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رئیس کل بیمه مرکزی:

طرح جدید درجهبندی شعب بیمهآسیا
دارای مولفههای بینالمللی است

مدیرعامل:

بیمهآسیا ،از گنجینههای صنعت
بیمه کشور است

مراسم تقدیر از شعب برتر بیمهآسیا در طرح جدید درجهبندی شعب ،با حضور رییس کل بیمه مرکزی ،دبیر کل
سندیکای بیمهگران ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل و مدیران عامل شرکتهای بیمه در زنجان برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی ،دکتر سلیمانی،
رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
در مراسم تقدیر از شعب برتر در طرح جدید
درجهبندی شعب بیمهآسیا ،با اشاره به شیوه
ارزیابی جدید فعالیت شعب بیمهآسیا ،آن را از
بهترین روشهای ارزیابی وضعیت شعب بیمهای
عنوان کرد که از سوی بیمهآسیا و منطبق با
استانداردها و مولفههای بینالمللی اجرا میشود.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به قدمت
 ۶۰ساله و خوشنامی بیمهآسیا ،گفت :مدیریت
در شرکتهای دانش محور و انسان محور بسیار
مهم است و مدیرعامل و هیاتمدیره بیمهآسیا
توانستهاند در این مسیر به خوبی حرکت کنند.

نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل ،با اعالم مراحل
تکمیلی خبر افزایش سرمایه بیمهآسیا و افزایش قیمت
سهام بیمهآسیا از  115تومان در سال گذشته به مرز
 3000تومان در سال جدید ،بر توانمندی مالی بیمهآسیا
و وضعیت مطلوب سپردهگذاریها اشاره و بیمهآسیا را
یکی از گنجینههای صنعت بیمه کشور توصیف کرد.

دکتر سلیمانی با تصریح نیروی انسانی حرفهای و خبره شرکت بیمهآسیا بیان داشت :خودشناسی بیمهآسیا در صنعت بیمه کشور زبانزد
صنعت بیمه است و بیمهآسیا ،به اذعان بیمهگذاران ،یکی از بهترین شرکتهای بیمه کشور است.

به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره
و مدیرعامل در زنجان ،در مراسم تقدیر از شعب برتر بیمهآسیا در
طرح جدید درجهبندی شعب ،اجرای این طرح را با هدف افزایش
توان مدیریتی ،بهبود فعالیت بیمهگری و ایجاد فضای رقابت سالم
و هدفمند عنوان کرد.

دکتر سلیمانی با تصریح این موضوع که مدیرعامل بیمهآسیا در زمره مدیران عامل جوانی است که در تمام بحثهای بیمهای پیگیر است،
اظهار داشت ،همراهی مدیرعامل بیمهآسیا با بیمه مرکزی برای ما بسیار مهم است و افزایش سرمایه بیمهآسیا حرکت ارزشمندی است که با
مدیریت ایشان و هیاتمدیره این شرکت انجام خواهد شد.

مسعـود بـادین ،نایب رییـس هیأتمـدیره و
مدیرعامل در این مراسـم با اشاره به نیروی
انسانی و شبکه فروش توانمند بیمه آسیا و با
توجه به قـدرت مالی این شـرکت و وضعـیت
مطـلـوب سـپـردهگـذاریها ،بیمـهآسـیا را از
گنجینههای صنعت بیمه توصیف کرد و افزود:
طرح جدید درجه بندی شعب با هدف افزایش
توان مدیریتی ،بهبود فعالیت بیمهگری و ایجاد
فضای رقابت سالم و هدفمند اجرا شده است.

مدیرعامل با اشاره به حوادث طبیعی سال
 1398و شیوع ویروس کرونا در پایان سال،
بیان داشت :مدیران ،کارکنان و شبکه بزرگ
فروش بیمهآسیا با تالش شبانهروزی خود،
خدمات بسیار مطلوبی به بیمهگذاران ارائه کردند و در مقابل ،هیاتمدیره بیمهآسیا نیز با تمهیدات و ارائه تسهیالت ویژه به کارکنان و شبکه
فروش ،به خصوص در زمان شیوع ویروس کرونا ،فرایند ارائه خدمات بیمهای به بیمهگذاران را به بهترین وجه مدیریت کرد.

مدیرعامل افزود :در نخستین ارزیابی شعب بر اساس طرح جدید ،که توسط معاونت امور استانها و شبکه فروش تهیه و ارائه گردید ،درجه
پنج شعبه بیمهآسیا شامل شعبه قم (با درجه یک شاخص) ،شعبه ابهر (با درجه یک  )Bو شعب شریعتی تبریز ،بلوار زنجان و بلوار فرودگاه
مشهد(با درجه  )۲ارتقا پیدا کرد.
دکتر کریمی ،دبیر کل سندیکای بیمه گران
کشور نیز در این مراسم ،ضمن تقدیر از عملکرد
مدیرعامل بیمه آسیا در تداوم موفقیت های این
شرکت بزرگ و تاثیرگذار بیمه ای کشور اظهار
داشت :شرکت بیمه آسیا ،امروز بهتر از هر زمان
دیگری در دوران اوج است ،چرا که مدیریت
علمی و فنی در آن حاکم شده است.

دبیر کل سندیکای بیمه گران کشور ،ضمن
قدردانی از برنامه های مهم و تاثیرگذار مدیریت
جدید ،بر لزوم تفاهم و همکاری بین شرکت
های بیمه ای برای مقابله با هرگونه نرخ شکنی
تاکید کرد.

رییس شعب بیمه آسیا در استان زنجان و
دبیر شورای هماهنگی شرکت های بیمه این استان نیز در این مراسم به ارائه گزارشی از عملکرد بیمه آسیا در استان زنجان پرداخت.

در این مراسم با حضور رییس کل بیمه مرکزی ،دبیر کل سندیکای بیمهگران کشور ،مدیرعامل بیمهآسیا و تنی چند از مدیران عامل
شرکتهای بیمه ،از رؤسای شعب بلوار زنجان و ابهر به دلیل ارتقاء درجه با اهدای لوح ،تقدیر به عمل آمد.

وی طرح جدید درجهبندی شعب را مبتنی بر ادبیات نظری و
پیشینه علمی مباحث درجهبندی و ارزیابی عملکرد روزآمد عنوان
کرد که طی فرآیندی مشارکتی با صاحب نظران و تجزیه و تحلیل
نظرات ذینفعان انجام گرفته است.
مدیرعامل در این مراسم که در شعبه مرکزی زنجان و با حضور
رییس کل بیمه مرکزی ،دبیرکل سندیکای بیمهگران ایران و مدیران
عامل شرکتهای بیمه برگزار شد ،با یادآوری فعالیت بیش از شش
دهه شرکت بیمهآسیا اظهار داشت :با توجه به برخورداری بیمهآسیا
از نیروهای زبده و باتجربه ،کارکنان این شرکت بعد از بازنشستگی
و اتمام همکاری با این شرکت ،در سایر شرکتهای بیمه خصوصی
و در بخشهای مختلف مدیریتی مشغول کار میشوند و این نشان
از نقش تاثیرگذار نیروی انسانی بیمهآسیا در صنعت بیمه کشور دارد.
وی با اشاره به چالشها و حوادث ابتدای سال گذشته همچون
سیل ،زلزله و در انتهای سال بحران کرونا ،وظیفه و تالش بیمهآسیا
را ارائه خدمات به موقع و سریع به بیمهگذاران عنوان کرد.
مدیرعامل با تأکید بر استفاده شرکتهای بیمه از توان کارکنان
خود و ارزشمندی آنها ،از جمله اقدامات بیمهآسیا در راستای حمایت
از کارکنان و شبکه فروش در دوران بحران کرونا ،را ارائه تمهیدات
مساعد برای کارکنان و شبکه فروش از جمله رعایت فاصله
اجتماعی و شیفتبندی کارکنان ،اختصاص اضافه کاری تشویقی
به کارکنان در اسفند ماه  1398علیرغم عدم حضور آنان در ساعت
اضافه کاری ،اختصاص مبلغ  48میلیارد ریال پرداختی به شبکه
فروش و  ...عنوان کرد.
مسعود بادین با اشاره به کاهش نسبت خسارت بیمهآسیا نسبت به
سال قبل اظهار داشت :با اعمال کنترل و نظارتهای قوی ،توانستیم
نسبت خسارت بیمهآسیا را نسبت به سال قبل کاهش دهیم.
وی با تأکید بر جلوگیری از نرخشکنی در صنعت بیمه ،افزود :با
جلوگیری از نرخ شکنی در صنعت بیمه ،نرخهای خوبی را ارائه و
سود خوبی را برای صنعت بیمه به دست خواهیم آورد که موجب
سربلندی کشور و توانمندی شرکت بیمهآسیا است.
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رییس کل بیمه مرکزی:

همراهی مدیرعامل بیمهآسیا با بیمه مرکزی ،ارزشمند است
دکتر سلیمانی با تصریح این موضوع که مدیرعامل بیمهآسیا
از زمره مدیران عامل جوانی است که در تمام بحثهای بیمهای
پیگیر است ،اظهار داشت ،همراهی مدیرعامل بیمهآسیا با بیمه
مرکزی برای ما بسیار مهم است و افزایش سرمایه بیمهآسیا
حرکت ارزشمندی است که با مدیریت ایشان و هیاتمدیره
انجام خواهد شد.
به گزارش روابطعمومی ،رئیس کل بیمه مرکزی در مراسم تقدیر از شعب
برتر در طرح جدید طبقهبندی شعب بیمهآسیا که در شعبه این شرکت در استان
زنجان برگزار شد ،با اشاره به قدمت و خوشنامی بیمهآسیا ،گفت :مدیریت
در شرکتهای دانش محور و انسان محور بسیار مهم است و مدیرعامل و
هیاتمدیره بیمهآسیا توانستهاند در این مسیر حرکت کنند.

رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به شیوه ارزیابی جدید فعالیت شعب نمایندگیهای بیمهآسیا ،آن را از بهترین روشهای ارزیابی وضعیت شعب بیمهای
عنوان کرد که از سوی بیمهآسیا و منطبق با استانداردهای بینالمللی مورد تأیید و اجرا است و نشان از تخصص و تجربه مجموعه ارزیابان و مشاوران
به نحوه ارزیابی دارد.

دکتر سلیمانی ضمن اظهار رضایت از درجهبندی شعب توسط بیمهآسیا ،آن را امری بسیار مورد نیاز در سطح کشور و شرکتهای خدماتی عنوان کرد
و افزود :کمتر شرکت بیمهای ،ارزیابی را که شاخص مهمی در میزان بهرهوری است ،به طور منظم ،مرتب و دائمی انجام میدهد که البته استاندارد بودن
شاخصهای این ارزیابیها ،بسیار با اهمیت است.

وی با اشاره به این موضوع که اینگونه ارزیابیها باید در شرکتهای بیمه اجرا شود ،اظهار داشت :شرکت بیمهآسیا با به کارگیری مولفههای علمی ،به
صورت دقیق ،این ارزیابی را انجام داده داده است و امیدواریم شرکتهای دیگر نیز با لحاظ این موضوع ،این ارزیابیها را انجام دهند.

رییس کل بیمه مرکزی ،بیمهآسیا را شرکتی خوب و با تجربه توصیف کرد و گفت :شرکت بیمهآسیا با گذشت دو نسل و بیش از  60سال سابقه ،شرکتی
خوشنام و از بهترین شرکتهای صنعت بیمه در کشور است.

وی ارتقاء و حفظ جایگاه و برند شرکتهای بیمه را بسیار با اهمیت خواند و افزود :بیمهآسیا با انجام افزایش سرمایه به این مهم بیش از پیش دست
خواهد یافت.
دکتر سلیمانی با تصریح نیروی انسانی حرفهای و خبره شرکت بیمهآسیا بیان داشت :خودشناسی بیمهآسیا در صنعت بیمه کشور زبانزد همه است و
بیمهآسیا ،به اذعان بیمهگذاران یکی از بهترین شرکتهای بیمه کشور است.

رییس کل بیمه مرکزی گفت :عامل مدیریت و نیروی انسانی متبحر ،از مهمترین دالیل به اوج رسیدن شرکتهاست که شرکت بیمهآسیا با وجود
مدیرعامل ،هیأتمدیره ،مدیران ،کارکنان و شبکه فروش شایسته در سطح تهران و شهرستانها به خوبی توانسته است به این مهم دست یابد.

وی سیاستهای شرکت بیمهآسیا را همگام و همراه با سیاستهای کلی بیمه مرکزی و در حال رشد و ارتقاء و بسیار با ارزش نامید و ضمن ابراز
قدردانی و تبریک به مجموعه بیمهآسیا و شعبه بیمهآسیا در زنجان اظهار کرد :افزایش و ارتقای شعبه بیمهآسیا در زنجان نشان از نیروهای ماهر و زبده
و در نتیجه افزایش درآمد و بهرهوری کارکنان و شرکت دارد.

دکتر سلیمانی ،پذیرش پروژههای بزرگ توسط بیمهآسیا و انعقاد قرارداد با این شرکت بزرگ بیمهای را نشان از پذیرش بیمهآسیا توسط جامعه و
شرکتهای بزرگ بیان کرد و گفت :بیمهگذاران بزرگ ،بهترین شرکتهای بیمه با خدمات با کیفیت و حق بیمه معقول را انتخاب میکنند.

گفتنی است سفر دو روزه رئیس کل بیمه مرکزی ،دبیر کل سندیکای بیمهگران ایران و مدیران عامل شرکتهای بیمه به استان زنجان با هدف بررسی
مسائل صنعت بیمه با آیین گشایش شعبه صندوق خسارتهای بدنی ،نشست شورای هماهنگی استان ،نشست نمایندگان شبکه فروش ،آیین تقدیر از
شعبههای برتر بیمهآسیا در طرح جدید درجهبندی شعب ،بازدید از شعب بیمه دانا و بیمه ما ،بازدید از حسینیه اعظم زنجان ،دیدار با استاندار و امام جمعه
این استان و بازدید از موسسه خیریه مهرانه همراه بود.

دبیر کل سندیکای بیمهگران ایران:

مدیریت علمی و فنی در بیمهآسیا
حاکم است
شرکت بیمهآسیا ،امروز بهتر از هر زمان دیگری در دوران اوج است ،چرا که
مدیریت علمی و فنی در آن حاکم شده و این درخت تنومند را سرپا نگه داشته
است.
به گزارش روابطعمومی ،دکتر کریمی ،دبیر کل سندیکای بیمهگران ایران در
سفر به استان زنجان و در مراسم تقدیر از شعب برتر بیمهآسیا در طرح جدید
درجهبندی شعب شرکت ،با اعالم مطلب فوق ،افزود :شرکت بیمهآسیا به عنوان دومین شرکت صنعت بیمه ،دارای ساختاری مقاوم و استوار است.
وی با اشاره به سابقه شرکت بیمهآسیا به عنوان اولین شرکت بیمه خصوصی کشور ،افزود :اساساً بخش خصوصی است که میتواند توانمند باشد و
نهاد ناظر میتواند بر این بخش اعمال حاکمیت کند.
دبیر کل سندیکای بیمهگران ایران ،ضمن تقدیر از عملکرد تأثیرگذار مدیرعامل بیمهآسیا در تداوم موفقیتهای این شرکت بزرگ بیمهای کشور،
رضایت سهامدار و بهرهمندی ذینفعان را عامل رضایت کارکنان شرکت ذکر کرد و بر تالش و همکاری در راستای ارتقای عملکرد مدیران ارشد تأکید
نمود.
دکتر کریمی ،شرکت بیمهآسیا را شرکتی با عملکرد باال و کمترین مراجعه حضوری نمایندگان و شبکه فروش با برخورداری از آخرین سیستمهای
مدیریتی توصیف کرد و افزود :بیمهآسیا با به کارگیری این متدهای جدید ،در کمترین زمان ممکن پاسخگوی نمایندگان و شبکه فروش خود است.

وی بر لزوم تفاهم و همکاری بین شرکتهای بیمه برای مقابله با هرگونه نرخشکنی در صنعت بیمه تأکید کرد و اظهار داشت :شرکتهای بزرگتر و
مدیران فنی باید در این زمینه تفاهم و همکاری بیشتری داشته باشند ،که این موضوع به نفع شرکتها و صنعت بیمه است؛ زیرا دستیابی به بازار بهتر و
کسب سود مناسب ،حاصل ارائه نرخ صحیح و مدیریت ریسک است .رییس شعب بیمهآسیا در استان زنجان و دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه
این استان نیز در این مراسم به ارائه گزارشی از عملکرد بیمهآسیا در استان زنجان پرداخت.

مدیرعامل بیمهآسیا :بیمهآسیا ،از گنجینههای صنعت بیمه
کشور است
مدیرعامل بیمهآسیا :تمرکز بر فروش بیمهنامههای ترکیبی
مدیرعامل بیمهآسیا :افزایش فروش نمایندگان با برخورداری
از حمایت شعب
رییس کل بیمه مرکزی :همراهی مدیرعامل بیمهآسیا با بیمه
مرکزی ،ارزشمند است
رئیس کل بیمه مرکزی :طرح جدید درجهبندی شعب بیمهآسیا
دارای مولفههای بینالمللی است
دبیر کل سندیکای بیمهگران ایران :مدیریت علمی و فنی در
بیمهآسیا حاکم است
روابطعمومی :ارائه خدمات بیمهای صرفا با رعایت پروتکلهای
بهداشتی
روابطعمومی :شعبه مرکزی بیمهآسیا افتتاح شد
روابطعمـومی :کلینیـک سیـنا مهـر تحـت پوشـش بیمـه
آتشسوزی بیمهآسیا قراردارد
روابطعمومی :بیمهآسیا پوشش بیمهای «حامیان سالمت» را
ارائه میکند
روابطعمومی :بیمهآسیا به عنوان برند محبوب بیمهای انتخاب
شد
روابطعمومی :گواهینامه ایزو  9001بیمهآسیا صادر شد
روابطعمومی :صد و هفتاد و نهمین شماره نشریه «آسیا»
منتشر شد
روابطعمومی :قرارداد بیمهآسیا و مرکز خدمات حوزههای
علمیه کشور برای ششمین سال ،تمدید شد
روابطعمومی :تداوم حضور بیمهآسیا در مناطق آزاد؛ افتتاح
شعبه ماکو
روابطعمومی :بیمهآسیا ۱۰۰۰بسته افطاری بین نیازمندان
توزیع کرد
روابطعمومی :اجرای طرح جدید درجهبندی شعب در بیمهآسیا
روابطعمومی :بیمهآسیا و چشمانداز روشن آینده
روابطعمومی :بیمهآسیا در مقابله با کرونا سنگ تمام گذاشت

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 ،24
بیمه 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 ،ترقی ،اقتصاد پویا ،آفتاب یزد ،عصر
ایرانیان ،کسب و کار ،کائنات ،وطن امروز ،جهان
صنعت ،هفت صبح ،آسیا ،تعادل ،راه مردم ،فرهیختگان،
مردم ساالری
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نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1399
شماره 180

اخبــــار

بازدید رییس کل بیمه مرکزی و هیأت همراه از شعبه استان زنجان

تقدیر از شعبه برتر بلوار زنجان

تقدیر از شعبه برتر ابهر

نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1399
شماره 180

اخبــــار

بازدید رییس کل بیمه مرکزی وهیأت همراه از حسینیه اعظم زنجان

دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان

دیدار با امام جمعه زنجان

دیدار با مسئولین حسینیه اعظم زنجان

دیدار با مسئولین حسینیه اعظم زنجان

بازدید از موسسه خیریه مهرانه زنجان
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نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1399
شماره 180

شعبه مرکزی بیمهآسیا افتتاح شد
شعبه مرکزی بیمهآسیا با هدف هماهنگی در عملیات بیمهگری بین صف و ستاد در شرکت و ارایه خدمات مطلوب
به شبکه فروش افتتاح شد.

به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین نایب رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل در آئین افتتاح شعبه مرکزی بیمهآسیا ،عملکرد بیمهآسیا را
در سال  ۹۸در حوزه بیمهگری و همچنین حوزه مسئولیت اجتماعی به ویژه مقابله با بحران کرونا ،بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت :با
همت هیات مدیره ،معاونتها ،مدیران ،شبکه توانمند فروش و کلیه ردههای شرکت ،توانستیم سال خوبی را پشت سر بگذاریم.

مدیرعامل  ،پرتفوی  60هزار میلیارد ریالی و کاهش چشمگیر نسبت خسارت در سال  1398را ناشی از ریسک سنجی خوب ،کنترل
و نظارت دقیق و همچنین اتخاذ راهبردهای اقتصادی مناسب و کارآمد در بیمهآسیا برشمرد.
مسعود بادین در ادامه اظهار داشت :در دو ماهه نخست سال جاری نیز عملکرد بیمهآسیا از رشد مطلوب بیش از  ۲۸درصد برخوردار
بوده است و این درحالی است که نسبت خسارت ۵ ،درصد کاهش را نشان میدهد.
بنابراین گزارش و در ادامه مراسم ،بهروز ناظمی ،معاون توسعه بازار و شبکه فروش در اظهاراتی ،گزارشی از عملکرد حوزه شبکه فروش
بیمهآسیا ارائه کرد.

وی عملکرد بیمهآسیا را در صنعت بیمه ،بسیار مطلوب و قابل دفاع عنوان کرد و گفت :بیمهآسیا با  ۹۱شعبه و واحد پرداخت خسارت،
بیش از  ۳۵۰۰نماینده حقیقی و حقوقی و بیش از  ۱۵۰۰نمایندگی فروش بیمههای زندگی ،در سطح کشور درحال ارائه خدمات به مردم
است.

بهروز ناظمی با اشاره به اهمیت راهاندازی شعبه مرکزی در بیمهآسیا ،هدف از تشکیل این شعبه را دستیابی به اهداف مهمی از جمله
هماهنگی واحدهای ستاد و صف و اجرای هرچه بهتر کنترل و نظارت و همچنین تسهیل در عملکرد شبکه فروش ،خواند.

اخبــــار

اخبــــار

نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1399
شماره 180

تداوم حضور بیمهآسیا
در مناطق آزاد،

افتتاح شعبه ماکو

شعبه بیمهآسـیا در منطقه آزاد ماکو ،با حضور
نایب رییس هیـأتمدیره و مـدیرعامل ،اعضای
هیـأتمدیره ،معـاونان مـدیرعامل و مـدیران،
سرپرست منطقه سه ،روسای شعب استانهای
آذربایجـان غـربی و شرقی بیمهآسیا ،فرماندار
شهرسـتان ماکـو و سایر مقامات محلی افتتاح
شد.

به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل در آیین افتتاح شعبه بیمهآسیا در ماکو با ابراز خرسندی
از افتتاح شعبه ماکو در این منطقه آزاد ،بر تداوم گسترش خدمات در مناطق اقتصادی در سال «جهش تولید» تاکید کرد.
مدیرعامل گزارشی از عملکرد بی نظیر بیمهآسیا در سال  ۱۳۹۸ارائه داد و گفت :افزایش پرتفوی تا  ۶۰هزار میلیارد ریال و کاهش
چشمگیر نسبت خسارت در بیمهآسیا ،توانمندی این شرکت در ریسک سنجی صحیح و اصالح ترکیب پرتفوی است.
مسعود بادین ،مناطق آزاد اقتصادی را یکی از ظرفیتهای بالقوه در افزایش بهره وری اقتصادی کشور توصیف کرد که صنعت بیمه
میتواند با حضور پررنگ خود در این مناطق نقطه اتکای مطمئنی برای فعالیت تجاری و صنعتی باشد.
نایب رییس هیاتمدیره ،افتتاح شعبه بیمهآسیا در ماکو را همسو با استراتژی این شرکت در راستای ارائه خدمات تاثیرگذار در
فعالیتهای اقتصادی و صنعتی در اقصا نقاط کشور توصیف کرد.
رییس شعب استان آذربایجان غربی نیز در این مراسم ،ضمن ارائه گزارشی از روند افتتاح شعبه بیمهآسیا در ماکو ،ارائه خدمات
بیمهای در این منطقه را با توجه به ظرفیت و پتانسیل باالی بیمه ای آن بسیار مهم دانست.
حسین عباسی ،فرماندار شهرستان ماکو نیز در این مراسم در سخنانی با تقدیر و قدردانی از مسئوالن بیمهآسیا در خصوص افتتاح
شعبه بیمهآسیا در منطقه آزاد ماکو و با اشاره به ظرفیت بالفعل بیمهای این منطقه ،بر لزوم ارائه خدمات شایسته بیمهای به مردم و
تکریم بیمهگذاران تأکید کرد.
گفتنی است ،منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو به عنوان هفتمین منطقه آزاد تجاری و اقتصادی کشور ،با برخورداری از ظرفیتهای
اقتصادی قابل توجه و امکانات زیر بنایی مناسب و حاکمیت مجموعهای از قوانین و مقررات ویژه حمایتی ،فرصتهای قابل توجهی را
پیش روی سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم کرده است.
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اخبــــار

قرارداد بیمهآسیا و مرکز خدمات حوزههای علمیه کشور برای ششمین سال ،تمدید شد

قرارداد بیمهآسیا و مرکز خدمات حوزههای علمیه کشور ،در نشستی با حضور نایب رییس
هیأتمدیره و مدیرعامل و رییس مرکز خدمات حوزههای علمیه ،در شهر مقدس قم ،تمدید
شد.

به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل در این نشست با اشاره به جنبه
معنوی و مقدس این قرارداد اظهار داشت :به خود میبالیم که برای ششمین سال متوالی این قرارداد را تمدید
میکنیم و امیدواریم که طرفین قرارداد از برکات آن بهرهمند شوند.

خدمات حوزههای علمیه کشور حضور داشتند.

گفتنی است ،براساس قرارداد مذکور ،کلیه طالب سراسر کشور و خانوادههایشان همچون سنوات قبل ،به مدت
یک سال تحت پوشش بیمههای درمان تکمیلی و عمر و حوادث گروهی بیمهآسیا قرار میگیرند.

نایب رییس هیأتمدیره ضمن ارائه گزارشی از عملکرد بیمهآسیا در سال  1398و با اشاره به توانمندیهای
شرکت افزود :مرکز خدمات حوزههای علمیه ،تحت پوشش شرکتی قرار گرفته است که توانمند ،قابل اعتماد و از
گنجینههای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است.

حجتاالسالم و المسلمین حاج آقا ربانی ،رییس مرکز خدمات حوزههای علمیه نیز ضمن اظهار خرسندی از
تمدید این قرارداد ،بیمهآسیا را شرکتی توانمند ،با انگیزه ،و جهادی توصیف کرد و اظهار داشت :ارائه گستردهترین و
فراگیرترین خدمترسانی به جامعه طالب کشور و انعقاد بزرگترین قرارداد مالی مرکز خدمات حوزه علمیه کشور،
از جمله ویژگیهای با اهمیت این قرارداد است.

رییس مرکز خدمات حوزههای علمیه با اشاره به روح همکاری و تعامل بسیار باالی بیمهآسیا و مرکز خدمات
حوزههای علمیه ،پرداخت به موقع هزینههای درمانی توسط بیمهآسیا در این قرارداد را بسیار ارزشمند و آن را
مصداق عمل فرد مومن به قول و تعهد خود و از نشانههای ایمان توصیف کرد.

بنا بر این گزارش ،در این نشست اعضای هیأت مدیره ،معاونان ،مدیرعامل و مدیران بیمهآسیا و مدیران مرکز

مدیرعامل در دیدار با انجمن صنفی نمایندگان:

تمرکز بر فروش بیمهنامههای ترکیبی
تمرکز بر ارائه و فروش بیمهنامههای ترکیبی یکی از اولویتهای بیمهآسیا در سال جاری
است.

کلینیک سینا مهر تحت پوشش بیمه آتشسوزی
بیمهآسیا قراردارد
بیمهآسیا خسـارت آتشسوزی ساختمان ،تاسیسات ،اثاثیه و تجهیزات اداری و
پزشکی کلینیک سینا مهر را تا سقف تعهدات بیمهنامه پرداخت میکند.

روابطعمـومی در گـزارشی اعالم کرد ،در پی وقوع حادثه دلخراش آتشسوزی کلینیک سینا مهر،
مسعود بادین نایب رییس هیئتمدیره و مدیرعامل ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با خانوادههای
جان باختگان و آرزوی سالمتی برای مصدومان این حادثه ،دستور داد با هماهنگی مدیریت آتشسوزی،
تیم ویژه کارشناسی برای تسریع در ارزیابی و پرداخت خسارتهای وارد شده در کوتاهترین زمان ممکن،
اقدامات الزم را به عمل آورد.

بنا براین گزارش ،بیمهآسـیا به پاس اعتماد و اطمینان بیمهگذاران و پس از صدور مجوزهای الزم
از سوی مراجع ذیربط ،کارشناسان متخصص خود را بالفاصله به محل حادثه اعزام و به برآورد میزان
خسارتها پرداخت.
این گزارش میافزاید :بدیهی است پس از بررسی های اولیه کارشناسی ،مبلغی به عنوان علیالحساب
به بیمهگذار پرداخت شده و پس از تکمیل پرونده و برآورد خسارتها ،مبلغ نهایی تا سقف تعهدات
بیمهنامه پرداخت خواهد شد.

به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل در نشست با کانون انجمنهای
صنفی نمایندگان با تصریح درخشش بیمهآسیا در سال  1398علیرغم بروز چالشها و حوادث گوناگون به ویژه
بحران ویروس کرونا ،گفت :عملکرد ارزشمند و قابل دفاع بیمهآسیا در سال گذشته به ویژه کسب پرتفوی 60
هزار میلیارد ریالی و کاهش قابل توجه نسبت خسارت ،نقطه عطفی در حوزه فنی بزرگترین بیمه خصوصی
کشور است.

مدیرعامل با اظهار امیدواری و نگاه خوش بینانه به عملکرد این شرکت در سال جاری ،اظهار داشت :تمرکز
بر ارائه و فروش بیمهنامههای ترکیبی یکی از اولویتهای بیمهآسیا در این سال است.

نایب رییس هیأتمدیره با اشاره به حرکت صنعت بیمه به سمت فعالیتهای الکترونیکی و گسترش فعالیت
در فضای مجازی و اینشورتکها بیان داشت :شبکه فروش حرفهای و توانمند بیمهآسیا میبایست با تدابیر و
تمهیداتی ،توانمندی خود در فعالیتهای الکترونیکی را تقویت کند.
بهروز ناظمی ،عضو هیأتمدیره و معاون امور استانها و شبکه فروش نیز در این نشست در سخنانی با تاکید
بر تقویت ارتباط بین شبکه فروش و بدنه شرکت ،گفت :همکاری تنگاتنگ شبکه فروش و بدنه کارشناسی
شرکت باید از طریق تبادل اطالعات و چالشها و پیگیری کارها تداوم پیدا کند و گفتمان جدیدی ایجاد شود.
بنا براین گزارش ،در این نشست ،اعضای کانون انجمنهای صنفی نمایندگان بیمهآسیا نیز به بیان نقطهنظرات
خود در زمینه فروش آنالین بیمهنامهها و چالشهای فروش در شرایط بحران ویروس کرونا پرداختند و گزارشی
از فعالیتهای این کانون ارائه دادند.

اعضای این کانون همچنین از مدیرعامل به جهت نگرش حمایتی ایشان از شبکه فروش به ویژه اجرای طرح
حمایتی پرداخت علیالحساب کارمزد به نمایندگان تشکر و قدردانی کردند.
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مدیرعامل در بازدید از شعبه ابهر ،تاکید کرد:

افزایش فروش نمایندگان با برخورداری از حمایت شعب
نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل و هیأت همراه ،در سفری به استان زنجان ،از شعبه بیمهآسیا درشهرستان
ابهر بازدید و با کارکنان و شبکه فروش این شعبه دیدار و گفت و گو کردند.

بیمهآسیا به عنوان برند
محبوب بیمهای انتخاب شد

به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل در دیدار با کارکنان و شبکه فروش بیمهآسیا در شعبه ابهر ،با
اشاره به جایگاه ارزشمند شبکه فروش ،بر افزایش فروش نمایندگان با برخورداری از حمایت شعب تأکید کرد.

نایب رییس هیأتمدیره ،کاهش چالشها و مشکالت کارکنان و شبکه فروش را در فعالیتهای بیمهگری و مالی ،از راهبردهای اصلی
شرکت بیمهآسیا عنوان کرد و بر وصول مطالبات ،نظارت بر عملکرد بیمهگری در راستای کنترل ترکیب پرتفوی و خسارتها تأکید کرد.
وی با تأکید بر جدی گرفتن آموزش ،افزایش چشمگیر فروش بیمههای زندگی را از دستاوردها و نتایج فرآیند آموزش نمایندگان بیمههای
عمر بیان کرد و افزود :در فرآیند آموزش ،ضروری است که نمایندگان فعال و با سابقه ،تجربیات خود را به نمایندگان جدید انتقال دهند.

بیمهآسیـا در هفتمـین دوره ساالنه نظرسنجی برای
انتخاب برندهای محبوب سال ،با آرای مردمی به عنوان
برند محبوب در میان شرکتهای بیمهای انتخاب شد.

به گزارش روابطعمومی ،جشنواره برند محبوب هر سال درطیف
گسـترده برندهـای فعال کشور در گروههای مختلف کاال و خدمات،
به نظرسنجی مردمی در خصوص میزان محبوبیت این برندهای
کشور اقدام میکند.

بیمهآسیا امسـال در هفتمین جشنواره «برند محبوب من»،بنا
به آرای مردمی ،به عنوان برند محبوب در میان شرکتهای بیمه
شناخته شد.
این گزارش میافزاید :جشنواره برند محبوب به عنوان گستردهترین
نظرسنجی مردم در زمینه محبوبیت برندها ،بستری برای شناسایی
برندهای محبوب مردم فراهم کرده است تا ضمن شناسایی برندهای
خوشنام ایرانی توسط مردم ،زمینه معرفی این برندهای معتبر را
فراهم آورد.

بیمهآسیا:

ارائه خدمات بیمهای صرفا با رعایت
پروتکلهای بهداشتی

بیمهآسیا
پوشش بیمهای «حامیان سالمت»
را ارائه میکند
بیمهآسیا به منظور قدردانی از خدمات کادر درمانی کشور در مقابله با ویروس کرونا،
ارائه طرح پوشش بیمهای حامیان سالمت را با تسهیالت و تخفیفات ویژه آغاز کرد.

بیمه آسیا خدمات بیمهای خود را صرفا به مراجعینی که نکات بهداشتی و ایمنی را رعایت
کرده باشند ،ارائه میکند.

روابطعمومی در اطالعیهای اعالم کرد :در راستای حفظ سالمت کارکنان و مراجعین و نظر به ابالغیه
رسمی دولت با توجه به شیوع گسترده و مجدد ویروس کرونا ،از  15تیرماه تا اطالع ثانوی ،استفاده از ماسک
و رعایت نکات بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی در ساختمانهای مرکزی و شعب بیمهآسیا در سراسر کشور
الزامی است.

این اطالعیه میافزاید ،کلیه واحدهای شرکت بیمهآسیا اعم از مدیریتها و شعب سراسر کشور ملزم هستند
خدمات بیمهای را صرفا به مراجعینی ارائه کنند که پروتکلهای بهداشتی در ارتباط با ویروس کرونا را رعایت
کرده باشند.

گفتنی است براساس ابالغیه رسمی دولت ،از  15تیرماه استفاده از ماسک در مکانهای سرپوشیده جمعی
الزامی و ارائه خدمات در کلیه بخشها به ویژه بخشهای دولتی ،منوط به رعایت پروتکلهای بهداشتی است.

به گزارش روابطعمومی ،با تالش کارشناسان مدیریت بیمههای مسئولیت شرکت و با هدف ارج نهادن
به حضور جهادی پزشکان و پیرا پزشکان در مقابله با شیوع ویروس کرونا و همچنین حضوری هدفمند
در بازار و ایجاد بسترهای مناسب برای تحقق اهداف شرکت ،طرح پوشش بیمهای حامیان سالمت در
قالب بیمه مسئولیت حرفهای پزشکان و پیراپزشکان با  20درصد تخفیف ،ارائه میشود.
بنا بر این گزارش ،کادر درمانی کشور میتوانند این پوشش بیمهای را تا  31شهریور ماه  1399از کلیه
شعب و نمایندگیهای بیمهآسیا در سراسر کشور دریافت کنند.
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انتصاب

گواهی نامه ایزو  9001بیمهآسیا
صادر شد
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بیمهآسیا
بر مبنای  ISO 9001:2015برای دومین سال
متوالی مورد تأیید قرار گرفت.

به گـزارش روابـطعمـومـی ،در پی انـجـام موفقـیتآمیز
ممیزی مراقبـتی سالیانه سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر
استاندارد ایزو  9001در شرکت بیمهآسیا و انطباق الزامات
این استاندارد ،گواهینامه مربوطه برای این شرکت صادر شد.
بنا براین گـزارش ،گواهـینامه سیستم مدیریت کیفیت
بیمهآسیا توسط موسسه بینالمللی  BCIدر کانادا صادر
شده است .این شرکت در زمینه صدور گواهـینامههای
استاندارد سیستم مدیریتی  ISOفعالیت میکند.

نایب رییـس هیأتمـدیره و مـدیرعامل ،طی حکمی
سرپرست مدیریت حقوقی و قراردادها را منصوب کرد.

براسـاس حکم صـادره ،بابک نظـری حسـن آبادی به عنوان
سرپرست مدیریت حقوقی و قراردادها منصوب شد.

گفتنی است ،ایزو  9001استانداردی بینالمللی و شناخته
شده برای ایجاد ،اجرا و حفظ سیستم مدیریت کیفیت در
هر شرکت است .این استاندارد بینالمللی به منظور افزایش
رضایت مشتری ،استفاده از رویکرد فرآیندي را به هنگام
توسعه ،اجرا و بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت،
درنظر میگیرد.

نظری حسن آبادی ،دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد
رشته حقوق است و پیش از این به عنوان عضو هیأتمدیره شرکت
صبا بیمه ایرانیان و عضو کانون وکالی دادگستری و در بیمهآسیا
به عنوان عضو کمیته وصول مطالبات ،عضو کمیته رسیدگی به
تخلفات نمایندگان و معاون مدیر دفتر حقوقی مشغول به کار بوده
است.

جلوگیری از پرداخت
بیش از  5میلیارد ریال خسارت جعلی
کارشناسان بیمهآسیا در استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل از پرداخت بیش از  5میلیارد ریال خسارت
جعلی جلوگیری کردند.
به گزارش روابطعمومی ،در پی وقوع حادثه آتشسوزی ساختمانی در استان اردبیل و ارائه مدارک جهت دریافت خسارت از محل
بیمهنامه حوادث طبیعی ،پرونده به منظور پرداخت خسارت در شعبه بیمه آسیا تشکیل شد.

براساس این گزارش ،با هوشیاری کارشناسان بیمهآسیا در استان اردبیل و ارائه مدارک مستدل مبنی بر خرید بیمهنامه پس از وقوع
حادثه و جعل مدارک آتشنشانی و زمان وقوع رویداد ،از پرداخت خسارت به مبلغ  2میلیارد ریال جلوگیری شد.
این گزارش میافزاید :همچنین در پی اعالم خسارت توسط راننده محموله گوجهفرنگی یکی از شرکتهای حمل و نقل بینالمللی
که از اصفهان به مقصد ارمنستان بارگیری کرده بود ،پرونده به منظور پرداخت خسارت در شعبه تبریز تشکیل شد.

براساس این گزارش ،با هوشیاری نمایندگی کد  24624بیمهآسیا در استان آذربایجان شرقی ،مدیرعامل شرکت حمل و نقل و کارشناسان بیمهآسیا در بیمههای باربری و ارائه مدارک مستند و مستدل مبنی بر پروندهسازی صاحب
کاال به منظور دریافت خسارت ،از پرداخت خسارت جعلی به مبلغ  2میلیارد ریال جلوگیری شد.
همچنین به گزارش روابطعمومی ،در پی وقوع حادثه رانندگی منجر به جرح خودرویی در شهرستان مرند و شکایت سرنشین خودرو ،با رأی دادگاه پرونده به منظور پرداخت خسارت در شعبه بیمهآسیا تشکیل شد.

این گزارش میافزاید ،کارشناسان بیمهآسیا در شعبه مرند با هوشیاری و ارائه مدارک مستدل و مستند مبنی بر یکی بودن زیاندیده و راننده و معرفی خود به عنوان زیاندیده به دلیل فقدان گواهینامه و سوءاستفاده از مزایای بیمهنامه
و تقلب ،از پرداخت یک میلیارد ریال خسارت جعلی جلوگیری کردند.

اطالعيه مهم بهداشتي و ايمني
به اطالع همكاران محترم ميرساند:
بنا بر اعالم معاونت توسعه سرمايه انساني و پشتيباني ،با توجه به شيوع گسترده و مجدد
ويروس كرونا و به منظور حفظ سالمت همكاران و مشتريان شركت و نظر به ابالغيه
رسمي دولت ،از  15تيرماه تا اطالع ثانوي استفاده از ماسك و رعايت نكات بهداشتي
در سطح شركت از سوي كاركنان و كليه مراجعان ،الزامي است و مقتضي است كليه
واحدهاي شركت اعم از مديريتها و شعب سراسر كشور از ارائه خدمات به افرادي كه
نكات بهداشتي و ايمني را رعايت نميكنند ،خودداري نمايند.

ضمن ًا تاكيد ميگردد حتياالمكان از برگزاري جلسات ،نشستها و ساير تجمعات
خودداري گردد و مسئوالن بخشهاي مختلف موظف هستند با هماهنگي مديريت
پشتيباني ،نسبت به تهيه مواد ضدعفوني و ماسك براي كليه كاركنان اقدام نمايند.
مدیریت روابطعمومی

توزيع لباس ايزوله اهدایی بیمهآسیا در بیمارستان و مراکز
درمانی رشت توسط رییس شعب بیمهآسیا در استان گیالن

بیمه آسیا از نگاه رسانهها
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بیمهآسیا و چشمانداز روشن آینده
راهبرد بیمهآسیا روشن است؛ ریسکی را بپذیرید که منطق داشته باشد و خدمتی
را به مردم بفروشید که بتوانید خدمات پس از فروش را بهموقع و با دقت ارائه
کنید.
به گزارش روابطعمومی به نقل از دنیای بانک و بیمه ،صنعت بیمه در سالی که گذشت فراز و
نشیبهای بسیاری را تجربه کرد و در این فرآیند ،شرکت بیمهآسیا بهعنوان بزرگترین شرکت
بیمه خصوصی ایران گامهای استوار و معطوف به آینده روشنتر را برداشت که نشان میدهد
سیاستگذاری صحیح و راهبری دقیق و مبتنی بر اصول علم مدیریت و منطق اقتصادی ،آنهم در
بازار بیمه با ریسکهای خاص خود تا چه اندازه میتواند بهعنوان یک الگو مورد مداقه و مطالعه قرار
گیرد .چگونه است که مسعود بادین ،نایب رییس هیئتمدیره و مدیرعامل بیمهآسیا از جایگاه ممتاز
این شرکت در صنعت بیمه کشور سخن میگوید و کارنامه سال گذشته را بسیار چشمگیر و ناشی از
رویکردی جهادی توصیف میکند؟

در ارزیابی مسیر پرافتخار گذشته و چشمانداز روشن آینده بیمهآسیا چند محور کلیدی را باید زیر
ذرهبین قرار داد تا بتوان تصویری درست و دقیق را در اختیار داشت؛ نخستین محور در صنعت بیمه و
سنجش موفقیت یا ناکامی شرکتها در صنعت بیمه ،رصد عملکرد بیمهگری آنهاست .شاخصهای
کلیدی و البته متعارفی ازجمله میزان و رشد حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی و نسبت و ضریب
خسارت به حق بیمه تنها یکروی سکه را نشان میدهد و روی دیگر به کیفیت سبد پرتفوی ،مدیریت
ریسک و پایداری بازده یک شرکت است.

از این منظر به مصداق آنکه گفته میشود «صورتی در زیر دارد آنچه در باالستی» باید قبول کرد
که رشد حق بیمه تولیدشده توسط بیمه آسیا و شکسته شدن رکورد فروش  6هزار میلیارد تومانی با رشدی  37درصدی در سال گذشته نسبت به
سال قبل آن ،تنها نوک کوه یخی را نشان میدهد که بخش عمده از این زیبایی و درخشش برند بیمهآسیا بر دامنه کوهی قرار دارد که شاید به
چشم نیاید .چراکه رشد حق بیمه یک شرکت باسابقه در بازار پر از رقابت ،بهسادگی حاصل نمیشود و قطع ًا در این مسیر فکرها ،ایدهها ،تالشها،
راهها و گامهای بسیاری در یک مسیر هدایت و مدیریتشده است که سرمایه اصلی شرکت بیمهآسیا را تشکیل میدهد .در واقع ،رسیدن بیمهآسیا
به جایگاه ممتاز را میتوان ثمره پیوند سیاستگذاریها و مدیریت این برند موفق صنعت بیمه کشور با سرمایه انسانی آن در همه سطوح ،برگرفته
از یک الگوی مبتنی بر اصل حاکمیت شرکتی دانست که باعث شده تا این نگرش در بیمهآسیا نهادینه شود که همه در یک کشتی نشستهاند
و برای حرکت به سمت ساحل آرامش ،صیانت از حقوق بیمهگذاران و سهامداران و ذینفعان ،همه باید تالش کنند تا این شرکت بهمثابه یک
خانواده بزرگ و همدل بتواند به مسیر روشن و مطمئن خود ادامه حرکت دهد.

هر اندازه ،یک شرکت بیمه ،حق بیمه بیشتری را به دست آورد ،ریسک بیشتری را قبول کرده و از این منظر ،شرکت بیمهآسیا با فروش بیش
از  6هزار میلیارد تومان حق بیمه ،قطع ًا ریسک بیشتری را پذیرفته است ،اما این ریسک بزرگ ،وقتی با شاخص بهبود سطح توانگری مالی همراه
باشد ،نشان از آن دارد که مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی در بیمهآسیا بهطور مستمر و جدی دنبال میشود و مدیریت این شرکت در اجرای
راهبرد توسعه فعالیتهای بیمهگری تنها به فروش بیشتر بدون در نظر گرفتن ریسکهای احتمالی متمرکز نبوده و در عین تالش برای در اختیار
گرفتن سهم بیشتر از بازار ،حسگرهای نظارتی و کنترلی فعالسازی شده است که نتیجه آن را میتوان در اصالح ترکیب پرتفوی بیمهآسیا مبتنی
بر یک راهبرد مشاهده کرد ،راهبرد بیمهآسیا روشن است؛ ریسکی را بپذیرید که منطق داشته باشد و خدمتی را به مردم بفروشید که بتوانید خدمات
پس از فروش را بهموقع و با دقت ارائه کنید.

درواقع ،تائید سطح یک توانگری بیمه آسیا در سال گذشته را باید از این منظر رصد کرد که شاخص توانگری مالی این شرکت از  107درصد
در سال  97به  145درصد در سال  98بهبود پیداکرده است و برآیند این بهبود دلگرمکننده ،نشان از استحکام و اطمینان همه بیمهگذاران نسبت
به پرداخت بهموقع خسارتها و هم سهامداران نسبت به کیفیت بازده سهام آنها در یک افق بلندمدت خواهد بود .یکی از شاخصهایی که
تائیدکننده چشمانداز روشن بیمهآسیاست ،بهبود شاخص نسبت خسارت به حق بیمه است بهنحویکه هرچند این شرکت در سال گذشته12/2
درصد بیشتر از سال  97خسارت پرداخت کرده اما حق بیمه تولیدشده بیمهآسیا رشدی 37/2درصد را تجربه کرده است .پرداخت خسارت وظیفه
هر شرکت بیمهای و جزو حقوق بیمهگذاران و بیمهشدگان است اما مدیریت یک شرکت بیمهای باید بتواند از حقوق سهامداران و ذینفعان هم
صیانت کند ،به این معنا که در عملیات بیمهگری ،نهایت حساسیت و درایت خود را به کار گیرد و با فعالسازی حسگرهای نظارتی و ریسک
سنجی ،مانع از پذیرش ریسکهای بدون محاسبات فنی شده و سازوکار پرداخت خسارتها هم بهگونهای طراحی و اجرایی شده باشد که هم
خسارت دیدگان به هنگام نیاز ،دوباره با رضایت بیشتر به واحدهای صدور بیمهنامه بازگردند و هم اینکه با اعمال اصول حاکمیت شرکتی ،همه
مدیران ،سرپرستیها ،شعب و نمایندگان و کارکنان در صیانت از یک سرمایه ملی قابل افتخار و مایه اطمینان و اعتماد مردم یعنی بیمه آسیا،
احساس مشارکت و مسئولیتپذیری داشته باشد.
اینجاست که ابعاد دیگری از راز نهان موفقیت و پیشتازی بیمهآسیا در صنعت بیمه کشور نمایان میشود بهنحویکه همه ،اعضای خانواده خود
را در موفقیت این شرکت شریک میدانند و ثمره برگزاری مجامع فصلی را میتوان در تحرک ایجادشده در سازمان بزرگ بیمهآسیا با کارنامه
درخشان و سابقه استوار گذشته مشاهده کرد .کسب رتبه اول در شفافیت مالی در بازار بورس ،کسب رتبه برتر در گروه بیمهای در بین  100شرکت
برتر ایران برای  22سال مستمر ،افزایش  45درصدی سرمایهگذاری در سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی و جهش  71درصدی سپردههای
بانکی تنها بخشی از شاخصهای کالنی است که نشان از درخشش بیمهآسیا دارد.

آینده بیمهآسیا روشن است و هر گامی که این شرکت برمیدارد را میتوان بهعنوان یک الگو مدنظر قرار دارد .چه اینکه بیمهگذار دنبال آرامش
است و اطمینان از اینکه شرکت بیمهگر به هنگام اتفاق و خسارت ،بهموقع در کنار او خواهد بود و در کمترین زمان ممکن و با نهایت دقت ،نگرانی
را برطرف خواهد کرد ،سهامدار هم باید خیالش راحت باشد که سرمایهاش در هر شرکتی بهویژه شرکتهای ریسکپذیری نظیر شرکتهای
بیمه ،بهخوبی صیانت شده و در مسیر درست ،سرمایهگذاری میشود تا بتواند بازدهی مطلوبی بابت سرمایهگذاری روی سهام یک شرکت به دست
آورد .از این منظر ،هم بیمهگذاران و هم سهامداران بیمهآسیا در یک بازی برد ـ برد شاهد میوه شیرین تالش و وحدت اعضای بزرگ خانواده
بیمهآسیا در سایه مدیریت آیندهنگر و همواره ناظر و پویای این شرکت هستند .باشد که این مسیر در آینده هم طی شود .چراکه بیمهآسیا هرچند
یک بنگاه اقتصادی است و منطق هر بنگاه اقتصادی در سود و زیان سنجیده میشود ،اما در بیمهآسیا حتی منطق سودآوری به معنای جدی
گرفتن مسئولیت اجتماعی است و اخالق حرفهای کسبوکار هم ،معنای دیگر و رنگ متفاوتتری پیدا میکند که نشانههایی از این مجاهدت
و مسئولیتپذیری اجتماعی را میتوان در تاالر افتخارات بیمهآسیا مشاهده کرد .بیش باد این دستاوردها ،استوار باد گامهای استوار ،قویتر شود
ارادههای منسجم ،در سالمت بماند قلبهایی که همه برای بالندگی بیمهآسیا میتپد.

گفتمان حقوقی
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اجرای مفاد اسناد در مراجع ثبتی (بخش پایانی)

مطابق مقررات ثبتی و سایر قوانین مرتبط ،در
مورد اسناد زیر که رسمی یا در حکم سند رسمی
و الزم االجراء به شمار میروند ،میتوان تقاضای
صدور اجرائیه نمود:
ـ اسناد رسمی نسبت به دیون و اموال منقول
ـ اسناد رسمی نسبت به امالک ثبت شده
ـ اسناد رسمی نسبت به مورد وثیقه و اجاره اعم از
ثبت شده و یا ثبت نشده
ـ قبوض اقساطی ثبتی همانند تقسیط مهریه یا
اجاره بها به پرداخت در سر رسیدهای مقرر
ـ مهریه مندرج در قباله نکاحیه رسمی
ـ تعهدات ضمن ثبت ازدواج ،طالق و رجوع
ـ چکهای صادره به عهده بانکها
ـ قراردادهای بانکی که در اجرای قانون عملیات
بانکی بدون ربا منعقد میشوند
ـ اسناد عادی گیرندگان وام از بانک کشاورزی
(موضوع ماده  11قانون تشکیل بانک تعاون
کشاورزی ایران مصوب )1348
ـ اظهارنامه ابالغ شده به مستاجر (موضوع ماده
 10مکرر اصالحی قانون تملک آپارتمانها مصوب
 1358درخصوص عدم پرداخت هزینه شارژ
آپارتمان)
ـ اجارهنامه رسمی اماکن استیجاری مسکونی
(موضوع ماده  4قانون روابط موجر و مستاجر
مصوب )1362
خاطر نشان میسازد اجرائیه ثبتی ،برگهای است
که به استناد یک سند الزماالجراء (اعم از رسمی
یا عادی) و بنا به تقاضای ذینفع توسط مراجع
ثبتی اعم از ادارات ثبت اسناد و امالک و یا دفاتر
اسناد رسمی صادر میشود .افزون بر این ،در
فرآیند عملیات اجرایی ثبتی ،اصوالً امکان مطالبه
خسارت تأخیر تادیه نیز فراهم میباشد ،لذا بدین
ترتیب متقاضی صدور اجرائیه ثبتی ،الزاماً باید در
دادخواست خود مطالبه یا عدم مطالبه خسارت
تأخیر تادیه را تصریح نماید.
مرجع تقدیم درخواست صدور اجرائیه نسبت
به اسناد ثبت شده ،دفترخانه تنظیم کننده سند
میباشد .درخواست صدور اجرائیه برای سایر
اسناد الزم االجراء نظیر چک نیز خطاب به اداره
ثبت محل ،تنظیم و تقدیم خواهد شد.

11

نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1399
شماره 180
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شعب برتر

استانها و شعب مستقل بیمهآسیا از نگاه آمار
سه ماهه اول سال 1399

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 سه ماهه اول سال ( 1399در 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

اصفهان

اصفهان

مرکزی تهران

اصفهان

تهران مرکزی

اصفهان

تهران مرکزی

مرکزی تهران

2

مازندران

خوزستان

مرکزی تهران

خراسان رضوی

قم

فارس

مرکزی تهران

مرکزی تهران

اصفهان

اصفهان

3

گیالن

هرمزگان

خراسان رضوی

مرکزی تهران

تهران مرکزی

خراسان رضوی

مطهری تهران

خراسان رضوی

مرکزی تهران

خراسان رضوی

4

مطهریتهران

مازندران

فارس

مازندران

خراسان رضوی

مازندران

خراسان رضوی

مازندران

مطهری تهران

مازندران

5

اصفهان

کرمان

مازندران

فارس

مازندران

آذربایجان شرقی

قم

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

قم

6

خراسان رضوی

اصفهان

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

اصفهان

گیالن

کرمان

البرز

کرمان

تهران مرکزی

7

صادقیهتهران

آذربایجان شرقی

مطهریتهران

البرز

آذربایجان شرقی

قم

مازندران

مطهری تهران

صادقیه تهران

فارس

8

البرز

خراسان رضوی

شرق تهران

آذربایجان غربی

انقالب تهران

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

سمنان

بوشهر

آذربایجان شرقی

9

آذربایجانشرقی

شرق تهران

پانزده خرداد تهران

گیالن

گیالن

سمنان

اصفهان

گیالن

خوزستان

گیالن

10

خوزستان

مطهری تهران

صادقیهتهران

کرمان

گلستان

البرز

البرز

آذربایجان غربی

مازندران

البرز

1

جنوب شرق تهران

چیتگرتهران

جنوب شرق تهران

جنوب شرق تهران

جنوب شرق تهران

جنوب شرق تهران

جنوب شرق تهران

جنوب شرق تهران

مرکزی

جنوب شرق تهران

2

سیستان و بلوچستان

آزادی تهران

کردستان

آذربایجان شرقی

خاقانی تهران

چیتگرتهران

خراسان رضوی

قزوین

خراسان جنوبی

قم

3

کهگیلویهوبویراحمد

صادقیه تهران

سیستانبلوچستان

سیستان و بلوچستان

کردستان

انقالب تهران

خاقانی تهران

همدان

قزوین

کردستان

4

کرمانشاه

بوشهر

همدان

خاقانی تهران

خوزستان

بوشهر

مطهری تهران

اردبیل

سیستان و بلوچستان

خراسان جنوبی

5

مطهریتهران

کردستان

خراسانجنوبی

کرمان

خراسان جنوبی

سیستان و بلوچستان

کرمان

کرمانشاه

صادقیهتهران

کرمانشاه

6

همدان

قزوین

قزوین

آذربایجان غربی

کرمانشاه

کرمان

هرمزگان

زنجان

چهارمحال و بختیاری

آذربایجان غربی

7

البرز

سمنان

یزد

فارس

لرستان

اصفهان

خراسان شمالی

چهارمحال و بختیاری

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

8

خراسانشمالی

چهارمحالوبختیاری

خراسان شمالی

اردبیل

کهگیلویهوبویراحمد

کرمانشاه

لرستان

آذربایجان غربی

آذربایجان غربی

خراسان شمالی

9

اردبیل

مرکزی

کرمان

خراسان رضوی

یزد

هرمزگان

گلستان

سیستان و بلوچستان

کرمانشاه

اردبیل

10

اصفهان

اردبیل

ایالم

یزد

خراسان شمالی

گیالن

قم

چیتگرتهران

زنجان

کرمان

1

گیالن

مرکزی تهران

صادقیه تهران

اصفهان

مرکزی تهران

خراسان رضوی

مرکزی تهران

مرکزی تهران

تهران مرکزی

مرکزی تهران

2

مرکزی تهران

خوزستان

مرکزی تهران

خراسان رضوی

تهران مرکزی

فارس

تهران مرکزی

خراسان رضوی

کرمان

اصفهان

3

مطهریتهران

شرق تهران

اصفهان

مازندران

قم

اصفهان

فارس

اصفهان

هرمزگان

خراسان رضوی

4

مازندران

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

فارس

خراسان رضوی

تهران مرکزی

مطهری تهران

مازندران

پانزده خرداد تهران

مازندران

5

کهگیلویهوبویراحمد

تهران مرکزی

فارس

آذربایجان غربی

مازندران

آذربایجان شرقی

قم

فارس

قم

فارس

6

اصفهان

خراسان رضوی

پانزده خرداد تهران

مرکزی تهران

آذربایجان شرقی

مازندران

خراسان رضوی

کردستان

مرکزی تهران

تهران مرکزی

7

خراسان رضوی

کرمان

مطهری تهران

کرمان

اصفهان

قم

سمنان

آذربایجان غربی

خراسان رضوی

قم

8

تهران مرکزی

هرمزگان

مازندران

آذربایجان شرقی

البرز

پانزده خرداد تهران

گیالن

البرز

بوشهر

آذربایجان شرقی

9

خوزستان

مطهری تهران

آذربایجان شرقی

البرز

مطهری تهران

مرکزی تهران

یزد

زنجان

فارس

آذربایجان غربی
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صادقیهتهران

مرکزی

شرق تهران

خوزستان

صادقیه تهران

مطهری تهران

بوشهر

خوزستان

البرز

کرمان

1

بوشهر

ایالم

چهارمحال و بختیاری

چیتگرتهران

جنوب شرق تهران

جنوب شرق تهران

آزادی تهران

چیتگرتهران

اردبیل

چیتگرتهران

2

چیتگرتهران

چیتگرتهران

کردستان

مطهری تهران

سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان

جنوب شرق تهران

سیستان و بلوچستان

ایالم

سیستان و بلوچستان

3

چهارمحالوبختیاری

خاقانیتهران

چیتگرتهران

صادقیه تهران

گلستان

خراسان جنوبی

چیتگرتهران

لرستان

آزادی تهران

انقالب تهران

4

کردستان

صادقیه تهران

زنجان

سیستان و بلوچستان

انقالب تهران

همدان

کردستان

خراسان شمالی

جنوب شرق تهران

خراسانجنوبی

5

کرمانشاه

سمنان

مرکزی

انقالب تهران

کردستان

خاقانی تهران

کرمانشاه

خاقانی تهران

شرق تهران

قم

6

کرمان

کرمانشاه

بوشهر

مرکزی تهران

خراسان شمالی

اصفهان

پانزده خرداد تهران

کرمانشاه

صادقیه تهران

آزادی تهران

7

خراسانجنوبی

بوشهر

قزوین

آزادی تهران

آزادی تهران

گیالن

خاقانی تهران

چهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری

سمنان

8

انقالب تهران

مازندران

همدان

قزوین

فارس

مازندران

خراسان شمالی

پانزده خرداد تهران

خراسانجنوبی

گلستان

9

مرکزی

هرمزگان

کرمانشاه

خاقانی تهران

قم

آذربایجان غربی

گلستان

انقالب تهران

خراسانشمالی

همدان

10

قم

خرسان شمالی

ایالم

گیالن

اصفهان

بوشهر

انقالب تهران

کهگیلویه و بویراحمد

خوزستان

قزوین

• •تاریخ شروع فعالیت استان تهران شعبه جنوب شرق ( )31101از تاریخ  1397/2/1میباشد.

• • تاریخ شروع فعالیت استان تهران شعبه مرکزی ( )11111از تاریخ  1399/1/1میباشد.
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اخبــــار

پرداخت
 4/5میلیارد ریال خسارت
در استان کهگیلویه و بویراحمد

بیمهآسیا خسارت  4میلیارد و  500میلیون ریالی نمایندگی
شرکت مدیران خودرو در استان کهگیلویه و بویراحمد را که
دچار حادثه آتشسوزی شده بود پرداخت.
به گزارش روابطعمومی ،یکی از نمایندگیهای شرکت مدیران خودرو
در استان کهگیلویه و بویراحمد به علت اتصال برق انبار ،دچار حادثه
آتشسوزی شد.
این گزارش میافزاید ،کارشناسان بیمهآسیا در شعبه یاسوج پس از وقوع
آتشسوزی بالفاصله در محل حاضر و به برآورد خسارت پرداختند.
براساس این گزارش ،پس از بررسیهای تخصصی کارشناسان
بیمهآسیا و برآورد مبلغ خسارت ،چک خسارت به مبلغ  4میلیارد و 500
میلیون ریال طی مراسمی به زیاندیده پرداخت شد.

صدور  140فقره بیمهنامه عمر و پسانداز
با مشارکت سازمان بهزیستی برای
کودکان بدسرپرست و بیسرپرست

مشارکت بیمهآسیا درپویش  #من ـ ماسک ـ میزنم

انتصابات
خبر درگذشت ،پدر بزرگوار دو شهید و نیز پدر گرامی همکاران محترم
مصطفی نصیری علیایی (مشاور مدیر عامل در فناوری اطالعات) و
بهنام نصیری علیایی (معاون مدیر بیمههای اتومبیل در صدور شخص
ثالث و حوادث راننده) موجب تاسف و تالم فراوان شد .ضمن ابراز همدردی
و آرزوی صبر و اجر برای ایشان و خانواده محترمشان ،برای آن مرحوم
آمرزش و غفران الهی مسئلت مینماییم.
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت همکار بازنشسته مرحوم فریدون نبوی
علمداری را به خانواده گرامی ایشان و کلیه همکاران شرکت تسلیت
عرض نموده و از خداوند متعال برای آن انسان شریف ،رحمت واسعه الهی
و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت مینماییم.

بیمهآسیا در استان مازندران ،از ابتدای امسال 140،فقره
بیمهنامه عمر و پسانداز صادر کرده است.

به گزارش روابطعمومی ،این اقدام با مشارکت سازمان بهزیستی
استان و شرکت کارگزاری چتر آرامش بیمهگران با عنوان طرح
خیرین عمرساز ،در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر ،کودکان
بدسرپرست و بیسرپرست انجام شده است.

تقدیر و تشکر
اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان مازندران با ارسال لوح تقدیر خطاب
به محمد حسین امیری ،رییس شعب استان مازندران و علی اصغری آقا
مشهدی ،کارشناس بیمه آسیا در این استان به دلیل همکاری و ارائه خدمات
مطلوب به اداره تعاون استان قدردانی کرد.
شرکت داروسازی رازی در شهرستان مرند ،با ارسال لوح تقدیر از تالش
و همکاری طاهر مالئی قاضی جهانی ،شهرام قاسمی ،حکیمه فرهمند،
وحید عبدالهزاده اصالنپور و فرامرز دلقپوش ،کارشناسان بیمهآسیا در استان
آذربایجان شرقی در راستای رسیدگی و پرداخت به موقع خسارتهای درمان
کارکنان این شرکت تقدیر کرد.
یکی از بیمه گذاران استان خراسان رضوی ،با چاپ آگهی در روزنامه خراسان
رضوی ،از تالش و همکاری مجتبی جمشیدیان ،معاون خسارت اتومبیل
استان خراسان رضوی ،کارکنان اداره خسارت اتومبیل استان و حبیباله
صدیقی (نمایندگی کد  22654استان خراسان رضوی) در راستای رعایت
اصول مشتری مداری و رسیدگی به موقع به پرونده خسارت خود ،تشکر کرد.

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.

علیرضا خطیری (معاونت اشخاص و مسئولیت) ،در غم
فقدان پدر

ایمان الهوردی (مدیریت بیمه های بدنه اتومبیل) ،در غم
فقدان پدر
معصومه زین العابدین بیگی (مدیریت امور مالی) ،در غم
فقدان مادر

امیرهوشنگ سعیدی اصل (مدیریت امور مالی) ،در غم
فقدان پدر

الهام جنابی (مدیریت بیمههای درمان) ،در غم فقدان مادر

سعید فرجی (مدیریت بیمههای مسئولیت) ،در غم فقدان
مادر

اسرافیل عظیمی (شعبه خسارت جنوب تهران) ،در غم
فقدان مادر
افسانه رضایی (شعبه اردبیل) ،در غم فقدان مادر

اسماعیل مرادی مزرعه نو (شعبه استان یزد) ،در غم
فقدان مادر

مسعود عزتینیا ،مشاور مدیر بیمههای بدنه اتومبیل در امور
آموزش
مهدی صفری ،دبیر شورای ساماندهی امور بایگانی و امحاء اوراق
راکد (با حفظ سمت)
رقیه کاظمی الی ،سرپرست دفتر معاونت فنی بیمههای اموال
یعقوب حاتمی ،رییس شعبه استان خراسان شمالی
حبیب کریمی ،رییس شعبه خوی
محمد رمضانی ،سرپرست شعب استان همدان
سیدمحمدمهدی جلیلی صدر ،سرپرست شعبه مدنی همدان
رضا شیری ،رییس اداره خسارت شمال تهران در مدیریت
بیمههای بدنه اتومبیل
نادر شیرکول ،رییس اداره کارشناسی در مدیریت بیمههای بدنه
اتومبیل
فرزانه نیازمرقی ،سرپرست اداره صدور ثالث و حوادث راننده
استانها در مدیریت بیمههای شخص ثالث و حوادث راننده اتومبیل
محمدرضا خالدی ،معاون امور بیمهای استان کرمانشاه
محمد کالنترپور ،معاون بیمههای اموال استان خوزستان
مژده نظرزاده ،معاون بیمههای اشخاص و مسئولیت استان
خوزستان
غالمرضا مصالئی ،معاون بیمههای اموال ـ سایر استان فارس
جواد صفائی مهر ،رییس اداره حقوقی منطقه 3
شیرین باقری حصار ،رییس اداره حقوقی منطقه 4
آزاده اردشیری ،رییس اداره حقوقی منطقه 5
مسعود یوسفی ،رییس اداره حقوقی منطقه 6
برای ایشان در انجام وظایف محوله
آرزوی موفقیت داریم.

معصومه نادرخانی (شعبه گرگان) ،در غم فقدان پدر
حسین امینی (شعبه میانه) ،در غم فقدان مادر

شهریار زاهدی (شعبه مرکزی تبریز) ،در غم فقدان پدر

منیرالسادات تقییان (شعبه بابل) ،در غم فقدان پدر

عبداله ساعدی (شعبه دزفول) ،در غم فقدان فرزند

بازنشستگان

علی رحم محمدی بهاروندی
نصراله فیض آقایی
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آموزش

اصطالحات بیمهای

فراخوان ویژهنامه

شاگردان ممتاز

بنابر اعالم مدیریتهای روابطعمومی و منابع انسانی ،در نظر است 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 شود.
بدینوسیله از همكاران محترم درخواست میشود از
تاریخ  1399/5/1تا  1399/5/15با 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 کنند.

اداره خسارت

Claims Departments

اسناد خسارت

Claims Documents
Claims Expenses

هزینههای رسیدگی به خسارات

Claims Handling Expenses

خسارتهای تحت پوشش

بسیار خوب

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

مشاوره خسارت

Claims Advice

هزینه تصفیه خسارت

گفتنی است به كارنامههايي كه پس از تاريخ مذكور
ثبت شود،ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ـ مقطع ابتدایی (دوره اول و دوم)

ذخیره خسارت

Claim Reserve

 19به باال

ـ مقطع دبیرستان دوره دوم (دهم ،یازدهم و دوازدهم)  18به باال

Claims Incurred

ضریب خسارت

Claims Ratio

تصفیه خسارت

Claims Settlement

طبقه یا رشته بیمهای

مديريت روابط عمومي

Class or Type of Business

پایاننامه
عنوان:

عنوان:

بررسی تاثیر محیط کار و یادگیری سازمانی بر
عملکرد سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی

تأثیر آموزش الکترونیک
بر توانمندسازی نیروی انسانی

نگارش:

نگارش:

(مورد مطالعه:بیمه آسیا)

(مطالعۀ موردی :کارکنان شرکت بیمه آسیا در شهر تهران)
آرزو صالحی

رضا کرمی

(مسئول دایره اداره بازیافت خسارت بیمه های درمان)

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
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چکیده
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر محیط کار و یادگیری سازمانی

در این پژوهش به بررسی تأثیر آموزش الکترونیکی بر توانمندسازی نیروی

حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد نمونه  248نفر تعیین شده

است ،پژوهش حاضر از نظر هدف در حيطه تحقيقات کاربردي ،از نظر
دادهها کمی و از نظر ماهیت و روش تحقیق توصیفی از نوع علی است.
ابزار گردآوري اطالعات این تحقیق پرسشنامه است .پایایی پرسشنامه

با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ باالتر از  0/7محاسبه و برای تعیین
روایی این ابزارها از روایی صوری و محتوایی استفاده شد .همچنین برای

تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون مدل معادالت ساختاری و نرم افزار Pls

استفاده شد.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد ،محیط کار و یادگیری سازمانی بر

علیمعینیان

کارشناسي ارشد ( ) M.Aـ گرایش بیمه

چکیده

این تحقیق برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده میشود که

نگارش:

(کارشناس اداره انتشارات مدیریت روابط عمومی)

1399

این تحقیق ،مدیران و کارکنان بیمه آسیا ،به تعداد 670نفر میباشد .در

بررسی تاثیر عوامل سازمانی و انگیزش
مشتریان بر روی عملکرد شرکت بیمه آسیا

(کارشناس اداره کارشناسی و ارزیابی خسارت بیمههای آتشسوزی)

کارشناسي ارشد ( ) M.Aـ گرایش بیمه

بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی بوده است .جامعه آماری

عنوان:

انسانی شرکت بیمهآسیا در شهر تهران پرداخته شده است .جامعه آماری پژوهش

شامل کارکنان شعب مختلف شرکت بیمهآسیا در شهر تهران ( )N=185و حجم

نمونه منطبق با جامعۀ آماری بود .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامههای
(سنجش آموزش الکترونیکی و پرسشنامۀ توانمندسازی نیروی انسانی) و برای

آزمودن فرضیههای تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد .یافتهها
نشان داد که بین آموزش الکترونیکی و توانمندسازی نیروی انسانی شرکت

بیمۀآسیا در شهر تهران در سطح(  )sig = 0/001و شدت ( )r =0/70همبستگي
مثبت و معناداري وجود دارد .سایر نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر حاکی از

ارتباط معنادار بین آموزش الکترونیکی با مؤلفههای مختلف توانمندسازی نیروی
انسانی را داشت .لذا با توجه به نتایج پژوهش حاضر که نشان از تأثیر آموزش

الکترونیکی بر توانمندسازی نیروی انسانی را دارد به نظر میرسد که در امر

آموزش برای ارتقای مهارتهای شغلی و توانمندسازی کارکنان باید از شیوۀ

آموزش الکترونیکی که امکان دسترسی سریعتر ،هزینههای پائینتر ،تسهیل

عملکرد سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی در میان کارکنان بیمهآسیا
تاثیر معنی داری دارد.

تبادل اطالعات و مهارتهای شغلی را فراهم میکند توجه بیشتری صورت

گیرد.

واژگان کلیدی :محیط کار ،یادگیری سازمانی ،تعهد سازمانی،
عملکرد سازمانی

واژگان کلیدی :آموزش الکترونیکی ،توانمندسازی نیروی انسانی،
احساس معنیداری شغل ،احساس شایستگی در شغل ،احساس داشتن حق
انتخاب ،احساس مؤثر بودن ،احساس اعتماد
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چکیده

صنعت بیمه یک صنعت کامال رقابتی بوده و به سرعت در حال بلوغ و تکامل
است .ساختار صنعت و منابع خاص آن با عملکرد متفاوت شرکت ها پیوند
خورده ،ریسکهای غیر مشخص را افزایش داده و به صورت جدی سود آوری
شرکتهای بیمهای را زیر سوال برده است .سازمانها باید در کسب مشتری،
حفظ و فروش متقابل برای پاسخ به الزامات و راحتی مشتریان و اطمینان از
سودآوری و درآمد شرکت و ارزش بازار  ،تمرکز داشته باشند.
دانش در مورد ارتباط مشتریان با سازمان و یا محصوالت  /خدمات در مورد
شرکتهای بیمه تا حدودی اندک میباشد .سازمانهای بيمهای به عنوان
سيستم باز با محيط خود در تعاملاند ،بنابراین ناچارند منابع مورد نياز خود را از
محيط تأمين نموده ،خدمات خود را در آن به فروش برسانند و برای ادامه حيات و
اثربخشی ،تغييرات محيطی را تعبير و تفسير نمایند ،بنابراین باید ساختار سازمانی
مناسب با محيطی که در آن فعاليت میکنند را به وجود آورند.

هدف کلی از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر عوامل سازمانی و انگیزش
مشتریان بر روی عملکرد بیمهآسیا میباشد .بر این اساس ما تاثیر دو پارامتر
مستقل که عبارتاند از عوامل سازمانی و انگیزش مشتریان را بر روی عملکرد
شرکت بیمهآسیا بررسی نمودیم برای این منظور پرسشنامهای را که شامل
 46سوال در مورد پارامترها بود ،تدوین کردیم .برای ارزیابی روایی پرسشنامه
از دو روش روایی ظاهری که از نظرات اساتید بهره گرفته شد و روایی سازه
پرسشنامه که از تکنیک تایید عاملی استفاده شد و برای ارزیابی پایایی پرسشنامه
نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده نمودیم .حجم نمونه ما شامل  331نفر
که از طرق فرمول کوکران برای جامعه محدود بود تعیین شد دادهها در این
پژوهش از طریق نرمافزارهای  SPSS 22و  LISREL 9.10مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج حاکی از آن بود که دو پارامتر عوامل سازمانی
و انگیزش مشتریان بر روی عملکرد شرکت بیمهآسیا تاثیرگذار بوده است و در
انتهای این تحقیق نیز محدودیتهای تحقیق ذکر گردید و پیشنهاداتی برای
محققان آینده عنوان شد.
واژگان کلیدی :عوامل سازمانی ،انگیزش ،عملکرد
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آموزش

کتاب «رهبران موفق بهترین سؤالها را می پرسند»
جان سی .مکسول

 ...رهبران فروتن از آنچه هستند راضیاند و نیازی به جلب
توجه دیگران ندارند .آنها از موفقیتهای دیگران لذت میبرند ،به
پیشرفت دیگران کمک میکنند و به آنان فرصت پیروزی میدهند.

آموزشالکترونیکی
در عصر جدید

آنها برای این کار فقط به دیدگاهی درست نیاز دارند.
پاتریک لنچیـونی ،نویسـندهای توانمنـد در زمـینه رهـبری
میگوید« :من فروتنی را باور رهبر به برابریاش با دیگران و
مهمتر بودن اعمال و رفتارش تعریف می کنم».
رهبران موفق اغلب جایگاهی باالتر از دیگران دارند...

یادگیری الکترونیکی به معنای استفاده از فناوریهای الکترونیکی آموزشی به جای کالسهای آموزشی سنتی برای آموزش است .همچنین
این اصطالح به یک دوره آموزشی آنالین ،برنامه آموزشی و هر نوع آموزش آنالین نیز اطالق میشود .به طور کلی هر نوع آموزشی که خارج از
کالس درس و حضور فیزیکی مدرس و به صورت اینترنتی و آنالین برگزار میشود یک نوع آموزش و یادگیری الکترونیکی است .کالسهای
آنالین با اینکه از راه دور و به صورت اینترنتی برگزار میشوند ،اما به اصطالح تعاملیاند و فراگیران قادرند با دبیر دوره آموزشی ،اساتید و
دانشجویان دیگر ارتباط داشته باشند.

▌ ▌تاریخچه آموزش الکترونیکی در جهان
الیوت ماسیه ( )Elliott Masieاولین بار در سال  ۱۹۹۹از واژه
آموزش الکترونیک برای تعریف این خدمت آموزشی نوین بهره برد .پس
از آن تاریخ شهرت واژه آموزش الکترونیک روز به روز گسترش یافت.
با این حساب میتوان قرن  ۲۱را قرن آموزش الکترونیک نامید .قرنی
که در آن رویاهای بشر دیگر رویا نبوده و می توان تصور به وقوع پیوستن
هر نوع فناوری را داشت .فناوریهای آموزشی همواره در حال رشد بوده
و رابطهای مستقیم میان فناوری و آموزش الکترونیک وجود داشته است.
اما دیری نگذشت که آموزش الکترونیک همراه با پیشرفتهای
فناورانهای توانست گوی سبقت را از همه مدلهای آموزشی برباید
و به یکی از مهمترین و اصلیترین مدلهای آموزشی جهان تبدیل
شود.
▌ ▌تاریخچه آموزش الکترونیکی در ایران
عصر آموزش آنالین و از راه دور تقریبا پس از انقالب اسالمی در
اواخر دهه  ۷۰با راهاندازی سامانههای مدیریت یادگیری آنالین نرمافزاری
یا همان lmsها ( )learning management systemsدر
دانشگاه تهران آغاز شد.
نخستین بار دانشگاه تهران  ۹درس را برای دانشجویان دانشگاه تهران
به صورت آموزش از راه دور برگزار کرد و دانشجویان برای اولین بار این
نوع از آموزش را تجربه کردند .وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری نیز پس
از این تجربه خبر از تأسیس اولین دانشگاه اینترنتی در کشور را داد که به
صورت مؤسسه غیر انتفاعی کار خود را آغاز میکند.
▌ ▌آموزش الکترونیکی در عصر جدید
امروزه آموزش آنالین در حوزههای مختلف تاثیرات بسیار زیادی داشته
است .به طوری که اکنون کارمندان به سادگی و با کمترین هزینه و هدر
رفت وقت خود در اداره و یا در خانه خود مطالب را فرا میگیرند .این
شکل از یادگیری همچنین یکی از روشهای محبوب سازمانها برای
آموزش به کارکنان ،همکاران ،مشتریان و ارباب رجوع به حساب میآید و
سازمانها با استفاده از آن میتوانند از نیروی کار و مشتریان خود به شکلی
ویژه حفاظت و نگهداری کنند.
امروزه یادگیری الکترونیک از طریق دستگاههای الکترونیکی همانند
کامپیوتر ،تبلت و حتی موبایل که قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشند
برقرار میشود .همین تنوع در استفاده از دستگاههای الکترونیکی ویژگی
است که به کاربران و فراگیران کمک میکند تا در هر کجا و در هر زمان
بتوانند از آموزشهای آنالین بهره ببرند.
در عصر حاضر اصلیترین مخاطب آموزشهای الکترونیک سازمانها،
مؤسسات خصوصی و دولتی ،مراکز علمی و دانشگاهها هستند .مخاطبان
این دستگاهها که قادر به حضور در کالسهای حضوری نیستند میتوانند
از مزایای برگزاری این دورهها بهره ببرند .همچنین برگزارکنندگان نیز با
کمترین هزینه و به صورت گستردهتر میتوانند دورههای آموزشی خود
را برگزار کنند.
▌ ▌آموزش آنالین کارکنان در سازمانها
پر بازدهترین و پرطرفدارترین حوزه در آموزش الکترونیک ،آموزش
کارکنان مشغول در سازمانهاست .سازمانها از آموزش آنالین برای
مقاصد مختلفی همچون آموزش کارکنان و افزایش کارایی کارمندان
خود بهره میبرند .استفاده از ال ام اس آموزشی برای کارکنان آموزش

را در هر کجا و هر زمانی ممکن میکند و به شدت برای سازمانها به
صرفه و اقتصادی است.
از طرفی آموزش از راه دور آنالین در مقایسه با آموزش به سبک
سنتی به میزان بسیاری انعطافپذیر و مؤثر است .البته آموزش آنالین به
کارکنان زمانی مثمر ثمر خواهد بود که از سامانه ابری مدیریت یادگیری
استانداردی با امکاناتی همچون آزموندهی ،گزارشدهی و ثبت بازخورد
استفاده شود.
▌ ▌آموزش آنالین به دانشآموزان و دانشجویان
یکی از مهمترین تحوالت شگرف حوزه آموزش الکترونیک در جهان با
شکلگیری مفهوم کالس معکوس و هوشمند آغاز شد .در این کالسها
فرایند آموزشی به جای اینکه سر کالس درس انجام شود به صورت از
راه دور و در خانه اجرا میشود و مدرسه و کالس درس تبدیل به فضایی
برای پرسش و پاسخ و تعامل با مدرس و سایر فراگیران برای درک بهتر
مباحث خواهد شد.
دانشگاهها و مراکز آموزشی از پر استقبالترین حوزهها در زمینه
آموزشهای الکترونیکیاند .امروزه دیگر کمتر دانشگاهی را میتوان در
جهان پیدا کرد که به این شکل از آموزش بیتوجه باشد.

مزایای آموزش الکترونیکی برای سازمانها

▌ ▌پایین آمدن هزینههای سازمان
آموزش الکترونیک با از بین بردن نیاز به وسایل آموزشی و جزوات
آموزشی ،کالس و دبیر آموزشی باعث شده است تا محدودیتها و
هزینههای آموزشی به شدت کاهش پیدا کند و در هر کجا و هر زمان
بتوان یاد گرفت.
امروزه با استفاده از ال ام اس آموزشی با هزینه بسیار کمتری میتوان
کالس درس را به صورت گسترده و با تعداد شرکتکننده باال و تنها
حضور یک مدرس برای همه فراگیران برگزار کرد.
▌ ▌صرفه جویی در زمان
ال ام اس این فرصت را به شما میدهد تا قدر وقت را بیشتر بدانید.
درست کردن و اضافه کردن دوره آموزشی و حتی ویرایش دورههای
آموزشی به سرعت و به سادگی در ال ام اسها قابل اجرا هستند.
همچنین زمان زیادی که باید صرف تهیه جزوه و پرینت گرفتن
برگههای امتحانی بشود با  lmsبه سادگی قابل انجام است .و از همه
مهمتر قابلیت چند رسانهای که تنها در آموزش آنالین قابل اجراست و
اجرای آن در محیط کالسی کاری طاقت فرساست ،در آموزش آنالین
بسیار ساده و امکان پذیر شده است.
▌ ▌باال بردن کارایی و بهرهوری

آموزش الکترونیکی فراگیران را قادر میسازد تا در کثری از ثانیه و
بسیار ساده دوره آموزشی را طی کنند و نتایج آن را در کارایی خود ببینند.
شرکتکنندگان همچنین از اینکه به سادگی و در هر کجا و هر زمان
میتوانند آموزشها را ببینند و مرور کنند بسیار از این شیوه آموزشی
راضی خواهند بود.
▌ ▌حفظ محیط زیست
با اینکه اثرات مثبت آموزش الکترونیک برای محیط زیست واضح

و آشکار است ،اما کمتر به آن پرداخته میشود .اگر سازمانی دغدغه
محیط زیستی داشته باشد همین یک مزیت باید کافی باشد تا تصمیم
به مهاجرت از شیوه سنتی آموزش به شیوه مدرن آموزش آنالین بگیرد.
آموزش آنالین استفاده از کاغذ در فرایند آموزشی ادارات و سازمانها
را کاهش میدهد و در کنار صرفهجویی در هزینهها باعث میشود تا
محیط زیست از آسیب این مواد کربنی در امان بماند و دیگر نیازی به
چاپ گسترده کتابها و جزوات آموزشی نباشد و در نتیجه بتوانیم جهان
بهتر و سبزتری بسازیم.
▌ ▌یادگیری آنالین در سال ۲۰۲۰
پیشرفت فناوری هیچگاه متوقف نمیشود و در سال  ۲۰۲۰نیز شاهد
پیشرفتهای شگرفی در حوزه آموزش خواهیم بود .پیشرفتهایی که با
پیدایش تکنولوژیهای جدید آموزشی و غیر آموزشی و بهرهگیری از
فناوریهای مدرن در حوزه آموزش به دست آمده است.
از پیشرفتهای تکنولوژیهای آموزشی در سال  ۲۰۲۰میتوان به پنج
تغییر مهم آموزش آنالین به شرح زیر اشاره کرد.
1 .1سریعتر شدن آموزش
در سال  ۲۰۲۰شاهد سرعت گرفتن آموزش آنالین خواهیم بود که این
مهم از طریق ساخت پلتفرمهای آموزشی جدید همچون  Ponoptoو
 Amazon Pollyمیسر شده است.

2 .2آموزش سرگرمی
سال  ۲۰۲۰را سال آموزش سرگرمی ( )Edutatinmentنامیده اند.
در این سال بازیهای آموزشی کمک میکنند تا فراگیران و به خصوص
کودکان با بازیهای آنالین هم سرگرم شوند و هم مطالب جدید را
بیاموزند و فرایند خستهکننده آموزش تبدیل به فرایندی جذاب و بسیار
درگیر کننده میشود.

3 .3تجزیه و تحلیلهای آموزشی
قدرتی که الاماسها در زمینه تجزیه و تحلیل آموزشها ایجاد خواهند
کرد پیشرفت مهم دیگری است که در سال  ۲۰۲۰شاهد آن خواهیم بود.
از این طریق میتوان آموزشها را به سادگی و با تکیه بر قدرت تجزیه و
تحلیل دادههای بزرگ ( )big dataعملی کرد.

4 .4هوش مصنوعی
پیشرفت بعدی در زمینه هوش مصنوعی است .هوش مصنوعی فرایند
آموزش را کارآمدتر ،عاری از خطا و سادهتر کرده است .هوش مصنوعی
باعث ایجاد فرآیندهای آموزشی چند زبانه بدون نیاز به نیروی انسانی
خواهد شد و در نتیجه به میزان بسیاری در هزینهها و زمان صرفهجویی
خواهد شد .شخصیسازی آموزش هم شعار دیگر دنیای آنالین آموزش
برای سال  ۲۰۲۰است.
5 .5یادگیری با واقعیت مجازی
یادگیری از طریق تجربه و واقعیت مجازی یکی از بزرگترین رویاهای
بشر در سال  ۲۰۲۰خواهد بود .همانطور که میدانیم بهترین روش برای
یادگیری تجربه و لمس موضوع آموزشی است .فقط کافیست تصور کنید
که موضوع آموزشی مورد نظر را بتوانید با واقعیت مجازی لمس و تجربه
کنید .سال  ۲۰۲۰آغازی خواهد بود برای یادگیری به این روش و اتفاقات
عجیب دیگر.
منبع :وبسایت Farayad.co
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ترفندهای جالب بازاریابی
شرکت بیمهای اکسا درصنعت بیمه
ازآنجایی که تنوع محصوالت بیمهای در بازارها رشد چشمگیری داشته،
شرکتهای بیمهای هم در تالش هستند تا با صرفه جویی در وقت ،بر
تعداد مشتریان خود اضافه کنند.
به گزارش روابطعمومی به نقل از چابک آنالین ،با وجود اینکه شرکتهای مختلفی
که محصوالت و خدمات مشابهی را در صنعت بیمه ارائه میدهند ،شرکت بیمهای اکسا
( )AXAاز طریق دیگری فعالیت کرده و میدرخشد.
براساس این گزارش ،دیجی مایند سوشال ( )Digimind Socialکه ابزاری برای بررسی رسانههای اجتماعی و کاربرد آن در تجارت
است ،با ارائه محتوا و تجربیات جذاب توانسته به شرکت اکسا را در جذب مشتری یاری کند .یکی از خدماتی که دیجی مایند به اکسا ارائه
کرده است ،جذب اعتماد و گزارشنویسی است .از منظر رقابتی ،این شرکت با ایجاد اعتماد و ارتباط بین ذینفعان داخلی و خارجی توانسته
از شرکتهای دیگر متمایز شود.
این گزارش میافزاید :این شرکت با استفاده از «دیجی مایند» قادر به تولید گزارشهای ماهانه از نظرات مخاطبان ،تاثیرگذاری برند
وبررسی میزان انصاف این شرکت ،بدون حاشیهسازی است .این اطالعات به ذینفعان داخلی نگرشی واضح نسبت به عملکرد شرکت داده
که منجر به تصمیمگیری سریعتر و آگاهانهتر میشود .عالوه بر این ،چنین بستری به مشاغل و تجارتها این امکان را میدهد ،تا از روند
و بینش شبکههای اجتماعی ،وبالگها ،انجمنها و دیگر موارد بهره ببرند و در نتیجه شرکتها را قادر به درک بهتر نیازها ،خواستهها و
مشکالت مصرفکنندگان میسازد .از طرفی دیگر ،دسترسی به چنین اطالعاتی به شرکت اکسا امکان ایجاد روابط بهتر و جلب بیشتر اعتماد
مخاطبان خود با محصوالت ارائه شده را فراهم میکند.
براساس این گزارش ،یکی از نقاط قوت شرکت اکسا مشتری محور بودن است و این شرکت معتقد است که باید شناسایی خواستهها و
انتظارات مشتریان در اولویت قرار بگیرد .این شرکت عقیده دارد که توجه به بسترهای اجتماعی آن را قادر میسازد تا اظهارات مصرفکنندگان
را که به صورت آنالین و آفالین اتفاق میافتد ،بشنود و این امر سبب میشود اکسا بتواند کیفیت ،جذابیت و محتوای مناسبی ارائه داده و
همچنین کمپینها و تجربیات جدید را توسعه دهد .تیم تعامل دیجیتال به این شرکت کمک میکند تا سواالت مناسبتری برای بیمهگذاران
تهیه شود تا به بهبود تجربیات مشتری نسبت به این شرکت کمک کند .این سواالت به گونهای طراحی میشوند تا تمام سواالت و
نگرانیهای مصرفکنندگان بیمه را پوشش داده و به آن پاسخگو باشند.
این گزارش میافزاید ،در سال  ، 2018شرکت اکسا کمپین خود را برای ارتقاء زندگی سالمتر پایهگذاری کرد .تجزیه و تحلیلی که توسط
دیجی مایند بعد از این کمپین صورت گرفت؛ نشان داد که این کمپین تعداد زیادی بازخورد مثبت دریافت کرده است .این اطالعات به اکسا
کمک کرد تا برای راهاندازی استراتژیهای بعدی در بازاریابی دیجیتال برنامهریزی کرده و بر استراتژیهای اثبات شده تمرکز کند.
براساس این گزارش ،بازاریابی از طریق اینفلوئنسرها نیز از دیگر روشهای شرکت اکسا برای جذب مشتری به شمار میرود ،اما نکته مهم
در این امر ،شناسایی افراد مناسب با موضوع و هدف است .بازاریابی از طریق اینفلوئنسرها در سالهای اخیر بطور چشمگیری رشد کرده
است و همچنان در استراتژی های بازاریابی دیجیتالی بسیاری از شرکتها نقش اساسی دارد و پیشبینی میشد درآمد این صنعت در سال
 2020به  10میلیارد دالر برسد.
از مزایای بازاریابی توسط اینفلوئنسرها میتوان به دفاع از برند ،افزایش آگاهی نسبت به محصوالت و افزایش فروش آنها اشاره کرد .اگرچه
تمام این مصادیق زمانی عملی میشوند که انتخاب درستی در این امر صورت بگیرد .اکسا از اینفلوئنسرهای بینالمللی که تعامل عمیقی با
مردم دارند ،برای تاثیرگذاریهای کالن استفاده میکند .اینفلوئنسرها معموال با مخاطبان خود دارای ارتباط خوبی هستند که این امر سبب
افزایش تاثیرگذاری تبلیغات انجام شده توسط آنها میشود.

بیمهدر
ایران و جهان

از سوی بیمه مرکزی منتشر شد:

گزارش آمار اولیه عملکرد
صنعت بیمه در سال ۱۳۹۸
اهم آمار عملکرد صنعت بیمه در سال  ۱۳۹۸از سوی
بیمه مرکزی منتشر شد.
به گزارش روابطعمومی به نقل از اداره کل روابطعمومی و امور
بینالملل بیمه مرکزی بر اساس این آمار ،مبلغ حق بيمه توليدي و
خسارت پرداختي به ترتيب در حدود ۵۹/1و  33/3هزار ميليارد تومان
است و بدین ترتیب رشد حق بيمه توليدي و رشد خسارت پرداختی
نسبت به سال گذشته به ترتیب در حدود  ۳۵/8و ۱۸/2درصد است.
ت بيمه
همچنین در بررسی سهم شرکتهای بیمه در بازار ۹ ،شرك 
به ترتیب :ايران ۳۱/4درصد ،آسیا  ۱۰/2درصد ،دانا  ۸درصد ،دی۸/6
درصد ،پاسارگاد  ۵/۵درصد ،البرز ۵/3درصد ،پارسیان  4/۸درصد ،کوثر
 ۴/1درصد و معلم  ۴درصد ،در مجموع حدود  ۸۰/1درصد از حق بیمه
تولیدی بازار را به خود اختصاص داده و ۱۹/9درصد مابقی حق بیمه،
توسط  ۲۰شرکت بیمه دیگر تولید شده است که احتمال دارد سهم
شرکتهای بیمه پس از حسابرسی صورت های مالی آنها نسبت به
آمار اولیه تغییر اندکی داشته باشد.
در ادامه این گزارش ،نسبت خسارت بازار با حدود  ۸/4واحد کاهش
در مقايسه با سال قبل ۵۶/3درصد اعالم شده است که در محاسبه این
نسبت (حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حقبيمه توليدي برحسب
درصد) ،مبالغ خسارتهاي معوق ،ذخاير حقبيمه ،كارمزد شبكه فروش
و هزينههاي اداري ـ عمومی شرکتهای بیمه در نظر گرفته نميشود.
ی درمان ،حوادث راننده و شخص
در سال  ،۱۳۹۸سه رشته بیمها 
ثالث ـ مازاد (به ترتیب با  ۷۳/1 ،۷۳/9و ۶۷/4درصد) نسبت خسارتي
باالتر از بازار بيمه داشتند.
بر اساس این گزارش ،در سال گذشته حدود  ۸۰/7ميليون بيمهنامه
صادر و حدود  ۲۳/9ميليون فقره خسارت پرداخت شده است که نسبت
به سال گذشته به ترتيب ۱۴/3درصد افزایش و  51/7درصد کاهش
داشته است .شایان ذکر است ،کاهش در تعداد موارد خسارت پرداختی
به دلیل کاهش ( ۵۵/3درصدی) این تعداد در بیمه درمان با سهم
عمده ( ۸۷/1درصدی) از تعداد خسارتهای پرداختی بازار بیمه بوده
است.
در ادامه سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي و خسارت
پرداختي صنعت بيمه به ترتیب حدود ۶۸/6و ۶۶/1درصد اعالم شده
است.
همچنین سهم  ۳رشته بیمه شخص ثالث و مازاد ،درمان و زندگی
به ترتیب حدود  ۲۲/9 ،۳۴/5و 14/7درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی
بازار بیمه کشور است.
سایر اطالعات تکمیلی مشتمل بر عملکرد صنعت بیمه به تفکیک
رشتههای بیمه و چکیده عملکرد بازار بیمه نیز به این شرح قابل
بهرهبرداری است.
شایان ذکر است تا قبل از بسته شدن صورتهای مالی شرکتهای
بیمه برای سال مالی مذکور ،این آمار جنبه اولیه (مقدماتی) دارد.

کرونا تهدیدی برای تداوم رشد تولید بیمهگران
تحلیلهای «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه»
( )OECDنشان میدهد که رشد مثبت حق بیمه و رشد
درآمد سرمایهگذاری شرکتهای بیمه در سال  ،2019به
دلیل تداوم همهگیری ویروس 19ـ  ،COVIDدر سال
 2020ادامه پیدا نخواهد کرد.

به گزارش روابطعمومی ،براساس تحلیلهای  OECDتولید حق
بیمه در بیشتر کشورها ،در سال  ،2019به خصوص در بخش بیمههای
غیر زندگی ،با افزایش همراه بود .حق بیمه ناخالص تولیدی در  24عدد از
 41کشور ارائه دهنده گزارش در سال  ،2019در هر دو بخش بیمههای
زندگی و غیر زندگی افزایش یافت .در  13کشور ،این رشد فقط در بخش
بیمههای غیر زندگی و در چهار کشور دیگر ،فقط در بخش بیمههای
زندگی ثبت شده است.
بر اساس این گزارش ،انگلیس تنها کشوری بود که در سال 2019

با کاهش حق بیمه تولیدی در بخش بیمههای زندگی و بیمههای غیر
زندگی مواجه شد ،که دلیل آن خروج شرکتهای بیمه از بازار داخلی این
کشور در واکنش به خروج این کشور از اتحادیه اروپا بود.

گزارش  OECDمی افزاید ،روند فعالیت در بخشهای بیمه زندگی
و غیر زندگی در سال  2019درکشورهای مختلف ،بسیار متفاوت بود.
گزارش این سازمان یادآور میشود که میزان رشد حق بیمه عمر از
منفی  29درصد در لیتوانی تا  42/2درصد در ترکیه متفاوت بوده است.
در بخش بیمههای غیر زندگی ،بیشترین رشد به میزان 173/4درصد در
لوکزامبورگ و کمترین رشد به میزان منفی  23/6درصد در انگلیس به
ثبت رسید.
 OECDهمچنین اشاره میکند عالوه بر رشد مثبت حق بیمه
تولیدی در اکثر کشورها ،روند سرمایهگذاری شرکتهای بیمه در 13
کشور از  20کشور ارائه دهنده گزارش در سال  ،2019بدون توجه به زمینه

فعالیت آنها در بیمههای زندگی یا غیرزندگی یا هر دو رشته ،با رشد مثبت
همراه بوده است ،که این امر ناشی از بهبود جهانی بازارهای سهام در سال
 2019پس از رکود در سه ماهه آخر سال  ،2018بوده است.

براسـاس دادههـای اولیه  OECDبه رغم این رشد ،بسـیاری
از کشـورهای جهـان در شـش ماهه نخست سال  ،2020تحت
فشار محدودیتهای اعمال شده دولتها برای کاهش انتشار
ویروس  ،COVID 19قرار داشته اند و بحران فعلی میتواند
حق بیمه مثبت اخیر و رشد سرمایهگذاری گزارش شده توسط
بیمهگران را خنثی کند.

