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2
دداشت

یا

نگاهی به
«دیدار با مدیرعامل»
ابتکار برنامه دیدارهای هفتگی مدیرعامل بیمهآسیا
با کارکنان شرکت ،این فرصت را فراهم آورده است
تا موضوع ارتباط چهره به چهره در سازمانها و
تاثیر آن در رفتارهای سازمانی و ارتقای کیفیت
عملکردها مورد بررسی قرار گیرد.
نکته اول؛ به عقیده صاحبنظران ،یكی از عواملی كه در
سرنوشت هر مؤسسه ،گروه و فرد اهمیت و ارزش اساسی دارد
و آنها را در نیل به اهدافشان یاری میدهد ،كیفیت رابطه آنها
با افراد و نهادهایی است كه با آن سر و كار دارند و همچنین
با افكـار عمـومی جامعـهای كه در آن به فعالیت مشغـولاند.
هر اندازه این ارتباط به طور مفیدی مستقر و به شكل مؤثری
گسترش یافته باشد ،به همان اندازه آن فرد ،گروه و مؤسسه در
دستیابی به اهداف خود موفقتر خواهد بود .به عبارت دیگر این
ارتباط ،فرآیند تفهیم ،تفاهم و تسهیم معانی با شماركثیری از
انسانهای دیگر را تسهیل میکند.

نکته دوم؛ از آنجایی که نیروی انسانی ،سرمایه اصلی هر
سازمان و شرکت و یکی از با ارزشترین و مؤثرترین عوامل
ایجاد تحول و اجرای تغییرات مطلوب است ،برقراری ارتباط
موثر و کارآمـد با کارکنان ،در تحول سازمان نقش بسیار
بااهمیتی دارد .امروزه این نوع از ارتباط مد نظر بسیاری از
مدیران ارشد سازمانهاست و آنها ،بیشترین تالش خود را در
جهت بهبود آن به کار میگیرند و خود را ملزم و مكلف به
شناخت بهتر آن و فراگیری نكات ظریف آن میدانند .از جمله
مزایای برقراری ارتباط نزدیک با کارکنان را میتوان به شرح
زیر برشمرد:
••مشارکت کارکنان در هدفگذاری
••افزایش اعتماد به نفس کارکنان
••مشارکت کارکنان در بهبود کیفیت
••ارتقاء سطح انگیزش کارکنان در ارائه و اجرای طرحها و نوآوریها
••رفع برخی مشکالت و موانع عملیاتی بر اساس نظرات و
پیشنهادهایکارکنان
••آگاهی از نظرات کارکنان در مسائل مختلف شرکت

پژوهشهای بسیاری نشان دادهاند که در ارتباط چهره به
چهره ،دو طرف ،دقیقتر به موضوع توجه میکنند و امکان
اصالح و تفهیم صحیح پیام وجود دارد .شناسایی مطالبات
کارکنان ،پاسخگویی به نیازهای کارکنان ،تسریع در انجام امور،
ایجاد حس همدلی و همزبانی و مشارکت حداکثری کارکنان
در انجام امور از جمله نتایج ارتباط چهره به چهره است و به
کارگیری استراتژیهای ارتباطی کارآمد ،میتواند به افزایش
کارآیی کارمندان ،جلوگیری از مشکالت ارتباطی میان آنها و
افزایش رضایت شغلی بیانجامد .کلید موفقیت هر کسب و کاری
این است که درک عمیقی در میان اعضای تیم کاری ،مراجعان
و بخشهای مختلف وجود داشته باشد .به نظر میرسد اجرای
برنامه دیدارهای هفتگی مدیرعامل با کارکنان ،و تسری این
شیوه ارتباط در سطوح مختلف شرکت ،نقطه عطف و شروع
تحولی سازنده در سازمان بزرگ بیمهآسیا باشد.

اخبــــار

قرعهکشی برندگان سومین جشنواره فروش بیمههای
جامع عمر و پسانداز

مراسم قرعهکشی برندگان سومین جشنواره فروش بیمههای جامع عمر و پسانداز با حضور نایب رییس
هیأتمدیره و مدیرعامل ،اعضای هیأتمدیره ،معاونان ،مشاوران مدیرعامل و مدیران در سالن اجتماعات ساختمان
شماره یک برگزار شد.

به گزارش روابطعمومی ،در ابتدای این مراسم احمد
سربخشیان مدیر بیمههای عمر و پسانداز گزارشی از برگزاری
این جشنواره ،آمار و عملکرد سومین جشنواره فروش بیمههای
جامع عمر و پسانداز بیمهآسیا ارائه داد.

وی ضمن ابراز خرسندی از تحقق برنامه پیشبینی شده در
توسعه رشته بیمههای عمر و پسانداز ،تولید مطلوب با ابتکار
عمل در فروش و دستیابی به اهداف برگزاری جشنواره ،از
افزایش  42درصدی رشد حق بیمه صادره جشنواره فروش
س انداز نسبت به سال قبل و  65درصدی
بیمههای عمر و پ 
نسبت به سال  1396خبر داد.

سربخشیان در ادامه بیمهگذاران را شرکای سرمایهگذاری در
بیمهآسیا توصیف و دیدار با بیمهگذاران را از مزایای برگزاری جشنواره فروش بیمههای عمر و پسانداز عنوان کرد.

اهم اقدامات مدیریت بیمههای عمر و پسانداز ،مثلث طالیی فروش بیمههای عمر و پسانداز ،محورهای جشنواره فروش بیمههای عمر و
پسانداز ،مدت برگزاری جشنواره ،مراحل و فرآیند اجرا ،دستورالعمل اجرا ،تسهیالت اعطایی برای بیمههای عمر و پسانداز و سایر رشتههای
بیمهای ،اطالعرسانی ،تدوین آییننامه اعطای جوایز ،فرآیند انتخاب برگزیدگان ،شرایط شرکت در قرعهکشی و اخذ جوایز ،تعیین هیأت
نظارت بر اجرای قرعهکشی ،روش اجرای قرعهکشی ،افزایش تنوع و تعداد جوایز و آنالیز آماری جشنواره از جمله موارد مورد اشاره مدیر
بیمههای عمر و پسانداز در این مراسم بود.

در ادامه ،قرعهکشی برندگان سومین جشنواره فروش بیمههای جامع عمر و پسانداز انجام و  250بیمهگذار براساس شاخصهای پراکندگی
مناطق  10گانه سرپرستیها در سراسرکشور ،بیمهنامههای فروش کیفی ،بیمهگذاران مناطق سیلزده و بیمهشدگان هم نام با ائمه اطهار
معرفی شدند.

گفتنی است ،سومین جشنواره فروش بیمههای جامع عمر و پسانداز بیمهآسیا از  12بهمنماه سال  1397تا  31فروردین ماه سال جاری
در سراسر کشور برگزار شد.

مدیرعامل در گفتوگو با بورسنیوز تاکیدکرد:

اعالم برنامههای «بیمهآسیا» برای گسترش بیمههای زندگی
بیش از هزار و پانصد نماینده در راستای اجرای آییننامه  96بیمه مرکزی ،جذب شده و در حال آموزش هستند.
به گزارش بورس نیوز برنامههای بیمهآسیا برای گسترش بیمههای زندگی در کشور اعالم شد.

مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل در گفتوگو با بورسنیوز در خصوص تاثیر تورم بر تقاضای بیمهنامههای زندگی بیان
کرد :قطعا تورم بر روند تقاضای بیمههای زندگی اثرگذار است؛ ولی اگر اطالعات صحیح در مورد بیمههای زندگی ارائه شود و مردم بدانند با
سرمایهگذاری اندک و خرید بیمهنامه زندگی از چه مزایایی برخوردار خواهند بود ،تورم موجب کاهش تقاضای بیمههای زندگی نخواهد شد.

ایشان افزود :خدمات و پوششهای بیمههای زندگی در صورت بروز حوادث برای بیمهشدگان ،اهمیت بیمهنامههای زندگی را دوچندان
میکند؛ خرید بیمهنامههای زندگی فقط با هدف سرمایهگذاری صورت نمیگیرد که تورم را عاملی برای کاهش جذابیت این نوع بیمهنامهها
ارزیابی کنیم.
نایب رییس هیاتمدیره در مورد راهکارهای افزایش جذابیت بیمهنامههای زندگی اظهار داشت :میتوان با اقداماتی همچون گسترش شبکه
فروش و ارائه بیمهنامههای مکمل به بیمهگذاران ،مردم را ترغیب به خرید بیمهنامههای زندگی کرد.

مدیرعامل در مورد برنامههای این شرکت برای افزایش فروش بیمهنامههای زندگی گفت :این شرکت جهت تنوع بیشتر پورتفوی بیمهای
و افزایش فروش بیمهنامههای زندگی اقداماتی انجام داده که از جمله این اقدامات میتوان به راهاندازی یک مجتمع تخصصی در این زمینه
اشاره کرد.
ایشان اظهارکرد :از سوی دیگر ،بیش از  1500نماینده نیز در راستای اجرای آیین نامه  96بیمه مرکزی ،جذب شده و در حال آموزش
هستند و امیدواریم با فعالیت این مجتمع تخصصی و آغاز به کار نمایندگان جدید ،گام مثبتی در جهت آموزش ،راهاندازی و توسعه شبکه
فروش بیمهنامههای زندگی در کشور برداشته شود.
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اخبــــار

قرارداد بيمهآسيا و مركز خدمات حوزههاي علميه كشور
تمديد شد

بيمهآسيا و مركز خدمات حوزههاي علميه كشور قرارداد بيمهاي خود را براي
پنجمين سال متوالي تمديد كردند.
به گزارش روابطعمومي از قم ،با حضور مسعود بادين ،نايب رييس هيئتمديره و مديرعامل
و حجتاالسالم والمسلمين رباني رييس مركز خدمات حوزههاي علميه سراسر كشور ،قرارداد
پوشش بيمهاي روحانيون كشور در محل دفتر اين مركز در شهر مقدس قم تمديد شد.

اين گزارش ميافزايد ،بر اساس قرارداد مذكور ،كليه طالب سراسر كشور و خانوادههايشان
تحت پوشش بيمه درمان تكميلي و عمر و حوادث بيمهآسيا قرار ميگيرند .ضمنا در قالب اين
قرارداد ،بيمهآسيا پوششهاي بيمه شخص ثالث و بيمه بدنه خودرو را با تسهيالت ويژه در
اختيار بيمهگذاران ميگذارد.

مدیرعامل:

رسانهها ،ابزار کلیدی
روابطعمومیها
در اطالعرسانی و
فرهنگسازیهستند

نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل بر نقش
روابطعمومیها در توسعه نظام ارتباطی جامعه و آگاهسازی
افکار عمومی ،رضایتمندی و جلب مخاطب ،تفاهم و
همدلی و نقش روشنگر و اساسی تاکید کرد.
به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره و
مدیرعامل که در جمع مدیران روابطعمومی سازمانهای متبوع وزارت
امور اقتصادی و دارایی ،بانکها و شرکتهای بیمه سخن میگفت ،با
تاکید بر ارتباط سازنده با رسانهها ،گفت :از جمله ابزارها و شیوههای مهم و
کلیدی روابطعمومیها در اطالعرسانی و فرهنگسازی ،رسانهها هستند.
روابطعمومی که نتواند ارتباط و تعامل مناسبی با فعاالن رسانه به عنوان
یکی از ارکان مهم و موثر در امر فرهنگسازی برقرار کند در کار خود
موفق نخواهد بود.
ایشان رسالت اصلی روابطعمومیها را ارائه اطالعات درست ،دقیق و
واقعی به مردم عنوان کرد و افزود :نقش برجسته روابطعمومی در حوزه
بیمه ،ارائه اطالعات شفاف به بیمهگذار است.

مسعود بادین با اشاره به وظایف روابط عمومیها و شرکتهای
بیمه در شرایط بحران ،برطرف کردن ابهامات ،ارائه اخبار و اطالعات
شفاف ،دعوت به آرامش ،مشورت با کارشناسان مشاور و روانشناس
در ارائه اخبار ،تعامل مطلوب با رسانهها و خبرنگاران را از جمله وظایف
روابطعمومیها در شرایط بحران عنوان کرد و افزود :وظایف شرکتهای
بیمه در شرایط بحران ،حضور فوری در صحنه و بررسی اولیه ،پرداخت
حداقل جزئی از خسارت به عنوان علیالحساب ،اطالعرسانی دقیق از
محتویات بیمهنامه ،تسهیل در پرداخت خسارت ،ارائه پوششهای تکمیلی

پس از بیمهنامه و  ...است.

مدیرعامل در ادامه ،ضمن تشریح اهم فعالیتهای بیمهآسیا در حوزه
خدمترسانی به زیاندیدگان به ویژه حادثه سیل اخیر در کشور ،توانمندی
مالی و فنی بیمهآسیا را یکی از ویژگیهای برتر این شرکت توصیف کرد
که به واسطه آن ،توانست در کوتاهترین زمان ممکن ،به یاری بیمهگذاران
تحت پوشش خود بشتابد.

در این نشست ،سید مالک حسینی مشاور وزیر و رییس مرکز
روابطعمومی و اطالعرسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تقدیراز
فعالیتهای بیمهآسیا در حوادث اخیر ،بر نقش تاثیرگذار صنعت بیمه در
حمایت از فعالیتهای اقتصادی در کشور در برابر حوادث غیرمترقبه ،تاکید
کرد.

وی تصریح کرد ،در ارتباط با شرایط بحرانی از جمله در زمان بروز
حوادث سیل و زلزله ،روابطعمومی سازمانهای اقتصادی ،باید با جدیت و
دقت الزم ،تجربیات موفق خود را در این باره مستندسازی کنند تا ادبیات
مناسبی در این زمینه در فضای رسانهها ایجاد شود.

همچنین در این نشست ،مدیران روابطعمومی مجموعه وزارت
امور اقتصادی و دارایی ،با طرح دیدگاهها و نقطه نظرات خود پیرامون
موضوعات مرتبط با اطالعرسانی از جمله گرامیداشت روز خبرنگار و
تشکیل این نشستها در استانهای سیلزده ،به بحث و تبادل نظر
پرداختند.

گفتنی است نشست مدیران روابطعمومی سازمانهای متبوع وزارت
امور اقتصادی و دارایی ،بانکها و شرکتهای بیمه در محل دفتر
مدیرعامل بیمهآسیا برگزار شد.

تجدید بیعت بسیجیان با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران

مدیرعامل :اعالم برنامههای «بیمهآسیا» برای گسترش بیمههای
زندگی
مدیرعامل :اصالح ترکیب پورتفوی ضروری است
مدیرعامل :رسانهها ،ابزار کلیدی روابطعمومیها در اطالعرسانی و
فرهنگسازیهستند
روابطعمـومی :برگزاري گـردهمايي مديران ،سرپرستان مناطق،
روساي استان و شعب بيمهآسيا
روابطعمومی :نگاهی به «دیدار با مدیرعامل»
روابطعمومی :رتبه برتر تیزر رادیویی بیمهآسیا
روابطعمومی :مدیرعامل بیمهآسیا از خانواده شهید قاسمی در همدان
تجلیل کرد
روابطعمومی :مدیرعامل بیمهآسیا با نماینده ولی فقیه در استان
همدان دیدار کرد
روابطعمومی :مجتمع تخصصی پرداخت خسارت خودروهای
سنگین بیمهآسیا جمعه ها باز است
روابطعمومی :بیمه آسیا؛ همراه با معلولین در مسير توانمندسازي
روابطعمومی :قرارداد بيمهآسيا و مركز خدمات حوزههاي علميه
كشور تمديد شد
روابطعمومی :بيمهآسيا زائران حرم مطهر امام خميني (ره) را بيمه
کرد
روابطعمومی :حضور اکیپهای ارزیابی و پرداخت خسارت سیار
بیمهآسیا در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)
روابطعمومی :شعبههای کشيک بيمهآسيا در سالگرد ارتحال امام
خمینی (ره) و عید سعید فطر
روابطعمومی :نمازگزاران عید سعید فطر تحت پوشش بیمهآسیا
روابطعمومی :تجلیل بیمهآسیا از امام جمعه شهید شهرستان کازرون
خبرگزاریها :ایسنا ،راز پول ،ریسک نیوز ،پول پرس ،پـولی
مالی ،شما نیوز ،دنیای بانک ،بانکداری ایرانی ،عصر اعتبار ،اقتصاد
تهران ،ایبنا ،راه امروز ،نقدینه ،افق تازه ،عصر 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 ،بانکداری  ،24بیمه صنعت نفت ،فرصت
امروز ،راه مردم ،اقتصادگردان ،کوتاه آنالین ،ایران اکونومیست،
آریا ،ایستانیوز ،تصویر امروز ،خبرهای بانکی ،بانکداری الکترونیک،
تدبیر تازه ،سیبنا ،بولتن ،دیدهبان ایران ،جمهوریت ،ایسکانیوز ،نسیم
آنالین ،تابناک ،اکوویژن ،ایرنا ،تحریر نو ،تین نیوز ،انتخاب ،تیتر برتر،
روزان نیوز ،بورس 24
روزنامههـا :دنیای اقتصاد ،جهان اقتصاد ،فرصـت امروز ،عصـر
اقتصاد ،آفتاب یزد ،کار و کارگر ،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

رتبه برتر تیزر رادیویی بیمهآسیا

تیزر رادیویی سومین جشنواره بیمههای عمر و پسانداز
بیمهآسیا ،به عنوان یکی از تیزرهای برتر صدای جمهوری
اسالمی برگزیده شد.
حسینیه جماران

منزل امام خمینی (ره)

مرقد مطهر بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران

به گزارش روابطعمومی ،سایت مدیا آرشیو که در زمینه بررسی و
رتبهبندی آگهیهای مختلف تبلیغاتی فعالیت میکند ،با اعالم این
خبر درباره ویژگیهای تیزر رادیویی بیمهآسیا بیان داشت« :آغاز تیزر
با موسیقی و لحن متناسب با هدف انسانی همراه میگردد و در ادامه،
به تحریک توجه مخاطب میپردازد .این تیزر در ادامه موفق میشود
مفهوم «خدمت» را بیان کند و پس از آن بر عبارت «برنده باش»
تأکید میکند .لحن گوینده در روندی معقوالنه از تصویرسازی در ابتدای
ن بخشی در میانه تیزر و ایجاد احساس آرامش در مخاطب
تیزر ،اطمینا 
در پایان تیزر تغییر میکند و این ویژگی ،نشان از توانمندی گوینده و
هدفمند بودن تیزر است».
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انتصاب

نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل طی احکامی جداگانه معاون فنی بیمههای اموال
و سرپرست مدیریت بیمههای باربری را منصوب کرد.
براساس احکام صادره ،غالمرضا سرلک به عنوان معاون فنی بیمههای اموال و علیرضا آقاجانی منجیلی
به عنوان سرپرست مدیریت بیمههای باربری منصوب شدند.

سرلک ،معاون فنی بیمههای اموال ،دارای مدرک کارشناسی مدیریت بیمه است و پیش از این به عنوان
معاون مدیر بیمههای باربری در بیمههای مؤسسات حمل و نقل ،مدیر بیمههای باربری ،مشاور معاونت
بیمههای اموال و دبیر کمیته فنی بیمههای اموال ،مدیر بیمههای باربری و سرپرست معاونت فنی بیمههای
اموال در بیمهآسیا مشغول به کار بوده است.
آقاجانی منجیلی ،سرپرست مدیریت بیمههای باربری نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بیمه
است و پیش از این سمتهای رییس اداره خسارت باربری و معاون مدیر در بیمههای باربری را در بیمهآسیا
برعهده داشته است.

غالمرضا سرلک

بررسی نوآوری های قانون جدید صدور چک
(قسمت آخر)

علیرضا آقاجانی منجیلی

بيمهآسيا زائران حرم مطهر امام خميني (ره) را بيمه کرد
بیمهآسیا زائران حرم مطهر حضرت امام خميني (ره) را تحت پوشش بيمههاي عمر ،حوادث و مسئوليت قرار داد.

روابطعمومي در اطالعیهای با اشاره به ارائه پوششهاي بيمهاي از  1398/3/10تا  1398/3/20اعالم کرد :در پوشش بيمه عمر خطر فوت ،بيمه حادثه
خطرهای فوت و نقص عضو کلي و جزئي دائم ،بيمه مسئوليت خطرهای فوت و نقص عضو کلي و جزئي دائم بیمهشدگان در صورت احراز مسئوليت
توسط مراجع ذيصالح و جبران هزينههاي پزشکي ناشي از حوادث ،تحت پوشش بيمهآسيا قرار داشتند.

دراين اطالعیه با اشاره به ارائه پوششهاي فوق از طريق کنسرسيوم شرکتهاي بيمهآسيا ،ايران ،البرز و دانا آمده است :حداکثر تعهد بيمهگر براي فوت
در بخش بيمه عمر براي هر نفر  130ميليون ريال ،حداکثر تعهد بيمهگر براي فوت و نقص عضو کلي و جزئي دائم در بخش بيمه حوادث براي هر نفر
 260ميليون ريال ،حداکثر تعهد بيمهگر براي فوت و نقص عضو کلي و جزئي دائم در بخش بيمه مسئوليت براي هر نفر تا ديه قانوني و حداکثر تعهد
جبران هزينههاي پزشکي ناشي از حوادث مشمول بیمه براي هر نفر 30ميليون ريال ميباشد.

حضور اکیپهای
ارزیابی و پرداخت
خسارت سیار بیمهآسیا
در مراسم ارتحال
امام خمینی (ره)

اکیپهای ارزیابی و پرداخت خسارت سیار اتومبیل بیمهآسیا ،در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) حضوری فعال
داشتند.
به گزارش روابط عمومی ،اکیپهای ارزیابی و پرداخت خسارت سیار اتومبیل بیمهآسیا در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و به منظور رفاه
حال بیمهگذاران ،در معابر منتهی به حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی و محل برگزاری مراسم حضور داشته و خدمات بیمهای مورد نیاز زائران
را ارائه کردند.

شعبههای کشيک بيمهآسيا
در سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و عید سعید فطر
شعبههای منتخب بيمهآسيا در تهران و  43مرکز استان و شهر ،روزهای  15 ،14و 16خرداد ماه همزمان با سالگرد
ارتحال امام خمینی(ره) و عید سعید فطر از ساعت  8تا  13خدمات بيمهاي ارائه کردند.

روابطعمومي در اطالعیهای با تاکيد برتکریم بیمهگذاران و ارائه خدمات بيمهاي شایسته به هموطنان گرامي اعالم کرد :در تهران ،اداره خسارت مرکز
(خيابان طالقاني ،نرسيده به تقاطع قرني) ،اداره خسارت شمال تهران (پارک سوار بيهقي) و مجتمع تخصصی پرداخت خسارت خودروهای سنگین (خیابان
شهید رجایی ،بعد از سه راه اتکا ،خیابان رضایی عدل در روزهای  15 ،14و 16خرداد ماه سال جاری از ساعت  8تا  13فعال بودهاند.

بنابر این گزارش ،همچنین شعبههای بیمهآسیا در شهرهای آبادان ،آستارا ،آمل ،اراک ،اردبيل ،اروميه ،اصفهان ،انزلي ،اهواز ،ايالم ،بابل ،بجنورد ،بروجرد،
بندرعباس ،بوشهر ،بيرجند ،تبريز ،تنکابن ،چالوس ،خرمآباد ،رشت ،زاهدان ،زنجان ،ساری ،سمنان ،سنندج ،شاهرود ،شهرکرد ،شيراز ،قائم شهر ،قزوين،
قم،کاشان ،کرج (مرکزي وخسارت) ،کرمان ،کرمانشاه ،گرگان ،گنبد ،الهيجان ،مشهد ،ياسوج ،همدان و يزد ،روزهای 15 ،14و 16خرداد ماه ،همزمان با
سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و عید سعید فطر از ساعت  8تا  13به ارائه خدمات بيمهاي به هموطنان گرامي پرداختند.

نمازگزاران عید سعید فطر تحت پوشش بیمهآسیا

بیمهآسیا نمازگزاران عید سعید فطر را تحت پوشش بیمه حوادث قرار داد.

گفتمان حقوقی
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روابطعمومی بنابر اعالم مدیریت بیمههای عمر و حوادث در اطالعیهای اعالم کرد :نمازگزاران عید سعید فطر درطول مدت زمان برگزاری
نماز در مصالی تهران و خیابانهای اطراف در مقابل خطرات فوت بر اثر حادثه تا مبلغ150میلیون ریال ،نقص عضو ناشی از حادثه تا
مبلغ150میلیون ریال و هزینههای پزشکی بر اثر حادثه تامبلغ  6میلیون ریال تحت پوشش بیمهنامه حوادث گروهی بیمهآسیا قرار گرفتند.

در شماره پیشین نشریه ضمن درآمدی بر کلیات قانون جدید
صدور چک ،برخی نوآفرینیهای قانون فوق از نظر گذشت که
پیش رو به ذکر سایر ابتکارات آن پرداخته
در شماره پایانی
ِ
میشود.

7ـ تاثیر عدم پرداخت وجه چک بر کلیه حسابهای
بانکی شخص بدهکار :متعاقب ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا
کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ،این سامانه مراتب
را به صورت برخط به تمامی بانکها و موسسات اعتباری انعکاس
میدهد .پس از گذشت  24ساعت ،تمامی بانکها و موسسات اعتباری
حسب مورد مکلفند تا پیش از رفع سوء اثر از چک ،اقداماتی نظیر
«عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید ،انسداد تمام
حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغی که صادرکننده تحت هر
عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد فقط به میزان کسری مبلغ
چک به ترتیب اعالمی از سوی بانک مرکزی ،عدم پرداخت هرگونه
تسهیالت بانکی یا صدور ضمانتنامههای ارزی و ریالی و نیز عدم
گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی» را انجام دهند .الزم به ذکر است
چنانچه ا ِعمال محرومیتهای قانونی بر بنگاههای اقتصادی موجبات
اخالل در امنیت اقتصادی استان را فراهم آورد ،به تشخیص شورای
تامین آن استان ،محرومیتهای مذکور برای مدت یک سال به حالت
تعلیق درخواهند آمد.

8 ـ انسداد حسابهای بانکی اصیل و نماینده :در صورتی
که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از اشخاص
حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ،اقدامات مذکور افزون بر صاحب
حساب ،در مورد وکیل یا نماینده نیز ا ِعمال خواهد شد مگر اینکه وی در
مرجع قضایی صالح اثبات نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب
حساب ،وکیل یا نماینده بعدی او بوده است .همچنین بانکها مکلفند
هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت چنانچه چک به نمایندگی صادر
شده باشد ،مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه پیش گفته درج نمایند.

9ـ مـوارد رفع سـوء اثر از چک برگشتی :در صورت «واریز
کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محل پرداخت وجه چک
و ارائه درخواست مسدودی ،ارائه الشه چک به بانک مذکور ،ارائه
رضایتنامه رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی
دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک ،ارائه نامه رسمی از مراجع
قضایی یا ثبتی ذیصالح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی پیرامون چک،
ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک
و سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت
مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی یا کیفری توسط دارنده چک»
بانک مربوطه مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی
منعکس نموده تا فوراً و به صورت برخط از چک مزبور رفع سوء اثر به
عمل آید .خاطر نشان میسازد چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت
به دلیل دستور عدم پرداخت (به ادعای تحصیل مجرمانه چک) باشد،
سوء اثر محسوب نخواهد شد .افزون بر این بانک مرکزی مکلف است
ظرف مدت دو سال پس از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون ،در مورد
اشخاص ورشکسته ،معسر از پرداخت محکو ٌم به یا دارای چک برگشتی
رفع سوء اثر نشده ،از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه
صیاد و یا استفاده از چک موردی ،ممانعت ورزد.

10ـ درخواست صدور اجرائیه از دادگاه حقوقی بدون
طرح دعوی :افزون بر سه شیوه مطالبه پیش گفته ،راهکار نوین
دیگری نیز در قانون جدید پیشبینی گردیده است که به موجب آن
دارنده چک میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت ،از دادگاه صالح،
صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک ،خسارت تأخیر تأدیه و حق
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید .دادگاه نیز مکلف
است در صورت وجود شرایط قانونی به فراخور علیه صاحب حساب،
صادرکننده و یا هر دوی آنها به صدور اجرائیه مبادرت نماید لیکن
چنانچه در متن چک ،به مشروط یا تضمینی بودن آن اذعان شده یا
گواهینامه عدم پرداخت به سبب مصادیق ماده  16این قانون صادر شده
باشد ،مطالبه وجه چک از این طریق امکانپذیر نخواهد بود.
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بیمهآسیا
همراه با معلولین در مسير
توانمندسازي
شـرکت بیمهآسیا در راستای انجام مسئولیت
اجتمـاعی خود با همکاری و مشارکت مجتمع
آموزشی نیکوکاری رعد شرق ،بیش از 70تن از
معلولین دختـر و پسـر درجنوب شرق تهران را
تحت حمایتهای آموزشی درعرصههای مختلف
هنر و مهارتآموزی قرار داد.

بیمهآسیا از سالهاي قبل و با هدف ايفاي مسئوليتهاي
اجـتمـاعي ،با همکـاری و مشـارکت مجتـمع آمـوزشی
نیکوکـاری رعد شرق بیش از 70تن از معلولین دختر و
پسر در جنـوب شرق تهران را تحت حمایتهای آموزشی
درعرصههای مختلف هنرو مهارتآموزی قرار داده است.
هدف از این اقدام ،توانمندسازی ،ایجاد اشتغال و پیوند
توانیابان به بدنه فعال جامعه است.
مسئولیتهای اجتماعی در بنگاههای اقتصادی از مباحث
اخالق کسب و کار است که به نقش این بنگاهها در حوزه
اجتماعی و مجموعه وظایف و تعهدات یک شرکت یا بنگاه
اقتصادی در قبال حفظ ،مراقبت و کمک به جامعهای که
در آن فعالیت میکند ،میپردازد .این مسئولیت از مبحث
اقتصادی و مالی فراتر میرود و پیش برنده سود و منفعت
اجتماعی و فراتر از منافع سازمان است .امروزه شرکتهای
بیمهای ازفعالیتهای اجتماعی به عنوان یک استراتژی
مهم استفـاده میکننـد و در این میان ،بیمهآسیا از طریق
فعالیتهای مختلف چون همکاری با سازمانهای خیریه،
سـاخت مدرسـه در مناطق محروم و زلزلهزده،کمک به
سیلزدگان و سایر برنامههای نوآورانهای که هر ساله و یا
در هر مناسبت با استفاده از منابع مختلف انجام میدهد،
رسالت اجتماعی خود را ادا میکند.
با عـنایت به اینکه مشـارکـت در کار خیر در سنـتها،
آداب قـومی و اعتقـادات دینی و مذهـبی ما ریشه دارد،
همکاری بیمهآسیا با موسسات خیریه براساس تعالیم الهی
و رعایت کرامت انسانی و با انگیزه عشق و خدمت به
انسانها صورت گرفته و این شرکت ،اشاعه فرهنگ زیبای
نیکوکاری را در سرلوحه کار خود قرارداده است و با این
حرکت تالش میکند با کمک به ایجاد زیرساختهایی
منطبق بر اصول نوین مدیریت ،در بهبود وضعیت زندگی و
باال بردن سطح معیشت معلولین پیشتاز باشد.
بیمهآسیا« ،مسئولیتهای اجتماعی» را به عنوان
رویکردی متعالی به کسب و کار همواره مد نظر قرار داده
است و به صورت پیوسته اقدامات و فعالیتهای متنوع
و گستردهای را در بخشهای مختلف علمی ،فرهنگی،
آموزشی و ورزشی و نیز اعطای کمکهای انساندوستانه
و خیرخواهانه با هدف مشارکت سازنده در توسعه اجتماعی
به انجام میرساند .اقدام به مشارکت در امور عام المنفعه
و همکاری با مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد شرق ،راهی
جهت تحقـق اهـداف این شـرکت بیمهای در عمل به
مسئولیتهای اجتماعی میباشد.
مجتـمع آموزشـی نیکـوکاری رعد شرق درسال1387
به همت چنـد تن از خیرین خوش فکر در منطقه جنوب
شرق تهران با مجوز سازمـان بهزیستی کشور در راستای
توانمندسازی و ایجاد اشتغال معلولیـن جسمی ـ حرکتی
پایهگذاری شده است.

مجتمع تخصصی پرداخت خسارت خودروهای سنگین جمعهها باز است

مجتمع تخصصی پرداخت خسارت خودروهای سنگین بیمهآسیا ،روزهای جمعه
آماده پرداخت خسارت به زیاندیدگان است.

روابطعمومی در اطالعیهای با تاکید بر تکریم بیمهگذاران و زیاندیدگان اعالم کرد :بیمهگذاران
خودروهای سنگین میتوانند روزهای جمعه از ساعت  8تا 14برای دریافت خسارتهای خود به
مجتمع تخصصی پرداخت خسارت خودروهای سنگین بیمهآسیا مراجعه کنند.

بنا بر این گزارش ،مجتمع تخصصی پرداخت خسارت خودروهای سنگین بیمهآسیا واقع در
خیابان شهید رجایی ،بعد از سه راه اتکا ،خیابان رضایی عدل (الین کندرو) ،خیابان آهنفروشان،
تقاطع خیابان شریعتی ،از ساعت  8تا  16روزهای شنبه تا چهارشنبه و از ساعت  8تا  12روز
پنجشنبه با شماره تلفنهای 18و 17ـ 55022316ـ 55443480آماده ارائه خدمات مرتبط با پرداخت خسارت خودروهای سنگین میباشد.

پرداخت شش میلیارد ریال دیه
به یک مصدوم حادثه رانندگی

تجلیل بیمهآسیا از
امام جمعه شهید شهرستان کازرون

مسئولین بیمهآسیا در استان فارس با حضور در مراسم
یادبود امام جمعه شهید کازرون ،به مقام شامخ این شهید
ادای احترام کردند.

بیمهآسیا در شعبه تربت حیدریه استان خراسان رضوی،
بیش از شش میلیارد ریال به یک مصدوم حادثه رانندگی
دیه پرداخت کرد.

به گزارش روابطعمومی ،بیمهآسیا خسارت دیه راکب موتور سیکلت
را که در اثر تصادف مصدوم شده بود در اسرع وقت پرداخت و از سوی
قاضی اجرای احکام مورد تقدیر قرار گرفت.

این گزارش میافزاید ،پس از صدور رأی دادگاه ،بیمهآسیا طی مراسمی
با حضور پدر ،وکیل مصدوم و قاضی اجرای احکام شهرستان تربت حیدریه
مبلغ شش میلیارد و  252میلیون ریال دیه به حادثهدیده پرداخت کرد.

گفتنی است در این مراسم قاضی اجرای احکام تربت حیدریه و وکیل
زیاندیده از بررسی و پرداخت سریع خسارت توسط بیمهآسیا قدردانی
کردند.

به گزارش روابطعمومی ،در پی شهادت حجتاالسالم و المسلمین
محمد خرسند ،امام جمعه فقید شهر کازرون و با توجه به پوشش بیمهای
طالب ،چک خسارت آن شهید بزرگوار به مبلغ  150میلیون ریال به
همراه پیام تسلیت بیمهآسیا به حجتاالسالم و المسلمین عباسپور ،مدیر
مرکز خدمات حوزه استان فارس تحویل شد.
بنا بر این گزارش ،سرپرست منطقه پنج بیمهآسیا به همراه روسای
شعب این شرکت در استان فارس ،با حضور در مرکز خدمات حوزههای
علمیه استان ،ضمن تقدیم چک خسارت پوشش بیمهای این شهید
بزرگوار ،در نشستی با مدیر این مرکز ،با اشاره به تمدید قرارداد بیمهآسیا
و مرکز خدمات حوزههای علمیه ،درخصوص ارائه هر چه بهتر خدمات
و تسهیالت ویژه به طالب در قراردادهای درمان و عمر و حوادث و
بیمهنامههای شخص ثالث و بدنه خودرو ،گفتگو و تبادل نظر کردند.

گفتنی است ،مسئولین و کارکنان بیمهآسیا در استان فارس با حضور
در مراسم یادبود شهید خرسند ،پیام تسلیت بیمهآسیا را به خانواده مکرم
شهید ابالغ کردند.

پرداخت خسارت یک میلیارد ریالی آتشسوزی بازار تبریز
بیمهآسیا خسارت یک میلیارد ریالی آتشسوزی بازار ایکی قاپلی تبریز را پرداخت کرد.

به گزارش روابطعمومی ،چک خسارت یک میلیارد ریالی آتشسوزی بازار ایکی قاپلی تبریز با حضور معاون بیمههای اموال ،مدیر بیمههای آتشسوزی،
سرپرست منطقه سه و رییس شعب استان آذربایجان شرقی تحویل بیمهگذار شد.

گفتنی است در آتشسوزی بازار ایکی قاپلی تبریز  125باب مغازه آسیب دید ،که از این تعداد  110باب مغازه صد در صد از بین رفته و  70باب مغازه
دارای بیمهنامه بودند.

جلوگیری از پرداخت خسارت جعلی در استان آذربایجان شرقی
کارشـناسان بيمهآسـيا در استان آذربايجان شرقي در دو پرونده
ساختگي ،از پرداخت بیش از سه ميليارد ريال خسارت جعلي جلوگيري
کردند.

به گزارش روابطعمومي ،با هوشیـاری کارشـناسان فنی بیمههای اتومبیـل و ارائه
مدارک مستدل و متقن مبنی بر جعلي بودن پرونده واژگوني خودرو در شهرستان
بستانآباد آذربايجان شرقي به مراجع ذيصالح ،از پرداخت يک ميليارد و  777ميليون
ريال خسارت من غيرحق ،جلوگيري به عمل آمد.

اين گزارش ميافزايد :همچنين کارشناسان فنی بیمههای اتومبیل بيمهآسيا شعبه
مرند با حضور در دادگاه و ارائه گزارش ساختگی بودن تصادف رانندگي منجر به جرح
به قاضی پرونده ،از پرداخت خسارت جعلي يک ميليارد و  709ميليون ريالی جلوگيري کردند.

گفتنی است دریافت خسارتهای تقلبی با مستندات ساختگی ،همواره یکی از مشکالت پیش روی شرکتهای بیمه بوده است و بخش مهمی از
زیانهای وارده بر آنها را تشکیل میدهد .به دلیل پیامدهای مالی تقلب بیمهای و تأثیر آن بر سودآوری شرکتهای بیمه ،کشف درست و به موقع
آن در راستای استراتژی کاهش هزینهها و جلوگیری از کاهش درآمدهای حقبیمه ،امری ضروری و اجتنابناپذیر برای شرکتهای بیمه است.
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اخبــــار

مدیرعامل در سفر به استان همدان:

اصالح ترکیب پورتفوی ضروری است
مسعود بادین ،نایب رییس هیاتمدیره و مدیرعامل ،در بازدید از شعب استان همدان ،بر تالش
همه اعضای شرکت در افزایش سهم بیمهآسیا از بازار تاکید کرد.

به گزارش روابطعمومی از همدان ،مدیرعامل به همراه اعضای هیاتمدیره و تنی چند از مدیران ،در جمع روسای استان
و شعب سرپرستی منطقه  9حضور یافت و با آنها به گفت و گو پرداخت.

در این نشست که تا پاسی از شب ادامه داشت ،در زمینه موضوعات گوناگون فنی ،نیروی انسانی و شبکه فروش بحث
و تبادل نظر به عمل آمد.
بادین در این نشست با اشاره به وضعیت پورتفوی شرکت به ویژه در استانها ،اظهار داشت :برای بهبود ترکیب پورتفوی
و افزایش بازدهی فعالیتها ،ضروری است تا تالش مضاعفی در این زمینه صورت بگیرد و به جای افزایش نیروی انسانی،
چیدمان نیروها در شعب اصالح شود.

بازدید مدیرعامل و هیأت همراه از شعب استان همدان

وی افزود :در این راستا الزم است تا روسای شعب ،استان و منطقه بر اساس حدود اختیارات اعالم شده ،اختیارات الزم
را به زیر مجموعه خود تفویض کنند تا نتیجه بهینهای از عملکرد نیروی انسانی حاصل آید.

مدیرعامل در ادامه با تاکید بر توجه بیش از پیش به موضوع وصول مطالبات شرکت ،افزود :بخش قابل توجهی از
پورتفوی شرکت توسط نمایندگان تولید میشود که این موضوع نشان از توانایی باالی شبکه فروش دارد ،اما باید به این
نکته نیز توجه داشت که در تولید مستقیم و غیرمستقیم پورتفوی ،همواره باید تعادلی معقول حاکم باشد تا در درازمدت،
شرکت از ناهنجاریهای ناشی از عدم تعادل در این زمینه ،آسیب نبیند.

تشویق کارکنانی که در کاهش نسبت خسارت فعال هستند ،تاکید بر نوسازی نمای شعب منطقه ،افزایش نظارت روسای
شعب بر عملکرد زیرمجموعه خود و تاکید بر هوشمندی نسبت به مدیریت نمایندگان غیرفعال ،از دیگر نکاتی بود که
مدیرعامل در این نشست به آنها اشاره کرد.
مسعود بادین همچنین با اشاره به ویژگیهای خاص منطقه  9از لحاظ تفاوتهای قومی و فرهنگی ،وجود همدلی و اتحاد
بین اعضای خانواده بیمهآسیا در این منطقه را ضروری دانست.

در این نشست ،مهدی شریفی عضو هیاتمدیره و معاون فنی مدیرعامل در بیمههای اشخاص و مسئولیت در اظهاراتی،
بر فروش بیمههای خوب به ویژه بیمههای عمر و پسانداز و عمر و حادثه تاکید کرد و گفت :در مدیریت پورتفوی ،باید
ارزیابی صحیحی از ریسک داشته باشیم.

بازدید مدیرعامل و هیأت همراه از شعب استان همدان

وی همچنین از روسای شعب خواست در حفظ و نگهداری پورتفوهای موجود و جلوگیری از خروج این پورتفوها از سبد
شرکت ،مجدانه تالش کنند.
بهروز ناظمی عضو هیاتمدیره و معاون مدیرعامل در امور استانها و شبکه فروش نیز در این نشست در سخنانی اظهار
داشت :شعب ،باید نگاهی واقعبینانه و اقتصادی به فعالیتهای خود در بازار داشته باشند.
وی تصریح کرد :برای نیل به این هدف ،ترکیب پورتفوی نیاز به اصالح دارد.

ناظمی تاکید کرد که برخی کارها در شرکت باید به نمایندگان تفویض گردد تا از جذب نیروی انسانی مضاعف ،پرهیز
شود.

گفتنی است در ادامه سفر مدیرعامل و هیات همراه به همدان ،مدیرعامل از شعب و سرپرستی استان و منطقه  9بیمه آسیا
بازدید کرد و از نزدیک ،به گفت و گو با کارکنان و کارشناسان شعب پرداخت و در جریان مسائل و مشکالت آنها قرار گرفت.

اعضای انجمن صنفی نمایندگان استان نیز در مالقاتی با مدیرعامل در محل سرپرستی همدان ،به بیان مسائل و
چالشهای پیش روی شبکه فروش پرداختند و مدیرعامل نیز در این زمینه ،رهنمودهایی ارائه کرد.

استقبال از مدیرعامل و هیأت همراه در میدان فرودگاه همدان

نشست مدیرعامل و هیأت همراه با مسئوالن بیمهآسیا در استان همدان

اخبــــار

مدیرعامل از خانواده شهید قاسمی
در همدان تجلیل کرد

نشریهداخلیبیمهآسیا
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مدیر عامل با نماینده ولی فقیه
در استان همدان دیدار کرد

مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره در سفر به استان همدان ،با خانواده شهید حجت االسالم
مصطفی قاسمی دیدار کردند.
به گزارش روابطعمومی از همدان ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل به همراه اعضای هیاتمدیره و برخی
مدیران ستادی ،سرپرست منطقه  9و رییس شعب استان همدان با حضور در منزل شهید مصطفی قاسمی ،با
خانواده این شهید دیدار و از آنها دلجویی کردند.

بنا براین گزارش ،در این دیدار که همسر و
دختر این شهید بزرگوار حضور داشتند ،مسعود
بادین ضمن تجلیل از شهید و خانواده وی ،با
بیان اینکه شهادت حجت االسالم قاسمی اوج
مظلومیت و ساده زیستی خانواده شهید را در
مقابل دیدگان همه به نمایش گذاشت ،گفت:
پس از شهادت این طلبه ،پیوندهای موجود
بین روحانیت و مردم ،مستحکمتر شد و این
به برکت خون شهیدان است.
در این دیدار ،حدادی منش ،معاون سالمت
و امور بیمهای مرکز خدمات حوزههای علمیه
کشور که هیأت بیمهآسیا را همراهی میکرد،
در سخنانی از مقام واالی این شهید و خانواده
بزرگوار آن تجلیل کرد.
گفتنی است ،شهید حجتاالسالم مصطفی
قاسمی ،چندی پیش در شهر همدان به دست
عوامل اوباشگر در این شهر به شهادت رسید.

این شهیـد ،در قـالب قـرارداد خـدمـات
حوزههای علمیه ،تحت پوشش بیمههای عمر
و حوادث بیمهآسیا قرار داشت و چک خسارت به همراه لوح سپاس توسط مدیرعامل به خانواده مکرم شهید
قاسمی تقدیم شد.

مدیرعامل به همراه اعضای هیأتمدیره با نماینده ولی فقیه و امام جمعه همدان
دیدار و گفت و گو کردند.
به گزارش روابطعمومی از همدان ،مدیرعامل و نایب رییس هیأتمدیره ،اعضای هیأتمدیره ،معاون
سالمت و امور بیمهای مرکز خدمات حوزههای علمیه ،سرپرست منطقه  9و رییس شعب استان همدان
در دفتر امام جمعه همدان ،با حجتاالسالم شعبانی دیدار کردند.
در این مالقات ،ابتدا مسعود بادین گزارشی از فعالیتهای گسترده بیمهای بیمهآسیا به ویژه پوشش
بیمهای طالب در سراسر کشور را ارائه کرد.
در ادامه این برنامه ،حدادی ،معاون سالمت و بیمهای مرکز خدمات حوزههای علمیه نیز در سخنانی
با تاکید بر توانمندی شرکت بیمهآسیا به عنوان قدرتمندترین بیمه خصوصی کشور ،گزارشی از خدمات
بیمهای شرکت بیمهآسیا به طالب سراسر کشور در زمین ه پوششهای درمانی ارائه کرد.
براساس این گزارش ،امام جمعه همدان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از تالش شرکت
بیمهآسیا در ارائه پوشش درمان به طالب و خانواده آنها ،از تالش و توانمندی کارکنان و مدیریت عالی
شرکت سپاسگزاری کرد.
نماینده ولی فقیه در استان همدان اظهار امیدواری کرد ،ارائه این خدمات از سوی شرکت بیمهآسیا
همچنان تداوم داشته باشد.

7
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8

شعب برتر

استانها و شعب مستقل بیمهآسیا از نگاه آمار
دو ماهه اول سال 1398

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 دو ماهه اول سال ( 1398در مقایسه با 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

کل

1

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

اصفهان

مرکزی تهران

فارس

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

2

مازندران

شرق تهران

اصفهان

مرکزی تهران

مرکزی

اصفهان

فارس

اصفهان

اصفهان

اصفهان

3

صادقیهتهران

خوزستان

خراسان رضوی

خراسان رضوی

انقالب تهران

خراسان رضوی

مطهری تهران

خراسان رضوی

قم

خراسان رضوی

4

گیالن

هرمزگان

فارس

مازندران

آذربایجان شرقی

مازندران

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

بوشهر

مازندران

5

خراسان رضوی

مازندران

مازندران

فارس

مازندران

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

یزد

گیالن

فارس

6

اصفهان

انقالب تهران

مطهری تهران

آذربایجان شرقی

بوشهر

مرکزی تهران

مازندران

مازندران

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

7

مطهریتهران

کرمان

آذربایجانشرقی

البرز

مطهری تهران

گیالن

بوشهر

البرز

کرمان

شرق تهران

8

یزد

اصفهان

شرق تهران

آذربایجان غربی

شرق تهران

قم

قم

مطهری تهران

مطهری تهران

مطهری تهران

9

البرز

خراسان رضوی

پانزده خرداد تهران

گیالن

اصفهان

آذربایجان غربی

خوزستان

مرکزی

هرمزگان

گیالن

10

آذربایجانشرقی

آذربایجان شرقی

گیالن

صادقیه تهران

خراسان رضوی

سمنان

انقالب تهران

خوزستان

فارس

البرز

1

چیتگرتهران

یزد

سیستان و بلوچستان

انقالب تهران

انقالب تهران

چیتگرتهران

بوشهر

مرکزی

انقالب تهران

انقالب تهران

2

ایالم

خراسان جنوبی

چیتگرتهران

چیتگرتهران

آزادی تهران

کهگیلویهوبویراحمد

فارس

کهگیلویهوبویراحمد

شرق تهران

مرکزی

3

کردستان

شرق تهران

اردبیل

سیستانوبلوچستان

مرکزی

فارس

انقالب تهران

خاقانی تهران

اصفهان

چیتگرتهران

4

سمنان

انقالب تهران

زنجان

ایالم

شرق تهران

خاقانی تهران

چیتگرتهران

همدان

خراسان شمالی

شرق تهران

5

خراسانجنوبی

قزوین

ایالم

کهگیلویهوبویراحمد

آذربایجان شرقی

یزد

البرز

کرمان

آزادی تهران

بوشهر

6

زنجان

سیستان و بلوچستان

قزوین

شرق تهران

مرکزی تهران

اصفهان

خاقانیتهران

لرستان

کهگیلویه و بویراحمد

خاقانی تهران

7

آذربایجانشرقی

گلستان

یزد

گیالن

بوشهر

صادقیه تهران

کهگیلویهوبویراحمد

آذربایجانشرقی

گیالن

فارس

8

خوزستان

گیالن

خراسان رضوی

کرمان

سمنان

ایالم

قم

شرق تهران

قزوین

آزادی تهران

9

صادقیهتهران

کرمان

کرمان

خراسان جنوبی

پانزده خرداد تهران

لرستان

چهارمحال و بختیاری

صادقیهتهران

بوشهر

مرکزی تهران

10

کرمان

خاقانی تهران

شرق تهران

خاقانیتهران

اصفهان

کرمانشاه

زنجان

البرز

مطهریتهران

سمنان

1

مطهریتهران

مرکزی تهران

صادقیه تهران

اصفهان

مرکزی تهران

فارس

مرکزی تهران

اصفهان

مرکزی تهران

مرکزی تهران

2

مازندران

خوزستان

مرکزی تهران

خراسان رضوی

قم

خراسان رضوی

قم

فارس

اصفهان

اصفهان

3

لرستان

کرمان

اصفهان

فارس

خراسان رضوی

مرکزی تهران

مطهری تهران

مرکزی تهران

البرز

خراسان رضوی

4

مرکزی تهران

هرمزگان

آذربایجان شرقی

مرکزی تهران

آذربایجان شرقی

اصفهان

خراسان رضوی

خراسان رضوی

مازندران

آذربایجان شرقی

5

گلستان

شرق تهران

فارس

آذربایجان شرقی

مازندران

آذربایجان شرقی

فارس

البرز

کرمان

مازندران

6

پانزده خرداد تهران

مازندران

خراسان رضوی

مازندران

اصفهان

پانزده خرداد تهران

آذربایجان شرقی

هرمزگان

گیالن

فارس

7

خراسانجنوبی

مرکزی

مازندران

خوزستان

انقالب تهران

مازندران

کرمان

گیالن

مطهری تهران

قم

8

گیالن

همدان

پانزده خرداد تهران

گیالن

مطهری تهران

یزد

خوزستان

صادقیه تهران

خراسان رضوی

صادقیه تهران

9

خراسان رضوی

خراسان رضوی

مطهری تهران

البرز

البرز

قم

سمنان

یزد

مرکزی

مطهری تهران

10

خوزستان

گلستان

شرق تهران

آذربایجان غربی

خوزستان

شرق تهران

زنجان

مازندران

خراسان شمالی

البرز

1

ایالم

آذربایجان غربی

اردبیل

انقالب تهران

ورامین تهران

ورامین تهران

البرز

بوشهر

آذربایجان شرقی

سیستان و بلوچستان

2

ورامین تهران

آزادی تهران

چهارمحال و بختیاری

بوشهر

چیتگرتهران

هرمزگان

ورامین تهران

ورامین تهران

آذربایجان غربی

مرکزی

3

چیتگرتهران

چیتگرتهران

بوشهر

هرمزگان

آزادی تهران

چیتگرتهران

خاقانی تهران

سیستان و بلوچستان

اردبیل

هرمزگان

4

کردستان

خاقانی تهران

زنجان

مطهری تهران

مرکزی

خاقانی تهران

صادقیه تهران

کرمانشاه

ایالم

بوشهر

5

کهگیلویهوبویراحمد

صادقیه تهران

چیتگرتهران

قم

شرق تهران

خراسان جنوبی

چهارمحال و بختیاری

چیتگرتهران

آزادی تهران

شرق تهران

6

مرکزی

زنجان

انقالب تهران

کرمان

بوشهر

انقالب تهران

مرکزی

خراسان شمالی

ورامین تهران

چیتگرتهران

7

یزد

سیستان و بلوچستان

خوزستان

شرق تهران

سمنان

صادقیه تهران

هرمزگان

لرستان

انقالب تهران

همدان

8

صادقیهتهران

کرمانشاه

خراسان رضوی

همدان

پانزده خرداد تهران

همدان

سیستان و بلوچستان

همدان

پانزده خرداد تهران

زنجان

9

انقالب تهران

لرستان

کرمانشاه

زنجان

انقالب تهران

اردبیل

انقالب تهران

کردستان

خاقانی تهران

اردبیل

10

اردبیل

خراسان شمالی

سمنان

مرکزی تهران

مرکزی تهران

گلستان

بوشهر

خراسان جنوبی

چهارمحال و بختیاری

سمنان
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شعب و استانها

حضور پرشور کارکنان بیمهآسیا در راهپیمایی روز جهانی قدس

تهران

تهران

تهران

خراسان رضوی

کشف محموله
 20میلیارد
ریالی سرقتی

مسئـوالن بیمـهآسـیا در
استـانهای گیالن و قزوین
با همکاری نیروی انتظامی،
محمـوله  20میلیارد ریالی
مس سـرقتی را که تحـت
پوشش بیمههای مسئولیت حمل و نقل کاالی بیمهآسیا قرار
داشت ،کشف کردند.
براساس گزارش روابطعمومی ،محمولهای با بار مس به وزن  24تن
که تحت پوشش بیمههای مسئولیت مؤسسات حمل و نقل بیمهآسیا قرار
داشت از استان کرمان به مقصد استان گیالن بارگیری شد.
این گزارش میافزاید ،راننده پس از طی مسافتی در شهر قزوین
محموله را به قصد خیانت در امانت در یکی از انبارهای استان قزوین
تخلیه و وسیله نقلیه را به صورت بالصاحب رها میکند.
در ادامه پس از اعالم سرقت از سوی صاحب کاال و شرکت حمل
و نقل و مراجعه به بیمهآسیا در استان گیالن ،با هوشیاری مسئوالن
بیمهآسیا ،فرد مورد نظر شناسایی ،محموله کشف و متهم دستگیر شد.
گفتنی است مسئوالن بیمهآسیا در استان قزوین با اهدای لوح تقدیر از
تالش و همکاری نیروی انتظامی این استان در راستای دستگیری سارق
و کشف محموله مس به ارزش  20میلیارد ریال قدردانی کردند.

قهرمانی تیم والیبال بیمهآسیا
در استان سمنان

تیم والیبال بیمهآسیا در استان سمنان ،برای دومین سال
متوالی قهرمان والیبال جام رمضان سمنان شد.
براساس گزارش روابطعمومی ،مسابقات والیبال جام رمضان دستهجات
آزاد شهرستان سمنان با حضور  10تیم و در دو گروه پنج تیمی برگزار شد.

این گزارش میافزاید ،تیم والیبال بیمهآسیا در این مسابقات موفق شد
با شکست حریفان خود به عنوان صدرنشین گروه  Aبه مرحله نیمه
نهایی و نهایی راه یافته و برای دومین سال متوالی مقام قهرمانی را از
آن خود کند.

این تیم با مربیگری هادی امیری ،رییس شعب استان سمنان و
سرپرستی حمزه دادگر ،نمایندگی کد  25866در این مسابقات حضور
یافت.

بازدید معاون استاندار
و فرماندار تربت حیدریه
از شعبه بیمهآسیا

معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت حیدریه با حضور در
شعبه بیمهآسیا در تربت حیدریه از این شعبه بازدید کرد.

براساس گزارش روابطعمومی ،علی رستمی معاون استاندار و فرماندار
ویژه تربت حیدریه در این دیدار ضمن قدردانی از خدمات بیمه آسیا در این
شهرستان خواستار فرهنگسازی و ارائه تبلیغات و خدمات جدید از سوی
شرکتهای بیمه برای اقشار مختلف مردم گردید.
مهدی سلطانی ،رییس شعبه تربت حیدریه نیز در این دیدار به ارائه
گزارشی از خدمات بیمهآسیا پرداخت.

انتصابات
اباصلت نجات ،رییس اداره دبیرخانه
سیدقاسم حسینی ،رییس شعبه بلوار فرودگاه مشهد
حسن قائد امینی ،رییس شعبه شهرکرد
سیدمهدی نوربخش ،رییس اداره فنآوری اطالعات سرپرستی
منطقه2
فریبا میرمجربیان ،رییس اداره امور مالی و پشتیبانی سرپرستی
منطقه2
رضا شمسی ،رییس اداره امور مالی و پشتیبانی سرپرستی منطقه 3
همایون طالبی ،رییس اداره امور بیمهای سرپرستی منطقه 3
محمدرضا خزاعی فریمانی ،رییس اداره امور مالی و پشتیبانی
سرپرستی منطقه4
رسول غفران طلب ،رییس اداره امور مالی و پشتیبانی سرپرستی
منطقه5
برای ایشان در انجام وظایف محوله آرزوی موفقیت داریم.

تقدیر و تشکر

مدیر کل شرکت ارتباطات زیرساخت استان آذربایجان شرقی با ارسال
تقدیرنامه از تالش و همکاری مهدی نصیری اصل ،رسول نصیری اصل،
وحید عبدالهزاده ،محمد حسنخانی و سهیال سیادتیفر کارشناسان بیمهآسیا
در استان آذربایجان شرقی در راستای ارائه خدمات بیمهای به کارکنان این
شرکت قدردانی کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل با
ارسال لوح سپاس خطاب به محمدرضا غنیزاده ،رییس شعب استان اردبیل از
تالش و همکاری بیمهآسیا در راستای پیشگیری از حوادث و سوانح رانندگی
به خصوص مشارکت مؤثر در اجرای طرح ترافیک ویژه نوروز سال ،1398
اجرای مطلوب مصوبات کارگروه وضعی ،امنیتی پیشگیری از سوانح رانندگی
و پیگیری جهت اصالح نقاط حادثهخیز و پرخطر در راههای مواصالتی استان
تقدیر کرد.
رییس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی با ارسال لوح سپاس
از تالش و همکاری دکتر زاهدی ،پزشک معتمد بیمهآسیا و فرامرز دلقپوش
و وحید عبدالهزاده کارشناسان شعبه تبریز در راستای پرداخت خسارت
هزینههای درمانی کارکنان این مؤسسه قدردانی کرد.
مدیر حراست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی و
توابع با حضور درشعبه بیمهآسیا و اهدای لوح تقدیر به مجتبی جمشیدیان،
معاون خسارت اتومبیل استان خراسان رضوی از تالش و همکاری وی در
راستای ارائه خدمات به زائرین و مجاورین حرم امام رضا (ع) در ایام تعطیالت
نوروز قدردانی کرد.

بازنشستگان

ندا تاجیک (شورای فنی)
هومان منصوریان (مدیریت حقوقی)
حفظاله تیمورنیاکزج (شعبه صادقیه)

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت همکاران بازنشسته مرحوم محمد علی
مودی و محمد قضابانوئی را به خانواده گرامی ایشان و کلیه همکاران
شرکت تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومان ،رحمت
واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.
همچنین مطلع شدیم چند تن از همکارانمان در غم فقدان عزیزانشان
به سوگ نشستهاند .ضمن طلب آمرزش و مغفرت واسعه الهی براي اين
عزيزان ،برای بازماندگان آنها صبر و سالمتی آرزومنديم.
حجتاله گلیج (شعبه تنکابن) ،در غم فقدان مادر
ایرج قاسمی (شعبه الهیجان) ،در غم فقدان مادر
سعید رفیعزاده (اداره خسارت غرب تهران) ،در غم فقدان خواهر
غالمعلی ظهیری (استان خوزستان) ،در غم فقدان پدر
حیدرعلی اسداللهی (استان اصفهان) ،در غم فقدان مادر
غالمحسین تاجیک (شعبه مطهری اصفهان) ،در غم فقدان مادر
طاهر مالیی قاضی جهانی (شعبه تبریز) ،در غم فقدان پدر

گفتنی است جمشیدیان به عنوان مسئول کارگروه اتومبیل شورای هماهنگی
شرکتهای بیمه استان خراسان رضوی هماهنگی الزم درخصوص دریافت
مشخصات واحدهای کشیک کلیه شرکتهای بیمه استان در ایام تعطیالت
نوروز و نصب بنر در ایستگاههای راهنمایی و رانندگی را در جهت ارائه خدمات
شایسته به خسارتدیدگان انجام داده است.
مدیر کل مرکز خدمات حوزههای علمیه استان خراسان جنوبی به همراه
معاون مالی این مرکز با حضور در شعبه بیمهآسیا در بیرجند با اهدای لوح تقدیر
از تالش و همکاری حسین کیوانی ،رییس شعبه استان خراسان جنوبی ،احمد
پورقنبر ،معاون امور مالی و پشتیبانی استان خراسان جنوبی و حسن جناغی،
مسئول دایره بیمههای اموال شعبه بیرجند در راستای ارائه خدمات شایسته به
این مرکز قدردانی کردند.
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تشويق فرزندان ممتاز همکاران (سال تحصيلي )97-98

اصطالحات بیمهای

به اطالع همکاران محترم میرساند:
بنابر اعالم مدیریت منابع انسانی و مدیریت روابط عمومی ،شركت بيمهآسيا
در نظر دارد طبق روال سنوات قبل از فرزندان همکاران محترمي كه معدل كل
آنان به شرح ذيل ميباشد ،تقدیر و نسبت به چاپ ویژهنامه شاگردان ممتاز
اقدام نمايد.

مقطع دبیرستان ـ دوره دوم (دهم ،یازدهم و دوازدهم)

معدل 18

Bank Burglary Policy

تاریخ مبنا

Base Date

شاخص مبنا

Base Index

حق بیمه خالص پایه

Basic Net Premium

نرخ پایه

بسیار خوب

مقطع دبیرستان ـ دوره اول (هفتم ،هشتم و نهم)

Avoidance

بیمهنامه سرقت بانک

گفتنی است به كارنامههايي كه پس از تاريخ مذكور ثبت گردد،ترتيب اثر
داده نخواهد شد.

معدل 19

بیمهگر (بیشتر در انگلستان)

Assurer

اجتناب

بدینوسیله از همكاران محترم درخواست میشود حداكثر تا تاريخ
 98/04/31با مراجعه به سامانه ثبت کارنامه فرزندان (پرتال پرسنل  /منوی
آموزش  /مستندات آموزشی  /راهنمای ثبت کارنامه) نسبت به ثبت مشخصات
و ارسال مستندات در سامانه مذکور اقدام نمایند.

مقطع ابتدایی (دوره اول و دوم)

بیمهگذار ،بیمه شده (بیشتر در انگلستان)

Assured

Basic Rate

مقرری بگیر ،استفادهکننده ،ذینفع بیمهنامه

Beneficiary

تضمیننامه ،برات

Bill of Assurance

پایاننامه
عنوان:

بررسی عوامل موثر
بر میزان رضایت بیمهگذاران
از بیمهآسیا

عنوان:

عنوان:

نقش میانجی کیفیت ادراک شده خدمت
در تاثیر ارزش ویژه برند داخلی
بر وفاداری مشتری
به نام تجاری

بررسی تاثیر عناصر ارزش ویژه برند
مبتنی بر مشتریان بر نگرش
به برند و قصد خرید خدمات
(مورد مطالعه :شرکت بیمه آسیا)

نگارش:

نگارش:

نگارش:

رقیهسالمتبخشنیر

محمود افشاری

سارا حسینی قمصری

(مدیر منابع انسانی)

(معاون اداره دریافت مدیریت مالی)

(کارشناس مدیریت درمان)

کارشناسیارشد()M.Aرشتهجامعهشناسی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( ،)M. Aگرایش داخلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،گرایش استراتژیک
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بررسی عوامل موثر بر میزان رضایت بیمهگذاران از بیمهآسیا
موضوع تحقیق حاضر است .در این تحقیق ،پس از بررسی
دیدگاههای صاحبنظران مختلف از تئوری مبادله ،دیدگاه مازلو
و تئوری برابری استفاده شد.

ارزش ویژه برند داخلی ،راهبرد نوینی است ،برای اطمینان از اینکه سازمانها
مطابق تعهدات برند عمل میکنند .بخش خدمات در سالهای اخیر رشد
چشمگیری داشته است ،به گونهای که بیشترین سهم از تولید ناخالص ملی
کشورهای توسعه یافته ،مربوط به بخش خدمات است .تحقیق حاضر توصیفی
با روش پیمایشی است که از منظر هدف کاربردی تلقی میشود که هدف
اصلی آن بررسی نقش میانجی کیفیت ادراک شده خدمت در تاثیر ارزش ویژه
برند داخلی بر وفاداری مشتری به نام تجاری در شرکت بیمه آسیا بوده است،
در این راستا با مرور ادبیات و پیشینه تحقیق مدل تحقیق برگرفته از تحقیقات
پیشین شکل گرفت که در آن ارزش ویژه برند داخلی به عنوان متغیر مستقل،
وفاداری مشتری و کیفیت ادراک شده خدمت متغیر میانجی شناخته شد و با
توجه به مدل مذکور پرسشنامه تحقیق و با تایید روایی و پایایی آن در بین
نمونه آماری متشکل از  384نفر از مشتریان شرکت بیمه آسیا در شهر تهران
به شیوه تصادفی ساده توزیع شد ،با گردآوری پرسشنامههای توزیع شده اقدام
به تحلیل دادهها با استفاده از روش مدل معادالت ساختاری شد که نتایج نشان
از تایید تاثیر ارزش ویژه برند داخلی در ابعاد آگاهی ،تداعی ،کیفیت ،وفاداری،
تداعی برند و تمایل به قبول گسترش برند بر وفاداری مشتری با نقش میانجی
کیفیت ادراک شده را نشان داد ،همچنین با توجه به نتایج به دست آمده ضریب
تاثیر ارزش ویژه برند داخلی بر وفاداری به نام تجاری با نقش میانجی کیفیت
ادراک شده برابر با  0/71به دست آمد.

واژههای کلیدی :بیمه ،رضایتمندی از بیمه ،بیمهآسیا،
بیمهگذار

واژههای کلیدی :کیفیت ادراک شده ،ارزش ویژه برند داخلی ،وفاداری
مشتری ،نام تجاری ،بیمه آسیا

جامعه آماری تحقیق ،بیمهگذاران شرکت بیمهآسیا در رشته
بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیل هستند .تعداد نمونه این تحقیق
 152نفر میباشند و به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب
شدهاند.
تحقیق حاضر از لحاظ روش ،یک تحقیق پیمایشی است که
در آن از تکنیک پرسشنامه برای جمعآوری دادهها استفاده شده
است.
نتایج نشان داد ،بین میزان رضایت بیمهگذاران از شرکت
بیمهآسیا و میزان رضایت آنان از امکانات رفاهی شرکت ،مراحل
صدور بیمهنامه ،مراحل پرداخت خسارت ،رضایت از کارکنان،
منصفانه دانستن حق بیمه پرداختی و سابقه بیمهای رابطه معنادار
مستقیم وجود دارد.
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هدف این پژوهش این است که به بررسی تاثیر عناصر ارزش ویژه
برند مبتنی بر مشتریان بر نگرش به برند و قصد خرید خدمات بپردازد.
جامعه آماری تحقیق را مشتریان شرکت بیمهآسیا تشکیل میدهد که
تعداد آنها نامحدود میباشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 384
نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.
پژوهش حاضر از نظر هدف در حيطه تحقيقات کاربردي و از نظر
ماهيت و روش توصيفي ـ پیمایشی است .ابزار گردآوري اطالعات این
تحقیق پرسشنامه میباشد ،پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ باالتر از  0/82محاسبه شد.
برای تعیین روایی این ابزارها از روایی صوری و محتوایی استفاده شد.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون مدل معادالت ساختاری و نرم افزار
ليزرل استفاده شده است.
نتايج تجزیه و تحلیل دادهها تاثیر عناصر ارزش ویژه برند مبتنی بر
مشتریان بر نگرش به برند و قصد خرید خدمات در میان مشتریان
شرکت بیمهآسیا مورد تایید قرار داد.

واژههای کلیدی :ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان ،نگرش به
برند  ،قصد خرید خدمات

نشریهداخلیبیمهآسیا
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پرداخت سود
سپردههای بانکی
از روزشمار به ماه
شمار چگونه تغییر
کرده است؟

68

حكايت
نشانه

براساس مصوبه شورای پول و اعتبار
و طبق بخشنامه بانک مرکزی ،مقرر
شد «معیار پرداخت سود سپردههای
سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از
روزشمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به
گونهای که حداقل مانده حساب در ماه
مبنای محاسبه سود سپردههای مزبور
باشد».

ریچارد زالتمن مانند خیلی از عکاسان پیش از
خود ،به مناطق مختلف جهان سفر میکرد تا از
مردم ،فرهنگ و زندگی آنها عکس بگیرد.

بر این اساس از این پس موجودی باید حداقل یک ماه در سپردههای کوتاهمدت باقی بماند ،زیرا در غیر این صورت سودی به سپرده تعلق
نمیگیرد .بنابراین اگر سپردهگذار خواهان دریافت سود بیشتر است باید اجازه دهد سپرده مدت زمان بیشتری نزد بانک بماند ،تا مشمول
دریافت سود ماه شمار شود.
همچنین در بند دوم این بخشنامه نیز تاکید شده که کماکان مطابق رویه معمول در صورت فسخ سپردهها با ماهیت کوتاهمدت ،برای مدت
زمان سپری شده طی ماه فسخ و بر اساس حداقل مانده مقطع زمانی سپری شده آن ماه ،سود محاسبه و پرداخت میشود.

بنابراین چنانچه ابتدا و انتهای مقطع محاسبه سود سپرده بنا به دالیل مختلف ،در دو ماه متوالی قرار گیرد ،مبنای محاسبه سود در ماه
ابتدایی بر اساس حداقل مانده مقطع سپری شده در آن ماه و مبنای محاسبه سود در ماه بعدی نیز بر اساس حداقل مانده سپری شده ماه
بعدی خواهد بود که در آخر ،مجموع سودهای محاسبه شده به عنوان سود قابل پرداخت به حساب مشتری کارسازی میشود.
محاسبه سود ماه شمار

برای محاسبه سود ماه شمار سپردهها ابتدا باید نحوه محاسبه سود روزشمار را مرور کنیم.

سود سپردههای بانکی به صورت روزشمار و با نرخ سود علیالحساب طبق فرمول زیر محاسبه میشود.

(÷ ۳۶۵مدت به روز) × (نرخ) × (مبلغ سپردهگذاری)=سود سپردههای کوتاهمدت روزشمار

حال آنگونه که فرمول بانک مرکزی میگوید ،بانکها اجازه ندارند این سود را برای سپردههایی محاسبه کنند که کمتر از یک ماه در بانک
مانده باشند ،بنابراین در فرمول محاسبه سود که قب ً
ال وجود داشت ،تغییر ایجاد شده و طبق فرمول زیر محاسبه میشود.
(÷ ۳۶۵تعداد روزهای ماه) × (نرخ) × (کمترین مبلغ مانده)=سود سپردههای کوتاهمدت ماهشمار

گردآورنده :ابراهیم محمودی ،معاون مدیر مالی در دریافت و پرداخت

یک روز صبح که در یکی از روستاهای
دورافتاده کشور بوتان در جنوب آسیا قدم
میزد تا عکس بگیرد ،ناگهان ایدهای به ذهنش
رسید.
او دوربین را در جایی مستقر میکرد و از
روستاییان میخواست از آنچه به نظرشان
ارجحیت دارد که به دیگران درباره خودشان
نشان دهند ،عکس بگیرند.
بعد از اینکه زالتمن عکسهای گرفته شده را
ظاهر کرد متوجه شد در بیشتر عکسها ،پاهای
مردم حدودا ً از ناحیه مچ به پایین خارج از
کادرند و در عکس نیفتادهاند.
زالتمن میگوید:
«ابتدا فکر کردم که روستاییان در تنظیم کادر
دقت نکردهاند ،اما بعدا ً معلوم شد پابرهنگی
نشانهای از فقر است .اگر چه در آن روستا همه
پابرهنه بودند اما مردم روستا میخواستند آن
را پنهان کنند».

در مصرف این اقالم احتیاط کنید
حداقل  40درصد از مبتالیان به فشارخون باال ،زمانی متوجه بیماری خود میشوند که با سکتههای قلبی و مغزی
روانه بیمارستان میشوند.

در حالی که مصرف متوسط نمک در جهان پنج گرم است ،متاسفانه ایرانیها  ۱۱گرم نمک مصرف میکنند که این میزان باعث بروز
بیمارهای گوناگونی خواهد شد.
کاهش مصرف نمک در سفرههای غذایی ایرانیان یکی از مواردی است که باید رعایت شود ،اما باید بدانیم که بیشترین میزان دریافت
نمک در سفرههای غذایی از چه منابعی است.

 53درصد از منبع دریافت نمک مربوط به اضافه کردن آن به غذا است 12/5 ،درصد از طریق نان 5/3 ،درصد از طریق پنیر 4/7 ،درصد
از طریق دوغ و  24/5در صد از سایر مواد غذایی است.
به گفته مسئوالن وزارت بهداشت سرانه مصرف نمک طعام روزانه در ایران بیش از دو برابر مقدار استاندارد جهانی است و برای پیشگیری
از بروز بیماریها بهویژه پرفشاری خون باید این فرهنگ تغذیهای در کشور اصالح شود.
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مدیرمسئول و سردبیر :محمد مظفرخرمي

نشانی :تهران ،خيابان طالقاني ،تقاطع قرني ،ساختمان شماره  ،94روابط عمومي بيمه آسيا

تحریریه :حمیدرضا فضلعلی ،اصغر ابوترابي ،سعيد نجفي
آرزو قدیانی ،طاهره ستاري ،آرزو صالحي

تلفن 8707 :داخلی 4239

صفحه آرایی :اداره انتشارات
لیتوگرافی :جوهري
صاحب امتیاز:
شركت سهامي بيمه آسيا

چاپ :فروغ دانش

رییس کل بیمه مرکزی:

نهاد ناظر
از فرایند تبدیل ایده
به محصوالت بیمهای
حمایت میکند

نمابر88900078 :
پست الکترونیکpr_entesharat@asiainsurance.ir :
نشانی الکترونیکیwww.bimehasia.ir :
پرتالwww.bimehasia.net :

بیمهدر
ایران و جهان

شرکت بیمه لمونید
از طریق هوش مصنوعی بیمهنامه آنالین
صادر میکند

بهـرهگیـری از ظرفیت اسـتارتآپها و فنآوریهای
نـوین ،روش میـانبـری برای توسعـه صنعـت بیمه
محسوب میشود.
به گـزارش اداره کل روابـطعمـومی و امور بیـنالملـل بیمه
مرکزی ،دکتر غالمرضا سلیمانی با اعالم این مطلب افزود :فرایند
تجاریسازی و حرکت استارتآپها از ایده به محصول ،یک نیاز
جدی اسـت و صنعت بیمه برای تحقق برنامههای پیشبینی شده
باید در این مسیر حرکت کند.
رییس کل بیمه مرکزی با تاکید بر ضرورت حفظ اشتغال موجود و
حرکت به سمت کارآفرینی از طریق کسب و کارهای نوین بیمهای،
تصریح کرد :باید حقیقـت را بپذیـریم که تفکر جوان و ایدههای
خالقانه با عملکرد سنتی و خطی ،متفاوت است و به همین خاطر
تمام مسئوالن باید در چارچوب قانون از نوآوری و تحول حمایت
کنند.
وی با تاکید بر این نکته که باید وزن صنعت بیمه در اقتصاد کشور
باالتر برود ،خاطرنشان کرد :در برنامه توسعه کشور افق دستیابی به
رقم پورتفوی صد هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که امید داریم با
استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان از این مرز نیز عبور کنیم.
رئیس شـورای عالی بیمـه با اشـاره به تفاهمنامه بیمه مرکزی و
معاونت فناوری ریاسـت جمهوری در خصوص حمایت از شرکتهای
دانش بنیان اعالم کرد :نهاد ناظر و قانونگذار در برابر فعالیتهای
استارتاپی هیچگونه مقاومتی ندارد ،مجوزهای الزم صادر شده و
مشکالت دیگر نیز در این حوزه در حال برطرف شدن است.
دکتر سلیمانی افزود :رسیدن به ضریب نفوذ هفت درصدی برای
صنعت بیمه با روشهای خطی و سنتی امکانپذیر نیست و نیاز به
تغییر پارادایمها احساس میشود.
وی با بیان این نکته که محصوالت بیمهای باید در متن زندگی
مردم وارد شده و جزو نیازهای روزانه آنان تلقی شود ،اظهار داشت:
در حال حاضر در رشتههای درمان تکمیلی ،شخص ثالث و مسئولیت
برخی مشکالت وجـود دارد که با حضور شرکتهای استـارتآپ
میتـوان عالوه بر رفع اشکـاالت موجـود نسبت به جلوگیری از
تخلفات و تقلبات نیز اقدام کرد.
دکتر سلیمانی با بیان ضرورت تعامل مرکز فناوری بیمه مرکزی و
مجموعههای دانش بنیان و استارتاپها از آنان خواست با همگرایی،
همافزایی و نیازسنجی به توسعه صنعت بیمه کمک کنند.

با تائید بانک مرکزی هلند شرکت بیمه لمونید پس از افتتاح مرکز فعالیت خود در شهر آمستردام از خردادماه
امسال فعالیت بیمهای خود را در اروپا آغاز کرد.

به گزارش روابطعمومی ،شرکت آمریکایی لمونید پس از مدتها برنامهریزی و تبلیغات برای ورود به بازار اروپا سرانجام فعالیت فروش
بیمهنامه آنالین خود را در کشور آلمان آغاز کرد.
ویژگی محصوالت بیمهای این شرکت بیمه ،بهرهگیری از هوش مصنوعی و ربات سخنگو در صدور بیمهنامه و پرداخت خسارت در
کوتاهترین زمان ممکن است.

شرکت بیمه لمونید عمدت ًا ارائه پوشش بیمهای به مالکان و مستاجران واحدهای مسکونی را هدف قرار داده و محصول خود را در اواسط
خردادماه امسال به صورت آزمایشی در آلمان آغاز کرده است.

مهمترین ویژگی روش فروش در این شرکت شفافیت و سرعت در صدور بیمهنامه و پرداخت خسارت با استفاده از هوش مصنوعی و ربات
سخنگو است .به طوری که همزمان با ثبت درخواست مشتری ،نرمافزارهای این شرکت با بررسی منابع اطالعاتی مختلف و تطابق بیمهنامه
با درخواست خسارت مشتری ،طرح چند پرسش و نیز بهرهگیری از نرمافزارهای ضدتقلب  18الگوریتمی ،صحت ادعای مشتری را تائید یا رد
میکند .به طوری که در سال  2018درخواست خسارت یکی از مشتریان این شرکت در عرض  3ثانیه بررسی و پرداخت شد.
از این پس متقاضیان میتوانند با استفاده از تلفن همراه و کامپیوترهای شخصی ،تقاضای خرید بیمهنامه یا دریافت خسارت را پر کنند.
حذف نمایندگان و کارگزاران بیمهای و استفاده از کاغذ ،فوریت ،شفافیت و سود حداقلی جزو مزایای این طرح برشمرده شده است.
همچنین انتخاب آلمان به عنوان اولین مرکز عرضه این نوع بیمهنامه به دلیل ساختار سنتی بیمه در این کشور است.

گزارش نشريه سيگما
از نقش بیمهها در پوشش خسارتهای ناشی از
حوادث فاجعهآمیز در سال 2017
طبق اعالم نشریه سیگما در سال  ٢٠١٧بالغ بر  ۱۸۳حادثه فاجعهآمیز در سراسر جهان روی داد که از این تعداد
 ۶۱درصد حوادث طبیعی و  ۳۹درصد حوادث انسان ساخت بود.
از کل خسارت اقتصادی  ۳۳۷میلیارد دالری این حوادث  ۴۳درصد یعنی  ۱۴۴میلیارد دالر توسط بیمهها پوشش داده شد.

 ۶۴درصد خسارت پرداختی بیمهها به سه توفان بزرگ هاروی ،ایرما و ماریا اختصاص داشت .سهم کل حوادث طبیعی از خسارت پرداختی
بیمهها بابت حوادث فاجعه آمیز  ۹۶درصد یعنی  ۱۳۸میلیارد دالر بوده است.
الزم به ذکر است در سال  ۲۰۱۶سهم بیمهها در تامین کل خسارت حوادث فاجعهآمیز  ۳۰درصد بوده است .دلیل افزایش قابل مالحظه
سهم بیمهها در سال  ،۲۰۱۷افزایش قابل مالحظه سهم آمریکای شمالی (که ضریب نفوذ بیمه حوادث فاجعهآمیز در آن باالست) از کل
خسارت ناشی از حوادث فاجعهآمیز میباشد.

