با گرامیداشت دهه مبارک
فجر راهاندازی شد.
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در دور آخر ،دیدار نهایی بین تیمهای مدیریت امور مالی و اداره
دریافت و همچنین دیدار ردهبندی بین تیمهای ممتاز شرق و
مدیریت حقوقی برگزار شد.
در دیدار ردهبندی نیز تیم مدیریت حقوقی با پیروزی بر تیم ممتاز
شرق به مقام سوم رسید.

راهاندازی مجتمع تخصصی پرداخت خسارت خودروهای سنگین

احمد سعادتی ،معاون مدیر بیمههای آتشسوزی
و امید علی عسگری ،کارشناس بیمههای عمر و
پسانداز ،در اجرای برنامه زنگ نمایشهای بیمهای
که در مدارس پایتخت به مناسبت چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی برگزار شد ،اطالعات
بیمهای را به دانشآموزان ارائه کردند.

به گزارش روابطعمومی ،در این مسابقات تیمهای شرکتکننده
براساس قرعهکشی انجام شده به چهار گروه تقسیم شدند ،که پس
از برگزاری مرحله اول هشت تیم به مرحله دوم و سپس چهار تیم
به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

سخنرانی حجتاالسالم فتحی ،امام جماعت شرکت بیمهآسیا
در وصف حضرت فاطمه زهرا (س) و دستاوردهای انقالب ،اجرای
تواشیح گروه نسیم قدر ،قطعات موسیقی توسط نوید مولوی،
خواننده پاپ کشور و اهدای جوایز از دیگر برنامههای مراسم
جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در بیمهآسیا بود.

روابطعمومي بيمهآسيا در اطالعیهای ضمن فراخوان حضوري
پرشور در راهپيمايي يوم ا 22 ...بهمن و اعالم برپایی غرفه
فرهنگی بیمهآسیا در مسیر راهپیمایی (شعبه آزادی بیمهآسیا) از
مشارکت مدیریت ارشد ،مدیران ،کارکنان و نمایندگان بیمهآسیا در
گرامیداشت چهلمین سالگرد پيروزي شکوهمند انقالب اسالمي
به ویژه راهپیمایی یوما22...بهمن برای تجدید پیمان با آرمانهاي
امام راحل ،مقام معظم رهبری ،شهدا و پاسداشت دستاوردهاي
عظيم و ارزشمند انقالب اسالمي خبر داد.

در اين اطالعيه ،با اشاره به اعالم مدیریت بیمههای عمر و
حوادث بیمهآسیا در خصوص ارائه اين پوشش بيمهاي از طريق
کنسرسيوم شرکتهاي بيمه ايران ،آسيا ،البرز و دانا ،آمده است:
طبق هماهنگيهاي انجام شده با ستاد برگزاری مراسم دهه فجر
انقالب اسالمي ،راهپيمايان يوما 22 ...بهمن تحت پوشش بیمه
حوادث برای خطرات فوت ،نقص عضو دائم و کلی ناشی از
حادثه و بیمه مسئولیت برای خطرات فوت و نقص عضو دائم
بیمهشدگان در صورت احراز مسئولیت قرار دارند.

تیم مدیریت امور مالی قهرمان
مسابقات فوتبال دهه مبارک فجر

همـزمان با سـالگرد پیـروزی انقـالب اسالمی،
نمایشگاه کتاب با تخفیف ویژه برگزار شد.

به گزارش روابطعمومی ،نمایشگاه کتاب با همکاری انتشارات
سفیر قلم ،پیام عدالت ،پارمیس ،نسل نواندیش ،راه معاصر ،افق،
ذهن آویز ،نیلوفر ،استاندارد و مدیریت روابطعمومی از  10تا 21
بهمن ماه در جنب سالن اجتماعات ساختمان شماره یک برپا شد.
در این نمـایشـگاه کتـابهایی با موضوعات ادبی ،اجتماعی،
هنری ،روانشناسی ،تاریخی ،رمان و کودکان با تخفیف ویژه در
اختیار همکاران قرار گرفت.

سفر زیارتی قم و جمکران

سفر زیارتی قم و جمکران ویژه کارکنان شرکت
بیمهآسیا برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی ،همزمان با دهه فاطمیه و ایام چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،کارکنان بیمهآسیا و خانوادههای
آنان به سفر زیارتی قم و جمکران اعزام شدند.

هدف از برپایی این اردو ارتقای سطح معنوی و بصیرتی
همکاران و خانوادههای آنان بود.

حضور بیمهآسیا در راهپیمایی یوما 22 ...بهمن
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ستـــادی

برگزاری کارگاه آموزشی بیمههای مسئولیت
کارگاه آموزشی دو روزه بیمههای مسئولیت
با حضور معاون توسعه و برنامهریزی ،مدیر
بیمههای مسئولیت ،کارشناسان صدور و خسارت
شعب سرپرستی منطقه یک ،استان سمنان و
نمایندگان منتخب این مناطق در سالن اجتماعات
ساختمان شماره یک بیمهآسیا برگزار شد.
فرامرز خجیر ،معاون توسعه و برنامهریزی در روز نخست
این کارگاه آموزشی به شرح نقش و جایگاه بیمههای
مسئولیت در شرکت بیمهآسیا با توسعه بیش از  90نوع
بیمهنامه پرداخت.
وی با تأکید بر ارتقاء سطح آموزش کارکنان و نمایندگان،
برنامهریزی مدون مدیریت طرح و توسعه در اجرای
دورههای آموزشی را خوب ارزیابی کرد و بر سنجش و
ارزیابی دورهها با رویکرد اثربخش تأکید کرد.
مدیر بیمههای مسئولیت نیز از رشد پورتفوی بیمههای مسئولیت طی سالهای اخیر و ارتقای جایگاه این رشته در صنعت بیمه و شرکت بیمهآسیا به رتبه چهارم رنکینگ رشتههای بیمهای
خبر داد.
ضرورت ارائه بیمهنامه بدون اشکال ،رعایت اخالق حرفهای نمایندگان و پرهیز از رقابت ناسالم ،استقبال از بیمهنامههای جدید و ضرورت پیگیری وصول مطالبات از جمله رهنمودهای مدیر
بیمههای مسئولیت در این کارگاه آموزشی بود.
پایان بخش روز اول کارگاه ،توضیح بخشنامههای معاونت بیمههای اشخاص و مسئولیت ،نحوه صحیح انجام مکاتبات و درخواست استعالمها توسط مهرشاد شیرچی ،رییس اداره فروش
بیمههای مسئولیت ،تشریح شرایط و دستورالعمل بیمهنامهها توسط فاطمه بالسیوس ،رییس اداره قراردادهای خاص مدیریت بیمههای مسئولیت و تبیین عملکرد اداره پایش توسط افسانه قربانی
حاجیآبادی ،رییس اداره پایش و نظارت فنی بیمههای مسئولیت بود.
روز دوم کارگاه آموزشی بیمههای مسئولیت با توضیح جامع مباحث فنی مورد توجه در بازدیدها توسط اسماعیل عباسی ،رییس اداره کارشناسی بازدید اولیه بیمههای مسئولیت و تبیین
دستورالعمل خسارت و نحوه رسیدگی به خسارتها توسط یداله لطفی ،رییس اداره خسارت بیمههای مسئولیت ،تشریح موارد حائز اهمیت در بازدیدهای خسارت توسط علیرضا نجفی ،معاون اداره
کارشناسی خسارت بیمههای مسئولیت و بیان حوادث ناشی از کار توسط رضا کرمی ،کارشناس حوادث ناشی از کار ،به پایان رسید.

رتبه سوم مقاله طبقهبندی مشتریان براساس شاخص سودآوری
مقاله طبقهبندی مشتریان براساس شاخص سودآوری با استفاده از تجزیه و تحلیل مه دادهها ( )Big Dataرتبه
سوم مقاالت ارائه شده در پنجمین همایش مدیریت ریسک و بیمه را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی ،مقاله طبقهبندی مشتریان براساس شاخص سودآوری با استفاده از تجزیه و تحلیل مه دادهها ()Big Data
نوشته فرامرز خجیر ،معاون توسعه و برنامهریزی ،زهرا گودرزی و زهره جوادی ،کارشناسان مدیریت طرح و توسعه و سیدمحمد عباسزادگان
در پنجمین همایش مدیریت ریسک و بیمه ارائه و رتبه سوم را کسب کرد.

این گزارش میافزاید پنجمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد بازار (چالشها و راهکارها) با ده محور در سیام دیماه سال
جاری ،در سالن همایشهای بینالمللی کتابخانه ملی برگزار شد.

اهدای خون
جمـعـی از کــارکنـان
بیمـهآسـیــا در استـان
تـهـران ،در یک اقـدام
خداپسـندانه ،خون خود
را به بیماران نیازمند اهدا
کردند.
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به گـزارش روابطعـمـومی،
کـارکنـان حـوزه سـتـادی و
شعــب اسـتان تهـران در دو
بخش بانوان و آقایان با حضور
در پایگاه سیار سازمان انتقال
خون ،که در سـاختمان شماره
یک مستقـر گردید ،داوطلـب
اهدای خـون خود به بیماران
نیازمند شدند.

اعالم آمادگی بیمهآسیا برای
ایفای تعهدات بیمهای حادثه
دانشگاه علوم و تحقیقات

روابطعمومی در اطالعیهای ضمن ابراز تاسف و تاثر بابت
حادثه دلخراش دانشگاه علوم و تحقیقات و عرض تسلیت و
همدردی با خانواده مکرم دانشجویان جان باخته و آرزوی
سالمت برای مصدومان این حادثه غمانگیز ،اعالم کرد
که این شرکت در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به ایفای
تعهدات بیمهای خود عمل خواهد کرد.

این اطالعیه میافزاید ،مدیریت عامل بیمهآسیا نیز با
عرض تسلیت این حادثه ناگوار ،دستور تسریع و پیگیری
امور بیمهای مربوط به جانباختگان ،مصدومان و احقاق حقوق
ذینفعان را صادر کرده است.

افتتاح واحد پرداخت
خسارت مشگینشهر

واحد پرداخت خسارت مشگینشهر بیمهآسیا
همزمان با ایاما ...دهه مبارک فجر گشایش یافت.
براساس گزارش روابطعمومی ،در این مراسم که با حضور
اعضای شورای شهر و مدیران بخشهای دولتی و خصوصی،
سرپرسـت منطقـه سـه ،مسئولین ،نمایندگان و بیمهگذاران
بیمهآـسیا در مشگـینشهر برگزار شد ،صالحالدین قربانپور،
سـرپرست منطقه سه به ارائه آمـار و عملـکرد و افتخارات
بیمهآسیا پرداخت.
محمدرضا غنیزاده ،رییس شعب استان اردبیل نیز ،اهداف
تأسیس واحد خسارت را بیان کرد.

فرجی ،عضو شورای شهر مشگین شهر ضمن قدردانی از
توجه و حسن نظر مسئولین بیمهآسیا نسبت به شهرستان
مشگینشهر ،آمادگی شورای شهر در همکاری با بیمهآسیا
را اعالم کرد.

امضای تفاهمنامه بیمهآسیا
و بانک انصار
در استان خراسان جنوبی

بیمـهآسـیا و بانک انصـار در اسـتان خراسـان
جنوبی ،در راستای ارائه خدمات بیمهای تفاهمنامه
همکاری امضا کردند.
بنا بر گزارش روابط عمومی ،براساس این تفاهمنامه انواع
خدمات بیمههای آتشسوزی ،بیمههای عمر و  ...به کارکنان
و مشتریان خوشحساب بانک انصار ارائه میشود.

برگزاری مجمع عمومی سالیانه
انجمن صنفی نمایندگان بیمهآسیا
در استان البرز

مجمع عمومی سالیانه انجمن صنفی نمایندگان
بیمهآسیا در استان البرز برگزار و اعضای هیأتمدیره
این انجمن انتخاب شدند.
براساس گزارش روابطعمومی ،در این مجمع که طی دو روز
در شعبه استان البرز برگزار شد ،غالمرضا جعفری و محمدحاجی
حسنی به ترتیب به عنوان رییس و نایب رییس هیأتمدیره،
حمیدرضا بابائی و مژگان نیساری به عنوان اعضای هیأتمدیره،
رضا دمقی به عنوان عضو هیأتمدیره و خزانهدارو فتحاله زعیم به
عنوان بازرس اصلی انجمن صنفی نمایندگان استان البرز برگزیده
شدند.

بازنشستگان
سیدعظیم حسینی همکار پرتالش بيمه آسيا در استان
البرز پس از سالها خدمت به افتخار بازنشستگي نايل شد ،از
زحمات بيدريغ ایشان تقدیر میشود.

شعبواستانها

برگزاری نشست هماندیشی بیمههای مسئولیت
در شعبه شرق
نشـست همانـدیشـی
بیمههـای مـسـئولیت با
حضـور مدیران بیمههای
مسـئولیـت و همـاهنگی
امور شعـب ،کارشناسان
بیمـههای مسـئـولیت و
شعبه شرق و نمایندگان
منتخب برگزار شد.

به گـزارش روابطعمـومی،
در این نشست که به منظور
بررسی مشکالت و راهکارهای
تسـهیـل در صـدور و پرداخت
خسارت بیمـههای مسئـولیت
برگزار شد ،مدیر بیمههای مسئولیت به ارائه نکاتی از جمله تأکید بر مطالعه دقیق بخشنامهها و دستورالعملها توسط
کارشناسان صدور و نمایندگان ،نیاز به بازدید کارشناس در بیمهنامههای مسئولیت پروژههای عمرانی (جانی و مالی) ،سیستمی
شدن تمام رشتههای مسئولیت (سایر) در صورت همکاری شرکت فنآوران ،استقبال از پیشنهادات طرح بیمهنامههای جدید
و  ...پرداخت.
مهین اینانلو ،سرپرست شعبه شرق تهران نیز گزارشی از عملکرد بیمههای مسئولیت شعبه بیان و مسائل و پیشنهادات موجود
را ارائه کرد.
فاطمه بالسیوس ،رییس اداره قراردادهای خاص بیمههای مسئولیت و افسانه قربانی ،رییس اداره پایش و نظارت فنی
بیمههای مسئولیت نیز به ارائه نکات و راهکارهای موجود درخصوص بیمههای مسئولیت پرداختند.

نشست مسئوالن ،کارکنان و نمایندگان استان زنجان

نشست مسئوالن ،کارکنان و نمایندگان استان زنجان با عنوان «سودآوری با محوریت فروش
بیمهنامههای خرد و بررسی عملکرد  9ماهه استان زنجان» برگزار شد.

براساس گزارش روابطعمومی ،در این نشست ضمن بررسی عملکرد  9ماهه استان و شعب زیرمجموعه ،سیاستهای کالن
شرکت با تأکید بر فروش بیمهنامههای خرد و جذب نمایندگان بیمههای عمر مورد بررسی قرار گرفت.
بیان مشکالت و معضالت نمایندگان توسط رؤسای انجمن صنفی نمایندگان استان ،پاسخگویی مسئولین به سؤاالت
نمایندگان و قدردانی از هفت نماینده برتر استان در زمینه سودآوری از دیگر برنامههای این نشست بود.

آتشنشانهای
کرمانی تحت
پوشش
بیمههای
آتشسوزی
بیمهآسیا
بیمهآسیا در استان کرمان با صدور  168بیمهنامه آتشسوزی ،آتشنشانهای این استان را تحت
پوشش بیمههای آتشسوزی قرار داد.
براساس گزارش روابطعمومی ،بیمهنامه آتشسوزی آتشنشانها در مراسمی که به منظور تجلیل از آتشنشانهای سازمان
آتشنشانی و خدمات ایمنی کرمان برگزار شد ،به آتشنشانها اهداء گردید.

گفتنی است در این مراسم که با حضور احمد سعادتی ،معاون مدیر بیمهآسیا در بازاریابی و صدور بیمههای آتشسوزی،
عبدالواحد بنانی ،رییس شعبه بیمهآسیا در استان کرمان و مسئوالن این استان برگزار شد  168بیمهنامه آتشسوزی با سرمایه
 168میلیارد ریال با همکاری و حمایت مالی محسن فرازمند ،یکی از بیمهگذاران خیر بیمهآسیا صادر و اهدا شد.

نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1397
شماره 171
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شعب برتر

استانها و شعب مستقل بیمهآسیا از نگاه آمار
ده ماهه سال 1397

نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1397
شماره 171
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پایین ترین نسبت خسارت

بیشترینخسارتپرداختی

بیشترین درصد افزایش رشد تولید

تولید حق بیمه

مدیریت طرح و توسعه بیمهآسیا 10 ،استان و شعبه مستقل در سطح کشور را به لحاظ شاخصهاي توليد حق بيمه،
بيشترين درصد افزايش رشد توليد ،بیشترین خسارت پرداختی و پایینترین نسبت خسارت طی ده ماهه سال
( 1397در مقایسه با مدت مشابه سال قبل) به تفکیک رشتههای بیمهای به ترتیب زیر اعالم کرد:

آتشسوزی

باربری

بدنه

شخص ثالث

درمان

عمر و پسانداز

عمر و حوادث

مسئولیت

مهندسی

1

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

اصفهان

مرکزی تهران

فارس

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

کل

مرکزی تهران

2

مازندران

خوزستان

پانزده خرداد تهران

مرکزی تهران

قم

اصفهان

مطهری تهران

خراسان رضوی

اصفهان

اصفهان

3

گیالن

شرق تهران

اصفهان

خراسان رضوی

خراسان رضوی

خراسان رضوی

انقالب تهران

اصفهان

خراسان رضوی

خراسان رضوی

4

خراسان رضوی

هرمزگان

خراسان رضوی

مازندران

مطهری تهران

مازندران

خراسان رضوی

مازندران

مطهری تهران

مازندران

5

اصفهان

مازندران

فارس

فارس

اصفهان

آذربایجان شرقی

یزد

مطهری تهران

پانزده خرداد تهران

فارس

6

مطهریتهران

اصفهان

صادقیه تهران

آذربایجان شرقی

مازندران

مرکزی تهران

قم

آذربایجان شرقی

مازندران

قم

7

آذربایجانشرقی

آذربایجان شرقی

شرق تهران

البرز

انقالب تهران

قم

مازندران

گیالن

کرمان

آذربایجان شرقی

8

پانزده خرداد تهران

فارس

مطهری تهران

صادقیه تهران

آذربایجان شرقی

گیالن

آذربایجان شرقی

خوزستان

قم

مطهری تهران

9

البرز

خراسان رضوی

مازندران

گیالن

خوزستان

پانزده خرداد تهران

شرق تهران

البرز

بوشهر

پانزده خرداد تهران

10

شرق تهران

پانزده خرداد تهران

البرز

آذربایجان غربی

البرز

آذربایجان غربی

فارس

صادقیه تهران

صادقیه تهران

البرز

1

چیتگرتهران

قزوین

چیتگرتهران

چیتگرتهران

خاقانیتهران

کهکیلویهوبویراحمد

انقالب تهران

انقالب تهران

آزادی تهران

انقالب تهران

2

قزوین

گیالن

خاقانی تهران

انقالب تهران

انقالب تهران

سیستان و بلوچستان

مطهری تهران

هرمزگان

انقالب تهران

چیتگرتهران

3

کهکیلویهوبویراحمد

اصفهان

کرمانشاه

همدان

چیتگرتهران

کرمانشاه

شرق تهران

چیتگر تهران

خاقانی تهران

کهکیلویهوبویراحمد

4

ایالم

خاقانی تهران

انقالب تهران

سیستان و بلوچستان

کهکیلویهوبویراحمد

چیتگرتهران

یزد

قزوین

کهکیلویهوبویراحمد

ایالم

5

انقالب تهران

همدان

سیستان و بلوچستان

یزد

ایالم

همدان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

قم

کرمانشاه

6

خاقانیتهران

خراسان شمالی

مطهری تهران

کرمانشاه

لرستان

آذربایجان غربی

چیتگرتهران

صادقیه تهران

چیتگرتهران

بوشهر

7

همدان

زنجان

اردبیل

کرمان

چهارمحال و بختیاری

اصفهان

کرمانشاه

زنجان

خراسان جنوبی

خاقانی تهران

8

اصفهان

صادقیه تهران

خراسان رضوی

ایالم

خراسان شمالی

خاقانی تهران

کردستان

خراسان جنوبی

همدان

خراسان جنوبی

9

بوشهر

اردبیل

خراسان جنوبی

خاقانی تهران

اردبیل

قزوین

اردبیل

کردستان

مرکزی

کردستان

10

خراسانشمالی

شرق تهران

بوشهر

خراسان جنوبی

شرق تهران

کرمان

صادقیهتهران

همدان

پانزده خرداد تهران

همدان

1

مطهریتهران

مرکزی تهران

صادقیه تهران

اصفهان

مرکزی تهران

فارس

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

2

مرکزی تهران

خوزستان

مرکزی تهران

خراسان رضوی

قم

خراسان رضوی

قم

اصفهان

اصفهان

اصفهان

3

گیالن

شرق تهران

آذربایجان شرقی

مرکزی تهران

مطهری تهران

مرکزی تهران

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

کرمانشاه

خراسان رضوی

4

مازندران

هرمزگان

اصفهان

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

اصفهان

انقالب تهران

البرز

البرز

آذربایجان شرقی

5

اصفهان

مازندران

خراسان رضوی

فارس

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

گیالن

خراسان رضوی

مازندران

6

خراسان رضوی

خراسان رضوی

فارس

مازندران

مازندران

مازندران

مطهری تهران

آذربایجان شرقی

کرمان

فارس

7

خوزستان

کرمان

مازندران

آذربایجان غربی

اصفهان

پانزده خرداد تهران

زنجان

مرکزی

مازندران

قم

8

آذربایجانغربی

آذربایجان شرقی

مطهری تهران

البرز

انقالب تهران

یزد

کرمان

مازندران

همدان

صادقیه تهران

9

البرز

اصفهان

شرق تهران

قم

البرز

قم

سمنان

مطهری تهران

لرستان

مطهری تهران

10

آزادی تهران

مرکزی

پانزده خرداد تهران

گیالن

خوزستان

خوزستان

مازندران

شرق تهران

مطهری تهران

البرز

1

چیتگرتهران

چیتگرتهران

پانزده خرداد تهران

چیتگرتهران

چیتگرتهران

ورامین

ورامین

خاقانی تهران

بوشهر

چیتگرتهران

2

ورامین

صادقیه تهران

انقالب تهران

مطهری تهران

خاقانی تهران

خاقانی تهران

چیتگرتهران

بوشهر

انقالب تهران

پانزده خرداد تهران

3

سیستانوبلوچستان

آزادی تهران

شرق تهران

انقالب تهران

سیستان و بلوچستان

صادقیه تهران

شرق تهران

ورامین

یزد

خاقانی تهران

4

کردستان

انقالب تهران

چیتگرتهران

خاقانی تهران

لرستان

سیستان و بلوچستان

خاقانی تهران

همدان

قزوین

سیستان و بلوچستان

5

خراسانجنوبی

خاقانی تهران

یزد

صادقیه تهران

آذربایجان غربی

چیتگرتهران

یزد

یزد

فارس

شرق تهران

6

صادقیهتهران

ایالم

کهکیلویهوبویراحمد

مرکزی تهران

کردستان

کهکیلویهوبویراحمد

مطهری تهران

سیستانوبلوچستان

مطهریتهران

ورامین

7

کرمان

کرمانشاه

مطهری تهران

سیستان و بلوچستان

خراسان شمالی

کرمانشاه

صادقیه تهران

انقالب تهران

چهارمحال و بختیاری

آزادی تهران

8

زنجان

البرز

گیالن

یزد

کرمان

همدان

آزادی تهران

صادقیهتهران

مرکزی تهران

یزد

9

چهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری

سیستان و بلوچستان

شرق تهران

خراسان جنوبی

گلستان

گیالن

هرمزگان

گیالن

خراسان جنوبی

10

قم

قزوین

مرکزی

ورامین

گیالن

خراسان جنوبی

انقالب تهران

کردستان

هرمزگان

سمنان

اخبار کوتاه
کسب مقام
در دومین جشنواره ورزشی هفته بسیج

انتصابات

کسب موفقیت
مقام اول
مسابقات جهانی
محاسبات ریاضی

صبا طرفائی ،فرزند حسین
طـرفـائی (نمـاینـدگی کـد
 25232اسـتـان اصفهـان)
موفـق شـد در مسـابقـات
جهانی  2018مالزی ،در رشته محاسبات ریاضی به صورت
ذهنی مقام نخست را کسب کند.
ت گرامیداشت
در دومین جشنواره ورزشی بسیج که به مناسب 
هفته بسیج با حضور کارکنان بسیجی حوزهها و پایگاههای
تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد ،کارکنان بسیجی
بیمهآسیا موفق به کسب مقام شدند.

براساس گزارش روابطعمومی ،تیم دارت خواهران و تیم
فوتسال برادران پایگاه بسیج بیمهآسیا به ترتیب مقامهای دوم و
سوم مسابقات را کسب کردند.
سیما کالنتری ،کارشناس ارشد اداره امور بازرسی نمایندگان و
ملیحه زند ،کارشناس اداره خسارت مالی مرکز در بیمههای بدنه
اعضای تیم دارت خواهران بسیجی بیمهآسیا را تشکیل میدادند.

انتخابنمایندهبیمهآسیا
به عنوان برترین مربی کشور

مقام سـوم
کاراته کشور

آناهیتا آزاد ،فرزند فرشید آزاد،
همکارمان در مدیریت امور مالی
مـوفق شـد در مسابقات کاراته
نـوجــوانـان کشـور در رشـتـه
کومیته ـ کیوکوشین ،وزن  -35کیلوگرم مقام سوم را به دست آورد.
بیمهآسیا ،موفقیت این عزیزان را تبریک گفته
و آرزومند کسب افتخارات بیشتر آنان در دیگر
عرصههای ملی و بینالمللی میباشد.

تقدیر و تشکر
تیمهای پاورلیفتینگ و پرس سینه دانشجویان دانشگاه اصفهان
به مربیگری رضا مختاری (نمایندگی کد  26377بیمهآسیا در
استان اصفهان) ،موفق شدند در دومین دوره مسابقات دانشجویان
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور که در شهر
اراک برگزار شد ،مقام قهرمانی و عنوان برترین مربی کشور را
به دست آورند.

فرمانده گروه  44توپخانه اصفهان با حضور در دفتر
سرپرستی منطقه  2و اهدای تقدیرنامه از تالش ،همکاری و
عملکرد مطلوب سرپرست ،کارکنان و نمایندگان بیمهآسیا در
استان اصفهان در راستای پرداخت خسارت غرفهداران بازارچه
ارتش اصفهان در کمترین زمان ممکن قدردانی کرد.

گفتنی است این دو تیم به مربیگری مختاری ،نماینده بیمهآسیا
با کسب هفت مدال طال ،یک مدال نقره و سه مدال برنز با
شکست حریفان خود عنوان قهرمانی کشور را به خود اختصاص
دادند.

دیدار مسئوالن بیمهآسیا
و مرکز خدمات حوزه علمیه استان خوزستان

مسئوالن بیمهآسیا و مرکز خدمات حوزه علمیه استان خوزستان
در نشستی با یکدیگر دیدار و به بررسی مسائل و مشکالت موجود
پرداختند.
در این نشست مسئوالن مرکز خدمات حوزه علمیه ضمن ابراز
خرسندی ،رضایتمندی خود را از خدمات بیمهآسیا اعالم کردند.

تقدیر از پلیس راه شهرستان شیروان

گفتنی است خسارت آتشسوزی بازارچه ارتش اصفهان
به مبلغ  42میلیارد ریال در کمتر از یک هفته پس از وقوع
آتشسوزی به زیاندیدگان پرداخت شده است.
انجمن خیریه یاران صبح مهریز ،با ارسال نامه خطاب به
وحید اشکیان ،رییس شعب بیمهآسیا در استان یزد از کمک
خیرخواهانه بیمهآسیا به دانشآموزان بیبضاعت قدردانی کرد.
روابطعمومی اتحادیه صنف خواربار ،خشکبار و لبنیات
شهرستان چناران در استان خراسان رضوی با ارسال نامه
به شعبه بیمهآسیا در این استان از تالش و همکاری حسن
رمضانی ،نمایندگی کد  22796چناران در راستای رفع
مشکالت بیمهای اصناف به خصوص صنف خواربار تقدیر و
تشکر کرد.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان کرمانشاه
و رییس شورای اسالمی شهرستان زلزلهزده تازه آباد با ارسال
لوح از خدمات ارائه شده بیمهآسیا به بیمهگذاران تقدیر و تشکر
کردند.

مسئوالن بیمهآسیا در استان خراسان شمالی ،از تالش و
همکاری کارکنان و فرماندهی پلیس راه شهرستان شیروان در
راستای جلوگیری از پرداخت خسارت جعلی ،با اهدای لوح تقدیر
قدردانی کردند.

گفتنی است بیمهآسیا در استان خراسان شمالی ،با هوشیاری و
همکاری پلیس راه شهرستان شیروان ،از پرداخت خسارت جعلی
در یک پرونده ساختگی جلوگیری کرد.

شعبواستانها

به گزارش روابطعمومی ،لوحهای تقدیر خطاب به علی
فرجی ،رییس شعبه استان کرمانشاه ،رحیم ظاهری ،علی
مرادی و رضا مرادی کارشناسان خسارت شعبه و مهدی
باقری ،کارشناس اداره کارشناسی و ارزیابی خسارت بیمههای
آتشسوزی و ولی اما م علیزاده ،کارشناس اداره کارشناسی
و ارزیابی خسارت بیمههای آتشسوزی صادر و از تالش و
همکاری ایشان در راستای ارائه خدمات ،کارشناسی و پرداخت
به موقع خسارت مردم زلزلهزده غرب کشور قدردانی کردند.

محمود سبزی ،نماینده مدیرعامل در معاونت طرح و توسعه
یعقوب واعظی ،حسابرس و نماینده بیمهآسیا در شرکت آسیاسازه
مریم محمدلوها ،مدیر پروژه توسعه فنآوریهای نوین
زهره محمدیان ،معاون مدیر پروژه توسعه فنآوریهای نوین
علی عفت پناه ،معاون مدیر بیمههای عمر و حوادث در خسارت
نرجس عمرانی ،رییس دفتر هیأتمدیره
محسن نیکجو ،رییس دفتر معاونت فنی بیمههای اموال
احمدمظفر خرمی ،رییس شعب استان زنجان
نادر وارثی خانقاه ،سرپرست شعب استان آذربایجان غربی
حسین رنجبر ،معاون سرپرستی منطقه یک
سیدجعفر حدیقه ،معاون سرپرستی منطقه پنج
عیسی مهرآوران ،معاون سرپرستی منطقه نه
قاسم مشتاقی ،رییس شعبه قوچان
رحمت اله امینی ،سرپرست شعبه میبد
علیرضا مرندی ،سرپرست شعبه ابهر
راضیه کمرهئی ،رییس دفتر معاونت امور استانها و شبکه فروش
احمد آقایی ،رییس اداره امور نمایندگان سرپرستی منطقه یک
کامران ساوجبالغی ،رییس اداره فروش بیمههای درمان
عباس مصطفوی ،رییس اداره پایش فنی نمایندگان بیمههای درمان
عباس مرادی ،رییس اداره امور بازرسی نمایندگان مدیریت بازرسی
مریم کمیجانی ،رییس اداره پایش و نظارت فنی بیمههای عمر
و حوادث
رضا شیری ،رییس اداره خسارت مالی استانها
مسعود عزتینیا ،رییس اداره خسارت جنوب تهران
نادر شیرکول ،رییس اداره خسارت شمال تهران
محمدرضا آذرمهری ،رییس اداره امور نمایندگان سرپرستی منطقه 4
برای ایشان در انجام وظایف محوله آرزوی موفقیت داریم.

با کمال تاسف با خبر شدیم همکار محترم جواد بهاری آبان،
مدیر هماهنگی امور شعب در غم از دست دادن مادر گرامی
خود به سوگ نشسته است .ضمن ابراز همدردی با ایشان،
از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه و برای
بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت مینماییم.
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت همکاران بازنشسته مرحوم
فرخ طاهری و مرحوم سیدمجتبی حسینی را به
خانواده گرامی ایشان و کلیه همکاران شرکت تسلیت عرض
نموده و از خداوند متعال برای مرحومان ،رحمت واسعه الهی و
برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.
درگذشت همکاران نماینده مرحوم رضا جهانگیری
(نمایندگی کد  22020شعبه اصفهان) ،مرحوم ایرج
کمری (نمایندگی کد  24560شعبه کرمانشاه) و مرحوم
محسن هاشمی (نمایندگی کد  24536شعبه گرمسار)
موجب تاسف و تاثر شد .ضمن آرزوی علو درجات برای آن
مرحومان از خداوند متعال برای بازماندگانشان صبر و شکیبایی
مسئلتمینماییم.
همچنین مطلع شدیم چند تن از همکارانمان در غم
فقدان عزیزانشان به سوگ نشستهاند .ضمن طلب
آمرزش و مغفرت الهی براي اين عزيزان ،برای
بازماندگان آنها صبر و سالمتی آرزومنديم.
سیامک اسالمی (مدیریت اتومبیل) ،در غم فقدان مادر
حمید کرمی (مدیریت اتومبیل) و رضا کرمی (مدیریت
درمان) ،در غم فقدان پدر
شهناز مصفا (مدیریت فناوری اطالعات) ،در غم فقدان
پدر
راحله رهپیما نرگسی (مدیریت مالی) ،در غم فقدان پدر
نعمت حیدری (شعبه ساوه) ،در غم فقدان خواهر
کریم رسولی (شعبه استان مازندران) ،در غم فقدان برادر
بهروز خادمی (شعبه استان فارس) ،در غم فقدان مادر
ایمان آراسته (شعبه یاسوج) ،در غم فقدان برادر
احمد خیرآبادی (شعبه سبزوار) ،در غم فقدان مادر
شهرزاد منبری (مدیریت عمرو پسانداز) ،در غم فقدان
پدر
کامران خداکرمی (مدیریت پشتیبانی و عمران) ،در غم
فقدان برادر
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آمـوزش

اصطالحات بیمهای

فراخوان
قابل توجه همکاران محترم:
مدیریت روابطعمومی در نظر دارد مطالب

بیمه حوادث :موضوع این بیمه پوشش در برابر سانحه و حادثهای ناگهانی ،غیرمترقبه و بدون
دخالت عمدی بیمه شده است ،که میتواند منجر به فوت و نقص عضو ،ازکارافتادگی دائم کلی
یا جزئی ،ازکارافتادگی موقت و جراحات و صدمات بدنی گردد.
فوت ناشی از حادثه و قطع عضو

Accident Death and Dismemberment

علت حادثه

Accidental Means

علمی ،چکیده مقاالت ،پایاننامه و  ...با

بالیای طبیعی :حوادثی که ناشی از بالیای طبیعی بوده و کسی در وقوع آن دخیل نیست.
(مانند زلزله ،سیل و طوفان)

بیمه را در خبرنامه داخلی منتشر کند.

خسارت واقعی

موضوعات به روز اقتصادی به ویژه صنعت
مطالب ارسالی محققین و دانشجویان
عالقمند ،از طریق نشانی الکترونیکی
()pr_entesharat@asiainsurance.ir

Accident Insurance

Act of God
Actual Loss

ارزش واقعی

Actual Value

اکچوئری :محاسبات بیمهای

Actuarial

پس از بررسی و ارزیابی توسط هیأت

اکچوئر :محاسب نرخ بیمه ـ محاسب فنی بیمه

خواهد شد.

حق بیمههای اضافی :مبلغی که بیمهگر بابت قبول ریسک یا خطر اضافی یا تمدید بیمه Additional Premiums
نامه با سرمایه بیشتر (افزایش سرمایه) دریافت میکند.

تحریریه در خبرنامه داخلی آسیا درج

Actuary

کارشناس و متخصص ارزیابی و تعیین خسارت

Adjuster

پایاننامه
عنوان:

بررسی تأثیر اجرای قانون خصوصیسازی
بر مؤلفههای کیفیت زندگی کاری ()Q.W.L
کارکنان در شرکتهای بیمه مشمول قانون
براساس مدل والتون

عنوان:

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی و سبکهای
مدیریتی بر وفاداری کارکنان با نقش میانجی
تعهد شغلی کارکنان

نگارش:

نگارش:

نگارش:

زهره سعیدی

زهره محمدحسینی سیسخت

(معاون مدیر مالی در دریافت و پرداخت)

(کارشناس مدیریت طرح و توسعه)

(معاون امور مالی و پشتیبانی استان کهکیلویه و بویراحمد)

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،گرایش تشکیالت و روشها

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،گرایش مدیریت بیمه
1395

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،گرایش مدیریت مالی دولتی
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عنوان:

بررسی و تبیین راهکارهای جانشینپروی در
صنعتبیمه

تحقيق انجام شده به بررسی و مطالعه رابطه بین دو متغیر قانون
خصوصيسازي و کیفیت زندگی کاری بر اساس مدل والتون میپردازد.
در اين تحقيق فرض بر اين بوده كه اجراي قانون خصوصيسازي
ميتواند در كيفيت زندگي كاري كاركنان نقش مهمي داشته باشد.
چرا كه اجراي قانون خصوصيسازي ميتواند در تحقق ابعاد مختلف
كيفيت زندگي كاري همچون تصميمگيري مشاركتي ،امنيت شغلي،
بهبود شرايط و محيط كاري ،احساس مالكيت و خودگرداني ،ايجاد
فرصت پيشرفت شغلي ،قدرشناسي از كار ،توسعه و غنيسازي شغلي،
ارضاي نيازهاي خودشكوفايي افراد و ايجاد انگيزه براي ماندگاري در
سازمان تأثير داشته باشد .جامعه آماری این تحقیق شامل تعدادي از
کارکنان شركتهاي سهامي بيمه آسيا ،البرز و دانا میباشد كه كام ً
ال
به صورت تصادفي انتخاب شدهاند .دوره جمعآوري اطالعات نيمه اول
سال  1392بوده است .براي جمعآوري اطالعات نيز از پرسشنامه
استفاده شده است .اين تحقيق از لحاظ هدف ،كاربردي و از لحاظ نحوه
گردآوري اطالعات توصیفی ـ پیمایشی است .در نمونهگيري از روش
نمونهگيري تصادفی ساده استفاده شده و به منظور بررسی معناداری
فرضیههای تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردیده است.
نتایج بدست آمده نشان میدهد که وضعیت کیفیت زندگی کاری
کارکنان شركتهاي مذكور در سطح متوسط میباشد و همچنین بین
قانون خصوصيسازي و مؤلفههای کیفیت زندگی کاری رابطۀ مستقیم
و معنیداری وجود دارد که اولویت تأثیر آنها به ترتیب ذیل میباشد:
 -1یکپارچگی و انسجام اجتماعی کارکنان  -2توسعه قابلیتهای
انسانی  -3فضای کلی زندگی  -4وابستگی اجتماعی زندگی کاری
کارکنان  -5محیط کار ایمن و بهداشتی  -6قانونگرایی  -7پرداخت
منصفانه و کافی  -8تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم
کلمات کلیدی:کیفیت زندگی کاری ،قانون خصوصيسازي ،مدل
والتون

چکیده

كاركنان وفادار و متعهد ارزشمندترين منبع سازمان هستند .بررسی
تعهد شغلی و آگاهی از میزان وفاداری كاركنان زمانی بیشتر آشکار
میشود که بدانیم یکی از دالیل اصلی افت عملکرد کارکنان ،تعهد
شغلی و وفاداری پائین آنان است .سبکهای مدیریتی و فرهنگ
سازمانی نيز به دليل تأثيرات مهمي كه بر نتايج كاري فردي ،سازماني،
نگرشها و رفتارهاي كاركنان دارند ،مورد توجه ويژه ميباشند .بنابراين
هدف اين مطالعه ،بررسي تاثير فرهنگ سازماني و سبکهای مدیریتی
بر وفاداري کارکنان با نقش ميانجي تعهد شغلي کارکنان شرکت
بیمهآسیا در شهر تهران است .جامعه آماري تحقيق حاضر شامل600
نفر از كاركنان صف و ستادي در شعب مرکزی بیمهآسیا بود و بر اين
اساس  250نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .براي سنجش سبکهای
مدیریتی از پرسشنامه سالزمن ،برای سنجش فرهنگ سازمانی از
پرسشنامه دنیسون و برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه مایر
و آلن استفاده گرديد و به كمك روشهاي آماري از قبيل آزمون t
و میانگین و همچنین شاخصهای پراكندگی نظیر انحراف معیار و
واریانس بهره گرفته خواهد شد .دادهها با استفاده از نرمافزار لیزرل و
 SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج حاصل از فرضیههای
تحقیق نشان دادند که فرهنگ سازماني بر تعهد شغلي تاثیر دارد و
هرچه سطح سازمان و فرهنگ آن باالتر باشد ،تعهد شغلی افراد نیز
بیشتر میگردد .همچنین سبکهای مدیریت بر تعهد شغلي تاثیر
گذارند .اما از بين اين دو مؤلفه ،با توجه به مقادیر ضرایب و نتایج
بدست آمده ،دو مؤلفه فرهنگ سازمانی وسبکهای مدیریتی به طور
یکسان بر روی تعهد شغلی کارکنان تاثیر دارند .همچنین تعهد شغلی
كاركنان در بين زنان و مردان ،گروههاي سني ،سوابق خدمتي ،جنسیت
و تحصيالت مختلف تفاوت معني داري نداشت.
کلمات کلیدی :فرهنگ سازمانی ،سبکهای مدیریت ،وفاداری
کارکنان ،تعهد شغلی کارکنان.
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چکیده
سازمانهای امروزی برای مدیریت استعدادهای فعلی و آتی
خود و به منظور پرورش افراد مناسب برای پر کردن جایگاههای
کلیدی ،برنامههای جانشینپروری راجاری میسازند .مدیریت
جانشینپروری فرایندی است که در چارچوب یک سیاست کلی
عمل میکند که هدف آن سازگار نگه داشتن دایمی سازمان
با مقتضیات کسب و کار است .پژوهش حاضر با هدف بررسی
راهکارهای جانشینپروری در شرکت بیمهآسیا صورت گرفته
است .این پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی میباشد .جامعه
آماری پژوهش شامل تمامی مدیران شرکت میباشد .حجم نمونه
با فرمول کوکران  285نفر محاسبه شده و نمونهگیری به روش
نمونهگیری در دسترس ساده متناسب با حجم جامعه آماری بوده
است .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه  32سوالی کیم ()2006
بوده که روایی و پایایی آن با توجه به استاندارد بودن آن قابل
تایید بود .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS
و  Amos22به روش الگوسازی معادالت ساختاری انجام
شده است .نتایج فرضیههای پژوهش نشان داد که خط مشی،
توسعه کاندیداها ،ارزیابی کاندیداها و مدیریت جانشینپروری بر
جانشینپروری در شرکت بیمهآسیا تأثیرگذار میباشند.
کلمـات کلیـدی :خط مشـی ،تـوسعـه کـاندیداها ،ارزیـابی
کاندیداها ،مدیریت جانشینپروری ،جانشینپروری

آرامگاه شاعران ایرانی

شعر و ادب در میان ما ایرانیها از جایگاه ویژهای برخوردار است و به طبع ،شاعران کشورمان هم از
محبوبترین اقشار جامعه هستند که همیشه مورد توجه مردم بودهاند .از سالیان دور تا دوران معاصر ،ایران
مهد پرورش شاعران بلندآوازهای بوده است که همیشه نامشان در دنیا به نیکی و بلندی برده شده است .اهمیت
مشاهیر ایرانی به حدی زیاد است که اگر بارها و بارها درباره آنها گزارش تهیه کنیم باز هم جایی برای صحبت
وجود دارد .در این مطلب مروری بر آرامگاه شاعران ایرانی داشتهایم که توصیه میکنیم تا پایان مطلب ما را
همراهی کنید و با برجسته ترین شاعران ایران زمین بیشتر آشنا شوید.

حافظ

اگر بخواهیم از برجستهترین شاعر ایرانی نام ببریم باید از خواجه شمسالدین محمد بن بهاءال ّدین
محمد حافظ شیرازی ،معروف به لسان الغیب یاد کنیم که در قرن هشتم هجری میزیسته است.
حافظ بزرگترین غزلسرای ایرانی است که دیوان او به زبان های مختلف دنیا ترجمه شده و مورد
توجه و استفاده جهانیان قرار گرفته است .آرامگاه حافظ در شهر شیراز و در حافظیه قرار دارد و یکی
از مکانهای مهم برای عاشقان ادب و فرهنگ است.

سعدی

سعدی یکی دیگر از برجستهترین شاعران ایران زمین است که در قرن هفتم هجری میزیسته
است و اهل ادب او را استاد سخن ،شیخ اجل و پادشاه سخن می نامیدند .حافظ تحت تاثیر سعدی
به سرودن غزلیاتش پرداخت.
همه آثار سعدی اعم از شعر و نثر در کتاب کلیات سعدی جمعآوری شده است و بوستان و گلستان
او مورد توجه ملل مختلف قرار دارد .آرامگاه سعدی معروف به سعدیه در شمال شرق شیراز قرار دارد.

خیام

عمر خیام نیشابوری یکی از فیلسوفان ،ریاضیدانان و شاعران برجسته ایرانی است که در قرن
پنجم هجری میزیسته است.
رباعیات خیام از برجستهترین آثار این شاعر برجسته در دنیای ادب و شعر فارسی است که ادوارد
فیتز جرالد آن را به زبان انگلیسی ترجمه نموده و خیام را به دنیا شناساند .آرامگاه خیام در شهر نیشابور
قرار دارد و نمونه برجسته معماری نوین ایرانی است.

فردوسی

فردوسی شاعر حماسهسرای ایرانی و سراینده شاهنامه حماسه ملی ایران است که از شهرت
جهانی برخوردار است و برخی او را بزرگترین شاعر پارسی گو دانسته و او را حکیم سخن و حکیم
طوس مینامند.

شاهنامه پرآوازهترین سروده فردوسی است ،که در قرن چهارم هجری سروده شد و تا به امروز
مانند آن در ادبیات حماسی نیامده است .آرامگاه فردوسی در شهر طوس ،واقع در استان خراسان
رضوی قرار دارد.

باباطاهر

باباطاهر ،عارف و شاعر دوبیتی سرای کشورمان است که در اواخر قرن چهار و اوایل قرن پنج
میزیست .رباعیات او زبانزد همه مردم دنیا است و به دلیل بریدن از تعلقات دنیایی به او لقب باباطاهر
عریان را دادند.

آرامگاه باباطاهر در شمال شهر همدان یکی از پربازدیدترین مکانها برای دوستداران ادب و
فرهنگ است.

عطار

شیخ عطار نیشابوری از شاعران بلندآوازه ایرانی است که در پایان قرن شش و آغاز قرن هفتم
هجری میزیست .اسرارنامه ،الهینامه ،منطقالطیر و تذکرهاالولیا از برجستهترین اشعار این شاعر
فارسی زبان است.

آرامگاه عطار نیشابوری در جنوب شرقی نیشابور قرار دارد و کاشیکاریهای این بنا یکی از
زیباترین کاشیکاریهای قرن نهم است .آرامگاه کمالالملک ،نقاش بنام ایرانی هم درست رو به
روی بنای آرامگاه عطار ساخته شده است.

نیمایوشیج

علی اسفندیاری ،معروف به نیما یوشیج شاعر معاصر ایرانی و ملقب به پدر شعر نوی فارسی است.
نیما را بنیانگذار شعر نو فارسی مینامند که بعد از او مورد استفاده شاعران و اصحاب شعر و ادب
قرار گرفت.

نیما در شهرستان نور به دنیا آمد و اشعاری به زبان مازندرانی به نام روجا دارد .نیما یوشیج در 13
دی  1338درگذشت و در امامزاده عبداهلل تهران به خاک سپرده شد ،سپس در سال  1372خورشیدی
بنا به وصیت وی پیکر او را به خانهاش در یوش منتقل کردند.

سهراب سپهری

سهراب سپهری شاعر و نقاش معاصر کشورمان یکی دیگر از شاعران برجسته ادب فارسی است
که شعر او مطلقا نیمایی است و هشت کتاب ،اثر ماندگاری از این شاعر برجسته ایران است .سهراب
در نقاشی هم رویکرد نوین و متفاوتی داشت که مانند شعر او بینظیر بود.

حكايت
ارزیابی عملکرد

آمـوزش

66

پسر كوچكي وارد مغازهاي شد ،جعبه
نوشابه را به سمت تلفن هل داد و بر
روي جعبه رفت تا دستش به دكمههاي
تلفن برسد و شروع كرد به گرفتن
شماره.
مغازهدار متوجه پسر بود و به مكالماتش
گوش ميداد.
پسرك پرسيد:
خانم ،ميتوانم خواهش كنم كوتاه
كردن چمنهاي حياط خانهتان را به من
بسپاريد؟
زن پاسخ داد:
كسي هست كه اين كار را برايم انجام
ميدهد!
پسرك گفت:
خانم ،من اين كار را با نصف قيمتي كه او
انجام ميدهد انجام خواهم داد!
زن در جوابش گفت كه از كار اين فرد
كامال راضي است.
پسرك بيشتر اصرار كرد و پيشنهاد داد:
خانم ،من پيادهرو و جدول جلوي خانه را
هم برايتان جارو ميكنم .در اين صورت
شما در يكشنبه زيباترين چمن را در كل
شهر خواهيد داشت.
مجددا زن پاسخش منفي بود.
پسرك در حالي كه لبخندي بر لب داشت،
گوشي را گذاشت.
مغازهدار كه به صحبتهاي او گوش داده
بود به سمتش رفت و گفت:
پسر ،...از رفتارت خوشم آمد؛ به خاطر
اينكه روحيه خاص و خوبي داري دوست
دارم كاري به تو بدهم.
پسر جواب داد:
نه ممنون ،من خودم کار دارم و فقط
داشتم عملكردم را مي سنجيدم .من
همان كسي هستم كه براي اين خانم كار
مي كند!
آيا ما هم ميتوانيم چنين ارزيابي از كار
خود داشته باشيم؟

آرامگاه ابدی سهراب سپهری ،در صحن امامزاده سلطان علی بن محمد باقر روستای مشهد اردهال
واقع در اطراف کاشان قرار دارد.

پرویناعتصامی

پروین اعتصامی از برجستهترین شاعران ایرانی و مشهورترین شاعر زن ایرانی است که به زبانهای
عربی و انگلیسی تسلط داشت و دیوان او در قالبهای قصیده ،مثنوی و قطعه سروده شد که
شخصیت بخشی به حیوانات و اشیاء در آن دیده میشود .پروین اعتصامی در سن  34سالگی در
تهران درگذشت و آرامگاه این شاعر برجسته در یکی از حجرههای صحن حضرت معصومه (س)
در شهر قم قرار دارد.

نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1397
شماره 171
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بیمهدر
ایران و جهان

رییس کل بیمه مرکزی:

راننده محور شدن بیمه شخص ثالث به مفهوم صدور بیمه نامه برای هر راننده نیست
راننده محور شدن بیمه شخص ثالث ،به مفهوم صدور بیمهنامه برای هر راننده
نبوده و کماکان این بیمه برای وسیله نقلیه صادر خواهد شد.

به گزارش اداره کل روابطعمومی و امور بینالملل بیمه مرکزی ،دکتر غالمرضا سلیمانی ،رییس
کل بیمه مرکزی با بیان این نکته گفت :بر این اساس بیمهنامه شخص ثالث صرفا برای خودرو صادر
شده و به هیچ وجه چند بیمهنامه برای یک وسیله نقلیه صادر نمیشود ،که دراین طرح ویژگیهای
ق بیمه و
راننده یا رانندگان وسیله نقلیه مانند مشخصات و سوابق شخصی و بیمهای در تعیین ح 
ارزیابی ریسک بیمهگذار دخیل خواهد بود.

نام نشريه :

صاحب امتیاز:

شركت سهامي بيمه آسيا

مدیرمسئول و سردبیر:
محمود افشاري

تحریریه:

محمدمظفرخرمي
حمیدرضافضلعلی ،اصغرابوترابي
سعيد نجفي ،آرزو قدیانی
طاهره ستاري ،آرزو صالحي

دکتر سلیمانی افزود :در حال حاضر سوابق بیمهای راننده در محاسبه حقبیمه اعمال میگردد به
نحوی که طبق آییننامه اجرایی ماده  ۱۸قانون بیمه شخص ثالث ،رانندگانی که خسارتی دریافت
نکرده باشند ،ساالنه مشمول تخفیف در حقبیمه میشوند ،که این تخفیف در صورت عدم ایجاد
خسارت در سالهای آینده تا  ۷۰درصد افزایش مییابد.

وی تصریح کرد :با توجه به تکالیف قانونی مربوط در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب
 ،۱۳۹۵برخی از عوامل مربوط به ویژگی راننده در ارزیابی ریسک ،تعیین حقبیمه و تخفیف یا اضافه
نرخ لحاظ و مقررات مربوط به شرکتهای بیمه ابالغ شده است .به عنوان نمونه در حال حاضر وفق
مقررات ماده  ۱۸قانون بیمه شخص ثالث ،حق بیمه رانندگانی که در سوابق خود نمرات منفی یا
تخلفات حادثهساز داشته و در سامانه راهنمایی و رانندگی ثبت شده باشند ،به تناسب افزایش مییابد.
از سوی دیگر ،بیمه مرکزی با همکاری نماینده نیروی انتظامی آییننامهای به منظور تشویق رانندگان
مجرب را به دولت پیشنهاد نموده است ،که به موجب آن دارندگان گواهینامه ،طی دوره آموزشی
رانندگی ایمن و کم خطر مشمول  ۱۰درصد تخفیف در حقبیمه خواهند شد.

رییس کل بیمه مرکزی تاکیدکرد :به هیچ عنوان موضوع صدور یک بیمهنامه برای هر نفر مطرح
نیست و اتفاقا با اجرای این طرح رانندگان کمخطر تشویق و رانندگان پر خطر تنبیه میشوند و بین

صفحه آرایی:

اداره انتشارات

رانندگان پر خطر و کم خطر تفاوت ایجاد میشود.
رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،اعمال این عوامل را مستلزم دسترسی به
اطالعات رانندگان مندرج در سامانه نیروی انتظامی دانست و گفت :بدین منظور با نیروی انتظامی
جمهوری اسالمی ایران مذاکرات و تفاهمهایی انجام شده است.
وی اضافه کرد :بیمه مرکزی در اجرای تکلیف قانونی خود مندرج در تبصره  ۱ماده  ۱۸قانون برای
اعمال سایر ویژگیهای راننده برنامههایی را در دست اجرا دارد ،که مهمترین آن ایجاد زیرساختهای
اطالعاتی برای اعمال ویژگیهای فردی راننده از قبیل سن و سابقه رانندگی وی در محاسبه حقبیمه
شخص ثالث است ،به نحوی که تا پایان برنامه ششم این تکلیف قانونی اجرا خواهد شد.

دیجیتالسازی؛ رمز مشتریمداری در بیمه

لیتوگرافی:
جوهري

بر اساس گزارش اخیر انجمن ژنو ( ،)GAدیجیتالسازی روبهرشد اقتصادی ،منجر به تغییر جهت بیمه
از جبران خسارت صرف به ارائه خدمات مشاورهای وسیعتر به مشتریان بهمنظور پیشگیری ،کاهش و
مدیریت ریسکها شده است.

چاپ:

فروغ دانش

نشانی:

تهران،خيابانطالقاني
تقاطعقرني،ساختمانشماره94
روابطعموميبيمهآسيا

تلفن:

بر پایه این گزارش امکانات جدیدی که رصد و بررسی بصری در زمان واقعی را ارائه میدهد ،اساس ًا رابطه بین بیمهگر و بخش
اتکائی را با مشتریان تغییر میدهد .این گزارش میافزاید ،شرکتها این تغییر را از طریق ترویج راهکارهای کاهش ریسک و
تنظیم بهتر حق بیمهها بر اساس رفتار هر مشتری به انجام میرسانند.
گزارش انجمن ژنو این ادعا را مطرح میکند که توان تولید محصوالت جدید و مشتریمدارتر حاکی از وجود منبع بزرگی از
خلق ارزش برای بیمهگران و بخش اتکائی است و درعینحال ،فنآوری دیجیتال ،کارآیی مدیریت ،پذیرهنویسی و قیمتگذاری
ریسک را از طریق پردازش دادهها افزایش میدهد.
در یک بازار رقابتی ،کاربرد راهبردی دادههای شخصی مشتریان سبب کاهش حق بیمهها ،بهصرفهبودن و پوشش بهتر
میگردد .با این وجود ،این نوع کاربرد ممکن است ،مسائل اخالقی از جمله حفاظت دادهها ،حریم خصوصی و قیمتگذاری
ناعادالنه حقبیمه را به میانآورد.

7ـ 88900076
داخلی  4239ـ 8707

نمابر:

ن دادهها و اطالعات شخصی را تأمین
رعایت مقررات حفظ دادهها نیز برای بیمهگران و بخش اتکائی ،شفافیت در کاربرد کال 
میکند .هماکنون ،این دادههای جزئی که از طیف گستردهای از منابع به دست میآید ،در دسترس شرکتها است و به صورت
تصاعدی افزایش پیدا میکند.

88900078

پستالکترونیک:
pr_entesharat@asiainsurance.ir

سایت:

www.bimehasia.ir

پرتال:

www.bimehasia.net

اما ،انجمن ژنو تبیین میکند که تنظیم دقیقتر حقبیمهها بر اساس ریسکهای اساسی برای بیمهگران و بخش اتکائی و
بیمهگذاران مفید خواهد بود .ایندرحالیاست که دادههای بهبودیافته ،مدیریت ریسک و سیستمهای اخطار اولیه را تسهیل
مینمایند .این سیستمها برای ورود بهموقع برای کاهش خسارتها و حمایت از بیمهشدگان مناسب است.
این مقوله ،در کشورهای درحالتوسعه و بازارهای نوظهور ،فواید بیشتری دارد .زیرا دیجیتالسازی و فنآوریهای جدید
میتواند به بهبود دسترسی به بیمه از طریق ارائه محصوالت بهصرفه ،خلق بازارهای جدید و افزایش نفوذ بیمه کمک کند.
همچنین ،دیجیتالسازی به بیمهگران و بخش اتکائی اجازه میدهد تا از طریق پذیرهنویسی کارآمدتر ،با افراد بیمهنشده،
مشارکت بیشتری داشته باشند .اما به طور سنتی ،هزینه ،زمان طوالنی و تهاجمی بودن ارزیابی ریسک ،مانع بهبود پذیرهنویسی
بوده است.
به همان نسبت ،روندهای مدیریت خسارت نیز سادهتر شده است و با اطالعرسانی خودکار خسارت ،پردازش خسارت در زمان
واقعی ،تخمین خسارت قابلپیشبینی ،قابلیت خدمات خودپرداز و پرداخت الکترونیکی تسهیل شده است.
استارتآپهای فنآوری بیمه ( )InsurTechنیز روند مدیریت ریسک را از طریق کاربرد اخطار اولیه پایگاههای هوش
مصنوعی و نیز روشهای تخمین پس از حادثه با استفاده از هواپیماهای بدونسرنشین ،سنسورها و تصاویر ماهوارهای متحول
نمودهاند.
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در نهایت ،این گزارش میافزاید :با گسترش بیشتر کانالهای همراه اول و اینترنتی ،کانالهای توزیع بیمه بیشتر به سمت
مشتریمداری حرکت میکنند و این مقوله در رشته خودرو کام ً
ال مشهود است ،چرا که از پیش ،ماهیت این پوشش به طور
فزایندهای استانداردسازی شده است.

حمالت سایبری
بزرگترین دغدغه مدیران
و مسئوالن بیمه
مدیران و مسئوالن بخش بیمه ،ریسک مرتبط
با حمالت سایبری و نقض دادهها را در رأس
ریسکهای عمده خود شناختند.
براساس گزارش ششمین پیمایش ساالنه ویلیس تاورز
ن اند اوری اعالم شده است که
واتسون و شرکت حقوقی ال 
حمالت سایبری و نقض دادهها ،از تنظیممقررات و دیگر
بازرسیها سبقت گرفت ه و به عنوان باالترین ریسکها در
میان  161مدیر ،مدیر ارشد ریسک و دیگر افراد شناخته
شدهاند.
در گزارش این پیمایش با عنوان «بیمه مسئولیت مدیران
و مسئوالن ( :)O&Dحدود شخصی نسبت به ریسک
جهانی» ،آمده است 44 ،درصد از پاسخدهندگان گزارش
دادند ،نوعی از حمله سایبری عمده یا ازدسترفتن دادههای
بزرگ را در سال گذشته تجربه نمودهاند .این درحالیاست
که تنها  24درصد این موضوع را در پیمایش سال گذشته
اعالم کردند.
دیگر ریسکهای رده باال شامل تنظیم مقررات و دیگر
بازرسیها ،قوانین مربوط به سالمت و ایمنی ،جریمهها
و مجازات کیفری و  ...توسط پاسخدهندگان به عنوان
ریسکهای برتر انتخاب شدند.

این پیمایش دریافت که  43درصد از کارفرمایان بزرگ و
 38درصد از شرکتهای ثبتی ،دعاوی تنظیممقرراتی که طی
 12ماه گذشته یک مدیر در آن درگیر بود ،را گزارش کردند.

از میان دیگر نتایج نیز  60درصد گزارش دادند که تمرکز
تنظیممقرراتی بر مسئولیت شخصی ،رفتار شرکت را تغییر
میدهد.

بزرگترین دغدغه درباره شرایط بیمهنامه مسئولیت مدیران
و مسئوالن ( ،)O&Dتوان پاسخگویی نسبت به خسارت در
تمامی حوزههای حقوقی است.
دیگر مسائل پوششی شامل مواردی از جمل ه چگونگی
کنترل و حل و فصل دعاوی علیه مدیران و مسئوالن؛ تعریف
اجمالی از بیمهشده و شرایط روشن و قابلپیروی بیمهنامه و
اینکه آیا پوششی برای هزینه مشاوره در مراحل اولیه بازرسی
وجود دارد یا خیر ،بوده است.

