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حمد و سپاس خدا وندگاری را سزاست هک بهار را با همه لطافت و زیباییاش با اعیاد خجسته ماه شعبان،
حم
قرین ساخت ات دلها را هب ر تش خرم و هب امید بهروزی ،نو سازد.
حس
میم
نت میالد با سعادت سرور شهیدا ن عالم ،حضرت امام ین(ع) ،حضرت
لفض
ع
ابوا ل(ع) ،امام سجاد(ع) و ذخیره الهی رد زمین ،حضرت حجت( ج) ،رد روزاهی
ته
استقبال از بهار طبیعت را همراه با نیت آغاز سال  1400تقدیم تمامی هم کارانم و خانواده مکرمشان
رد سراسر کشور می نمایم.

سط
نش
سال  1399هب رغم تمامی فراز و یب اه و هب وژیه شرایط خاص متارث از شیوع وریوس کروان رد ح

هم
کشور ،با موفقيت اهي بسياري سپري شد و بیمه آسیا چنان هب عنوان شرکتی توانمند و ربندی خوش انم رد صنعت بیمه کشور و رد اذاهن بیمه گذا ران ،ردخشید و جای گاه ممتاز خود را رد صنعت بیمه حفظ
کرد.

سط
نس
حفظ سهم بازار رد میدا ن راقبتی صنعت بیمه کشور ،ثبت رکورد اهی اتزه رد تولید حق بیمه ،رپداخت خسارت و کاهش همزمان بت خسارت ،افزایش ریگمشچ سرماهی شرکت ،اخذ اتدییهی ح
جم
خ
یک توانگری مالی و مجوز قبول ات کایی از دا ل از سوی بیمه مرکزی هوری اسالمی اریان ،افتتاح شعب و ساختمان اهی جدید شرکت رد سراسر کشور ،کنترل صدور و رپداخت خسارت
شخ
صحی
بخش
رد بیمه ص اثلث ،جذب بیمهانهماهی خوب رد بیمه بدهن ،کاهش سهم بیمهاهی ردمان رد رپتفوی شرکت ،مدرییت ح منابع مالی و سرماهی گذا ری و ...تنها ی از مهم رتین دستاورداهی
ارزشمند این دوره بوده است.

ش
رد آستاهن فرارسیدن سال  1400و بهار طبیعت ،حرکت هدفمند بیمهآسیا هب سمت دگرگون شدن ،رد بازار بیمه یک ضرورت است .رد سال  1400نیازاهی جدید بیمهای کل خواهد گرفت و
مح
س
بیمهآسیا با آیندهنگری و اراهئ صوالت وژیه با خدمات متفاوت ،هب نیازاهی جدید ،پا خ خواهد گفت چرا هک مطالبه بیمه گذا ران ردیافت خدمات بهتر ،ایفای فوری و دقیق تعهدا ت و رپداخت
مس
خسارتاه ست .یر بیمهآسیا رد سال1400حرکت هب سمت دنیای بیمه داتیجیل است و باور داشتن هب این مساهل هک آنالین شدن صنعت بیمه یک اولویت و ضرورت سازمانی است هک با
جم
تح
خرد عی و همت ماندگار خانواده زبرگ بیمهآسیا شاهد قق آن خواهیم بود.
ع
ص
همه این اه را حا ل بهرهمندی بیمه آسیا از ثمره کوشش کارکنان توانمند  ،متعهد و شبکه فروش فعال شرکت میدانم و رب این اساس امید اقطع دارم هک ملکرد شرکت ،رد سال آینده هم بسیار
مح
خوب خواهد بود و هب یاری خدا وند متعال ،ربانهماهی خود را قق خواهد ساخت.
سخ
مغ
این فرصت را تـنم شمرده و از حمایتاهی بی ردیغ سهامدا ران ،تالش اهی وافر هیات مدریه متعهد ،معاونین ،مدریان و مشاوران کاردان و کارکنان مجرب و تکوش و شبکه فروش توانمند و
صم
ج ص
م
تالشگر ،یماهن قدردانی میکنم ،هک اگر انم بیمه آسیا رب صدر میردخشد ملگی حا ل همت واال ،نیت پاک و کار خلصاهن این زعزیان ،رد همه رعهصاهی فعالیت این شرکت زبرگ است.
مح
ته
نم
صم
اينجانب حلول سال نو و بهار رپطراوت را يماهن تبريك و نيت رعض وده و از ردگاه احدیت ربای کلیه هم کاران ترم ،خانوادهاهی گرامیشان ،سالی سرشار از سالمتی و سرافرازی

خواستارم.
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بیمهآسیا مجوز قبولی اتکایی
را دریافت کرد

مدیرعامل :سال  1400سال تداوم موفقیتهای بیمهآسیا
خواهد بود

مجوز اتکایی قبولی از داخل بیمهآسیا با تائید بیمه
مرکزی ،اجرایی شد.

روابطعمومی :پیام روشن بیمه مرکزی با تایید دوباره
مسعود بادین  /بیمهآسیا در مسیر درست گام بر میدارد

به گزارش روابطعمومي بيمهآسيا ،بنابر اعالم مديركل پذيرش
موسسات و دفاتر بيمهاي بيمه مركزي جمهوري اسالمي ایران و با توجه
به احراز شرایط ضوابط اجرائی ماده  ۲۰آئین نامه شماره  40/5شورایعالی
بیمه در خصوص شرایط قبولی اتکایی شرکتهای بیمه مستقیم ،مجوز
قبولی اتکایی از داخل شرکت بیمهآسیا مورد تائید قرار گرفت .

روابطعمومی :پیام مدیر عامل بیمهآسیا به مناسبت والدت
با سعادت حضرت امام علی (ع) و روز پدر

روابطعمومی :اهدای تندیس جشنواره خیرین مدرسه ساز
به مدیرعامل بیمهآسیا

اين گزارش ميافزايد :بيمهآسيا با سهم بيش از 10درصدي پرتفوي
بازار بيمه كشور ،سطح يك توانگري مالي ،باالترین ظرفیت مجاز
نگهداری در بین شرکتهای بیمه خصوصی (حدود ده هزار و هفتصد و
شصت و نه میلیارد ریال) و بیش از پنج هزار و سیصد و هشتاد میلیارد
ریال ظرفیت مجاز قبولی اتکایی و با توجه به توانمندیها و قابلیتهای
فنی و مالی ،ارائه خدمات خود در بازار بیمه اتکایی را گسترش خواهد داد.

روابطعمومی :تراز عملیاتی 11ماهه بیمه آسیا  787میلیارد
تومان فراتر از سال 98

روابطعمومی :توزیع کمکهای معیشتی بیمهآسیا در شهر
زلزلهزده سیسخت

روابطعمومی :مدیر مرکز خدمات حوزههای علمیه از
بیمهآسیا قدردانی کرد

مدیر عامل در جلسه شورای مدیران:

سال  1400سال تداوم موفقیتهای بیمهآسیا خواهد بود
سال  1400با برنامهریزیهایی دقیق و شفاف ،سال
تداوم موفقیتهای بیمهآسیا در صنعت بیمه کشور
خواهد بود.

به گزارش روابطعمومی بیمهآسیا ،مسعود بادین ،نایب رییس
هیأتمدیره و مدیرعامل بیمهآسیا در آخرین نشست شورای مدیران
بیمهآسیا در سال  1399با تبریک اعیاد شعبانیه و سال جدید ،سال
 1399را سال دشواری توصیف کرد که با تمهیدات اندیشیده شده
در بیمهآسیا ،فرصتهای خوبی برای ارائه خدمات شایسته بیمهای
به مردم ایجاد شد.
مدیرعامل بیمهآسیا با اشاره به عملکرد درخشان بیمهآسیا و تحقق
پیشبینیهای فنی در شرکت در سال  ،1399گفت :در حال حاضر
پرداخت خسارتها در بیمهآسیا به روز است که این موضوع در
نهایت از ایجاد مشکل برای افراد آسیبدیده و زیاندیده جلوگیری
میکند و رضایت مشتریان را در پی دارد.
نایب رییس هیأتمدیره با تصریح برداشتن گامهای خوب و
سنجیده در سال  ،1399علیرغم وضعیت اقتصادی کشور و شیوع
ویروس کرونا ،راه اندازی شعب جدید ،افزایش پرتفو ،اصالح ترکیب
پرتفو ،کنترل صدور و پرداخت خسارت در بیمه شخص ثالث ،جذب
بیمهنامههای خوب در بیمه بدنه ،کاهش سهم بیمههای درمان در
پرتفوی شرکت و کاهش نسبت خسارت را مورد اشاره قرار داد.
وی در ادامه پرداخت  90میلیارد تومان به وزارت بهداشت ،اهدای

ده هزار البسه ایزوله به بیمارستانها ،پرداخت علیالحساب به
بیمارستانهای طرف قرارداد ،افزایش  949درصدی سرمایه ،کسب
مجوز قبول اتکایی داخلی را از دیگر موفقیتهای بیمهآسیا در سال
 1399برشمرد.
مدیرعامل بیمهآسیا با تاکید بر تداوم فروش بیمههای خرد در
سطح کالن و هم چنین فروش بیمههای زندگی در سال ،1400
گفت :میبایست با همفکری و تالش مضاعف ،بیمهنامههای
جدیدی را طراحی کنیم که به راحتی در اختیار مردم قرار گیرد و با
اصالح ترکیب پرتفو و تقویت رشتههای بیمهای ،حضور بیمهآسیا در
بازار بیمه کشور را پررنگتر کنیم.
نایب رییس هیأتمدیره بیمهآسیا هم چنین احترام متقابل شبکه
فروش ،کارکنان ستادی و بیمه گذاران را اولویت بیمهآسیا دانست
که تاثیر بسیار زیادی در روند رو به رشد فعالیتهای بیمهآسیا خواهد
داشت.
مدیرعامل بیمهآسیا در پایان با اشاره به انتخاب مدیر ،سرپرست،
رییس استان و کارمند برتر در سال  1400آن را گامی مهم در
افزایش انگیزه ،در جهت ارائه خدمات شایسته بیمهای به بیمهگذاران
دانست.
گفتنی است ،در جلسه شورای مدیران بیمهآسیا که به صورت
آنالین برگزار شد ،اعضای هیاتمدیره ،معاونین مدیرعامل ،مدیران
و سرپرستان مناطق دهگانه کشور ،حضور داشتند.

تقدیر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
از مدیرعامل
معاون اجرایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت
نظام از مدیرعامل تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش روابطعمومی ،معاون اجرایی دبیر خانه مجمع تشخیص
مصلحت نظام با ارسال لوح ،از مساعدت و زحمات مسعود بادین،
نایب رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل در ارائه پوششهای بیمهای
تقدیر و تشکر کرد.

بنابر این گزارش ،در لوح ارسالی آمده است« :از زحمات و
مساعدتهای جنابعالی در ارائه خدمات هر چه بهتر به کارکنان
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه پوششهای
بیمهای ،صمیمانه تقدیر و تشکر بعمل میآید».

روابطعمومی :بیمهآسیا خسارت زلزلهزدگان منطقه
سیسخت را پرداخت کرد

روابطعمومی :بیمهآسیا خسارت  18میلیارد ریالی خسارت
بدنی را پرداخت کرد
روابطعمومی :تقدیر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت
نظام از مدیرعامل
روابطعمومی :بیمهآسیا مجوز قبولی اتکایی را دریافت کرد

روابطعمومی :شعب کشيک بيمهآسيا در ایام نوروز اعالم
شد
روابطعمومی :نرخ دیه در سال  1400اعالم شد

خبرگزاریها :ایسنا ،راز پول ،پول پرس ،پـولی

مالی ،شما نیوز ،دنیای بانک ،بانکداری ایرانی ،عصر
اعتبار ،اقتصاد تهران ،ایبنا ،نقدینه ،افق تازه ،عصر
بانک ،بانک و رسانه ،بیمه نویس ،تجارت آنالین ،دیوان
اقتصاد ،صنعت بیمه ،بانک و صنعت ،خبر اقتصادی،
پول نیوز ،تصویر روز ،ایرانا ،آفتاب ،بانک و بیمه،
بانکداری  ،24راه مردم ،اقتصادگردان ،کوتاه آنالین،
ایران اکونومیست ،آریا ،ایستانیوز ،بانکداری الکترونیک،
تدبیر تازه ،ایسکانیوز ،نسیم آنالین ،تابناک ،اکوویژن،
ایرنا ،تین نیوز ،انتخاب ،تیتر برتر ،روزان نیوز ،بورس ،24
اقتصاد آنالین ،چابک آنالین ،تیتر برتر ،خبر طالیی،
بیمه  ،24مراقب بیمه ،صبح بیمه ،اخبار مالی ،دنیای بیمه

روزنامههـا :دنیای اقتصاد ،جهان اقتصاد ،عصـر

اقتصاد ،کار و کارگر ،تفـاهم ،ابتکار ،ابرار اقتصادی،
مناقصه و مزایده ،تجارت نو ،شروع ،صبح ،ترقی ،اقتصاد
پویا ،آفتاب اقتصادی ،عصر ایرانیان ،کسب و کار ،وطن
امروز ،جهان صنعت ،آسیا ،تعادل ،راه مردم ،فرهیختگان،
مردم ساالری ،سیاست ،یاقوت وطن ،کیاست ،اطالعات
بورس ،دنیای اقتصاد ،صمت ،کلید ،بشارت نو ،ثروت
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پیام روشن بیمه مرکزی با تایید دوباره مسعود بادین

بیمه آسیا در مسیر درست گام بر میدارد
تایید بیمه مرکزی بر ادامه مدیریت مسعود بادین ،نشان میدهد بزرگترین شرکت بیمه خصوصی در مسیر صحیح قرار دارد و بیمهآسیا طی دو سال گذشته،
متمایز و موفق ظاهر شده و در دو سال آینده هم جهش کمنظیری را تجربه خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی به نقل از دنیای بانک و بیمه ،دکتر
غالمرضا سلیمانی ،رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی
ایران در نامهای انتصاب مسعود بادین به عنوان مدیرعامل شرکت
بیمهآسیا را تایید کرد .چاالک ،چابک و پربازده این سه کلمه کلیدی
و البته نمایانگر واقعیت بیمهآسیا است که رئیس کل بیمه مرکزی در
مراسم افتتاحیه ساختمان شماره هفت این شرکت ،بر آن تاکید کرد.
▌ ▌عملکرد دوساله :گامی متفاوت

در این مراسم همچنین ،مسعود بادین نایب رییس هیاتمدیره
و مدیرعامل گزارش مبسوطی از عملکرد دوسال اخیر و نه ماهه
این شرکت ارائه نمود که نشان میداد در آذر  ۹۷که مسعود بادین
تصدی بیمهآسیا را پذیرفت ،حق بیمه صادره شرکت حدود  ۳۰هزار
و  ۴۶۵میلیارد ریال بود و  ۱۷هزار و  ۸۱۳میلیارد ریال نیز خسارت
پرداخت شد؛ لذا نسبت خسارت در این دوره معادل  ۶۰درصد بود.
در  ۳۰آذر  ،۱۳۹۸مجموع حق بیمه تولیدی به  ۴۳هزار و ۳۲۴
میلیارد ریال و خسارت نیز به  ۲۳هزار و  ۷۴۲میلیارد ریال رسید
و نسبت خسارت به  ۵۴درصد کاهش یافت .همچنین در پایان
آذر ۱۳۹۹شرکت بیمهآسیا بالغ بر  ۶۰هزار و  ۵۶۶میلیارد ریال یعنی
حدود  ۱۰۰درصد افزایش نسبت به آغاز مدیرعاملی مسعود بادین در
بیمهآسیا ،حق بیمه تولید و در مقابل ۲۸ ،هزار و  ۹۰۳میلیارد ریال
خسارت پرداخت کرده است .یعنی به نسبت خسارت  ۴۸درصدی
دست یافته است و این ،یک اتفاق خاص در شرکت بیمهآسیا است
که طی دو سال ۱۳ ،درصد نسبت خسارت شرکتی کاهش یابد و از
 ۶۰درصد به  ۴۷درصد برسد.
▌ ▌عملکرد یازده ماه  :۱۳۹۹ثبت رکوردهای جدید

رشد  ۶۷۱درصدی سود خالص بیمهآسیا در  ۱۱ماه نخست امسال
و ثبت رکورد بیش از  ۵۴۰میلیارد و  ۸۵۶میلیون تومان سود خالص
در پایان بهمن  ۹۹و شناسایی  ۲۲۴ریال سود به ازای هر سهم آن
هم پس از افزایش سرمایه  ۹۴۹درصدی ،تنها یک نشانه برای درک
واقعیت شفاف بیمهآسیاست .صورتهای مالی  ۱۱ماهه این شرکت
نیز نشان میدهد که بیمهآسیا توانسته ترکیب پرتفوی و کنترل
خسارت و ریسک خود را به بهترین وجه مدیریت کرده و بهبود
بخشد؛ در این دوره ،نسبت خسارت ۵۲ ،درصد است که در مقایسه
با سال قبل ،منفی  ۶/۶درصد کاهش و رشد حق بیمه تولیدی نیز
نسبت به مدت مشابه پارسال  ۴۱درصد افزایش یافته است .در
پایان بهمن امسال میزان فروش بیمهآسیا به حدود  ۷۴۶۶میلیارد
تومان رسیده است .در بیمههای آتشسوزی ،مهندسی ،مسئولیت
و عمر و پسانداز نیز به ترتیب شاهد  ۵۳/3درصد ۷۴/5 ،درصد،
 ۴۰/4درصد و ۳۵/6درصد رشد تولید هستیم در حالی که نسبت
خسارت بیمههای شخص ثالث و بدنه در این مدت ،منفی ۶/3درصد
و بیمههای درمانی منفی ۸/5درصد کاهش پیدا کرده است.
▌ ▌پیشتاز در میان شرکت های بورسی

مقایسه کارنامه شرکتهای حاضر در بازار سرمایه هم نشاندهنده
این واقعیت است که بیمهآسیا با سهم  ۱۷/7درصدی در  ۱۱ماه
نخست ،همچنان پیشتاز است .و این در حالی است که در رشتههای
حساس و مهم ،تیم مسعود بادین مهارت بی نظیر کنترل ریسک و
سودآوری را به رخ میکشد.
سهم بیمههای درمان از کل فروش شرکت در محدوده  ۱۷درصد
است ولی میانگین سهم درمان در بین شرکتهای بیمه بورسی

بیش از  ۲۶درصد است که اختالف  ۹درصدی با میانگین ،نشان از
تدبیر مدیریت شرکت درخصوص کاهش و کنترل خسارات و صدور
بیمههای درمانی در راستای اصالح ترکیب پرتفوی شرکت میباشد.
این مهم زمانی بیشتر مد نظر قرار میگیرد که نسبت خسارت بیمه
درمان بیمهآسیا در بین شرکتهای بورسی ۶۵/5درصد بوده در حالی
که میانگین این نسبت در مجموع شرکتهای بورسی ،حدود ۷۳
درصد است که گویای اختالف و کاهش ۷/5درصد نسبت خسارت
کمتر بیمهآسیا نسبت به شرکتهای بورسی است.
در بیمه شخص ثالث نیز هرچند این رشته بیمهای حدود ۴۵
درصد از کل فروش بیمهآسیا را در  ۱۱ماهه نخست به خود
اختصاص میدهد اما با در نظر گرفتن سهم حدود  ۱۶درصدی بیمه
بدنه خودرو در سبد فروش شرکت با نسبت خسارت ۳۸/8درصد،
روشن میشود که بیمه آسیا به جای تمرکز بر ثالث فروشی ،سیاست
فروش ترکیبی و توزیع ریسک را به ویژه از طریق افزایش قابل
مالحظه سهم بیمه بدنه به خوبی اجرا کرده و از خود ،ریسکزدایی
موثر نموده است .چرا که سهم بیمه بدنه از کل فروش بیمه آسیا
تقریبا  ۲برابر میانگین شرکتهای بیمهای حاضر در بازار سهام است
و بیانگر این است که هدف افزایش فروش ترکیبی بیمهنامه شخص
ثالث با سایر رشتههای بیمهای محقق شده است .به این ترتیب،
مسعود بادین در دو سال گذشته نه تنها نسبت خسارت بیمهآسیا را
پایین آورده ،بلکه به طور خاص ،الگوی بیمه خودرو را از طریق یک
مدل ترکیبی از بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه به اجرا گذاشته است.
در بخش بیمه درمان هم به جای گرفتن سهم بیشتر از بازار ،راهبرد
کنترل ریسک و رضایت بیمهگذاران را به گونهای عملیاتی کرده که
نتیجه آن ،پایدارسازی سود بیمهآسیا بوده است.
▌ ▌کنترل ریسک در بیمهآسیا

مقایسه سهم رشته بیمه شخص ثالث از کل فروش بیمهآسیا در
 ۱۱ماه نخست پنج سال اخیر نیز نشان میدهد که این رشته طی
سالهای مدیریت مسعود بادین در یک آستانه مطلوب قرار گرفته
است(.جدول شماره یک) بر اساس آمارها ،سهم این رشته از ۴۴
درصد در پایان بهمنماه سال ،۹۶به  ۳۵درصد در  ۱۱ماه امسال
ت
رسیده است .افزون بر اینکه سهم بیمه شخص ثالث از کل خسار 
پرداختی بیمه آسیا در مدت مذکور همواره در محدوده  ۴۴درصدی
و حتی پایینتر حفظ شده و نسبت خسارت بیمه شخص ثالث حدود
 ۳درصد کاهش یافته است.
جدول شماره یک ـ سهم بیمه شخص ثالث از حق بیمه صادره و
خسارت پرداختی بیمه آسیا در  ۱۱ماه نخست پنج سال گذشته
سال

درصد سهم
ثالث از تولید

درصد سهم از
خسارت

نسبتخسارت
به حق بیمه

1395

41

44

 70درصد

1396

44

43

 61درصد

1397

39

44

 73درصد

1398

37

42

 67درصد

1399

35

44

 67درصد

به ویژه اینکه در نه ماهه سال  ۱۳۹۹نسبت خسارت شخص
ثالث ۵۸ ،درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته۴ ،
درصد کاهش را تجربه کرده و رشد حق بیمه تولیدی در این رشته
نسبت به مدت مشابه سال  ۱۳۹۸حدود  ۳۳درصد ارزیابی میشود.

افزون بر اینکه بیمهآسیا هدف دیگری را دنبال کرده که نتیجه آن،
رشد ۷۴/3درصدی فروش بیمه بدنه خودرو در یازده ماهه سال ۹۹
است که باعث شده تا این شرکت خیالش از بابت پذیرش ریسک
در رشته بیمه ثالث راحت باشد .البته توصیههای مقام ناظر همواره
برای همه شرکتهای بیمه این بوده و هست که مراقب پذیرش
ریسک در رشتههایی با ضریب خسارت باال نظیر درمان و شخص
ثالث باشند کما اینکه سیاست بیمهآسیا نیز جلوگیری از انباشت
بدهیهای ناشی از توقف بررسی پروندههای قضایی بوده که باعث
شده تا ریسکهای ناشی از انباشت بدهیها ،به سالهای آینده
منتقل نشود.
بزرگترین شرکت بیمه خصوصی کشور ،در رشته بیمه درمان
هم متمایز ظاهر شده و تالش کرده که به جای تمرکز بر افزایش
حق بیمه صادره ،با نرخدهی واقعی و پرهیز از رفتارهای نادرست،
به گونهای حرفهای در صنعت بیمه فعالیت نماید .نگاهی به کارنامه
بیمهآسیا در  ۱۱ماه پنج سال اخیر به وضوح نشان میدهد که نه
تنها سهم بیمه درمان از کل پرتفوی شرکت در محدوده کمتر از
 ۱۹درصد نگه داشته شده و در  ۱۱ماه ابتدای امسال به  ۱۷درصد
کاهش یافته است ،بلکه سهم بیمه درمان از خسارتهای پرداختی
بیمه آسیا هم در محدوده مورد انتظار و هدفگذاری شده قرار دارد.
نتیجه اینکه حتی در  ۱۱ماه ابتدایی امسال با وجود افزایش تعداد
پروندههای خسارت بیمه درمان در کل صنعت بیمه به واسطه شیوع
ویروس کرونا و باالرفتن هزینههای درمان ،نسبت خسارت به حق
بیمه تولیدی بیمهآسیا  ۶۶درصد برآورد میشود که پایینترین میزان
طی  ۱۱ماه پنج سال گذشته به حساب میآید( .جدول شماره دو)
جدول شماره دو ـ سهم بیمه درمان از حق بیمه صادره و خسارت
پرداختی بیمه آسیا در  ۱۱ماه نخست  ۵سال اخیر
سال

درصد سهم از
حق بیمه

درصد سهم از
خسارت

نسبتخسارت
به حق بیمه

1395

19

22

 79درصد

1396

18

24

 84درصد

1397

19

25

 80درصد

1398

19

25

 74درصد

1399

17

21

 66درصد

▌ ▌منتظر جهش بزرگ باشید

بادین و همکاران او در بزرگترین بیمه غیردولتی کشور دور
از حاشیهها و با تمرکز بر برنامهها تنها به ارتقای نام بیمهآسیا و
رضایت سهامداران و بیمهگذاران میاندیشیدند و حاال در آستانه
سال  ،۱۴۰۰خود را آماده برنامهریزی جهت رسیدن به ایستگاه
اهداف جدید میکنند .عملکرد واقعی بیمهآسیا برای همه روشن و
شفاف است و دو سال آینده را میتوان نقطه جهش بیمهآسیا دانست
و استارت این جهش به ویژه در پروژههای بزرگ و مگاپروژههای
ملی ،حضور پررنگتر و لیدری در کنسرسیومهای مهم و همچنین
اجرای برنامههای تحول آفرین و آیندهساز به صورت ملموس نمایان
خواهد شد؛ چرا که شرط الزم برای فاصله گرفتن بیمهآسیا از رقبا
و متمایز ظاهر شدن به واسطه تالش پرفشار تیم مدیریتی شرکت
برای به نتیجه رساندن افزایش سرمایه به ثمر نشسته است و تحول
در سبد پرتفوی بیمهآسیا برای بهینهسازی هرچه بیشتر و کاهش
ریسکها با اعمال اصول مدیریت ریسک و افزایش سهم رشتههای
دیگر ،رخ خواهد داد.

نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1399
شماره 186

یادداشت مدیرعامل در ویژهنامه نوروزی پیک بیمه مرکزی:

سال 1400؛ ریسکهای نوظهور و ماموریت صنعت بیمه
سال  1399سال جنگ جهانی ویروس کرونا بود که باعث
شد تا اقتصاد جهان با یک شوک غیرمنتظره مواجه و سالمت
مردم دنیا به مخاطره شدید گرفتار شود .سالی که البته برای
صنعت بیمه دنیا هم متفاوت بود و میتوان از این منظر سال
 1400را یک چالش و فرصت برای بیمهگران قلمداد کرد.
به نظر میرسد سال  1400وقت اندیشیدن و تدبیر کردن
خبرگان ،نخبگان و البته مدیران صنعت بیمه کشور برای مواجه
شدن با ریسکهای نوظهور است تا خود را آماده نگه داشته
و غافلگیر نشوند.

گفتمان حقوقی
تفکیک

از منظر دیگر سال  ،1400میتواند سال صنعت بیمه پساکرونا نامگذاری
شود چرا که جهان پساکرونا ،جهانی متفاوت از گذشته خواهد بود و بسیاری از
کسب و کارها در درون کشورها و تجارت کاالها و خدمات بین کشورها در فردای پیروزی دنیا بر کرونا تغییر خواهند کرد و به همین دلیل نیازهای جدید
بیمهای شکل خواهد گرفت و برندگان نهایی این شرایط جدید ،بیمهگرانی هستند که آیندهنگر بوده و برای پاسخ به این نیازهای جدید ،محصوالت ویژه
با خدمات متفاوت را در سبد محصوالت خود گنجانده باشند.

ورای اینکه دنیای بیمه پساکرونا ،دنیای رونمایی از ریسکهای نوظهور و البته ظهور محصوالت و خدمات جدید در صنعت بیمه خواهد بود ،برای
صنعت بیمه کشور ،سال  1400را میتوان نقطه شروع تازه و فصل پوستاندازی در مدل کسب و کار و محصوالت و خدمات بیمهای دانست و شاید
ک
نقطه عطف تحول در صنعت بیمه را میتوان تولد صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی پس از یک دهه انتظار قلمداد کرد .صندوقی که میتواند ی 
تکیهگاه برای خانههای ایرانیان در برابر حوادث و بالهای طبیعی و آزمونی برای رقابت سالم و مشارکت واقعی بیمهگران برای پوشش ریسکهای ناشی
از بروز این حوادث باشد.

آنچه در آستانه فرارسیدن سال  1400و بهار طبیعت الزم است بر آن متمرکز شویم ،حرکت به سمت دگرگون شدن به جای تکیه بر بازار و رقابت
سنتی در بازار بیمه است و به همین منظور ،از هم اکنون باید به جای تقدیرگرایی به تدبیر روی آورد و رقابت سالم و اخالق حرفهای کسب و کار را
جایگزین روشهای مبتنی بر نرخشکنی کنیم.

باور کنیم که انتظار بیمهگذاران دیگر تنها به پرداخت کمتر حق بیمه خالصه نمیشود و دنیای آینده بیمهگذاران هم دنیایی است که مالک
تصمیمگیری آنها بیش از آنکه پرداخت حق بیمه پایینتر باشد ،مطالبه آنها خدمات بهتر ،ایفای فوری و دقیق تعهدات و پرداخت خسارتها به بیمهگذاران
و مهمتر از اینها مطالبه محصوالت جدید متناسب با ریسکهای نوظهور خواهد بود .بنابراین این صنعت بیمه و خانواده بزرگ بیمهگران کشور است که
میتواند سطح مطالبات و انتظارات بیمهگذاران را دگرگون سازد تا همچون دهههای گذشته دغدغه همه ما تنها نرخشکنی و بروز انحرافها و رفتارهای
خالف اخالق حرفهای و یا تشدید تقلبها در صنعت بیمه نباشد.

نکته دیگر که الزم است بر آن متمرکز شویم ،حرکت به سمت دنیای بیمه دیجیتال است و باور داشتن به این مساله که آنالین شدن صنعت بیمه با
خدمات آفالین ممکن نیست و با حضور و رقابت برخی استارتاپها و پلتفرمهای ارائه دهنده خدمات فروش بیم ه بر بستر اینترنت ،نمیتوان از این رویداد
به عنوان یک انقالب در صنعت بیمه برای حرکت به سمت دیجیتال و آنالین شدن یاد کرد و شاید بتوان حضور و رقابت استارتاپها و پلتفرمهای ارائه
دهنده خدمات فروش بیمه را یک اتفاق جدید دانست .این اتفاق البته در همان ابتدای بروز هم با چالشهایی مواجه شده و ما بیشتر به جای ارتقای کیفیت
خدمات شاهد کمیتگرایی و تکرار و موازیکاری هستیم و در صورتی که از هم اکنون نخبگان و خبرگان صنعت بیمه چارهاندیشی نکنند حتی همین
اتفاق میتواند در آینده به یک چالش برای صنعت بیمه تبدیل شود که نتیجه آن تخریب اعتماد عمومی به بیمهگران خواهد بود.

								

		

مسعود بادین
نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل

مدیر مرکز خدمات حوزههای علمیه از بیمهآسیا قدردانی کرد

نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل به همراه معاونان فنی و مدیران بیمهآسیا با حجتاالسالم و المسلمین ربانی ،مدير
مرکز خدمات حوزههای علمیه سراسر کشور و ساير مسئوالن اين مركز دیدار و گفت و گو کردند.

به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از عملکرد شرکت در راستای ارائه
خدمات به روحانیون و طالب ،تعامل بیمهآسیا و مرکز خدمات حوزه علمیه را خوب و درخور توجه ارزیابی کرد.

مدیرعامل کسب توانمندی باال در ارائه خدمات شایسته به طالب را یکی از ثمرات قرارداد حوزه و بیمهآسیا دانست و اظهار امیدواری کرد که کیفیت
آن افزایش پیدا کند.

حجتاالسالم و المسلمین ربانی ،مدیر مرکز خدمات حوزههای علمیه سراسر کشور نیز ضمن قدردانی و اظهار رضایت از خدمات شایسته بیمهآسیا
به روحانیون و خانوادههای آنها خواهان تداوم این همکاری شد.

مدیر مرکز خدمات حوزههای عملیه سراسر کشور ،قرارداد بیمهآسیا و این مرکز را بسیار مفید ارزیابی کرد که میتواند ثمرات بسیاری برای دو طرف
داشته باشد.
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تعریف :تفکیک یک مفهوم ثبتی و به معنای تبدیل و تقسیم
کردن یک واحد بزرگ ثبتی به قطعات کوچکتر است .از این روی
در تفکیک نیازی نیست که یک ملک چندین مالک داشته باشد.
مرجع تفکیک اداره ثبت محل وقوع ملک است.

انواع تفکیک :تفکیک در خصوص اراضی و آپارتمانها با
یکدیگر متفاوت و دارای مقررات ویژه خود میباشد .متقاضی
تفکیک زمین باید نقشه ملک خود را برابر ماده  101قانون حدنگاری
معین
(کاداستر) از شهرداری ،به طوری که عوارض و کسورات در آن ّ
باشد ،اخذ نماید .در خصوص اراضی داخل در محدوده شهری ،در
صورتی که متراژ ملک بیش از  500متر باشد ،شهرداری میتواند
برابر با تبصره  3ماده  101اصالحی قانون شهرداری ،تا سقف 25
درصد زمین را برای خدمات و تعیین سرانه و تا همین میزان را برای
تأمین اراضی مورد نیاز شوارع عمومی و شهر (مجموع ًا  50درصد) ،از
مالک دریافت نماید .همچنین الزم است کاربری ملک برابر با قانون
منع تغییر کاربری رعایت شود .در خصوص اراضی خارج از محدوده
شهری ،رعایت قوانین و موارد ذیل الزم میباشد:
•• کسب اجازه از جهاد کشاورزی
•• مواد  14و  15قانون زمین شهری
•• قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی
•• قانون حفظ کاربری اراضی باغ ها
•• ماده  5قانون تأسیس شورای عالی شهرداری و
معماری
•• قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی

بعد از رعایت موارد فوق و پس از تفکیک فنی ملک مدنظر ،صورت
مجلس تفکیکی تنظیم شده و پس از آن برابر با ماده  106آیین نامه
قانون ثبت که به سند ماده  106مشهور است ،برای هر قسمت سند
تفکیکی صادر میگردد .قطعات دارای پالک اصلی همان ملک و
پالک فرعی متوالی بعد از آخرین پالک فرعی آن حوزه میباشند؛ به
طوری که به آخرین قطعه پالک فرعی همان ملک اختصاص داده
میشود که به آن در گذشته پالک باقی مانده میگفتند.

در خصوص تفکیک آپارتمانها الزم است ملک دارای گواهی
پایان کار از شهرداری باشد .همچنین عالوه بر موارد پیش گفته،
قانون تملک آپارتمانها نیز بر موضوع حاکم است .مالکین
آپارتمانها ،عالوه بر پارکینگ و انباری و ..از عرصه نیز سهم میبرند
و نحوه محاسبه قدرالسهم هر یک از مالکین برابر با حاصلضرب
مساحت زمین در مساحت هر واحد تقسیم بر کل مساحت زیر بنا
میباشد .الزم به ذکر است که برابر با بند  16دستورالعمل تفکیک
آپارتمانها ،تنها در صورتی یک واحد میتواند دارای بیش از یک
پارکینگ باشد که سایر واحدها حداقل یک پارکینگ را داشته باشند.

تقسیم به تراضی :مالکین مشاعی قطعات تفکیکی چنانچه
تراضی داشته باشند ،میتوانند ضمن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و
یا به صورت خصوصی ،اقدام به تنظیم تقسیمنامه نمایند .در تقسیم
نامه به جهت تراضی مالکین ،فارغ از قدرالسهم واقعی شرکا ،توافق
ایشان مالک تفکیک قرار میگیرد .تنها ضابطه تقسیم نامه آن است
که امکان اختصاص حصه به شخصی که در میان شرکا نیست و
همچنین امکان محروم نمودن یکی از شرکا از اختصاص حصه به
او ،وجود ندارد .الزم به ذکر است ،تا زمانی که تقسیمنامه در اداره
ثبت مطرح نشده و سند مالکیت تفکیکی صادر نگشته است ،شرکا
میتوانند تقسیم نامه را بر هم بزنند.

از آن جهت که برابر با ماده  946قانون مدنی ،زوجه از بهای
عرصه و اعیان ارث میبرد ،جزء شرکا محسوب نگشته و طلبکار
آنها محسوب میشود .بر این اساس ،الزم است یا سهم زوجه به او
داده شده و در دفترخانه اقرار نماید که طلب خود را گرفته است و یا
چنانچه طلب او پرداخت نگشته است ،اصل ملک وثیقه قانونی سهم
زوجه می باشد .بنابراین در تقسیمنامه قید خواهد شد«:به استثناء یک
چهارم یا یک هشتم سهم زوجه».
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اهدای تندیس جشنواره خیرین مدرسهساز
به مدیرعامل

در چهار ماه گذشته:

 1416نفر از کارکنان بیمهآسیا وام دریافت کردند
از  2040نفر متقاضی دریافت وام ،به  1416نفر وام پرداخت گردید و تسهیالت  624نفر
دیگر به سال آینده موکول شد.

به گزارش روابطعمومی و بر اساس اعالم مدیریت منابع انسانی ،به منظور حمایت و تقویت انگیزه در نیروی
انسانی سازمان و در پی افزایش نرخ تورم ،با مساعدت مسعود بادین ،نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل و
همیاری و حسن نظر هیات مدیره بیمهآسیا و در اقدامی شایسته و به هنگام ،سقف ریالی وامهای پرداختی به
کارکنان به میزان  100درصد و تعداد وام ها نیز به چهار مورد افزایش یافت که شامل وام خرید منزل مسکونی،
وام ودیعه اجاره منزل مسکونی ،وام تعمیرات منزل مسکونی و وام ضروری است.

تندیس بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسهساز استان خراسان جنوبی و دو لوح
تقدیر معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور و استاندار
خراسان جنوبی به مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل اهدا شد.

به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین ،نایب رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل در سخنانی با تصریح
ضرورت ورود موسسات اقتصادی به حوزه مسئولیت اجتماعی ،گفت :بیمهآسیا به عنوان یکی از شرکتهای
بیمه پیشرو در حوزه مسئولیت اجتماعی ،ساخت فضاهای آموزشی و مدرسه در مناطق محروم کشور را
اولویت خود در این حوزه میداند و امیدوار است این مسیر ارزشمند تداوم یابد.

مدیرعامل از ساخت و تحویل سه مدرسه در مناطق محروم استانهای سیستان و بلوچستان ،آذربایجان
شرقی و خراسان جنوبی خبر داد.

همچنین مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان خراسان جنوبی با اشاره به تقدیر از بیمهآسیا در بیست
و دومین جشنواره خیرین مدرسهساز استان خراسان جنوبی و بیان مراحل احداث مدرسه شهدای بیمهآسیا در
روستای محروم خواجه منجیکوه ،از خدمات ارزشمند شرکت بیمهآسیا به عنوان خیر این پروژه قدردانی کرد.

بنا بر این گزارش ،این اقدام هوشمندانه از آن جهت ارزنده و قابل توجه است که تصمیم برای افزایش سقف
وام ها و در کنار آن ،افزایش ویژه حقوق و دستمزد کارکنان (جدا از افزایش ساالنه) هم زمان با افزایش شدید
تورم و قیمت ها در سطح کشور ،اتخاذ شد و موجب گردید بخش زیادی از فشار اقتصادی و معیشتی به نیروی
انسانی شرکت ،تعدیل گردد.

این گزارش می افزاید :از ابتدای سال جاری و به دنبال پیگیری مستمر و تاکید مدیرعامل بیمهآسیا ،سرانجام
آییننامه جدید وام بیمهآسیا توسط هیأتمدیره شرکت تصویب شد و سقف وامهای پرداختی به میزان دوبرابر
افزایش یافت و وام تعمیرات مسکن نیز به وام های قابل پرداخت ،افزوده شد.
در این گزارش آمده است ،در پی مصوبه هیات مدیره ،بالفاصله کمیته وام با حضور مدیریتهای منابع انسانی،
امورمالی ،حقوقی و برنامه و بودجه ،تشکیل و شیوه نامه اجرایی وام تهیه شد و با اعالم فراخوان و دریافت
درخواست های متقضایان وام از طریق سیستم اتوماسیون ،فرآیند پرداخت وام آغاز شد.

بدین ترتیب ،حدود  2040تقاضای وام دریافت شد و با همکاری معاونت مالی و اقتصادی و معاونت توسعه
سرمایه انسانی و پشتیبانی و همچنین مدیریت های امورمالی ،منابع انسانی و حقوقی ،اولین سری وام ها در بیستم
مهرماه سال جاری پرداخت گردید .تا این لحظه ،وام حدود  75درصد از متقاضیان دریافت وام به تعداد  1416عدد
در چهار مرحله ،پرداخت شده است .تسهیالت  624نفر دیگر از همکاران نیز با توجه به الویتبندیها و محدودیت
منابع ،در اسرع وقت پرداخت میشود.

گفتنی است ،بیمهآسیا در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود به عنوان برند بیمهای محبوب مردم،
سومین مدرسه با عنوان شهدای بیمهآسیا در روستای خواجه منجیکوه از توابع شهرستان نهبندان استان
خراسان جنوبی با زیربنای  230متر مربع را احداث و به مسئولین آموزشی استان تحویل داد.

بنابر این گزارش ،شاخصهای امتیازدهی و الویتبندی دریافتکنندگان وام ،با توجه به تصمیمات کمیته وام،
مواردی از جمله سابقه خدمت ،نمره ارزشیابی ،عدم دریافت وام ،تسویه وام و تعداد اقساط باقیمانده وامها بوده
است.

رییس کل بیمه مرکزی:

نرخ دیه در سال  1400اعالم شد

نرخ حق بیمه با ارائه تسهیالت از سوی صنعت بیمه
متناسب با نرخ دیه افزایش نمی یابد

صنعت بیمه با توجه به معیشت مردم در شرایط خاص اقتصادی امسال به خاطر
شیوع ویروس کرونا با ارائه تسهیالت در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث در کنار بیمه
گذاران خواهد بود.

به گزارش روابطعمومی به نقل از اداره کل روابطعمومی و امور بینالملل بیمه مرکزی ،دکتر غالمرضا
سلیمانی که در آخرین نشست خبری سال  ۱۳۹۹در جمع اصحاب رسانه سخن می گفت ،با اعالم این
خبر افزود :نرخ بیمه شخص ثالث متکی به نرخ دیه است و بنابراین برای سال  ١۴٠٠جلسات کارشناسی
متعددی برای محاسبات افزایش نرخ بیمه شخص ثالث در بیمه مرکزی انجام شد و با توجه به اینکه
ضریب خسارت بیمه شخص ثالث بیش از  ١٠٠بوده شرکتهای بیمه انتظار افزایش  ۱۸درصدی به
همراه افزایش  ۴۵/5درصدی نرخ دیه را داشتند و خواستار متعادل سازی افرایش نرخ دیه و نرخ حق
بیمه شخص ثالث بودند.

نرخ دیه قتل غیر عمد فرد مسلمان  ۴۸۰میلیون تومان تعیین شد.

به گزارش روابطعمومی بیمهآسیا ،سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد :برای سال آینده نرخ دیه قتل غیر عمد فرد
مسلمان  ۴۸۰میلیون تومان تعیین شد و این نرخ از اول فروردین  ۱۴۰۰الزم االجراست.
بنابر این گزارش ،با توجه به افزایش نرخ دیه به میزان یکسوم در ماههای حرام (ذیالقعده ،ذیالحجه ،محرم
و رجب) میزان دیه در ماههای حرام  ۶۴۰میلیون تومان خواهد بود.

بیمهآسیا خسارت زلزلهزدگان منطقه سیسخت
را پرداخت کرد

رئیس کل بیمه مرکزی با اعالم این مطلب که نهاد ناظر موافق افزایش چشمگیر نرخ حق بیمه شخص
ثالث نبوده و نیست ،اظهار داشت :شورای عالی بیمه با این درخواست شرکتهای بیمه موافقت نکرد و نرخ
بیمه نسبت به سال قبل بر اساس مصوبات شورای عالی بیمه  ٣٧درصد نسبت به سال  ٩٩رشد خواهد
داشت که 8/5درصد نیز از میزان افزایش نرخ دیه کمتر است.
رئیس شورای عالی بیمه با تشریح جزئیات آخرین جلسه این شورا در سال جاری ،خاطرنشان کرد:
حمایت صنعت بیمه از حقوق بیمهگذاران به دو دلیل عمده صورت گرفته که محور نخست آن درک
شرایط کرونایی و دلیل بعدی ایجاد مشوقهای الزم برای رفع مشکل فرار بیمهای و همچنین کاهش
تصادفات در سال  99بوده است.
وی با تاکید بر اجباری بودن تهیه بیمه نامه شخص ثالث ،گفت :با افزایش نرخ دیه در ماههای عادی به
میزان  480میلیون تومان و ماه های حرام به  640میلیون تومان ،شرکتهای بیمه موظف شدند خسارات
وارده را با نرخ جدید دیه پرداخت کنند و با توجه به تمدید برخی از بیمهنامهها در بهمن و اسفند سال
 ،٩٩بار مالی مابهالتفاوت نرخ دیه بر عهده صندوق خسارتهای بدنی است و بیمهگذاران برای دریافت
الحاقیه هیچ الزامی ندارند.
شایان ذکر است در آخرین نشست رئیس کل با اصحاب رسانه در سال جاری موضوعاتی نظیر :حق
بیمه خودروهای غیرمتعارف ،کیفیت حضور شرکتهای بیمه در بازار سرمایه ،طرحهای نوین بیمهای،
صدور مجوز برای شرکتهای جدید و عملکرد صنعت بیمه در ایام کرونا نیز مورد بحث و بررسی قرار
گرفت.

بیمهآسیا خسارت زلزلهزدگان منطقه سی سخت را در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت
کرد.

به گزارش روابطعمومی ،در پی وقوع زمینلرزه در منطقه سی سخت مرکز شهر دنا در استان کهگیلویه و
بویراحمد ،تیم ارزیابی خسارت بیمهآسیا متشکل از سرپرست منطقه پنج ،رئیس شعبه استان کهگیلویه و بویر
احمد و کارشناسان فنی بیمهای بالفاصله در منطقه زلزلهزده حضور یافته و ضمن همدردی با آسیبدیدگان به
برآورد خسارت پرداختند.
این گزارش میافزاید :با توجه به لزوم تکریم بیمهگذاران و تسریع در انجام مراحل اداری ،پس از نهایی شدن
میزان خسارت ،مبلغ تعیین شده به زیاندیدگان پرداخت شد.

گفتنی است ،این زمین لرزه به بزرگی  5/6دهم ریشتر 29 ،بهمن سال جاری منطقه سی سخت مرکز شهر
دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند که با مصدوم شدن چند تن از هموطنان ،به صدها واحد مسکونی
نیز خسارت وارد آورد.
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تراز عملیاتی 11ماهه بیمهآسیا
 787میلیارد تومان فراتر از سال 98
بیمهآسیا با ثبت تراز عملیاتی مثبت  3هزار و 472
میلیارد تومان در پایان بهمن ماه سال جاری ،بیش از
 56درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته و 29
درصد ( 787میلیارد تومان) نسبت به کل سال  98رشد
داشته است ،که حاکی از عملکرد مطلوب این شرکت در
عملیات بیمهگری است.

بزرگترین شرکت بیم ه خصوصی کشور با سرمایه ثبت شده 2.4
هزار میلیارد تومان که با نماد «آسیا» در بازار سرمایه فعالیت میکند
گزارش عملکرد دومین ماه زمستان سال جاری را منتشر کرد.

به گزارش روابطعمومی و به نقل از بانکداری ایرانی ،بیمهآسیا
با ثبت تراز عملیاتی مثبت  3هزار و  472میلیارد تومان در پایان
بهمن ماه سال جاری ،بیش از  56درصد نسبت به دوره مشابه سال
گذشته و  29درصد ( 787میلیارد تومان) نسبت به کل سال  98رشد
داشته است ،که حاکی از عملکرد مطلوب این شرکت در عملیات
بیمهگری است.

این شرکت بزرگ بیمهای در این دوره  11ماهه  7هزار و 397
میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد و در مقابل  3هزار و  925میلیارد
تومان زیان بیمهگذاران خود را جبران کرد ،که حاصل آن ثبت تراز
عملیاتی مثبت  3هزار و  472میلیارد تومان بود که نشان میدهد
حق بیمه تولیدی  39درصد ،خسارت پرداختی  26درصد و تراز
عملیاتی  56درصد در این شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته
افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش ،بیمهآسیا با حفظ رکورد باالترین حق بیمه

تولیدی در بین همه شرکتهای خصوصی بیمه کشور از رکورد
سال گذشته خود هم عبور کرد .در این دوره زمانی  29درصد بیشتر
از سال گذشته حق بیمه تولید کرد و کمتر از  18درصد خسارت
پرداختی این شرکت نسبت به سال گذشته افرایش داشته است که
نشان از توفیق آن در افزایش سهم بازار و کنترل همزمان مطلوب
ریسک بیمهنامهها است.

نسبت خسارت این شرکت بیمهای در پایان بهمن ماه سال جاری
به  50درصد کاهش یافت .این در حالی است که این نسبت در دوره
مشابه سال گذشته 58/2درصد و در پایان سال گذشته 55/4درصد
ثبت شده بود که حاکی از مدیریت مطلوب ریسک است.

براساس این گزارش ،بیمهآسیا در بهمن ماه سال جاری 696
میلیارد تومان حق بیمه تولید و  552میلیارد تومان خسارت پرداخت
کرد که حاصل آن ثبت تراز عملیاتی مثبت  144میلیارد تومان بود.

در این دوره  11ماهه بیمههای شخص ثالث  35درصد ،درمان 17
درصد ،بدنه خودرو  16درصد و بیمههای زندگی  8درصد از پرتفوی
بیمهآسیا سهم داشتهاند و در بخش پرداخت خسارت هم بیمههای
شخص ثالث  44درصد ،درمان  21درصد ،بدنه خودرو  12درصد
و زندگی  7درصد سهم داشتهاند .در دوره مشابه سال گذشته حق
بیمه ثالث  37درصد و درمان  19درصد از پرتفوی این شرکت سهم
داشتهاند که در مقایسه با امسال سهم هرکدام دو درصد کاهش
داشته است ،که کاهش سهم این دو رشته پر ریسک باعث بهینه
شدن پرتقوی بیمهآسیا و سرعت بخشیدن به روند سودآوری این
شرکتشد.

توزیع کمکهای معیشتی بیمهآسیا در شهر زلزلهزده سیسخت
اقالم معیشتی بیمهآسیا در میان هموطنان زلزلهزده شهر
سیسخت توزیع شد.

به گزارش روابطعمومی ،در پی زمینلرزه در شهر سیسخت و با
دستور و تاکید ویژه نایب رییس هیاتمدیره و مدیرعامل در جهت ایفای
مسئولیت اجتماعی بزرگترین بیمه خصوصی کشور ،اقالم معیشتی میان
مردم زلزلهزده شهر سیسخت و روستای کوخدان توزیع شد.

بنابراین گزارش ،توزیع اقالم معیشتی با حضور سرپرست منطقه
پنج ،انجمن صنفی استان فارس و استان کهگیلویه و بویراحمد ،رییس
شعبه استان کهگیلویه و بویراحمد و رییس شورای شهر سیسخت بین
هموطنان آسیبدیده از زمینلرزه انجام شد.

انتصابات

حمید ندیمی ،عضو کمیته فنی بیمههای اشخاص و مسئولیت
مجتبی خدارحمی ،سرپرست شعبه چیتگر
رضا کتانی ،سرپرست شعبه هشتگرد
برای ایشان در انجام وظایف محوله آرزوی موفقیت داریم.

بازنشستگان

اکبر مشتاقی (مدیریت بیمههای آتشسوزی)
آمنه محمدپورکلده (مدیریت امور مالی)
یعسوب الدین کالگر (شعبه بابل)
بابک مهران (شعبه گرمسار)
غالمرضا بهرامی (شعبه مطهری اصفهان)
نسرین نصیری (شعبه مرکزی تهران)
کمال حصارکی (شعبه چیتگر)
رمضانعلی مرادمند (شعبه استان مازندران)
صدیقه مهرانپور (شعبه نیشابور)
فریبا خرمشاهی (مدیریت منابع انسانی)
مصطفی شمشاد (شعبه شرق تهران)
سیامک شمسعلی (خسارت اتومبیل تهران مرکزی)
زهرا تکلو (مدیریت بیمههای بدنه اتومبیل)
رسول مامپور (شعبه آستارا)
غالمرضا عبدلی (شعبه اراک)
علی ابراهیمی (شعبه انقالب)
مسعود جوادی (مدیریت پشتیبانی و عمرانی)

خبر درگذشت مادر گرامی همکار محترم مسعود مومنزاده
(مدیر بیمههای مسئولیت) موجب تاسف و تالم فراوان شد.
ضمن ابراز همدردی و آرزوی صبر و اجر برای ایشان و خانواده
محترمشان ،برای آن مرحومه آمرزش الهی مسئلت مینماییم.

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.
پرناز خاکی (مدیریت روابطعمومی) و پرهام خاکی
(مدیریت بازرسی و انتظامات) ،در غم فقدان پدر
آناهید پطروسیان (اداره خسارت مراکز درمانی
طرف قرارداد) ،در غم فقدان پدر
حمیدرضا فکری (شعبه مطهری تهران) ،در غم
فقدان مادر
مریم خسروی (شعبه استان کرمان) ،در غم فقدان
پدر
ارسالن مرادیپور (شعبه بلوار امام رشت) ،در غم
فقدان مادر
محمود کریمپور( ،شعبه رضاشهر مشهد) ،در غم
فقدان مادر
حسین علیپور (شعبه بیرجند) ،در غم فقدان پدر
محمود کریمپور (شعبه رضاشهر) ،در غم فقدان
مادر
فهیمه جعفری (شعبه مرند) ،در غم فقدان پدر
محرم ابوالحسنزاده اصل (شعبه مرند) ،در غم
فقدان پدر
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت
مرحومه الهام محمدی وکیل (نمایندگی کد ،26017تهران)
را به خانواده گرامی ایشان تسلیت عرض نموده و از
خداوند متعال برای آن مرحوم ،رحمت واسعه الهی و برای
بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.
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اصطالحات بیمهای
بیمهنامه اثاث منزل

Contents Policy

حوادث محتمل

Contingency

پوشش احتیاطی

Contingency Cover

اندوخته احتیاطی

Contingency Fund

ذخیره خطرات اتفاقی ،ذخایر تعهدات احتمالی

Cotingency Reserve

ذی نفع ثانی

Contingent Beneficiary

منافع اتفاقی

Contingent Interest

شرط تمدید

Continuation Clause

تداوم ادعا و یا درخواست

عید در خانه بمانید

Continuing Claim

ادامه پوشش از کارافتادگی

Continuous disability

طراح :مسعود ضیائی

پایاننامه
عنوان:

تاثیر تجارت الکترونیکی برعملکرد سازمانی
(مطالعه موردی :شعب بانک ملت منطقه  6تهران)

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری تبلیغات
دهان به دهان
مریممحسنی

بهرام پاشازانوس

(مطالعه موردی :شرکت بیمه آسیا در شهر تهران)

نگارش:

محمد صادق خشکبار اقدم

(کارشناس مدیریت سرمایهگذاری و امورسهام)
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات ـ گرایش کسب و کار

چکیده

1396

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تجارت الکترونیکی بر
عملکرد سازمانی (مطالعه موردی شعب بانک ملت منطقه 6
تهران) و روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه
تحقیق کارکنان شعب بانک ملت منطقه  6تهران که تعداد آنها
 174نفر می باشد ،است .برای تعیین حجم نمونه از فرمول
کوکران استفاده شد که حجم نمونه در این تحقیق  120نفر
به دست آمد .برای جمعآوری دادهها از دو پرسشنامه تجارت
الکترونیکی (با  21سوال) و پرسشنامه عملکرد سازمانی (با 38
سوال) استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار
 spssو آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون
برای آزمون فرضیهها استفاده شد .نتایج نهایی تحقیق حاکی
از آن بود همه ابعاد تجارت الکترونیکی (تبلیغات الکترونیکی،
سیستم پرداخت الکترونیکی ،بازاریابی الکترونیکی ،خدمات
الکترونیکی پشتیبانی از مشتری و سفارش و تحویل
الکترونیکی) با عملکرد سازمانی رابطه معنادار دارند.

واژههای کلیدی :تجارت الکترونیکی ،عملکرد سازمانی

عنوان:

نقش تجربه برند بر تبلیغات شفاهی در خرید
بیمهنامهها باتوجه به سطح عشق به برند در
بیمههای اجباری و اختیاری بیمهآسیا

نگارش:

نگارش:

(کارشناس اداره خسارت بیمههای آتش سوزی)
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ـ گرایش مدیریت بیمه

چکیده

1396

پژوهش حاضر ،کوشش نموده است تا با ارائه الگویی براي ارزیابی
عوامل موثر برتبلیغـات شـفاهی مثبت در بازار خدمات ،به خصوص خدمات
بیمهای ،گوشهاي از هزار توي عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در
مشتریان ایرانی در حوزه خدمات را نشان دهد ،تا بر این اساس ،کمکی باشد
براي پژوهشهاي آتی در راستاي شناسایی هر چه بیشتر عوامل تاثیرگذار؛
و امید است گامی باشد در راهی که ما را به سوي شناخت و درك بهتري از
زمینههاي تاثیرگذار بر این پدیده ،در بازار خدمات یاري نماید.
از رویکرد تحقیق پیمایشی ـ تحلیلی براي اجراي تحقیق استفاده شده
است .جامعه آماري ،مشتریان شرکت بیمهآسیا شهر تهران تعیین گردیده و
 200نفر به عنوان نمون ه آماري به روش نمونهگیري تصادفی تعیین شدهاند.
پرسشنام ه استاندارد روش جمعآوري بـوده است .همچنین در این تحقیق
ازآزمون tتک نمونهای بهره برده شده است.
نتایج حاصل از پژوهش ،حکایت از این مطالب دارد که:
او ًال ،مدل به کار گرفته شده ،مدل نظري قوي براي پیش بینی تاثیرات
بازارگرایی بوده است ،ثانی ًا ،همهي روابط مستقیم بین متغیرهاي مدل،
معنادار بودهاند .ثالث ًا ،یافت ه تحقیق بر این نکته تاکید دارد کـه متغیرهـاي
ارزش ادراك شـده ،رضایتمندي مشتري ،وفاداري مشتري ،تصویر شرکت
و بازاریابی رابطهمنـد بـر روي تبلیغـات شـفاهی مثبـت از سوي مشتریان
تاثیرگذارهستند.
از این بین بازاریابی رابطهمند و پس از آن وفاداري مشتري بیشترین
تاثیر را بر روي تبلیغات شفاهی مثبت دارا میباشند .کـه وفاداري مشتري
نیـز خود متاثر از رضایتمندي مشتریان و رضایتمندي مشتریان نیـز متاثر از
ارزش ادراك شده میباشد .بنابراین متغیرهاي ارزش ادراك شده و رضایت
مشتري عالوه بر اثر مستقیم و معنادارشان بـر تبلیـغ شـفاهی مثبت ،اثري
غیرمستقیم و با واسطه نیز بر روي تبلیغ شفاهی مثبت از سوي مشتریان
دارند.

واژههای کلیدی :تجارت الکترونیکی ،عملکرد سازمانی

(نمایندگی کد  22473شعبه چالوس)
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده

1398

تبلیغات شفاهی به ویژه برای ارائهدهندگان خدمات که
ارائه آنها عمدت ًا نامحسوس و مبتنی بر تجربه یا اعتبار است،
مهم میباشد .لذا برای خدماتی مانند بیمهنامهها ،مشتریان به
شدت به توصیهها و پیشنهادات دیگران که خدمات را تجربه
کردهاند ،تکیه میکنند ،محققان اهمیت گفتههای شفاهی و
تبلیغات دهان به دهان را به عنوان محرک کلیدی فروش
شرکت دانستهاند و محققانی هم اهمیت گفتههای شفاهی را
از منظر ارزیابی فروش منطقهای ارزیابی نمودهاند.

در این پژوهش به دنبال بررسی نقش تجربه برند بر
تبلیغات شفاهی در خرید بیمهنامهها باتوجه به سطح عشق به
برند در بیمههای اجباری و اختیاری بیمهآسیا بودهایم و جامعه
آماری پژوهش به علت نامحدود بودن افراد جامعه با توجه
به جدول مورگان تعداد  384نفر در سال 1398در نظر گرفته
شد و از پرسشنامة معتبرکارولو اهویا ( )2006برای متغیر
تجربه برند ،از پرسشنامة معتبرهانگ ( )2017عشق به برند
و نیز برای تبلیغات شفاهی از پرسشنامة معتبرکروگر ()2018
استفاده شد و همچنين تجزيه و تحليل دادههاي به دست
آمده با استفاده از نرمافزار آماري  Spssو معادالت ساختاری
انجام شد که تمامی فرضیهها مورد تایید قرار گرفتند و در
انتها نیز پیشنهادهایی مطرح شد.

واژگان کلیدی :تجربه برند ،تبلیغات شفاهی ،عشق به برند،
بیمهنامه ،بیمهآسیا
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کتاب «کیمیاگر»

پائولو کوئیلو

اسـت .روح در انحصار آدمیان نیسـت و هر آنچه که روی زمین یافت میشـود
روح دارد ،خـواه سـنگ باشـد ،خواه گیـاه ،خواه حیوان یا حتی اندیشـه .هر چه
در سـطح زمیـن اسـت به طور مـداوم در حال تغییر اسـت ،چون زمیـن هم زنده

...ایـن همـان اصلیسـت کـه همـه چیـز را بـه حرکـت در مـیآورد و در کیمیا

اسـت و هـم روح دارد و مـا بـه نـدرت مـی دانیم که زمیـن در جهت منافـع ما کار

بـه آن “روح جهـان” مـی گوینـد .وقتـی که انسـان با تمام وجـود چیـزی را آرزو

مـی کنـد .شـما بایـد بفهمید کـه در مغازه بلـور فروشـی ،حتی گلدانهـا هم در

مـی کنـد ،بـه “روح جهان” نزدیکتر اسـت و “روح جهان” نیرویـی همواره مثبت

جهـت موفقیت شـما حرکت میکردنـد ....

سال نو را در خانه جشن بگیریم

از لحظات در کنار هم بودن با شادمانی
لذت ببریم و با برنامهریزی ،از آنها
خاطرات ماندنی بسازیم.

عیدشنیدنی به جای عیددیدنی

از تماسهای ویدئویی و صوتی به جای
دیدارهای حضوری استفاده کنیم.

همچنان رعایت نکات بهداشتی

با رعایت نکات بهداشتی به سالمت خود
اعضای خانواده و هموطنان عزیزمان
کمک کنیم.

سیزده را درخانه به درکنیم

ضمن پرهیز از سفر ،سیزده امسال را در
خانه به در کنیم.

چند قرار نوروزی
با خودمان
اکنون که آغاز سال  1400با روزهای

تجارب خود را به اشتراک بگذاریم

ضمنمعرفیفیلمها،کتابهاوسرگرمیهای
مفید ،تجارب و ایدههای جالب و کاربردی
خود را به اشتراک بگذاریم.

از بازی و ورزش غافل نشویم

از تحرک و ورزش به خصوص در قالب
جمعی و خانوادگی و انجام انواع بازیها
غافل نشویم.

کرونایی عجین شده ،خوب است با خود چند
قرار نوروزی داشته باشیم

عدم غرق شدن در فضای مجازی

هوشمندانه ،آگاهانه و توام با سواد
رسانهای و با زمانبندی معین از رسانهها
استفاده کنیم.

برای آینده برنامه ریزی کنیم

با امیدبخشی به خود و اطرافیان و
بهرهگیری حداکثری از زمان حال برای
آینده برنامهریزی کنیم.

آرامش خود را حفظ کنیم

ضمن توکل به خدا و حفظ آرامش الزم
به خانواده ،دوستان و جامعه اضطراب و
استرس منتقل نکنیم.

عدم پذیرش و بازنشر اخبار جعلی

اخبار جعلی را باور نکرده و باز نشر نکنیم.
منبع ،نام نویسنده و تاریخ انتشار اخبار را
کنترل کنیم.

11
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نشانی :تهران ،خيابان طالقاني ،تقاطع قرني ،ساختمان شماره  ،94روابط عمومي بيمه آسيا
تلفن 8707 :داخلی 4239

تحریریه :حمیدرضا فضلعلی ،اصغر ابوترابي ،سعيد نجفي
آرزو قدیانی ،طاهره ستاري ،آرزو صالحي
صاحب امتیاز:
شركت سهامي بيمه آسيا

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

صفحه آرایی :اداره انتشارات

پرتالwww.bimehasia.net :

شعب کشيک بيمهآسيا در ایام نوروز اعالم شد
ادارات صدور و خسارت بيمههاي اتومبيل ،بیمههای درمان و شعب کشیک بيمهآسيا در تهران و  47مرکز استان و شهرستان ،در روز 29
اسفنـد سـال  1399و روزهای یکم ،دوم ،سوم و چهارم فـروردين ماه سـال 1400از ساعت  8تا  13آماده ارائه خدمات بيمهاي هستند.
روابطعمـومي بیمهآسیا در اطالعیهای ،ضمن تبـريک فرا رسيدن سال نو و توصیه رعایت نکات بهداشتی در جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و با تاکید بر ارائه
خدمات بيمهاي در ايام نوروز به هموطنان عزیز ،اعالم کرد :ادارات صدور و خسارت بيمههاي شخص ثالث و بدنه اتومبيل بیمهآسیا تهران :مرکز( خیابان طالقانی ،بین
نجاتاللهی و قرنی ،شماره ،)299شعبه انقالب ( خیابان آزادی ،بعد از خیابان جمالزاده شمالی) ،اداره خسارت اتومبیل شمال (میدان آرژانتین ،پارکینگ بیهقی) و ادارات صدور
و خسارت بيمه درمان (خيابان طالقاني ،نرسیده به تقاطع قرني ،ساختمان شماره هفت) در روز  29اسفند ماه سال  1399و روزهای یکم ،دوم ،سوم و چهارم فروردين ماه
سال  1400از ساعت 8تا 13فعال هستند.
اين اطالعيه با اشاره به ارائه خدمات بيمهاي در تعطیالت نوروز ميافزايد :همچنين ادارات صدور و خسارت بيمههاي اتومبيل و درمان بيمهآسيا در شهرهاي آبادان،
آستارا ،آمل ،اراک ،اردبيل ،اروميه ،اصفهان ،البرز(کرج وگلشهر) ،انزلي ،اهواز ،ايالم ،بابل ،بجنورد ،بروجرد ،بندرعباس ،بوشهر ،بيرجند ،تبريز ،تربت حيدريه ،تنکابن ،چالوس،
خرم آباد ،رشت ،زاهدان ،زنجان ،ساري ،سبزوار ،سمنان ،سنندج ،شاهرود ،شهرکرد ،شيراز ،قائمشهر ،قزوين ،قم ،کاشان ،کرمان ،کرمانشاه،گرگان ،گنبد ،الهيجان ،مشهد،
نيشابور ،ياسوج ،همدان و يزد روزهاي  29اسفند سال 1399و یکم ،دوم ،سوم و چهارم فروردين ماه سال  1400از ساعت  8تا 13آماده ارائه خدمات بيمهاي به هموطنان
گراميهستند.

