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«مسعود بادین» مدیرعامل بیمهآسیا شد
هیاتمدیره بیمهآسیا به اتفاق آرا ،مسعود بادین را به عنوان نایب رئیس هیاتمدیره و
مدیر عامل این شرکت انتخاب کرد.
به گزارش روابطعمومی ،در اولین نشست هیاتمدیره جدید بیمهآسیا و در اجرای نظام حاکمیت شرکتی،
اعضای هیاتمدیره به اتفاق آرا ،مسعود بادین را به عنوان نایب رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل بیمهآسیا انتخاب
کردند.
بنابر این گزارش ،فضلاهلل معظمی به عنوان رئیس هیاتمدیره و اسماعیل مهدوینیا به عنوان دبیر هیاتمدیره
انتخاب شدند.
الزم به ذکر است ،در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده بیمهآسیا ،با اکثریت آرای سهامداران ،مسعود
بادین ،فضلاله معظمی ،سید مهدی صادقی ،اسماعیل مهدوینیا و محمدرضا عربی مزرعهشاهی به عنوان پنج
عضو اصلی و مهدی شریفی به عنوان عضو علیالبدل هیاتمدیره بیمهآسیا انتخاب شدند.

اعضای جدید هیاتمدیره بیمهآسیا انتخاب شدند
مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده بیمهآسیا به منظور انتخاب
اعضای جدید هیاتمدیره ،با حضور سهامداران و نمایندگان
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،سازمان بورس و سازمان
حسابرسی و به صورت آنالین برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی ،در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده
بیمهآسیا ،با اکثریت آرای سهامداران ،مسعود بادین ،فضلاله معظمی ،سیدمهدی
صادقی ،اسماعیل مهدوینیا و محمدرضا عربی مزرعهشاهی به عنوان پنج عضو
اصلی و مهدی شریفی به عنوان عضو علیالبدل هیاتمدیره بیمهآسیا انتخاب
شدند.

این گزارش میافزاید ،در این جلسه مسعود بادین مدیرعامل بیمهآسیا در
سخنانی از همراهی و همدلی سهامداران و خانواده بزرگ بیمهآسیا در رسیدن
به اهداف عالیه شرکت قدردانی کرد و از زحمات هیاتمدیره پیشین بیمهآسیا
و تالشهای مهدی شریفی و بهروز ناظمی ،از اعضای سابق این هیاتمدیره،
تقدیر و تشکر نمود.
وی در ادامه ،گزارشی از عملکرد دوساله هیاتمدیره پیشین بیمهآسیا ارائه داد و
گفت :عملکرد بیمهآسیا در این دوسال با وجود شرایط سخت اقتصادی و همچنین
شیوع ویروس کرونا و حضور حداقلی نیروی انسانی ،بسیار درخشان و ارزنده بود؛ به
طوری که تولید حق بیمه شرکت با رشد  40درصدی در  9ماهه اول سال ،1399
به اندازه کل سال گذشته محقق شد.

مسعود بادین با تصریح توانمندی شرکت در ارائه خدمات شایسته بیمهای،
تصویب افزایش سرمایه  949درصدی بیمهآسیا را از حرکتهای بسیار خوب این
هیاتمدیره برشمرد که در فعالیتها و عملکرد فنی آتی شرکت ،تأثیر به سزایی
خواهد داشت.

وی همچنین ،از همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی جمهوری
اسالمی ایران در راستای حرکت رو به رشد و هدفمند بیمهآسیا ،قدردانی کرد.

براساس این گزارش مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده بیمهآسیا به منظور
انتخاب اعضای جدید هیاتمدیره ،در ساعت  10صبح روز شنبه  20دی ماه سال
جاری ،به صورت آنالین در ساختمان شماره یک بیمهآسیا برگزار شد.

سیدمهدی صادقی

سید مهدی صادقی ،دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مدیریت
دولتی ،گرایش منابع انسانی است و پیش از این به عنوان مدیر کل گذرنامه نهاد
ریاست جمهوری ،معاون خدمات فرودگاهی ایرانایر ،مدیرعامل هواپیمایی ایران
ایرتور ،مدیـرعامل شرکت فالکـون قشم ،رییس هیأتمدیره و مدیرعامل شرکت
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران ،استاندار استان قم ،مدیرعامل هولدینگ
سورینت قشم و مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی کشور فعالیت
داشته است.
اسماعیل مهدوینیا

اسـماعیل مهـدوینیا دارای مدرک کارشنـاسی حسـابداری و کارشناسی ارشد
مدیریت دولتی است و سمتهایی همچون مدیرکل امور اداری و مالی استانداری
گلستان ،رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان گلستان ،عضو هیأت عامل
و معاون اداری و مالی بیمه مرکزی ،عضو هیأتمدیره و معاون مالی ،اقتصادی و
منابع انسانی بیمهآسیا و عضو هیأتمدیره بیمه دانا را در کارنامه فعالیت خود دارد.
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انتخاب مسعود بادین به عنوان مدیرعامل:

تداوم شایسته ساالری در بیمهآسیا

سهامداران بیمهآسیا ،به عضویت مسعود بادین ،فضلاله معظمی ،سید مهدی صادقی ،اسماعیل مهدوینیا و محمدرضا
عربی مزرعهشاهی به عنوان پنج عضو اصلی و مهدی شریفی به عنوان عضو علیالبدل رای مثبت دادند .همچنین در
نخستین جلسه هیاتمدیره جدید ،بار دیگر به اتفاق آرا ،مسعود بادین به عنوان نایب رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل
شرکت بیمهآسیا برگزیده شد .این انتخاب در اجرای نظام حاکمیت شرکتی صورت گرفته است ،که نشان میدهد ثبات
مدیریت در شرکت بیمهآسیا به عنوان بزرگترین شرکت بیمه غیردولتی کشور ،برخاسته از رضایت و اعتماد سهامداران
و البته بیمهگذاران است.

به گزارش روابطعمومی به نقل از دنیای بیمه ،از منظر بیمهگذاران،
حسن شهرت و ایفای به موقع تعهدات در هنگام بروز خسارتها یک
معیار کلیدی برای انتخاب بیمهگر به حساب میآید و این امر محقق
نخواهد شد ،مگر اینکه سکانداران شرکتهای بیمه همانند بیمهآسیا در
عملیات بیمهگری بر رعایت حداکثری الزامات فنی در برآورد خسارتها
و ریسکها ،صیانت همزمان از حقوق بیمهگذاران و سهامداران و البته
احترام گذاشتن به حقوق ذینفعان تاکید داشته باشند.

مسعود بادین در حالی دوباره به عنوان نایب رئیس هیأتمدیره و
البته مدیرعامل بزرگترین شرکت بیمهای غیردولتی ایران انتخاب
میشود که رصد تحوالت بیمهآسیا در طی مدتی که او سکان هدایت
شرکت را برعهده گرفته ،نشانگر این واقعیت است که خانواده بیمهآسیا
به امانتداری سرمایه ملی و تکیهگاه مطمئن جامعه ایران در برابر
ریسکها ،سخت پایبند بوده و در راستای بیمهگری و سرمایهگذاری
پایدار ،مطمئن و به دور از حاشیه ،بر اساس اصول و اخالق حرفهای
حرکت میکند.

اعتماد سهامداران به تیم مدیریتی بیمهآسیا و انتخاب دوباره مسعود
بادین به عنوان مدیرعامل بیمهآسیا ،البته روی دیگری هم دارد و آن
اینکه بیمهآسیا در ادامه مسیر راه دشواری را در پیش دارد زیرا سطح
مطالبات و انتظارات بیمهگذاران و سهامداران افزایش یافته و به همین
دلیل است که حساب بیمهآسیا از دیگر شرکتها جداست .به واقع اکنون
مسعود بادین و همکارانش در بیمهآسیا با پدیده انتظارات و مطالبات
جدید مواجه هستند و وقتی شرکتی موفق میشود جلوتر از برنامه
پیشبینی شده حرکت کند و حق بیمه تولیدی  9ماههاش به اندازه
حق بیمه تولیدی کل سال  1398باشد ،این هدف نانوشته در ذهن همه
شکل میگیرد که آینده بیمهآسیا متفاوت و متمایز از دیگر رقبا خواهد
بود ،چرا که بیمهآسیا در پیشرفت از خودش هم سبقت میگیرد.

در واقع دشواری مسئولیت هدایت بیمهآسیا نه فقط رقابت با دیگر
شرکتها بلکه به کیفیت عملکردها در حفظ اعتماد فزاینده سهامداران
و بیمهگذاران برمیگردد .به همین جهت است که بادین راه دشوارتر از
کارنامه موفق دو سال گذشته را در پیش دارد تا بتواند سرآمد بودن و
ممتاز بودن بیمهآسیا را تثبیت کند .از این منظر شاید بتوان از رقم خوردن
فصل تازهای در کارنامه بیمهآسیا خبر داد ،که نشانگر سیر تحوالت آینده
در صنعت بیمه هم خواهد بود .این تحول البته در خصوص بیمهآسیا با
توجه به افزایش  949درصدی سرمایه شرکت ،به عنوان گام نخست

رخ خواهد داد و دست کم بسیاری از نسبتهای مالی و شاخصهای
بیمهگری از جمله حضور قدرتمندتر بیمهآسیا در پذیرش ریسکهای
بزرگتر و استراتژیک اقتصادی ،تغییر خواهد کرد ،که نتیجه آن افزایش
و پایداری روند سودآوری شرکت و تاثیر مثبت بر عملیات فنی آینده
خواهد بود.
آنچه که بیمهآسیا را در آینده متفاوتتر و متمایزتر از دیگر شرکتها
خواهد کرد ،بستگی به این دارد که افق دید مدیران و البته سهامداران
این شرکت معطوف به برنامهریزی بلندمدت باشد .از هم اکنون به نظر
میرسد مسعود بادین و همکارانش در حال طرحریزی برنامهای برای
متحول کردن شرکت بر اساس نیازهای آینده هستند .در واقع بیمهآسیا
میتواند و باید همچنان که به گذشته خود تکیه میکند ،از تجربههای
قبلی خود پلهای به سمت آینده مطلوبتر و پایدارتر بسازد.

واقعیت این است که بیمهآسیا ،یک سرمایه ملی و دارای اعتبار جهانی
برای کشور است و صیانت از این سرمایه مهم یک ضرورت به حساب
میآید .بیمهآسیا را میتوان در آینده یک شرکت همچنان پیشرو و ممتاز
نگه داشت ،به شرط اینکه سهامداران نگاه بلندمدت داشته باشند و افق
دیدشان به آینده ،برخاسته از چشمانداز روشنی باشد که از هم اکنون
نمایان است .بیمهآسیا در آینده میتواند یک شرکت آنالین و تمام
هوشمند بیمهای ،برترین در صنعت بیمه از حیث شفافیت در رقابت،
سهم مطمئن و باکیفیت از بازار بیمه ،متفاوت در سودآوری و بیمهگری
و همچنان تکیهگاه مطمئن برای بیمهگذاران باشد.
هرچند در ارزیابی عملکرد یک شرکت بیمهای همواره نگاهها به
صورتهای مالی و نسبتها و سهمهاست ،اما آنها که به آینده نظر
دارند ،نخست سعی میکنند که در مسیری گام بردارند که زیرپای آنها
سفت و محکم باشد و استحکام مالی ،ثبات مدیریتی ،دانش فنی ،تعهد
و تخصص کارشناسی بیمهآسیا را تنها نمیتوان در شاخصهای محدود
نظیر توانگری مالی و  ...جستجو کرد چرا که کیفیت سرمایهها و منابع
مادی و غیرمادی نهفته در درون خانواده بیمهآسیا یک دارایی باکیفیت
و ارزشمند است و وقتی همراه با چاشنی اعتماد و رضایت فزاینده
سهامداران و بیمهگذاران باشد ،خود نشانهای است از اینکه بیمهآسیا
را باید متمایز دید و ممتاز .از حاال به بعد مدیران ،کارشناسان و کارکنان
بیمهآسیا مسئولیت فراتر از گذشته دارند چرا که خودشان باعث شدهاند
سطح مطالبات و انتظارات از بیمهآسیا باال برود!

رئیس کل بیمه مرکزی :بیمهآسیا یک شرکت خوب و توانمند است
رئیس کل بیمه مرکزی :بیمهآسیا یک شرکت بیمهای چابک ،چاالک
و پربازده است
دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران :بیمه آسیا پیشرفتهای بسیار
خوبی بدست آورده است
مدیرعامل :نرخشکنی سبب بیاعتمادی جامعه به صنعت بیمه میشود
مدیرعامل :لیست بدهکاران بزرگ شرکتهای بیمهای در صورتهای
مالی در دسترس است
مدیرعامل :تبلیغات در صنعت بیمه نباید گمراهکننده باشد
مدیرعامل بیمهآسیا در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا ضرورت و سازو
کار «صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» را تشریح کرد
مدیرعامل :سود سرمایهگذاری بیمهآسیا به  ۱۱هزار و  ۱۶۳میلیارد
ریال رسید
روابطعمومی«:مسعود بادین» ،مدیرعامل بیمهآسیا شد
روابطعمومی :پیام مدیر عامل با محوریت قدردانی از اعضای
هیاتمدیره ،سهامداران ،مدیران و کارکنان بیمهآسیا
روابطعمومی :انتخاب مسعود بادین به عنوان مدیرعامل :تداوم شایسته
ساالری در بیمهآسیا
روابطعمومی :اعضای جدید هیاتمدیره بیمهآسیا انتخاب شدند
روابطعمومی :تقدیر بیمه مرکزی از بیمهآسیا
روابطعمومی :مدیران بیمهآسیا از تالش مدیرعامل و هیاتمدیره
سابق قدردانی کردند
روابطعمومی :تقدیر شبکه فروش بیمهآسیا از عملکرد مدیرعامل و
هیاتمدیره
روابطعمومی :شعبه انقالب بیمهآسیا در اهواز افتتاح شد
روابطعمومی :بیمهآسیا ،شرکت دخانیات ایران را تحت پوشش قرار داد
روابطعمومی :بیمهآسیا طرح بخشودگی صد در صدی جرائم بیمه
شخص ثالث را اجرا میکند
روابطعمومی :مرکز مشاوره تخصصی بیمهآسیا ،در عسلویه راهاندازی
میشود
روابطعمومی :افزایش 10برابری سرمایه بیمهآسیا ثبت شد
روابطعمومی :رئیس شعب بیمهآسیا در استان خوزستان ،رئیس هیات
رییسه شورای هماهنگی این استان شد
روابطعمومی :بیمهآسیا در رتبه اول لیگ ۹۹
روابطعمومی :بیمهآسیا خسارت بیمه عمر جانباختگان کرونا در جزیره
کیش را پرداخت کرد
روابطعمومی :ثبت تراز مثبت  3167میلیارد تومانی بیمهآسیا با رشد
 62درصدی
روابطعمومی :شرکت نفت و گاز پارس از خدمات ارزنده بیمهآسیا
قدردانی کرد
روابطعمومی :شعبه بیمهآسیا در بند ماهشهر افتتاح شد
روابطعمومی :افتتاح ساختمان شماره هفت بیمهآسیا
روابطعمومی :پنجمین جشنواره فروش بیمههای عمر و پسانداز آغاز
شد
روابطعمومی :اعالم آمادگی بیمهآسیا برای بررسی و پرداخت
خسارتها در منطقه زلزلهزده سی سخت
روابطعمومی :بیماری کرونا تحت پوشش بیمهآسیا
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  ،24اقتصاد 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،
شروع ،صبح اقتصاد ،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
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اخبــــار

مدیرعامل در جمع مدیران حراست صنعت بیمه:

نرخ شکنی سبب بیاعتمادی جامعه به صنعت بیمه میشود
مدیرعامل بیمهآسیا ،در جمع مدیران حراست صنعت
بیمه ،از چالشهای فروش آنالین ،نرخ شکنی و کارمزد
شبکه فروش سخن گفت.

به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین ،نایب رییس هیاتمدیره و
مدیرعامل در نشست مدیران حراست شرکتهای بیمه که به میزبانی
بیمهآسیا برگزار شد ،ضمن قدردانی از تالش مدیران حراست صنعت
بیمه ،گفت :حراستها چشم بیدار نظام بوده و انتظار میرود آنان
مخاطرات و چالشهای فرا روی دستگاههای اداری را به موقع و دقیق
شناسایی و پیشگیری کنند.
وی در ادامه ،در ارتباط با فروش بیمه در فضای مجازی ،با اشاره به
تاکید ویژه مقام معظم رهبری درخصوص توجه به فعالیت در شبکههای
مجازی ،به لزوم دقت و نظارت در زمینه فعالیتهای بیمهگری در فضای
آنالین اشاره کرد.

مدیرعامل با ارزیابی مثبت از حضور استارتاپها در صنعت بیمه کشور
گفت :حضور استارتاپها سبب ایجاد رقابت بین شرکتهای بیمه و
همچنین موجب ارائه سریع خدمات ،امکان مقایسه شرایط بیمهنامهها
و عدم حضور فیزیکی مشتریان صنعت بیمه میگردد .از سوی دیگر،
علیرغم این مزایا ،به دلیل نبود ساختارهای زیربنایی مناسب در فضای
آنالین ،شاهد چالشهایی همچون ایجاد رقابت ناعادالنه ،گمراهی
بیمهگذار در انتخاب بیمهگر ،بیکاری نمایندگان و صدور بیمهنامه در
سایتهای غیرواقعی و غیرمجاز ،هستیم.

وی تصریح کرد :در این عرصه نیاز به یک کار متفاوت با استفاده از
ظرفیت حداکثری و البته فنی درون صنعت ،مشارکت با افراد و افکار
خالقانه و ایدهپرداز و البته بهبود محیط کسب و کار شرکتها برای
برداشتن موانع و ایجاد برخی ساختارهای حقوقی ،فنی و اجرایی داریم.

مدیرعامل در ارتباط با پدیده ضد رقابتی و ناسالم نرخشکنی ،بیان
داشت :ابتدا باید این فرهنگ بر کسب و کار بیمهگران حاکم شود که
نرخشکنی یک امر مذموم و غیرقابل دفاع است و نتیجه آن به زیان کل
صنعت بیمه و حتی در بلندمدت به ضرر شرکتهایی خواهد بود که
نرخشکنی را به عنوان یک سیاست رقابتی تعریف میکنند.
وی در ادامه با تقسیمبندی نرخشکنی به علنی و پنهان ،بیان داشت:
نرخشکنی علنی پایین آوردن نرخ است و در نرخشکنی پنهان ،احتمال
دارد در میزان فرانشیز و میزان تعهدات ،کمفروشی به وجود بیاید.

مدیرعامل تصریح کرد :نتایج این نرخشکنی سبب میشود بیمهگر

نتواند به دلیل کمبود نقدینگی ،در زمان بروز حادثه ،خسارتها را به
درستی پرداخت کند و نتیجه این اتفاق ،بیاعتمادی بیمهگذاران و جامعه
به شرکتهای بیمه است.

مسعود بادین تصریح کرد :هرگونه انحراف در کسب و کار و نادیده
گرفتن اصول حرفهای باعث تزلزل در رقابتها و ضربه زدن به کل
صنعت میشود .باید نرخشکنی و کمبیمهگری در فروش از طریق کم
کردن تعهدات شرکتهای بیمهگر یا نادیده گرفتن الزامات فنی در ارتباط
با ریسک بیمهگری ،جدی گرفته شود و برای آن به یک اجماع نسبی ،اما
دارای استحکام برسیم و سازوکارهایی برای بستن دریچههای نرخشکنی
تعریف و به اجرا گذاشته شود.

نایب رییس هیأتمدیره ،در ارتباط با موضوع کارمزد نمایندگان ،با
تاکید بر لزوم اصالح مقررات در این مورد ،افزود :پرداخت پلکانی کارمزد،
نیاز به بازنگری دارد و در صورت اصالح ،شاهد کاهش ریسک در صنعت
بیمه کشور خواهیم بود.

گفتنی است ،علیاکبر ترکاشوند ،مدیرکل دفتر حراست بیمه مرکزی
ج.ا.ا .نیز در ابتدای این نشست در سخنانی با تبریک انتخاب مجدد
مسعود بادین به عنوان مدیرعامل بیمهآسیا ،ایشان را فردی شایسته و با
پشتکار کم نظیر در صنعت بیمه توصیف کرد.
وی در ادامه گزارشی از عملکرد حوزه کاری خود ارائه نمود و اظهار
امیدواری کرد با همکاری ،پشتکار و تالش خانواده بزرگ صنعت بیمه
کشور ،روند رو به رشد و مسیر موفقیت این صنعت ،تداوم پیدا کند.

مرکز مشاوره تخصصی بیمهآسیا در عسلویه راهاندازی میشود
بیمهآسیابهمنظورارتقایسطحدانشبیمهایشرکتهای
پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس ،مرکز مشاوره تخصصی
بیمه را درمنطقه ویژه اقتصادی عسلویه راهاندازی میکند.

به گزارش روابطعمومی از منطقه ویژه اقتصادی عسلویه ،مسعود بادین
نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل در نشست مشترک با مدیرعامل
و مسئوالن شرکتهای پتروشیمی پازارگاد ،آریا ساسول ،هنگام ،مبین،
دماوند ،پارس ،صدف ،سبالن ،پروپپلین جم و گاز پارس جنوبی،
در سخنانی با اشاره به ضرورت تعمیم و توسعه صنعت بیمه در حوزه
پتروشیمی کشور و منطقه عسلویه ،گفت :بیمهآسیا آمادگی دارد که به
منظور ارتقای سطح دانش بیمهای شرکتهای پتروشیمی کشور ،نسبت
به افتتاح و راهاندازی مرکز مشاوره تخصصی بیمه در منطقه عسلویه
اقدام کند.

مـدیرعامل در ادامـه افزود :بیمـهآسیا با انـجام نیـازسنجـیهای علمی
و کاربردی الزم درخصوص اولویتهای بیمهای منطقه عسلویه ،خدمات
شایسته بیمهای در تمام رشتههای بیمهای را به تمام شرکتهای فعال
در این منطقه ارائه میکند.
همچنین در این نشست مدیران و مسئولین شرکتهای پتروشیمی،
با استقبال از پیشنهاد مدیرعامل بیمهآسیا ،تمایل و موافقت خود را با
گسترش همکاری با شرکت بیمهآسیا اعالم کردند.
گفتنی است در این نشست ،معاونین فنی مدیرعامل در بیمههای اموال،
اشخاص و مسئولیت ،معاون امور استانها و شبکه فروش ،سرپرست
منطقه پنج بیمهآسیا و رییس شعب بیمهآسیا در استان بوشهر ،مدیرعامل
را همراهی میکردند.

بیمهآسیا طرح بخشودگی
صد در صدی جرائم
بیمه شخص ثالث را اجرا کرد

طرح بخشودگی صد در صدی جرائم موضوع بند ب ماده
 24قانون بیمه اجباری شخص ثالث ،از ابتدای بهمن ماه
سال جاری در بیمهآسیا اجرا شد.

به گزارش روابطعمومی و بنا بر اعالم معاونت نظارت بیمه مرکزی
جمهوری اسالمی ایران به مناسبت ایام ا ...دهه مبارک فجر ،صد در
صد مبلغ جریمه موضوع بند ب ماده  24قانون بیمه اجباری شخص
ثالث (جرائم فقدان سابقه بیمهنامه) مشمول بخشودگی گردید.

بنا بر این گزارش ،این تسهیالت صرف ًا به کلیه دارندگان وسایل
نقلیه موتوری زمینی که از تاریخ  99/11/1تا  99/11/30به شعب،
واحدهای صدور و نمایندگیهای بیمهآسیا در سراسر کشور مراجعه
و بیمهنامه شخص ثالث با مدت اعتبار یک ساله خریداری میکردند
تعلق میگرفت.
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حضور مدیران ارشد صنعت بیمه و شرکت بیمهآسیا
در استان خوزستان
در دومین روز سفر مدیران ارشد صنعت بیمه به استان خوزستان

شعبه انقالب بیمهآسیا در اهواز افتتاح شد

رییس کل بیمه مرکزی:

هر زمـان بخـواهیم
از یک شـرکت خوب
و توانمند بیمـهای نام
ببریم به بیمهآسیا اشاره
میکنیم.

در دومین روز سفر مدیران ارشد صنعت بیمه به استان
خوزستان ،شعبه انقالب بیمهآسیا در اهواز با حضور رئیس
کل بیمه مرکزی و مدیران عامل شرکتهای بیمه افتتاح
شد.
به گزارش روابطعمومی ،رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی
ایران در آیین افتتاح شعبه انقالب بیمهآسیا با اشاره به اینکه شرکت
بیمهآسیا یک شرکت بیمهای خیلی خوب و با ارزش است و هر زمان
بخواهیم از یک شرکت خوب و توانمند نام ببریم به بیمه آسیا اشاره
میکنیم ،اظهار امیدواری کرد سهم بزرگ ترین بیمه خصوصی کشور از
صنعت بیمه کشور ،تا پایان سال به  12درصد افزایش پیدا کند.
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران با ارزشمند دانستن
افتتاح شعبه انقالب بیمهآسیا در اهواز در ایاما ...دهه مبارک فجر ،گفت:
این حرکت پیوند و پیوستگی بین انقالب ،خدمت و ارزشهای واقعی
را ترسیم کرده است که میبایست به مسئوالن بیمهآسیا تبریک گفت.

دکتر سلیمانی با تصریح کم تر شدن فاصله سهم بیمه ایران و سهم
بیمهآسیا اظهار داشت :بیمه ایران یک شرکت دولتی است که به عنوان
پشتیبان شرکتهای بیمه خصوصی در صنعت بیمه کشور عمل میکند.

رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران با اشاره به شعار
جهش تولید بیان داشت :مصداق واقعی امروز این شعار در استان
خوزستان است که بایستی با همراهی و همگامی مدیران ارشد صنعت
بیمه کشور جهش خدمت و تولید را در این استان شاهد باشیم.
دکتر سلیمانی حضور مدیران ارشد صنعت بیمه کشور را در استان
خوزستان ،به فال نیک گرفت و گفت :با توجه به اینکه ضریب نفوذ
بیمه در استان خوزستان از میانگین کشوری پایینتر است ،امیدواریم با
تالش خانواده بزرگ صنعت بیمه کشور شاهد جهش نفوذ بیمه در این
استان شهیدپرور باشیم.

نـایــب ریــیــس
هیأتمـدیـره و مـدیرعامل
بیمهآسیا:

مـدیـــران ارشــد
صنعـت بیمـه کشور،
باید برای توسعه این
صنعت ،پیمان اتحاد و
همدلی ببندند.
مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل نیز ضمن
تشکر از حضور مدیران ارشد صنعت بیمه ،افتتاح نود و نهمین شعبه
بیمهآسیا در کشور را در ایاما ...دهه فجر به فال نیک گرفت.

مدیرعامل در ادامه به چالشهای صنعت بیمه کشور پرداخت و
با اشاره به نرخشکنی و رقابت ناسالم در صنعت بیمه و سوءاستفاده
برخی بیمهگذاران از این وضعیت گفت :مدیران ارشد صنعت بیمه
کشور ،باید برای توسعه این صنعت ،پیمان اتحاد و همدلی ببندند.

مسعود بادین با اشاره به اتفاقات بسیار خوب در صنعت بیمه کشور
در چند سال اخیر اظهار داشت :یکی از مهمترین دغدغههای صنعت
بیمه بازبینی درآمد شبکه فروش است که باید به صورت جدی به
آن پرداخته شود.

نایب رئیس هیاتمدیره با اشاره به اینکه در بیمهآسیا  95درصد
پرتفوی مربوط به شبکه فروش است ،اصالح قوانین کارمزد
نمایندگان را مورد تاکید قرار داد.

دبیـر کـل سنـدیـکای
بیمهگران ایران:

بـیـمــهآ سـیــــا
پیشـرفـتهای بسیار
خـوبی به دسـت آورده
است.

مسعود بادین با تصریح لزوم بازبینی پلکانی بودن و دولتی
بودن کارمزد نمایندگان ،بیان داشت :انتظار ما این است که برای
پیشگیری از انحراف در موضوع کارمزد نمایندگان ،کارمزد دولتی به
خصوصی نزدیک شود.
مدیرعامل در ادامه با تاکید بر این موضوع که بیمهآسیا به وظایف
بیمهگری و ارائه خدمات شایسته به بیمهگذاران به خوبی عمل کرده
است ،گفت :هدف اصلی ما ارتقای بیمهآسیا در تمامی سطوح و اداره
پرتفوی است که امیدوارم با همدلی و همراهی مثالزدنی خانواده
بزرگ بیمهآسیا ،تداوم پیدا کند.
مسعود بادین در پایان با تشکر و قدردانی از عملکرد درخشان
کارکنان بیمهآسیا ،تداوم موفقیتهای بزرگترین بیمه خصوصی
کشور را در همدلی و هوشمندانه عمل کردن دانست.
دکتر کریمی ،دبیر کل سندیکای بیمهگران ایران نیز در این
مراسم با ارزیابی مثبت از هماهنگی و همراهی خوب هیاتمدیره
بیمهآسیا ،گفت :بیمهآسیا به عنوان بزرگترین بیمه خصوصی کشور
با افت و خیزهای فراوانی همراه بوده که با مدیریت ارزنده آقای
بادین توانسته است پیشرفتهای بسیار خوبی در دو سال اخیر به
دست آورد.
دبیر کل سندیکای بیمهگران ایران در ادامه با تاکید بر تکریم
مشتریان ،افزود :پرداخت خسارتها به زیاندیدگان با حداکثر توان
و حسن نیت ،خدمت صنعت بیمه کشور به مردم است.
گفتنی است در مراسم افتتاح شعبه انقالب بیمهآسیا در اهواز،
رییس کل بیمه مرکزی ،دبیر کل سندیکای بیمهگران ایران و
مدیران عامل شرکتهای بیمه حضور داشتند.
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حضور مدیران ارشد صنعت بیمه و شرکت بیمهآسیا
در استان خوزستان

سفر مدیران ارشد صنعت بیمه به استان خوزستان

حضور مدیران ارشد صنعت بیمه و شرکت بیمهآسیا
در استان خوزستان
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حضور مدیران ارشد صنعت بیمه و شرکت بیمهآسیا
در استان خوزستان

دیدار مدیران ارشد صنعت بیمه و مدیران بیمه آسیا با استاندار خوزستان

نشست مدیرعامل و هیأت همراه با شبکه فروش ـ هتل نیشکر اهواز

حضور مدیران عامل و مدیران ارشد صنعت بیمه در سایت شناورهای دریایی
جزیره مینو (اسکله اروندرود)

اهدای حکم ریاست شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان خوزستان به
سرپرست منطقه هشت بیمهآسیا

حضور مدیران ارشد صنعت بیمه و شرکت بیمهآسیا
در استان خوزستان
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بازدید مدیرعامل و هیأت همراه
از شعبه دزفول

بازدید مدیرعامل و هیأت همراه
از شعبه آبادان

بازدید مدیرعامل و هیأت همراه
از شعبه خرمشهر
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اخبــــار

به مناسبت ایام دهه فجر:

شعبه بیمه آسیا در بندر ماهشهر
افتتاح شد.

به گزارش روابطعمومی ،در پنجمین
روز سفر مدیران ارشد بیمهآسیا به استان
خوزستان ،شعبه بندر ماهشهر بیمهآسیا
طی مراسمی با حضورمسعود بادین ،نایب
رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل ،معاونین
مدیرعامل ،تنی چند از مدیران ،سرپرست
منطقه هشت و روسای شعب استان و
شبکه فروش افتتاح شد.
بنا بر این گزارش ،همچنین در این
مراسم نماینده ولی فقیه و امام جمعه بندر
ماهشهر ،فرماندار و فرماندهان نیروی
انتظامی این بندر و تعدادی از مدیران
شرکتهای پتروشیمی ،اداره کل دارایی
شهرستان و روسای سایر شرکتهای
بیمه در ماهشهر ،حضور داشتند.

در آیین افتتاح شعبه بندر ماهشهر،
مسعود بادین ،نایب رئیس هیاتمـدیره
و مدیرعامل در سخنانی ضمن تبریک
ایام دهه فجر انقالب اسالمی و همچنین
میالد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)
و روز زن ،افتتاح شعبه بیمهآسیا در این ایام
خجسته را به فال نیک گرفت و تبریک
گفت.
مـدیرعـامل در ادامه اظهـارات خود
با اشاره به لزوم حرکت در مسیر شعار

شعبه بیمهآسیا در بندر ماهشهر افتتاح شد

جهش تولید ،گفت :بیمهآسیا به عنوان
یک شرکت بیمهای در شرایط جنگ
اقتصادی ظالمانه ،توانسته است به خوبی
به وظیفه بیمهگری خود عمل کند.
مسعود بادین با تاکید بر این موضوع که
بیمهگذار باید امنیت فکری و روحی داشته
باشد ،اظهار داشت :بیمهآسیا با توانگری
مالی سطح یک مورد تایید بیمه مرکزی،
توانمندی علمی ـ فنی و کادر مجرب ،با
تمام توان آماده ارائه خدمات بیمهای در
این منطقه است و امیدواریم با حمایت
مسئولین محلی ،پرچم خدمت بیمهای
بیمهآسیا به شکلی ماندگار در منطقه باال
باشد.

نایب رییس هیأتمدیره با تصریح
قدمت  61ساله بیمهآسیا در ارائه خدمات
بیمهای ،اظهار داشت :بیمهآسیا با رصد و
نیازسنجی بازار بیمهای استان خوزستان،
آماده همکاری صد در صدی با صنایع
پتروشیمی این منطقه است و به طور حتم
با توسعه همکاریهای متقابل و اعالم
نیازهای بیمهای ،بیمهنامههای مورد
درخواست تهیه و ارائه خواهد شد.
مسعود بادین از تسهیل انجام امور
بیمهای در منطقه با افتتاح شعبه ماهشهر
و تفویض اختیارات بیشتر به این شعبه
خبر داد.

مدیرعامل با اشاره به فرارسیدن روز زن
و اعالم آغاز برگزاری جشنواره فروش
بیمههای عمر و پسانداز بیمهآسیا با
تخفیفهای ویژه به خریداران ،توصیه
کرد ،با خرید و اهدا بیمهنامههای عمر و
پسانداز به بانوان در این مناسبت فرخنده،
میتوانیم گامی در جهت توسعه صنعت
بیمه کشور برداریم.
امام جمعه بندر ماهشهر در سخنانی با
اشاره به آوازه بیمهآسیا در سراسر کشور

از بیمه به عنوان یکی از پیش نیازهای
توسعه کشور نام برد.

وی در ادامه بیمه را عنصر آرامش
جامعه و ملت خواند و با اشاره به اینکه
بندر ماهشهر از ظرفیت و پتانسیل باالیی
برخوردار بوده و به عنوان قطب صنعت
محسوب می شود بر پشتیبانی و وجود
بیمه ی مورد اعتماد و دارای قدمت باالی
 60سال برای رسیدن به آرامش صنعت و
جامعه تاکید کرد.

امام جمعه بندر ماهشهر در بخش
دیگری از سخنان خود با اشاره به این
موضوع که استکبار و دشمنان نظام دنبال
مطرح کردن ناکارآمدی جامعه اسالمی در
مدیریت نظام سیاسی و دینی و زمینههای
دفاعی ،اقتصادی و اجتماعی است ،از بیمه
به عنوان یکی از ابزارهای توسعه کشور
نام برد و همچنین نقش آن را در پیشرفت
حرکت های اقتصادی ،تجاری ،توسعه و
حمل و نقل مثمرثمر خواند.

نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1399
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اخبــــار

با حضور رییس کل بیمه مرکزی:

آیین افتتاحیه ساختمان شماره
هفت بیمهآسیا با حضور رئیس
کل و هیات عامل بیمه مرکزی
ایران ،نایب رئیس هیاتمدیره
و مدیرعامل ،اعضای هیاتمدیره،
معاونین مدیرعامل و تنی چند از
مدیران بیمهآسیا برگزار شد.

ساختمان شماره هفت بیمه آسیا افتتاح شد

به گـزارش روابـطعمـومـی ،دکتـر
سلیمانی ،رئیس کل بیمه مرکزی و هیات
همراه ضمن بازدید از طبقات مختلف
ساختمان شماره هفت بیمهآسیا و گفتگو
با مدیر و کارشناسان مدیریت بیمههای
درمان ،از نزدیک در جریان فرآیند صدور
بیمهنامه ،معرفینامه و پرداخت خسارت
بیمههای درمان قرار گرفتند.

دکتر سلیمانی ،رییس کل بیمه مرکزی
در سخنانی با تصریح این موضوع
که بیمههای درمان نیاز اولیه کشور و
پراهمیت است ،اظهار داشت :حرکت
بیمهآسیا در تمرکز بیمههـای درمـان
در سـاختمان شماره هفت بسیار خوب و
نشاندهنده نگاه تخصصی مدیران آن به
مقوله درمان است.

رئیس کل بیمه مرکزی در سخنانی
با اظهار خوشحالی از تسویه بیمهآسیا
با بیمارستانها در مدت زمان کمتر از
دو هفته ،بیان داشت :تسویه به موقع
شرکت بیمهآسیا با بیمارستانها و پرداخت
هزینههای آنها ،خدمت به بیمهگذارانی
است که از خدمات درمانی استفاده
میکنند و موجب رضایتمندی آنان از
بیمهآسیا و صنعت بیمه کشور میشود.
دکترسلیمانی با تاکید بر این موضوع که
بیمهآسیا میتواند به عنوان شرکت پیشرو
در الکترونیکی کردن بخش درمان عمل
کند ،بیان داشت :با الکترونیکی کردن
فعالیت به ویژه در بخش درمان میتوانیم
نظارت و کنترل بیشتری داشته باشیم و
جلوی پرداخت خسارتهای غیرواقعی را
بگیریم.

دکتر سلیمانی با تشکر از مدیرعامل و
هیاتمدیره بیمهآسیا و ارزیابی مثبت از
گزارش عملکرد دو ساله بیمهآسیا ،گفت:
گزارش دو ساله بیمهآسیا نشاندهنده
عملکرد مناسب و پیشرفت بوده است و
امیدواریم این روند در سالهای آتی تداوم
داشته باشد.
مسعود بادین نایب رئیس هیاتمدیره
و مدیرعامل بیمهآسیا در سخنانی ،ضمن
تبریک و گرامیداشت فرا رسیدن ایام اله
دهه فجر و طلیعه چهل و دومین سال
از حیات پربار انقالب اسالمی ،با اشاره
به  61سال قدمت بیمه آسیا و افتتاح
یکصدمین شعبه آن در این ایام ،تکریم
اربابرجوع و رفع مشکل بیمهگذاران را از
اولویتها و دغدغههای شرکت بیمهآسیا
برشمرد.
مدیرعـامل بیمهآسـیا خدمـاتدهی
با کیفیـت و مشتریمداری را اولویت
شرکت بیمه آسیا دانست.

مسـعود بادیـن در ادامـه با ارزیـابی
مثبت از عملکرد بیمهآسیا در دو ساله
اخیر ،گفت :با توجه به وجود هزینههای
پرسنلی جانبی در شعب ،هدف بیمهآسیا از
افتتاح ساختمانها و شعب جذب پرتفوی

نمیباشد؛ بلکه هدف واالی بیمهآسیا
خدماتدهی به بیمهگذاران در کوتاهترین
زمان و مطلوب بودن خدمات قابل ارائه
میباشد.
نایب رییس هیاتمدیره با تاکید بر این
موضوع که حق بیمه تولیدی بیمهآسیا در
 9ماهه اول سال  1399معادل حق بیمه
تولیدی کل سال  1398میباشد گفت:
حق بیمه تولیدی با رشد  39درصدی
به  60میلیارد ریال رسیده که این نشان
از عملکرد مثبت دو ساله هیأتمدیره
بیمهآسیا میباشد.
مدیرعامل با تصریح روند رو به رشد
آمار و عملکرد بیمهآسیا ضمن بررسی
عملکرد رشتههای بیم ه شخص ثالث،
درمان و عمر و پسانداز در مقایسه با دو
سال گذشته و با اشاره به کاهش نسبت

خسارت ،عملکرد مثبت شرکت را نشان از
مناسب بودن پرداخت خسارتها دانست.

وی در پایان در آئین افتتاحیه ساختمان
شماره هفت که به صورت آنالین ،برگزار
شد ،با اشاره به مواردی همچون مقایسه
نسبت خسارت در  2سال گذشته و نه
ماهه سال  ،99صدور معرفینامه آنالین
بیمههای درمان ،مقایسه صدور و خسارت
شرکت بیمهآسیا در بین شرکتهای بیمه
پذیرفته شده در بورس ،روند افزایش
قیمت سهام افزایش سرمایه شرکت
از  230میلیارد تومان به  2413میلیارد
تومان ،افزایش شعبههای جدید از جمله
مجتمع بیمههای زندگی برای اولین
بار در صنعت بیمه ،سرمایهگذاری در
شرکتهای بورسی و سپرده های بانکی،
مقایسه ذخایر خسارت معوق ،فعالیت

مستمر بیمهآسیا در حوزههای مسئولیت
اجتماعی ،برگزاری پنجمین دوره جشنواره
بیمههای عمر و پسانداز ،افزایش حقوق
و وامهای پرسنل ،برگزاری دورههای
آموزشی ویژه پرسنل و شبکه فروش
و اجرای آییننامه  96و جذب بیش از
 1600نماینده بیمههای زندگی و ...
تداوم روند رو به رشد شرکت بیمهآسیا
را نوید داد.

دکتر قریشی ،رییس بسیج وزارتخانهها
و ادارات در سخنانی با تقدیر و تشکر از
فعالیت دو ساله مسعود بادین ،نایب رییس
هیأتمدیره و مدیرعامل بیمه آسیا ،گفت:
افتخار جامعه بسیجی کشور این است که
مدیرعامل بیمهآسیا به عنوان فرمانده
بسیج این شرکت با عملکرد خوبشان
توانسته اند ارائه خدمات بیمهای به مردم

را به بهترین نحوه در این برهه زمانی،
ساماندهیکنند.
رییس بسیج وزارتخانهها و ادارات
در ادامه با اشاره به انتخاب مدیرعامل
بیمهآسیا به عنوان مدیر تراز انقالب
اسالمی در سال  1399اظهار امیدواری
کرد که تمامی مدیران صنعت بیمه
کشور در طرح کارمند و مدیر تراز انقالب
اسالمی سال  1400مشارکت کنند.
پایان بخش آیین افتتاحیه ساختمان
شماره هفت بیمهآسیا ،اهدای انگشتر
سـربازان خـدا توسـط سردار کمالی از
همرزمان سردار سلیمانی به مسعود بادین،
نایب رییس هیأتمدیره ومدیرعامل
بیمهآسیا بود که توسط ایشان به دکتر
سلیمانی ،رییس کل بیمه مرکزی به
عنوان نماد صنعت بیمه کشور اهدا شد.
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بیمهآسیا در مسیر توانگری و توانمندی

افتتاح شعبه بیمه آسیا در منطقه آزاد چابهار با حضور رئیس کل بیمه مرکزی و دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران

افتتاح مجتمع تخصصی بیمه های زندگی باحضور
رئیس کل و هیات عامل بیمه مرکزی ایران

راه اندازی شعبه اهر

راه اندازی شعبه بهشهر

افتتاح شعبه بندر شهید رجایی

راه اندازی شعبه بندر ماهشهر
افتتاح شعبه جنوب شرق استان تهران همزمان با والدت با
سعادت امام حسن عسکری (ع)

افتتاح شعبه بیمه آسیا در منطقه آزاد ماکو

اجرای طرح درجه بندی شعب با تصویب هیات مدیره
و اجرای معاونت امور استان ها و شبکه فروش

افتتاح واحد خسارت مشکین شهرهمزمان
با هفته دولت

افتتاح شعبه ویژه پرداخت خسارت خودروهای سنگین

ساخت شعبه جام جم اردبیل

راه اندازی شعبه انقالب اهواز

تشکیل مجامع فصلی در سه دوره

افتتاح شعبه مرکزی بیمه آسیا در تهران

ساخت و راه اندازی شعبه بابل

راه اندازی شعبه بندر ماهشهر

راه اندازی شعبه سیرجان

تداوم همکاری فی مابین بیمه آسیا و شرکت
ماموت برای پنجمین سال

انعقاد تفاهم نامه فی مابین بیمه آسیا و دانشگاه صنعتی شریف

انعقاد قرارداد فی مابین بیمه آسیا و پتروشیمی بندرامام خمینی

انعقاد قرارداد فی مابین بیمه آسیا و گمرک جمهوری اسالمی ایران

جزایر کیش و هندورابی تحت پوشش شرکت بیمه آسیا

انعقاد قرارداد فی مابین بیمه آسیا و سازمان مالیاتی کل کشور

انعقاد قرارداد بیمه آسیا با مرکز خدمات حوزه های علمیه برای ششمین سال متوالی

انعقاد تفاهم نامه پژوهشی فی مابین شرکت بیمه آسیا و پژوهشکده بیمه

انعقاد تفاهم نامه فی مابین شرکت بیمه آسیا و بانک تجارت

بیمهآسیا در مسیر توانگری و توانمندی

اهدای کمک های غیرنقدی بیمه آسیا به مناطق
سیل زده کشور

پرداخت خسارت شرکت بهار خواب کار کیا (استان مازندران)

پرداخت خسارت سیل استانهای گیالن و مازندران

پرداخت خسارت سیل (استان گلستان)

پوشش بیمه ای نمازگزاران نماز جمعه تهران به امامت مقام معظم رهبری

اهدای کمک های غیرنقدی به سیل زدگان استان خوزستان

اهدای کمک های غیرنقدی به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان

ساخت و تجهیز مدرسه شهدای بیمه آسیا در
استان خراسان جنوبی

اختصاص  12میلیارد ریال هزینه چاپ سررسید به تهیه و توزیع نوشت
افزار در بین دانش آموزان مناطق محروم سراسر کشور (طی سه سال)

اهدای  10هزار دست البسه ایزوله به کادر درمان در
بیمارستان های سراسر کشور

تقدیر وزارت بهداشت از بیمه آسیا برای اطالع رسانی گسترده
در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

ساخت و تجهیز مدرسه شهدای بیمه آسیا در استان
آذربایجانشرقی

دیدار با جانبازان دوران دفاع مقدس در آسایشگاه ثار اهلل

انتخاب بیمه آسیا
به عنوان برند محبوب بیمه ای

انتخاب مدیرعامل بیمه آسیا به عنوان «مدیر ملی جهادی»

اعطاینشانویژه«روابطعمومیپاسخگو»وتندیس«روابطعمومیبرتر»
بهروابطعمومیبیمهآسیا درهفدهمینجشنوارهبرترینروابطعمومیایران

ساخت و تجهیز مدرسه شهدای بیمه آسیا در استان
سیستان و بلوچستان

دریافت گواهی نامه ایزو 9001

انتخاب مدیرعامل بیمه آسیا به عنوان «عضو هیات رئیسه
سندیکای بیمه گران ایران»

معرفی مدیرعامل بیمه آسیا به عنوان «مدیر ارشد تعالی گر
ارتباطی» درشانزدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

اعطای لوح «ستاره طالیی روابط عمومی
در هشتمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران

انتخاب مدیرعامل بیمه آسیا به عنوان «مدیر ملی جهادی»

انتخاب مدیرعامل بیمه آسیا به عنوان «مدیر تراز انقالب اسالمی»
از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی
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اخبــــار

رئیس کل بیمه مرکزی:

بیمهآسیا یک شرکت بیمهای چابک ،چاالک و پربازده است
بیمهآسـیا جـزو شـرکتهای
بیمـهای خـوب ،باارزش ،چابک،
چاالک و پربازده در ارائه خدمات
بیمهای به مردم است و به عنوان
یک شرکت معتبر و برند شناخته
میشود.
به گزارش روابطعمومی ،دکتر سلیمانی،
رییس کل بیمه مرکزی در آیین افتتاحیه
ساختمان شماره هفت بیمهآسیا با تبریک
ایام اهلل دهه مبارک فجر و لزوم ارائه
خدمات خوب بیمهای به مردم و ایجاد
رضایتمندی ،گفت :ساختمان و تجهیزات
جدید ،ابزاری است که میتواند در ارائه
خدمت بهتر به مردم مورد استفاده قرار
گیرد.

رییس کل بیمه مرکزی با تصریح این
موضوع که بیمههای درمان نیاز اولیه
کشور و پراهمیت است ،اظهار داشت:
حرکت بیمهآسیا در تمرکز بیمههای
درمان در ساختمان شماره هفت
بسیار خوب است که نشاندهنده نگاه
تخصصی مدیران آن به مقوله درمان
است.

دکترسلیمانی با اظهار خوشحالی از
تسویه بیمهآسیا با بیمارستانها در مدت
زمان کمتر از دو هفته ،بیان داشت:
تسویه به موقع شرکت بیمهآسیا با
بیمارستانها و پرداختهای هزینههای
آنها ،خدمت به بیمهگذارانی است که از

خدمات درمانی استفاده میکنند و موجب
رضایتمندی آنان از بیمهآسیا و صنعت
بیمه کشور میشود.

رییس کل بیمـه مـرکزی فعالیت
صحیـح و درسـت شـرکتهای بیمه
در دو حوزه شخـص ثالث و درمان را
موجب مشروعیت و مقبولیت بخشیدن
به صنعت بیمه کشور در سطح جامعه
دانست.
دکتـر سلیمـانی عـدم آشنایی مردم
با قوانیـن و مقررات بیمهای را یکی از
مشکالت صنعت بیمه کشور برشمرد و
گفت :بیمـه مرکـزی و شـرکتهای
بیمه میبایست با تمهیداتی در جهت
فرهنگسـازی بیمـه در جامعه حرکت
کنند که اثرات بسیار خوبی در صنعت
کشور خواهد داشت.
رییس کل بیمه مرکزی ،پرهیز از
نرخ شکنی به ویژه در بیمههای درمان
را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت :ارائه
نرخ فنی در عین رقابت باید منطقی باشد
و شرکتهای بیمه با ارائه نرخهای فنی
منطقی ،در زمان پرداخت خسارت ،دچار
مشکل نشوند .بیمه مرکزی درخصوص
نرخ فنی غیرمنطقی به طور حتم ورود
میکند.

دکتر سلیـمانی با اشاره به کـارکنان
خوب و مسلط به کار در شرکت بیمهآسیا،
گفت :شرکتهای بیمه در نهایت باید به

دنیای بیمه از رقابت بیمهگران گزارش میدهد

بیمهآسیا در رتبه اول لیگ ۹۹

بیمهآسیا ،بیشترین سهم از کل حق بیمه تولیدی را به خود اختصاص
داده است.

به گزارش روابطعمومی به نقل از دنیای بیمه ،شرکت بیمهآسیا رتبه نخست را در بین
شرکتهای بیمه غیردولتی بورسی کشور از حیث سهم از بازار و فروش در اختیار دارد و
در  ۹ماه نخست امسال بیش از شش هزار و  ۵۶میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده که
 17/5درصد از کل فروش  ۱۴شرکت بیمه بورسی را به خود اختصاص داده و در رتبه
اول قرار گرفته است.

بنابر این گزارش ،بیمهآسیا با گذشت  ۹ماه از سال  ،۹۹بالغ بر دو هزار و  ۸۹۰میلیارد
تومان خسارت پرداخت کرده که در بین  ۱۴شرکت در رتبه دوم و پس از بیمه دانا قرار
میگیرد و  17/4درصد از کل خسارت پرداخت شده توسط شرکتها ،مربوط به شرکت
بیمهآسیا بوده است.

این گزارش میافزاید ،نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی در پایان آذرماه  ۹۹شرکت
بیمهآسیا  47/7درصد برآورد میشود که از میانگین نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی
 ۱۴شرکت ( 48/2درصد) پایینتر است.

شرکتهای بیمهآسیا ،دانا و دی به ترتیب بیشترین سهم از کل حق بیمه تولیدی را به
خود اختصاص دادهاند .البته در بخش خسارتهای پرداختی بیمه دانا،آسیا و دی به ترتیب
در رتبه اول تا سوم جا خوش کردهاند.

مجموع فروش  ۱۴شرکت جنرال بیمهای که گزارش عملکرد خودشان را ماهانه
منتشر میکنند ،در پایان آذرماه امسال به بیش از  ۳۴هزار و  ۵۲۲میلیارد تومان رسیده
و کل خسارتی که آنها پرداخت کردهاند اندکی بیش از  ۱۶هزار و  ۶۳۶میلیارد تومان
برآورد شده است.

در حال حاضر تنها  ۱۴شرکت بیمهای شامل بیمهآسیا ،دانا ،دی ،پاسارگاد ،البرز ،کوثر،
پارسیان ،معلم ،ملت ،سامان ،ما ،نوین ،تجارت نو و میهن گزارش عملکرد ماهانه خود را
منتشر میکنند و در اختیار سهامداران خود قرار میدهند و باقی شرکتها به دلیل قرار
داشتن در بازار پایه فرابورس ،الزامی برای شفافسازی و انتشار گزارش عملکرد ماهانه
خود ندارند به همین دلیل سهامداران این شرکتها نمیدانند که روند فروش و خسارت
ماهانه آنها چگونه است.

سمـت الکتـرونیکی کردن فعالیتهای
خود حرکت کنند .میبایست صنعت بیمه
کشـور در کنار سایر سازمانهای حوزه
درمان در ارائه خدمات آنالین درمان
آمادگی کامل داشته باشد.

رییس کل بیمه مرکزی با تصریح این
موضوع که بیمهآسیا میتواند به عنوان
شرکت پیشـرو در الکـترونیکی کـردن
بخش درمان عمل کند ،بیان داشت :با

الکترونیکی کردن فعالیت به ویژه در
بخش درمان میتوانیم نظارت و کنترل
بیشتری داشته باشیم و جلوی پرداخت
خسارتهای غیرواقعی را بگیریم.

دکـتـر سـلیمـانـی در ادامـه افـزود:
الکتـرونیـکی کـردن مـوجـب توسعـه
فعالیتها و کاهش هزینهها میشود و
از نیروهای آزاد میتوانیم در بخشهای
دیگر استفاده کنیم .همچنین در بخش

درمان میتوانیم همکاری خوبی با
استارتاپهای بیمهای داشته باشیم.

رییس کل بیمه مرکزی با تشکر از
مدیرعـامل و هـیاتمدیره بیمهآسیا و
ارزیابی مثبـت از گـزارش عمـلکرد دو
ساله بیمهآسیا ،گفت :گزارش دو ساله
بیمهآسیا نشاندهنده عملکرد مناسب و
پیشرفت بوده است و امیدواریم این روند
در سالهای آتی تداوم داشته باشد.

ثبت تراز مثبت  3167میلیارد تومانی بیمهآسیا
با رشد  62درصدی
بیـمـهآسـیا در سـه فـصـل
نخسـت سـال جـاری توانست
تراز عملیاتی مثبت سه هزار و
 167میلیارد تومان را ثبت کند
که نسبت به دوره مشابه سال
گذشته شاهد رشد  62درصدی
و نسبت به 12ماه سال گذشته
با رشد 18درصد رو به رو شده
است.
به گزارش روابطعمومی به نقل از
بانکداری ایرانی و براساس تازهترین
گـزارش فعـالـیـت مـاهیانه شـرکت
بیمهآسیا ،منتهی به پایان آذر ماه سال
جاری ،این شرکت توانست در طول 9
ماه نخست سال جاری شش هزار و
 57میلیارد تومان حق بیمه تولید کند
که نسبت به دوره مشابه سال گذشته
نزدیک به  40درصد رشد داشته است
و همچنین در این دوره زمانی دو
هزار و  890میلیارد تومان خسارت
بیمهگذاران ،این شرکت را جبران کرد
که نسبت به دوره مشابه سال گذشته
 22درصد افزایش داشته است؛ بنابراین
این شرکت بیمه بورسی در این دوره
 9ماهه توانست از رکورد  12ماه سال
گذشته عبور کند و  36میلیارد تومان

بیشتر از سال قبل حق بیمه تولید کرد.

بیمهآسیا در طی این دوره زمانی،
عالوه برافزایش  40درصدی حق بیمه
تولیدی خود ،که نشاندهنده مدیریت
مطلوب در بخش بازاریابی و گسترش
نفوذ این شرکت در بازار بیمهای کشور
است ،دربخش پرداخت خسارت هم
توانست با کنترل و مدیریت صحیح
ریسک ،میزان افزایش خسارت نسبت
به تولید حق بیمه را کاهش دهد.
میزان رشد پرداخت خسارت در این
دوره زمانی  22درصد و میزان رشد
حق بیمه  40درصد است که نشان
میدهد حق بیمه تولیدی این شرکت
18درصد بیشتر از خسارت پرداختی
رشد کرده است .این موضوع منجر به
کاهش قابل مالحظه هفت درصدی
نسبت خسارت این شرکت شد؛ به
نحوی که نسبت خسارت به حق بیمه،
از  55درصد در پایان آذر سال گذشته
به  48درصد در پایان آذر ماه سال
جاری کاهش یافت.
این شرکت در  9ماه نخست سال
گذشته چهار هزار و  332میلیارد تومان
حق بیمه تولید و در مقابل دو هزار و
 374میلیارد تومان خسارت پرداخت و

تراز مثبت یک هزار  958میلیارد تومان
را ثبت کرده بود.

براسـاس این گـزارش ،بزرگتـرین
شرکت بیمه خصوصی کشور در دوره
یک ماهه آذر ماه سال جاری هم
 698میلیارد تومان حق بیمه تولید و
در مقابل  381میلیارد تومان خسارت
پرداخت کرد و توانست تراز مثبت
 371میلیارد تومان را ثبت کند .این در
حالی است که تراز آذر ماه سال گذشته
بیمهآسیا 81 ،میلیارد تومان بود که
نزدیک به سه برابر افزایش یافته است.

بیمهآسیا در  9ماه نخست سال
جاری بیشترین حق بیمه را به ترتیب
از سه سرفصل ثالث اجباری ،درمان و
بدنه خودرو تولید و همچنین بیشترین
خسارت را هم درهمین سه سر فصل
پرداخت کرد .بیمهنامه شخص ثالث
 33درصد ،درمان  19درصد ،بدنه
خودرو  15درصد و بیمههای عمر
و زندگی  8درصد سهم از حق بیمه
تولید داشتهاند .در پرداخت خسارت هم
ثالث  41درصد ،درمان  22درصد ،بدنه
خودرو  12درصد و بیمههای زندگی 8
درصد سهم داشتهاند.
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اخبــــار

مدیرعامل:

تبلیغات در صنعت بیمه نباید گمراهکننده باشد
گفتمان حقوقی

سند معارض

هدف از تبلیغات بیمهای ،معرفی صحیح خدمات بیمهای
با هدف ایجاد تقاضا در جامعه و تاثیر مثبت بر فروش
بیمهنامه است.

به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین ،نایب رئیس هیاتمدیره و
مدیرعامل با اشاره به تبلیغات اخیر یکی از پلتفرمهای فروش آنالین
بیمهنامه که با واکنش نهاد ناظر هم مواجه شده است ،گفت :ضرورت
دارد تا یک ساز وکاری شفاف در ارتباط با اجرای فصل دوم آییننامه
 71بیمه (مصوب شورای عالی بیمه) تدوین و به اجرا گذاشته شود؛
چرا که هدف سیاستگذاران صنعت بیمه از آییننامه یادشده ،حمایت
از حقوق بیمهگذاران ،بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنهاست.
مدیرعامل با تصریح این موضوع که در فصل دوم آییننامه  71بیمه،
محورهای جهتگیری اطالعرسانی و تبلیغ خدمات بیمهای مشخص
شده ،اظهار داشت :هدف از تبلیغات بیمهای چه توسط شرکتهای
بیمهگر ،کارگزاران رسمی و نمایندگان بیمه ،معرفی صحیح خدمات
بیمهای با هدف ایجاد تقاضا در جامعه و تاثیر مثبت بر فروش بیمهنامه
است.

نایب رئیس هیاتمدیره چالش اصلی این موضوع را این دانست که
عرضهکنندگان بیمه و به طور خاص استارتاپها یا شرکتهایی که به
نحو غیرمستقیم ،اقدام به فروش بیمهنامه در قالب اپلیکیشن یا سایت
(به صورت آنالین) میکنند ،در تبلیغات خود نباید به گونهای اقدام
کنند که موجب گمراهی مردم و بیمهگذاران شود.
وی افزود :از این منظر اگر به ماجرای تبلیغات اخیر نگاه کنیم ،این
مساله روشن است که این تبلیغات نه با هدف معرفی خدمات بیمهای
که بر اساس یک شیوه تبلیغاتی و استفاده از نام و برند شرکتها
صورت گرفته ،که جای تامل و نقد جدی دارد.

مدیرعامل با تاکید بر اهمیت برند شرکتهای بیمهای ،بیان داشت:
واقعیت این است که نام و نشان تجاری شرکتهای بیمهای نمیتواند
و نباید مالک و دستمایه تبلیغات عرضهکنندگان بیمه قرار گیرد؛ چرا
که مخدوشکننده حقوق صاحبان سهام شرکتهای بیمهگر است
و باعث سردرگمی بیمهگذاران برای انتخاب دقیق محصول مورد
نیازشان میشود.

مسعود بادین با استناد به آییننامه ،71گفت :این آییننامه به
صراحت تاکید دارد که عرضهکنندگان بیمه باید از تبلیغات گمراهکننده
پرهیز کنند .تبلیغات گمراهکننده ،تبلیغاتی است که موجب ابهام در
تشخیص محصوالت بیمهای شود ،وعدههایی خارج از پوششهای
بیمهنامه یا افزون بر عملکرد و تعهدات بیمهگر به بیمهگذار داده شود،
با شرایط حاکم بر بیمهنامه همخوانی نداشته و منطبق با قوانین و
مقررات بیمهای و عرف حاکم بر بیمه نباشد.
وی در ادامه اظهار داشت :بهتر است برای اینکه دیگر شاهد تبلیغاتی
نباشیم که ممکن است با شفافیت و رقابت سالم در صنعت بیمه
همخوانی نداشته باشد ،یک وحدت رویهای با مشارکت شرکتهای
بیمه از کانال روابطعمومی شرکتها ،سندیکای بیمهگران و بیمه
مرکزی به عنوان ناظر ایجاد شود .درخصوص موضوع اخیر هم
آییننامه  71اختیار و تکلیف را بر عهده نهاد ناظر گذاشته و موسسات
بیمهای در قبال تبلیغات خود و یا شبکه فروش مسئولیت دارند.

مدیرعامل بیمهآسیا در پایان ،ماده  7آییننامه  71مصوب شورای
عالی بیمه را مورد تاکید قرار داد که اذعان میدارد در مواردي كه بيمه
مركزي تبليغ بيمه را مغاير با قوانين و مقررات تشخيص دهد ،حق دارد
دستور تغيير يا اصالح تبليغ مطابق نظر بيمه مركزي و انتشار مجدد
آن از طريق همان رسانهاي كه تبليغ اوليه از آن طريق منتشر شده
را بدهد یا اینکه از ادامه انتشار تبلیغ جلوگیری کند و یا اقدام دیگری
انجام دهد که نتیجه آن حفظ منافع عمومی باشد.

تقدیر بیمه مرکزی از بیمهآسیا
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،از عملکرد بیمهآسیا در هفته «ایمنی حمل و نقل» تقدیر و قدردانی کرد.

به گزارش روابطعمومی ،مدیر کل روابطعمومی و امور بینالملل بیمه مرکزی ج.ا.ا در نامهای به مدیریت روابطعمومی از همراهی و
مشارکت این شرکت با پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در هفته « ایمنی حمل و نقل» تقدیر و قدردانی کرد.

بنا بر این گزارش ،در بخشی از این نامه آمده است« :تالش سازنده و همراهی شما را در راستای نهادینه سازی و ارتقای فرهنگ
موتورسواری در افکار عمومی پاس میداریم.

این گزارش میافزاید :همزمان با هفته ایمنی حمل و نقل و نامگذاری بیست و ششم آبان ،به نام ایمنی موتورسواران ،بیمهآسیا با همکاری
پلیس راهنمایی و رانندگی استانهای سراسر کشور و با هدف تشویق موتورسواران به استفاده از کاله ایمنی ،به راکبین موتورسیکلتها،
کاله ایمنی اهدا کرد.
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مفهوم اسناد مالکیت معارض :اگر دو سند مالکیت ،جزئ ًا یا کال
از حیث اصل ملکی که موضوع آنهاست یا از حیث حدود ملک یا
حقوق ارتفاقی با هم تعارض داشته باشند و این تعارض با رأی هیات
نظارت موضوع ماده  ۶قانون ثبت احراز شود ،سند مالکیتی که ثبت
آن نسبت به دیگری موخر است ،سند مالکیت معارض تلقی میشود.
به عبارت دیگر ،در مورد تعارض میان اسناد مالکیت ،مطابق فرض
اولیه قانون که در بند  ۱ماده  ۳الیحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی
و اسناد مالکیت معارض مصوب  ۱۳۳۳بیان شده است ،سندی که
زودتر ثبت شده باشد تا زمانی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال
نشده باشد ،علیاالصول معتبر تلقی میشود و سندی که پس از آن
ثبت شده است ،سند مالکیت ثبت موخر نامیده میشود و تا زمانی
که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد ،نامتعبر
دانسته میشود .برای مثال ،اگر برای پالک ثبتی  ،127/1825دو
سند مالکیت ،یکی برای شخص «الف» و دیگری برای شخص
«ب» صادر شده باشد ،اسناد مالکیت ایشان متعارض با یکدیگر
است .الزم به ذکر است ،در خصوص صدور اسناد متعارض برای
یک شخص ،بحث تعارض مطرح نیست و در اینجا ،اشتباه ثبتی
(موضوع مواد  6و  25قانون ثبت) رخ داده است.

مرجع صالح :مرجع صالح برای تشخیص تعارض و تشخیص
سند معارض متفاوت است؛ در خصوص تشخیص تعارض ،مطابق
با الیحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و
بند  5ماده  25قانون ثبت ،اداره ثبت گزارشی از وضعیت تعارض
تهیه کرده و به هیئت نظارت ارائه میدهد و در آنجا در خصوص
وجود تعارض تصمیمگیری میشود .لکن در خصوص مرجع صالح
جهت تشخیص سند معارض ،از آنجا که وجود تعارض مستلزم
زوال حق و ابطال سند معارض است و هیئت نظارت یک نهاد
اداری است و صالحیت ابطال را ندارد ،مرجع قضایی به این مهم
رسیدگی مینماید .در این صورت ،دادگاه بررسی مینماید که کدام
سند مطابق تشریفات قانونی به ثبت رسیده است و حکم به اعالم
بطالن سند معارض (سندی که مطابق تشریفات به ثبت نرسیده
است) میدهد .همچنین ،ممکن است هر دو سند از حیث تشریفات
قانونی شرایط یکسانی داشته باشند که در این صورت ،سندی که
شماره ثبت آن بزرگتر است ،مؤخرالصدور و معارض اعالم میشود.

حقوق دارنده سند مؤخر الصدور :دارنده سند مؤخر الصدور حق
انجام معامله در خصوص ملک مبتلی به را نخواهد داشت .لکن
میتواند حقوق راجع به آن را مثل حق اثبات مالکیت در دادگاه ،به
دیگری انتقال دهد .در صورت انتقال ملک توسط دارنده سند مؤخر
الصدور ،به نظر میرسد که چنین معاملهای غیر نافذ باشد .چراکه
ممکن است نهایت ًا در مرجع قضایی حکم به بطالن سند مزبور صادر
شود که با عنایت به اعالمی بودن حکم مزبور و اثر قهقرایی آن،
معامله منعقد شده نیز باطل خواهد بود.
متعاقب تشخیص تعارض ،هیئت نظارت ،به مالک سند مؤخر
الصدور اخطار میدهد تا ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ رأی هیئت
نظارت ،دعوی ابطال سند مالکیت معارض را در دادگاه صالح (دادگاه
محل وقوع ملک) طرح نماید .در غیر این صورت ،دارنده سند مقدم
الصدور ،با اخذ گواهی عدم اقامه دعوی از مرجع قضایی و ارائه آن به
اداره ثبت ،بطالن سند مؤخر الصدور را درخواست مینماید .این مهم
تنها فرضی است که در آن اداره ثبت به عنوان یک مرجع اداری ،به
معنای واقعی کلمه ،حکم به بطالن سندی میدهد.

استثنائات :برابر تبصره ماده یک قانون افراز امالک مشاع مصوب
 ،1357نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر
گردیده ،تا زمانی که رفع تعارض نشده ،اقدام به افراز نخواهد شد.
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مدیرعامل:

لیست بدهکاران بزرگ
شرکتهای بیمهای
درصورتهای مالی در
دسترس است

اخبــــار

مدیران بیمهآسیا
از تالش مدیرعامل و هیاتمدیره سابق قدردانی کردند

یک دلیل نارضایتی بیمهگذاران به سطح پایین
توانگری مالی شرکتها و ناتوانی آنها در پرداخت به
موقع ودقیق خسارتها برمیگردد که اصالح ترازنامه
شرکتهای بیمهای و الزاماتی که از سوی بیمه مرکزی
ابالغ شده ،میتواند تا اندازه زیادی از این نارضایتیها
کم کند.

«مسعود بادین» درگفت وگو با چابک آنالین ،درخصوص طفره
رفتن شرکتهای بیمهای از اعالم لیست بدهکاران بزرگ خود،
گفت :شرکتهای بیمهای بورسی درصورتهای مالی حسابرسی
شده در بازههای زمانی سه ماهه ،نه ماهه و یک ساله ،بدهکاران
خود را اعالم میکنند که درکدال قابل دسترسی است.
وی ادامه داد :از سوی دیگر ضروری است بدهکاران بزرگ
شرکتهای بیمهای در سامانه بیمه مرکزی ثبت شوند تا در صورت
تمدید قراردادهای بیمهای با این دسته از بیمهگذاران و یا تغییر
بیمهگر آنها ،اقدامات مقتضی از جمله تسویه بدهی ،صورت پذیرد.

مدیرعامل شرکت بیمهآسیا در پاسخ به این پرسش که باتوجه
به نارضایتی تعدادی از بیمهگذاران از شرکتهای بیمهای چرا
شرکتها در اصالح روند رفتار حرفهای خود اقدام خاصی نمیکنند،
گفت :پاسخ به این پرسش هم سهل است و هم دشوار و باید دید
دلیل این نارضایتی چیست؟

بادین اظهارکرد :گاهی ممکن است بخشی از این نارضایتی ناشی
از ضعف آگاهی بیمهگذاران نسبت به حقوق خود و تعهدات قید
شده در بیمهنامه باشد و به همین دلیل این ذهنیت به اشتباه شکل
گرفته که شرکت بیمهای در پرداخت خسارت یا ایفای تعهدات خود
کوتاهی میکند.
وی تصریح کرد :باید برای رفع این ذهنیت منفی ،مردم با حقوق
بیمهای خود و البته کیفیت تعهدات بیمهای و سقف آن اطالع پیدا
کنند و این مسئولیت تنها در قالب یک فرآیند مستمر اطالعرسانی
و فرهنگسازی با مشارکت جمعی بیمهگران ممکن است.

مدیرعامل گفت :یک دلیل دیگر نارضایتی هم به سطح پایین
توانگری مالی شرکتها و ناتوانی در پرداخت به موقع و دقیق
خسارتها برمیگردد که اصالح ترازنامه شرکتهای بیمهای و
الزاماتی که از سوی بیمه مرکزی ابالغ شده ،میتواند تا اندازه
زیادی از این نارضایتیها کم کند.

بادین تاکید کرد که ،نرخشکنی و عدم دریافت به موقع و کامل
حق بیمه از سوی شرکتهای بیمهگر به این ناترازی در صورتهای
مالی شرکتهای بیمهای و همچنین تشدید نارضایتی بیمهگذاران
دامن میزند.

وی گفت :میتوان با رتبهبندی شرکتها از حیث شاخصها
و مولفههای تعیین کننده میزان رضایت بیمهگذاران و انتشار آن
توسط یک نهاد تحقیقاتی به صورت ساالنه تااندازه زیادی به اصالح
رفتار حرفهای شرکتها کمک کرد.

مدیرعامل اظهارکرد :بیمهآسیا به سبب سطح باالی توانگری
مالی و کیفیت ارائه خدمات ،در رتبه نخست رضایت بیمهگذاران
قرار میگیرد وکارنامه شرکت نشان داده که سرمایه اصلی رضایت
حداکثری مشتریان با رعایت شفافیت کامل و پرداخت به موقع و
دقیق خسارتها و ایفای تعهدات است.

بادین اذعان داشت که ،به همین دلیل است که در هنگام فروش
بیمهنامه به مردم تالش میکنیم تا بیمهگذاران نسبت به حقوق
خود واقف شوند و در کسب و کار و رقابت اخالق حرفهای را قربانی
سهمخواهی بیشتر از بازار نخواهیم کرد.

مسعود بادین :عملکرد بیمهآسیا در دو سال اخیر ،با
همدلی اعضای هیاتمدیره و کارکنان شرکت ،بسیار
درخشان بوده است.

به گزارش روابطعمومی ،آیین تقدیر از عملکرد و تالش
مدیرعامل و همچنین هیاتمدیره سابق بیمهآسیا ،با حضور مدیران
شرکت برگزار شد.

بر اساس این گزارش ،در این مراسم که اعضای هیاتمدیره،
معاونان مدیرعامل و مدیران بیمهآسیا حضور داشتند ،مسعود بادین
نایب رییس هیاتمدیره و مدیرعامل در سخنانی ،با قدردانی از
زحمات اعضای پیشین هیاتمدیره ،اظهار داشت :بیمه آسیا در
دوسال گذشته ،در شرایط بسیار سختی اداره شد .اما با وجود شیوع
ویروس کرونا و فشارهای اقتصادی ،خدمات بسیار خوبی ارائه شد و
عملکرد بیمهآسیا در این سالها بسیار درخشان بود.

مدیرعامل افزود :دستاوردهای ارزشمند بیمهآسیا حاصل تالش
همه کارکنان و شبکه فروش در اقصی نقاط کشور بود که همواره
هیاتمدیره را در پیشبرد برنامهها و تحقق اهداف ،یاری میکنند.

نایب رئیس هیاتمدیره ،افزایش بیسابقه تسهیالت رفاهی و
مالی برای کارکنان و شبکه فروش را در این دوره ،از دستاوردهای
مهم و حاصل توجه و تالش ویژه هیاتمدیره به نیروی انسانی به
عنوان سرمایه اصلی شرکت خواند و اظهار امیدواری کرد در آینده
نیز با عملکرد و هماهنگی مناسب در بخشهای مختلف شرکت،

این روند به صورت ایدهآل تداوم پیدا کند.

وی در ادامه ،ماههای پایانی سال را با اهمیت خواند و گفت:
کنترل و نظارت ،ریسکسنجی مناسب و دقت در عملیات بیمهای
در این مدت را باید بسیار جدی بگیریم تا بتوانیم خود را برای سال
آینده آماده کنیم.

مسعود بادین در پایان ،اظهار داشت :اینجانب و اعضای محترم
هیاتمدیره ،دست همراهی کلیه همکاران و شبکه فروش را در
دستیابی به اهداف عالیه شرکت ،به گرمی میفشاریم و از پیشنهادها
و راهکارهای سازنده استقبال میکنیم.

بر اساس این گزارش ،در آغاز این مراسم ،فضل هاشمی ،مدیر
بیمههای شخص ثالث اتومبیل به نمایندگی از مدیران شرکت ،از
دو سال حضور و تالش مدبرانه مدیرعامل و همراهی هیأتمدیره
متعهد ،قدردانی کرد و گفت :پاندومی کرونا و شرایط سخت اقتصادی
باعث نشد تیم مقتدر مدیریتی بیمهآسیا دست از تالش بردارند و
هماکنون ،شاهد دستاوردهای بزرگی در حوزه عملیات بیمهگری،
مالی و سرمایهگذاری هستیم که به اذعان همه کارشناسان و صاحب
نظران ،در صنعت بیمه مثال زدنی است.
وی افزود :نگاه بلند مدت و دوراندیشانه مدیرعامل در شرکت و
اجازه حضور به سالیق مختلف مدیریتی و عملکردی در این مدت،
از ویژگیهای بارز بیمهآسیا در دوسال گذشته بود که سبب شد
دستاوردهای ماندگاری در شرکت به ارمغان آورد.

بیمهآسیا ،شرکت دخانیات ایران را تحت پوشش قرار داد
بیمهآسیا کارکنان و تجهیزات شرکت دخانیات ایران
را تحت پوشش بیمههای درمان ،عمر و حوادث و
بیمههای اموال قرار داد.

به گزارش روابطعمومی ،براساس این قرارداد ،کارکنان شرکت
دخانیات ایران و خانوادههایشان به مدت یک سال تحت پوشش
بیمههای درمان و عمر و حوادث بیمهآسیا قرار میگیرند.

این گزارش میافزاید :ماشینآالت و تجهیزات هشت مجتمع
تولیدی و تحقیقاتی این شرکت نیز تحت پوشش انواع بیمههای
اموال بیمهآسیا قرار گرفتهاند.

گفتنی است ،شرکت دخانیات ایران ،یکی از قدیمیترین
شرکتهای تهیه ،تولید و توزیع تنباکو و دخانیات در ایران است
که از سال  ۱۳۱۶هجری شمسی در ایران فعالیت میکند .شرکت
دخانیات ایران دارای چند مرکز تحقیقاتی ،به منظور دستیابی به

تولید محصوالت کم ضرر است که از مهمترین مراکز تولیدی این
شرکت ،مجتمعهای دخانیات تهران ،گیالن ،گلستان ،آذربایجان
غربی ،اصفهان و مازندران هستند.
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اخبــــار

اعالم آمادگي بيمهآسيا براي بررسي و پرداخت خسارتها
در منطقه زلزلهزده سی سخت

در پي وقوع زلزله در منطقه سی سخت مرکز شهرستان
دنا در استان کهگیلویه و بویر احمد و بروز خسارتهاي
مالي در اين منطقه ،كارشناسان بيمه آسيا به اين منطقه
اعزام شدند.

به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین در گفت و گو با چابک آنالین،
گفت :ساز و کار سرمایهگذاری موسسات بیمهای در آییننامه 97
مصوب شورای عالی بیمه مشخص شده که حدود و سقف یا نصاب
سرمایهگذاری شرکتهای بیمهای را به طور دقیق و شفاف تعیین
میکند.

بر اساس اين گزارش ،آسيبديدگان تحت پوشش بيمهآسيا ميتوانند
برای تشكيل پرونده و دریافت خسارت ،به شعبه بيمهآسيا در شهرستان
یاسوج به نشانی ميدان امام حسين ،ابتداي بلوارامام خميني پالك 43
طبقه اول مراجعه كنند يا با تلفن 07433231404-5تماس بگيرند.

وی ،افزود :حداقل سرمایهگذاری مجاز از محل ذخایر ریاضی سهم
نگهداری شرکتهای بیمهای نزد بانکها و موسسات اعتباری دارای
مجوز از بانک مرکزی 20 ،درصد و حداکثر  60درصد تعیین شده است.

افزایش 10برابری سرمایه بیمهآسیا ثبت شد

شرکت بیمهآسیا با نماد آسیا ،افزایش سرمایه خود را در اداره ثبت شرکتها به ثبت رساند.

به گزارش روابطعمومی به نقل از پایگاه خبری نقدینه ،با توجه به مجوز افزایش سرمایه و تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده روز 24
آذرماه سال جاری ،سرمایه شرکت بیمهآسیا با  21.832میلیارد و  804میلیون ریال افزایش از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها از مبلغ
 2,300میلیارد ریال بهمبلغ  24,131میلیارد و  804میلیون ریال افزایش یافت.
بر این اساس ،افزایش سرمایه بیش از  10برابری آسیا در روز  16دی ماه امسال در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

بیماری کرونا تحت پوشش بیمهآسیا
به گزارش روابطعمومی و به نقل از مدیریت بیمههای عمر و حوادث
بیمهآسیا ،در جهت توسعه فرهنگ بیمه و ایفای نقش حمایتی بیمهآسیا
از پوششهای بیمهای مرتبط با خانواده ،بیمهنامه کرونا با پوشش خانواده
عرضه میشود.

بنابراین گـزارش ،در این بیمـهنامه ،بیمهشـده اصلی و اعضای

خانواده وی در مقابل خطرات فوت ،هزینههای پزشکی بستری شدن
در بیمارستان و غرامت روزانه بیمارستانی ناشی از ابتال به ویروس
کووید ـ  19تا سقف سرمایه  2میلیارد ریال تحت پوشش بیمهای
قرار میگیرند.

این گزارش میافزاید :به منظور رعایت پروتکلهای بهداشتی،
بیمهنامه کرونا با پوشش خانواده ،بیمهآسیا در تمامی شعب و
نمایندگیهای این شرکت در سراسر کشور از طریق کوتاه ترین فرآیند
اداری صادر میشود.

بیمهآسیا خسارت بیمه عمر جانباختگان کرونا
در جزیره کیش را پرداخت کرد
در مراسمی با حضور مسئوالن سازمان منطقه آزاد و
امام جمعه جزیره کیش ،بیمهآسیا خسارت بیمه عمر
سه تن از کارکنان فوت شده سازمان منطقه آزاد کیش
بر اثر ابتال به کرونا را به مبلغ  3میلیارد ریال پرداخت
کرد.

این گزارش میافزید :طبق تفاهمنامه بیمهآسیا و سازمان منطقه
آزاد کیش ،به بازماندگان ساکنان این جزیره برای فوت عادی یا

مدیرعامل با بیان اینکه شرکتهای بیمهای در دایره آییننامه یادشده
موظف به رعایت مقررات هستند ،افزود :شرکتها اجازه دارند منابع
خود را به تفکیک اینکه ناشی از کدام محل باشد ،بر اساس آخرین
صورتهای مالی حسابرسی شده در قالب مشخص شده در آییننامه
سرمایهگذاری کنند.

مسعود بادین افزود :در سرمایهگذاری صنعت بیمه مهم است که
احتیاطهای الزم ،جدی گرفته شود و شفافیت در سرمایهگذاری و متنوع
نگهداشتن سبد سرمایهگذاری شرکتها یک مساله کلیدی است .جنس
مدیریت ریسک سرمایهها و منابع شرکتهای بیمهای متفاوت با دیگر
صنایع محسوب میشود و نمیتوان بیاحتیاطی کرد.

وی ،اظهارکرد :به طور مثال اگر یک شرکت بیمهگر در تیرماه یا
مرداد امسال وارد بازار سهام شده و اقدام به سرمایهگذاری با افق دید
کوتاهمدت کرده باشد ،به صورت حتم شاهد سقوط ارزش داراییهای
خود بوده و جبران آن به سادگی ممکن نیست.

مدیرعامل در ادامه اذعان داشت :سیاست افزایش سپردههای بانکی،
اوراق مشارکت ،صندوقهای سرمایهگذاری و خرید سهام شرکتهای
معتبر بورسی در صدر اهداف سرمایهگذاری شرکت با رعایت آییننامه
 97قرار دارد.

مسعود بادین با بیان اینکه جمع سرمایهگذاری شرکت بیمهآسیا در
پایان سال مالی  1398بالغ بر  32هزار و  546میلیارد و  257میلیون
ریال بوده ،گفت :سود ناشی از این سرمایهگذاریها  3هزار و  848میلیارد
و  414میلیون ریال برآورد شده است.
وی ،افزود :از کل مبلغ سرمایهگذاری شرکت بیمهآسیا در پایان سال
مالی گذشته اندکی بیش از  11هزار میلیارد ریال در قالب سپردههای
بانکی کوتاهمدت و حدود  15/5هزار میلیارد ریال هم به صورت
سپردههای بانکی بلندمدت بوده است.

مدیرعامل ،ادامه داد :در مجموع بیش از  88درصد کل سرمایهگذاری
شرکت بیمهآسیا در پایان سال  98در قالب سپردههای بانکی با نرخ
مصوب بانک مرکزی نزد بانکها بوده است.

مسعود بادین ،گفت :در سال  99با در نظر گرفتن شرایط رشد شاخص
سهام در ماههای نخست سال ،شرکت بیمهآسیا بخشی از منابع خود را
وارد بازار سهام کرد و سود بسیار مناسب و قابل توجهی نصیب شرکت
شد.

به گزارش روابطعمومی ،در مراسمی با حضور مسئوالن سازمان
منطقه آزاد و امام جمعه جزیره کیش ،چک خسارت بیمه عمر سه
تن ازکارکنان فوت شده سازمان منطقه آزاد کیش بر اثر ابتال
به کرونا ،به مبلغ  3میلیارد ریال (هر نفر یک میلیارد ریال) به
خانوادههای این عزیزان اهدا شد.

بنابر این گزارش ،غالمحسین مظفری ،مدیرعامل سازمان منطقه
آزاد کیش با بیان اینکه بیمه عمرو حوادث با بیمهگری شرکت
بیمهآسیا به عنوان تضمین و امنیت برای کارکنان سازمان و
شرکتهای تابعه و همچنین بومیان کیش در نظر گرفته شده است،
گفت :شیوع ویروس کرونا ارکان زندگی بشر را در جهان تحت تاثیر
قرار داد که با کنترل و مبارزه جدی با این بیماری ،در کیش خسارات
جانی کمتری متحمل شدیم و این قضیه مرهون همدلی و همراهی
تمامی اقشار جامعه در این جزیره است.

سود سرمایهگذاری بیمهآسیا
به ۱۱هزار و ۱۶۳میلیارد ریال رسید
مدیرعامل با بیان اینکه سـرمایهگـذاری صنعـت بیمه
تفاوتی جدی با سرمایهگذاری در سایر صنایع دارد ،افزود:
اصل نخست در صنعت بیمه ایفای به موقع و دقیق تعهدات
شرکتهای بیمهگر با هدف تضمین حقوق بیمهگذاران و
همچنین صیانت حقوق سهامداران است.

روابطعمومي در اطالعيهاي ضمن ابراز همدردي با مردم شريف
سیسخت و حادثهديدگان زلزله ،اعالم كرد كارشناسان بيمهآسيا
بالفاصله پس از وقوع اين حادثه ،در منطقه حضور يافتند و كار بررسي
و شناسايي زيانديدگان را آغاز كرده اند.

بیمهآسیا تا سقف سرمایه  2میلیارد ریال هزینههای
بیماری کرونا را تحت پوشش قرار میدهد.

مدیرعامل:

وی اذعان داشت :در  9ماه نخست امسال میزان منابع سرمایهگذاری
شرکت با رشدی  41درصدی نسبت به پایان سال گذشته به  45هزار و
 963میلیارد و  307میلیون ریال رسیده است.
بر اثر حادثه ،مبلغ یک میلیارد ریال بیمه عمر تعلق میگیرد و
برای کارکنان سازمان و شرکتهای تابعه در صورت فوت عادی
سرپرست بیمه شده ،یک میلیارد ریال و فوت بر اثر حادثه مبلغ دو
میلیارد ریال بیمه عمر پرداخت میشود.

گفتنی است سید محمدرضا مداح ،مشاور و مدیر کل حوزه
مدیرعامل ،سعید پورعلی معاون فرهنگی اجتماعی ،سید علیرضا
علوی رضوی مدیر روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه
آزاد کیش و حجتاالسالم محبی امام جمعه کیش در این مراسم
حضور داشتند.

مدیرعامل ادامه داد :از این مبلغ  10هزار و  878میلیارد و  191میلیون
ریال به صورت سپرده بانکی کوتاه مدت و  16هزار و  904میلیارد و 515
میلیون ریال به صورت سپردههای بلندمدت بانکی نزد بانکها است.

مسعود بادین بیان کرد :شرکت بیمهآسیا بیش از  9هزار و 840
میلیارد ریال در صندوقهای سرمایهگذاری ،صکوک و سایر ابزارهای
پولی و مالی ،بیش از  7هزار و  894میلیارد ریال در بازار سهام و حدود
 446میلیارد ریال به سرمایهگذاری در شرکتهای خارج از بازار سهام
اختصاص داده است.
وی گفت :نکته مثبت و قابل توجه اینکه سود ناشی از سرمایهگذاری
شرکت بیمهآسیا در پایان آذرماه امسال بالغ بر  11هزار و  163میلیارد و
 962میلیون ریال برآورد شده که  91درصد از این میزان سود از محل
ذخایر فنی شرکت بوده است.
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شعب برتر

استانها و شعب مستقل بیمهآسیا از نگاه آمار
 10ماهه سال 1399

پایین ترین نسبت خسارت

بیشترینخسارتپرداختی

بیشترین درصد افزایش رشد تولید

تولید حق بیمه

مدیریت برنامه و بودجه 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  10ماهه 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

مرکزی تهران

مرکزی تهران

تهران مرکزی

مرکزی تهران

2

مازندران

خوزستان

مرکزی تهران

مرکزی تهران

تهران مرکزی

فارس

تهران مرکزی

اصفهان

هرمزگان

اصفهان

3

گیالن

هرمزگان

صادقیه تهران

خراسان رضوی

قم

خراسان رضوی

قم

خراسان رضوی

مرکزی تهران

تهران مرکزی

4

اصفهان

اصفهان

خراسان رضوی

مازندران

خراسان رضوی

مازندران

مطهری تهران

مازندران

پانزده خرداد تهران

خراسان رضوی

5

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

فارس

آذربایجان شرقی

مازندران

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

البرز

اصفهان

مازندران

6

مطهریتهران

مطهری تهران

آذربایجان شرقی

فارس

اصفهان

گیالن

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

7

آذربایجانشرقی

مازندران

مازندران

البرز

آذربایجان شرقی

قم

کرمان

گیالن

آزادی تهران

فارس

8

البرز

کرمان

شرق تهران

گیالن

هرمزگان

آذربایجان غربی

مازندران

مطهری تهران

کرمان

صادقیه تهران

9

صادقیهتهران

شرق تهران

پانزده خرداد تهران

آذربایجان غربی

صادقیه تهران

سمنان

البرز

خوزستان

مطهری تهران

گیالن

10

پانزده خرداد تهران

خراسان رضوی

مطهریتهران

کرمان

گیالن

البرز

اصفهان

فارس

صادقیه تهران

قم

1

جنوب شرق تهران

خاقانی تهران

جنوب شرق تهران

چیتگرتهران

جنوب شرق تهران

جنوب شرق تهران

هرمزگان

جنوب شرق تهران

خراسان جنوبی

جنوب شرق تهران

2

قم

قزوین

صادقیه تهران

جنوب شرق تهران

چیتگرتهران

انقالب تهران

قزوین

کرمانشاه

آزادی تهران

چیتگرتهران

3

قزوین

آذربایجان غربی

کردستان

سیستان و بلوچستان

هرمزگان

چیتگرتهران

جنوب شرق تهران

قزوین

هرمزگان

هرمزگان

4

کرمانشاه

چیتگرتهران

خراسانجنوبی

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

سیستان و بلوچستان

چیتگرتهران

همدان

انقالب تهران

صادقیه تهران

5

اصفهان

مطهری تهران

پانزده خرداد تهران

صادقیه تهران

یزد

گیالن

شرق تهران

آزادی تهران

پانزده خرداد تهران

قزوین

6

کهگیلویهوبویراحمد

بوشهر

قزوین

خراسان جنوبی

گیالن

قزوین

خاقانیتهران

البرز

کردستان

آذربایجان شرقی

7

البرز

خراسان شمالی

سیستان و بلوچستان

خاقانی تهران

خاقانیتهران

کهگیلویهوبویراحمد

آذربایجان شرقی

اردبیل

مرکزی تهران

سیستان و بلوچستان

8

آذربایجانشرقی

چهارمحال و بختیاری

یزد

اردبیل

قزوین

بوشهر

البرز

خراسان جنوبی

شرق تهران

خاقانی تهران

9

همدان

صادقیه تهران

آزادی تهران

یزد

آزادی تهران

خراسان شمالی

کرمان

چیتگرتهران

گلستان

آزادی تهران

10

گلستان

کردستان

مازندران

فارس

شرق تهران

اصفهان

خراسان رضوی

خاقانی تهران

اصفهان

پانزده خرداد تهران

1

آذربایجانشرقی

مرکزی تهران

مرکزی تهران

اصفهان

مرکزی تهران

خراسان رضوی

تهران مرکزی

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

2

مرکزی تهران

خوزستان

اصفهان

خراسان رضوی

تهران مرکزی

فارس

مرکزی تهران

خراسان رضوی

تهران مرکزی

اصفهان

3

خراسان رضوی

شرق تهران

خراسان رضوی

مازندران

قم

اصفهان

فارس

اصفهان

اصفهان

خراسان رضوی

4

گیالن

کرمان

صادقیه تهران

فارس

خراسان رضوی

تهران مرکزی

مطهری تهران

مازندران

بوشهر

مازندران

5

مازندران

مازندران

فارس

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

مازندران

قم

آذربایجان شرقی

مازندران

آذربایجان شرقی

6

قزوین

هرمزگان

مازندران

مرکزی تهران

مازندران

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

گیالن

خراسان رضوی

فارس

7

خوزستان

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

اصفهان

قم

خراسان رضوی

مطهری تهران

فارس

تهران مرکزی

8

مرکزی

آذربایجان شرقی

مطهری تهران

کرمان

مطهری تهران

پانزده خرداد تهران

یزد

سمنان

مطهری تهران

قم

9

مطهریتهران

تهران مرکزی

پانزده خرداد تهران

البرز

البرز

مرکزی تهران

سمنان

فارس

هرمزگان

آذربایجان غربی

10

اصفهان

انقالب تهران

شرق تهران

گیالن

صادقیه تهران

مطهری تهران

گیالن

البرز

کرمان

گیالن

1

کردستان

جنوب شرق تهران

خراسانجنوبی

چیتگرتهران

چیتگرتهران

جنوب شرق تهران

پانزده خرداد تهران

کرمانشاه

اردبیل

چیتگرتهران

2

خر اسان جنوبی

کرمانشاه

کردستان

مرکزی تهران

جنوب شرق تهران

خاقانی تهران

انقالب تهران

سیستان و بلوچستان

آزادی تهران

تهران مرکزی

3

چهارمحالوبختیاری

خاقانیتهران

مرکزی

انقالب تهران

سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان

جنوب شرق تهران

خراسان شمالی

جنوب شرق تهران

صادقیه تهران

4

چیتگرتهران

ایالم

سمنان

مطهری تهران

یزد

چیتگرتهران

آزادی تهران

قزوین

چیتگرتهران

انقالب تهران

5

خاقانیتهران

زنجان

چهارمحال و بختیاری

صادقیه تهران

آذربایجان غربی

صادقیه تهران

خاقانی تهران

پانزده خرداد تهران

چهارمحال و بختیاری

خاقانی تهران

6

کرمانشاه

صادقیه تهران

کرمانشاه

خاقانیتهران

هرمزگان

اصفهان

قزوین

اصفهان

خراسانجنوبی

هرمزگان

7

انقالب تهران

سمنان

اردبیل

آزادی تهران

خراسان جنوبی

گیالن

البرز

چهارمحال و بختیاری

کردستان

آزادی تهران

8

صادقیهتهران

مطهری تهران

گیالن

شرق تهران

خاقانی تهران

آذربایجان غربی

کرمان

البرز

کهگیلویهوبویراحمد

پانزده خرداد تهران

9

اردبیل

چهارمحال و بختیاری

صادقیه تهران

پانزده خرداد تهران

پانزده خرداد تهران

چهارمحال و بختیاری

خوزستان

خاقانی تهران

صادقیه تهران

خراسان جنوبی

10

آذربایجانغربی

لرستان

اصفهان

قزوین

کردستان

انقالب تهران

شرق تهران

بوشهر

گیالن

سیستان و بلوچستان

• •تاریخ شروع فعالیت استان تهران شعبه جنوب شرق ( )31101ـ از تاریخ  1397/2/1میباشد.
• •تاریخ شروع فعالیت استان تهران شعبه مرکزی ( )11111ـ از تاریخ  1399/1/1میباشد.
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اخبــــار

پرداخت خسارت  8میلیارد ریالی بیمهآسیا
در استان کرمانشاه

بیمهآسیا خسارت آتشسوزی یکی از بیمهگذاران خود در استان کرمانشاه را به مبلغ  8میلیارد ریال پرداخت کرد.

به گزارش روابطعمومی ،در پی اعالم خسارت از سوی فروشگاه ابزار و یراق و مصالح ساختمانی «حواسی» از بیمهگذاران بیمهآسیا در استان
کرمانشاه که به دلیل اتصال برق و ایجاد آتشسوزی خسارت دیده بود ،کارشناسان متخصص بیمهآسیا به پاس اعتماد و اطمینان بیمهگذاران،
بالفاصله در محل حادثه حاضر شده و به برآورد میزان خسارت پرداختند.
این گزارش می افزاید :بیمهآسیا به عنوان بزرگترین شرکت بیمه خصوصی کشور ،در راستای تکریم مشتریان و اعتماد بیمهگذاران و
پرداخت خسارت در کوتاهترین زمان ممکن ،پس از بررسیهای فنی توسط کارشناسان خبره خود در مدیریت بیمههای آتشسوزی و استان
کرمانشاه ،میزان خسارت را مبلغ  8میلیارد ریال برآورد کرد.
بر اساس این گزارش ،مسئوالن بیمهآسیا در استان کرمانشاه طی مراسمی ،چک خسارت به مبلغ  8میلیارد ریال را تحویل دادند.

انتصابات
فریبرز پاشامختاری ،مشاور مدیرعامل در امور حسابرسی و
سرپرست مدیریت تطبیق مقررات
احمد سعادتی ،معاون مدیر در خسارت بیمههای مهندسی و خاص
طاهره کاظمی ،معاون مدیر در بازاریابی و صدور بیمههای
آتشسوزی
ابراهیم صادقی چیمه ،معاون مدیر طراحی و توسعه در مدیریت
فناوری اطالعات
عیسی مهرآوران ،سرپرست منطقه 8
محمد نعیم صبا ،سرپرست شعبه مرکزی تهران
کلثوم پورباقر ،سرپرست شعبه تنکابن
فرهاد احدی ،رییس اداره خدمات عمومی
برای ایشان در انجام وظایف محوله آرزوی موفقیت داریم.

برگزاری نشست و کارگروههای آموزشی بیمههای عمر و پسانداز
در استان گیالن

نشسـت فـروش بیمههـای زندگـی ،با حضـور مدیر
بیمههـای عمـر و پـسانداز ،سرپرست مدیریت پروژه
توسعـه امور فنی منـاطق ،سـرپرست مجتمع بیمههای
زندگی و مسئـولین و نماینـدگان برتر استان گیالن به
صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

به گزارش روابطعمومی ،در این نشست که در راستای دستیابی به
اهداف شرکت در فروش بیمههای عمر و پسانداز برگزار شد ،ضمن
ارائه مشکالت و موانع فروش به ارائه راهکارهای الزم ازجمله،
شبکهسازی و تیمسازی در سامانه سیستم جامع جهت ارتقای رشد
فروش ،امکان وصول اقساط حق بیمه از طریق دستگاه ،POS
افزایش تعداد بیماری و ارتقای سقف تعهدات و  ...پرداخته شد.
این گزارش میافزاید ،کارگروههای آموزشی بیمههای عمر و
پسانداز با حضور نمایندگان برتر فروش بیمههای عمر و پسانداز
استان گیالن طی چند دوره برگزار شد.

بازنشستگان

رضا صادقی
زهرا محمدعلیخانی

کسب افتخار

براساس این گزارش ،در این کارگروههای آموزشی ،آمار و عملکرد
سرپرستی منطقه  ،7شعب و نمایندگان در بیمههای عمر و پسانداز
مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای الزم در راستای توسعه و
ارتقاء فروش بیمههای عمر و پسانداز ارائه شد.
در پایان این دورههای آموزشی ،نمایندگان به ارائه نظرات و
پیشنهادات خود در راستای رفع موانع فروش پرداختند.

محمدعلی حویزاوی ،سرپرست شعبه خرمشهر به همراه فرزند خود
حسین حویزاوی ،موفق شدند در مسابقات مجازی قهرمانی کشور،
جام مدافعان سالمت ،سبک کیوکوشین کاراته  ،WKFBدر رشته
آمادگی جسمانی و تکنیک ،به ترتیب مقامهای قهرمانی و نایب
قهرمانی را کسب کنند.

گفتنی است محمد علی حویزاوی ،کمربند مشکی دان چهار ،مدرک
مربیگری و داوری ملی از فدراسیون کاراته جمهوری اسالمی ایران
و مسئولیت کمیته آزمون سبک در سازمان جهانی کیوکوشین کاراته
 WKFBمنطقه آزاد اروند را در کارنامه ورزشی خود دارد.

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.
رضا پروان (مدیریت بیمههای درمان) ،در غم

فقدان پدر

جواد صفدری (مدیریت بیمههای بدنه اتومبیل)،

در غم فقدان مادر
مسعود بادین ،نائب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل در
پیامی درگذشت همکار محترم مرحوم مجاهد چعبی
(کارشناس شعبه مرکزی اهواز) را به خانواده معظم آن
مرحوم تسلیت گفتند.
همچنین مدیریت روابطعمومی ضمن عرض تسلیت
به کلیه همکاران ،از خداوند متعال برای آن مرحوم
رحمت و مغفرت واسعه و برای خانواده ایشان صبر و
شکیبایی مسئلت دارد.

رضا اسدی (مدیریت بیمههای عمر و پسانداز)،

در غم فقدان مادر

ملیحه محمدی (مدیریت بیمههای عمر و پسانداز)،

در غم فقدان پدر

محمدجواد صادقی (شعبه مرکزی استان

آذربایجان شرقی) ،در غم فقدان پدر

سیداحمد قائمی (شعبه استان قم) ،در غم فقدان

پدر

مریم خسروی (شعبه کرمان) ،در غم فقدان پدر
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آموزش

اصطالحات بیمهای
آتش یا حریق بزرگ

Conflagration

منطقه آتشسوزی بزرگ

Conflagration Area

خطر آتشسوزی بزرگ

Conflagration Hazard

خسارت تبعی

Consequential Loss

تحویل گیرنده کاال

Consignee

فرستنده بار

Consigner

بیمه بناهای در حال ساخت

Construction Insurance

ماشینآالت ساختمانی

Construction Machinery

ساختار بیمهنامه

تالش بیوقفه کادر درمان در تولید واکسن

Construction of Policy

آسیب ناشی از اصابت و یا برخورد

طراح :علیرضا پاکدل

Contact Damage

پایاننامه
عنوان:

دستهبندی ریسک مشتریان با استفاده از ارزش
طول عمر مشتری و تکنیکهای دادهکاوی
(مطالعه موردی :یک شرکت بیمه)
نگارش:

عنوان:

بررسی تأثیر شکلگیری سقف شیشهای بر
درگیری شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان زن
شاغل در سازمان
( مورد مطالعه :ستاد شرکت بیمه آسیا)
نگارش:

زهرا زاهدی

(رییس اداره سهام در مدیریت سرمایهگذاری و امور سهام)
کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع
گرایش مدیریت سیستم و بهره وری
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تدوین هر برنامه برای مدیریت مشتریان مستلزم درک و شناخت
صحیح آنها است .با تجزیه و تحلیل ویژگیهای مشتریان و دستهبندی
آنان براساس ویژگیهای اثرگذار ،درک صحیحی از سودآوری
مشتریان کسب میشود .سودآوری در صنعت بیمه ،در گرو مشتریان و
میزان خسارت آنها است .آمار منتشره از عملکرد صنعت بیمه در ایران
در سالهای گذشته حاکی از آن است که علیرغم افزایش حق بیمه
تولیدی و رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور ،روند ضریب خسارت همچنان
صعودی است و این بدان معناست که صنعت بیمه در کنترل خسارت
همچنان نیازمند راهکارهای موثر میباشد .تحقیق حاضر درصدد یافتن
راهی است برای شناسایی مشتریان سودآور و مشتریان پرریسک و
زیانرسان .در این راستا با مرور تحقیقات پیشین ،رویکردهای مربوط به
شناسایی مشتریان سودآور و زیانرسان در زمینههای مختلف مطالعه
میشود و در نتیجه آن با استفاده از فرآیند دادهکاوی پنج مجموعه
داده متفاوت از نظر حجم داده ،پنجره زمانی و متغیرهای پیشبین
برای دستهبندی ریسک مشتریان بیمه آتشسوزی مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت و با بهرهگیری از تکینکهای دادهکاوی و براساس
ویژگیهای موثر شناسایی شده ،ریسک مشتریان دستهبندی گردید.
نتایج تحقیق نشان از عملکرد مطلوبتر مجموعه داده با یک پنجره
زمانی و مولفههای محاسبه ارزش طول عمر مشتری که دارای مولفه
طول رابطه مشتری میباشد ،در مقایسه با مجموعه دادههای حجیمتر
دارد .نتایج برگرفته از درخت تصمیم حاکی از آن است که متغیرهای
الحاقیه ،تخفیف ،طول رابطه تجاری مشتری و تعداد مبادالت تجاری
مشتریان از جمله تعداد پوششهای بیمهای ،از متغیرهای موثر بر
ریسک مشتریان است.
واژههای کلیدی :مدیریت ارتباط با مشتری ،ریسک ،مشتریان
زیانآور ،سودآوری مشتری ،بیمه ،کشـف دانـش از پایگاه دادهها،
دادهکاوی ،ردهبندی ،دستهبندی.

عنوان:

بررسی پدیده عدم تقارن اطالعات در صنعت
بیمه آتشسوزی و تاثیر آن بر عملکرد مالی
شرکت
( مورد مطالعه :شرکت سهامی بیمهآسیا)
نگارش:

زهرا آسن

هاله آمنین

(معاون اداره مدیریت امورنمایندگان و کارگزاران)

(کارشناسمدیریتبیمههایآتشسوزی)

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ـ گرایش توسعه منابع انسانی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ـ گرایش بیمه
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هدف کلی این پژوهش ،بررسی تاثیر شکلگیری سقف شیشهای بر درگیری
شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان زن شاغل در سازمان است .جامعه آماری
پژوهش شامل کلیه کارکنان زن ستاد شرکت بیمهآسیا که در سال 1398
مشغول به خدمت میباشند ،است که آمار آن از طریق واحد منابع انسانی این
شرکت ،به تعداد  357نفر مشخص و با توجه به تعداد جامعه آماری ،از طریق
فرمول کوکران ،تعداد نمونه آماری  185نفر انتخاب و از طریق روش نمونهگیری
تصادفی ساده ،پرسشنامه بین کارکنان زن شاغل در شرکت ،توزیع گردید.
جمع آوری اطالعات از طریق تکمیل پرسشنامه سقف شیشهای ،پرسشنامه
درگیری شغلی و پرسشنامه فرسودگی شغلی استفاده شده است .درخصوص
توصیف دادهها شاخص های آمار توصیفی شامل میانگین انحراف استاندارد،
خطای اندازه گیری و غیره استفاده شده است و همچنین جهت تجزیه وتحلیل
اطالعات و آزمودن فرضیات ،باتوجه به ساختار مفهومی تحقیق ،روش پژوهش
مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMبوده و براساس نقش متغیرهای
پژوهشی ،از نرم افزار  PLSاستفاده شد .نتايج حاصله نشان داده است که:

انتخاب نامساعد و مخاطرههای اخالقي از نتايج وجود اطالعات
نامتقارن در بازار بيمه است .وجود يا عدم وجود انتخاب نامساعد در
بازار بيمه يکي از موارد مورد توجه بيمهگران است .فرض بر این است
که افراد با دو سطح ريسك (پايين و باال) وجود دارند .در بازار بيمه
تئوري انتخاب نامساعد بيان ميکند که افراد با سطح ريسک باال
خدمات بيمهاي بيشتري نسبت به افراد با سطح ريسک پايين تقاضا
ميکنند .هدف اين تحقیق بررسی پدیده عدم تقارن اطالعات در بازار
بیمه آتشسوزی و تاثیر آن بر عملکرد مالی یک شرکت بیمه (شرکت
سهامی بیمهآسیا) است .بدین منظور گروه مورد مطالعه در اين تحقيق
پروندههای خسارت تشکیل شده طی سالهای 1391-1392در شهر
تهران است كه با استفاده رگرسيون لجستيك از آمارههاي«كاي دو»،
آزمون «هاسمر و لمشو» و «والد» براي بررسي معناداري رابطهها و
نيكويي برازش استفاده گردید .سپس همبستگي ميان انتخاب نامطلوب
و خطر اخالقی وجود مسئله انتخاب نامساعد در بيمه آتشسوزی
آزمون گردید .يافتههای تحقيق نشان داد که اطالعات نامتقارن در
صنعت بيمه آتشسوزی خسارتهای هنگفتی را به شرکتهای بیمه
تحمیل مینماید.

واژگان کلیدی :سقف شیشهای ،درگیری شغلی ،فرسودگی شغلی،
شرکتبیمهآسیا

واژگان کلیدی :اطالعات نامتقارن ،مخاطرههاي اخالقی،
انتخاب نامساعد ،مدل رگرسیون لجستیک ،عملکرد مالی

 -انکار بر فرسودگی و درگیری شغلی کارکنان زن شاغل در ستاد تاثیردارد .

 مقاومت بر فرسودگی و درگیری شغلی کارکنان زن شاغل در ستاد تاثیردارد. -استعفا بر فرسودگی و درگیری شغلی کارکنان زن شاغل در ستاد تاثیردارد.

 پذیرش بر فرسودگی و درگیری شغلی کارکنان زن شاغل در ستادتاثیردارد.

نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1399
شماره 185

آموزش

کتاب «خیره به خورشید نگریستن»

اروین دیالوم

 ...وقتی حدود ده سال روی بیمارانی که به علت سرطان رو در روی مرگ قرار
گرفته بودند ،کار کردم ،متوجه شدم بسیاری از آنها به جای اینکه تسلیم یاس و
ناامیدی شوند ،به نحو شگفتانگیز و مفیدی متحول میشوند .زندگی خود را با
رعایت حقتقدمها دوباره برنامهریزی میکنند و دیگر به چیزهای بیاهمیت بها

نمیدهند .قدرت نه گفتن پیدا میکنند و کارهایی را که واقعا دوست ندارند انجام

نمیدهند .با افرادی که دوستشان دارند صمیمانهتر ارتباط برقرار میکنند .آنها

از حقایق اساسی زندگی ،تغییر فصول ،زیبایی طبیعت و آخرین کریسمس یا

سال جدیدی که پشت سر گذاردهاند ،از صمیم قلب قدردانی میکنند.

حتی بعضی از افراد با نگاه جدیدی که به زندگی پیدا کرده بودند ،میگفتند
ترس آنها از مردم کمتر شده است ،قدرت ریسک بیشتری پیدا کردهاند و از بابت
طردشدگی ،کمتر نگرانند .یکی از بیمارانم اظهارنظر خندهداری میکرد« :سرطان،
روانرنجوری را درمان میکند».
بیمار دیگری میگفت« :حیف که تا حاال منتظر ماندم .حاال که سراسر بدنم را
سلولهای سرطانی فرا گرفته ،تازه یاد گرفتم چطور زندگی کنم!»....

کاربردهای بالکچین
در صنعت بیمه

احتمالی پیش روی کارفرمایان و کارمندان .این شرکت به تازگی
همراه با دو مشتری جهانی و شرکتهای بیمه محلی اروپا یک پروتکل
بالکچینی ترتیب داده است .نسخه اولیه نشان میدهد که این پلتفرم
چطور میتواند بهرهوری را از طریق همکاری افزایش دهد و باعث
کاهش هزینهها و صرفهجویی زمان و ارتقای سطح کیفی دادهها شود.
مدل شبکه همتا:

همانطور که پیش از این گفته شد ،فناوری بالکچین
عضو تازه پای فناوریهای نوین و روشی مطمئن برای
ثبت رکوردهای مشترک است .بالکچین در صنایعی مانند
بیمه ،با سطح ارتباط گسترده واسطههای مختلف که نیاز
به هماهنگی و تطبیق بیش از هر صنعت دیگری احساس
میشود ،میتواند بسیار کارآمد ظاهر شود حتی خیلی بهتر
و بیشتر از صنایع دیگر با رویکردهای سادهتر.
البته استفاده از بالکچین به راحتی صحبت در باره آن نیست .این
روزها استارتاپها و اینشورتکهایی که با فناوری بالکچین کار میکنند
قبل از فکرکردن به هر ساختارشکنی و بر همزنندگی خاص باید به
موانع قانونی آن توجه داشته باشند .برای صنعتی که هنوز در استفاده
از فضای ابری اما و اگرهای قانونی زیادی دارد استفاده از بالکچین
موانع بسیار جدیتری خواهد داشت .خیلی زود است اگر ادعا کنیم که
بالکچین میتواند به همه محدودیتها و موانع قانونی و نظارتی غلبه
کند و به استانداردی معتبر در آینده صنعت بیمه تبدیل شود .اما نباید
ناامید بود چرا که هم اکنون استارتاپ های بیمهای زیادی دل به دریا
زدهاند و مسیر دشوار بالکچین را برای مدل کسب و کار خود انتخاب
کردهاند.
▌ ▌ مهمترین کاربردهای بالکچین در صنعت بیمه

 -۱شناسایی تقلب و جلوگیری از ریسک :با انتقال اطالعات
خسارتهای رسیده از سوی مشتریان به یک دفتر کل غیرقابل
دستکاری ،بالکچین میتواند اصلیترین منابع و عوامل بروز تقلب
در صنعت بیمه را شناسایی و از دور خارج کند.
 -۲بیمه اموال و مسئولیت :یک دفتر کل توزیعشده و بیمهنامههایی
که در قالب قراردادهای هوشمند به امضا رسیدهاند میتوانند به بهبود
روند بیمه اموال و خسارات منجر شود.

 -۳بیمه سالمت :سوابق پزشکی هر فرد در بالک چین به شکل
رمزنگاری شده نگهداری و بین ارائهدهندگان بیمه به اشتراک گذاشته
میشود که همین مساله به غیر از مساله حریم خصوصی و حفاظت از
دادههای فردی به افزایش تعامل میان همه اعضای اکوسیستم سالمت
منجر میشود.
 -۴بیمهگری اتکایی :با تنظیم و عقد قراردادهای بیمهگری اتکایی
از طریق قراردادهای هوشمند روی بالک چین ،جریان اطالعات و
پرداختها بین بیمهگر و بیمهگر اتکایی به شکل بهتری جریان مییابد.
(بیمهگر اتکایی به شرکتی گفته میشود که برای کاهش ریسک یک
شرکت بیمه در کنار آن قرار گرفته و با دریافت بخشی از حق بیمه،
در صورت بروز مشکل ،برای جبران خسارت به کمک شرکت بیمه
مذکور میآید).

اما آیا همه اینها به این معنی است که بالکچین میتواند همه
چالشهای پیش روی بیمهگران را بردارد؟ مسلم ًا نه! یادتان باشد که
بالکچین صرف ًا باید به عنوان راهکاری خاص به کار گرفته شود و تنها
زمانی برای شرکت بیمه موفقیتآمیز خواهد بود که بیمهگر قبل از اقدام
به آن یک سؤال اساسی جواب داده باشد :آیا راهکار مشکلی که شرکت
با آن روبه روست بالکچین است؟
▌ ▌راز موفقیت بالکچین در بیمه

چند سالی است که فناوری دفترهای توزیعشده به خصوص
بالکچین در صنعت بیمه از سوی مدیران شرکتهای بیمهای رصد و به

شبکههای همتا کارآمد هستند و در صنایع و بازارهای مختلف ارزش
زیادی خلق میکنند .این مدل همکاری به این معناست که رقبا با هم
وارد سطحی از همکاری میشوند .در واقع شاید به زبان ساده بتوان
گفت که رقابت جای خودش را به رفاقت میدهد .به طور خاص در
صنعت بیمه یکی از موثرترین راههای استفاده از بالکچین همین تبدیل
رقابتها به رفاقت است و این مدل کار گروهی.
بیایید این جمله هنری فورد را همیشه به یاد داشته باشیم .این که
«دور هم جمع شدن شروع کار است .با هم ماندن روند کار و با هم
کار کردن موفقیت!»
▌ ▌بالکچین مانع بزرگ تقلب در بیمه

عنوان ابزاری برای تحول مدلهای کسب و کار و فرآیندهای مرکزی
سازمانهای بیمهای تلقی میشود .طبق گزارش موسسه تحقیقات مالی
اکسنچر ،حدود  ۸۰درصد مدیران شرکتهای بیمهای ،یا بالکچین را با
آغوش باز پذیرفتهاند یا در حال بررسی ابعاد استفاده آن در روند عملیاتی
خودشان هستند .نسخههای آزمایشی زیادی هم در سطوح مختلف
بیرون آمده است اما تا همین اواخر شرکتهای بیمه در مورد چگونگی
بازگشت سرمایه در تولید محصولی با رویکرد بالکچینی مشکل داشتند
و شاید این مشکل را هنوز هم حل نکرده باشند .با همه این احوال،
امروز شرکتهای بیمهای بزرگ در دنیا ارزش واقعی بالکچین را به
عنوان کاتالیزوری برای تحول اکوسیستم کسب وکار میبینند .تحولی
که برای خلق ارزش به کارگروهی شرکتها نیاز دارد .در واقع این کار
گروهی بزرگان با هم است که بالکچین را از رؤیا به واقعیت تبدیل
میکند بنابراین راز موفقیت پیادهسازی مدل کسب و کار بالکچینی
آنها فقط یک نکته است .کار گروهی!
▌ ▌ عبور از موانع بالکچین با کار گروهی

یادمان باشد که این فناوری نیست که ارزش خلق میکند ،بلکه
فناوری ،فقط نحوه اجرا و پیادهسازی مدلهای کسب و کار و خلق
ارزش را بیان میکند .اول از همه الزم است که ما بالکچین و باقی
دفاتر توزیع را به چشم فناوریهای بنیادی ببینیم نه یک راهکار
مستقل .دوم این که باید شرکایی که همین دیدگاه را دارند بشناسیم و
با آغوش باز از آنها استقبال کنیم.

طی سالهای گذشته دو مدل کار گروهی برای استفاده و به
کارگیری بالکچین باب شده است که هر کدام مسیری منحصر به فرد
برای رسیدن به نهایت بهرهوری از ارزش بالکچین و خلق اکوسیستم
به شمار میروند :مدل پیشگام بازار و مدل شبکههای همتا.
مدل پیشگام بازار:

در این مدل یک شرکت به عنوان کاپیتان تیم و یا محرک فعالیت
شبکه تلقی میشود .در واقع یک رهبر و پیشقدم بازار ،توسعه و استقرار
راهکار دفتر توزیعشده را پیش میبرد و در میان شبکهای از شرکای
داخلی و تجاری و مشتریان به خلق بهرهوری میپردازد.

به عنوان مثال شرکت Employee Benefits Generali
یک پیشگام و رهبر بازار تلقی میشود .این شرکت از بالکچین برای
تجهیز ذینفعان دیگر برای دسترسی و تبادل داراییهای مختلف
استفاده میکند ،داراییهایی مانند داده و اطالعات یا ریسکهای

در سرتاسر جهان شرکت های بیمه هر سال بیش از  ۸۰میلیارد دالر
سرمایه را به دلیل تقلب و کالهبرداری از دست میدهند .البته این وسط
فقط ضرر مالی متوجه شرکتهای بیمه نیست ،چرا که بار اصلی این
ضررهای مالی و تقلبها را خانوادههای تحت پوشش بیمه در سرتاسر
دنیا متحمل میشوند.

فناوری بالکچین امکان هماهنگی بیشتر بین شرکتهای بیمه را
برای مبارزه با تقلبهای احتمالی فراهم میسازد .شرکتهای بیم ه
میتوانند اطالعات و رکوردهای ثبت فروش بیمهنامهها و تراکنشهای
خود را بر روی دفتر کل توزیع شده قرار دهند و به صورت محدود به
اسامی بیمهگذاران هم دسترسی پیدا کنند .به محض اینکه یکی از
بیمهگذارها ادعایی مطرح کرد ،با بررسی سوابق بیمهای او که بر روی
بالک چین قرار دارد ،به راحتی میتوان هر مورد مشکوک را به سرعت
شناسایی کرد.

اهمیت این مساله آن قدر زیاد است که امروز شرکتهای بیمه
بیشترین میزان سرمایهگذاری خود را به جلوگیری از تقلب معطوف
کردهاند تا تولید یک محصول بیمهای و افزایش فروش بیمهنامهها.
البته باید قبول داشت که ثبت رکوردهای مشتریان در قالب بالکچینی
به سطح باالیی از همکاریها در داخل اکوسیستم بیمه نیاز دارد که به
سبب بازار رقابت زده امروز و مقاومت همیشگی اهالی بیمه در استفاده
از فناوری کار سختتر از همیشه خواهد بود.
روی هم رفته میتوان کاربردهای بالکچین در تشخیص تقلب در
بیمه را در این موارد خالصه کرد:

 -۱از بین رفتن امکان بررسی یک ادعای خسارت در دو شرکت
بیمهای مختلف.

 -۲امکان ثبت گواهینامههای دیجیتال و اطالعات فردی و تبدیل
آنها به مدارک دیجیتال غیرقابل دستکاری و تغییر.

 -۳پیشگیری از فروش بیمهنامههای یکسان با حق بیمههای
متفاوت .مثال جلوگیری از فروش بیمه از سوی نمایندگیهای بدون
مجوز یا دست کاری کردن حق بیمهنامه در کارگزاری های مجوزدار.

مهم ترین مزیت استفاده از بالکچین در زمینه تشخیص تقلبهای
بیمهای پایین آمدن حق بیمهنامهها برای مشتریان است ،موضوعی
پنهان اما جدی در عمل!
منبع :وبگاه www.plannet.ir
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راننده محوری
نسخه شفابخش رشته بیمهای شخص ثالث

انتقال تخفیف بیمهنامه
شخص ثالث از بیمهگذار به
خودروی مشابه مالک ،والدین،
همسر یا فرزندان بالواسطه،
از مصوبات بسیار ارزشمند
مجلس محترم شورای اسالمی
به شمار میرود و گام بلندی
است که در قانون جدید بیمه
شخص ثالث برای حفظ منافع
بیمهگذاران برداشته شده
است.
به گزارش اداره کل روابطعمومی و
امور بینالملل بیمه مرکزی ،کنار زدن
غبار سوتفاهمها ،تعبیرهای نادرست
و شفافسازی دستورالعملهای تازه
از ماموریتهای نهاد ناظر است که
انتقال تخفیفهای درنظر گرفته
شده در بیمهنامه شخص ثالث یکی
از جلوههای صیانت از حقوق بیمه
گذاران به شمار میرود .بازنشر و

بیمهدر
ایران و جهان

پست الکترونیکpr_entesharat@asiainsurance.ir :

تشریح شرایط انتقال این مزیتهای
بیمهای ،رسالت رسانههایی است
که برای حفظ منافع عمومی تالش
میکنند و روشنگری در خصوص
آخرین اصالحات قانون بیمه شخص
ثالث بیش از پیش در گرو پرداختن
جدی و پیگیر رسانهها به موضوعی
است که گروه مخاطبان آن از مرز
سی میلیون هموطن نیز فراتر میرود.
تخفیفهای درنظر گرفته شده
برای تهیه بیمهنامه شخص ثالث،
حق مسلم کسانی است که با رعایت
مقررات ،قانونمداری ،احتیاط و
مسئولیت اجتماعی از مزایای قانونی
بهرهمند شدهاند و طبیعتا حق تقدم
آنان برای استفاده از این مزیت خاص،
محفوظ است.
طراحان آییننامه جدید اعمال
تخفیفات بیش از هر مولفه دیگری

برای حفظ حقوق ذینفعان اصلی،
برنامهریزی کردهاند و حتی برای حفظ
حقوق مترتب برای دارندگان تخفیف
در خصوص شیوههای دیگر انتقال آن
هم تدابیری اندیشیدهاند.

معاون وزیر اقتصاد خبر داد:

پرداخت هزار میلیارد تومان
خسارت از طرف صندوق همگانی
بیمه حوادث طبیعی

معاون امور بانکی ،بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی
و دارایی ،منبع تامین مالی صندوق همگانی بیمه حوادث طبیعی را
اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا به نقل از شادا ،دکتر عباس معمارنژاد ،معاون
امور بانکی ،بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ،در نشست
خبری با اصحاب رسانه در خصوص صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی گفت:
اگر در گذشته در چند استان بالیای طبیعی رخ میداد افرادی که بیمه بودند مبالغ
خسارت را از شرکتهای بیمه میگرفتند ولی اگر بیمه نداشتند دولت مجبور به
تأمین مالی بود که این بار سنگینی را به دولت تحمیل کرده است .دو ماه پیش
قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی توسط مجلس شورای اسالمی تصویب
و ابالغ گردید و اساسنامه آن نیز تصویب شده و در حال راه اندازی است.

در این میان «سامانه سنهاب» به
عنوان چشم تیزبین صنعت بیمه و
مرکز دادههای بیمهای این صنعت،
نقش مهمی در پایش تخفیفات دارد
و نکته مهم این است که اطالعات
ثبت نشده در این سامانهها با اتخاذ
راهکارهایی به قوت خود باقی خواهد
بود.

وی در ادامه افزود :بخشی از حق بیمه این صندوق توسط دولت و بخش دیگر
توسط مردم پرداخت خواهد شد.

بیتردید تبصره ماده شش قانون
بیمه اجباری شخص ثالث میتواند از
نشانههای آشکار اعتمادسازی و حفظ
حقوق بیمهگذارانی باشد که پیش
از این نگرانیهایی برای هدررفت
سالهای قانونمداری خود بودند.

معاون وزیر اقتصاد به عملکرد صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور اشاره کرد
و افزود :امروز هیچ زندانی در زندان نیست که حبس وی ناشی از عدم پرداخت
خسارت مربوط به تصادف باشد و تمام کسانی که بیمهنامه نداشته و در تصادفات
رانندگی موجب خسارت به بقیه شدهاند خسارتها توسط این صندوق پرداخت شده
است که بر این اساس  1000میلیارد تومان در ده ماهه ابتدای امسال از سوی این
صندوق خسارت پرداخت شده است.

هوش مصنوعی ابزاری پرکاربرد در صنعت بیمه
اسـتـفـاده فعـال از هـوش
مصـنـوعی و چـتبـاتها در
بازاریابی و فروش چشم انداز
صنعت بیمه را تغییر داده است
به گزارش واحـد خبـر روابطعمومی
بیمهآسیا ،هـوش مصـنوعی در دنیـای
امروز به ابـزاری پر کاربرد بدل شـده و
یکی از حوزههایی که به خوبی میتواند
از هوش مصنـوعی بهـرهمند شود،
صنعت بیمه است .فعاالن صنعت بیمه
برای ارائه خدماتی با کیفیت و سرعت
بیشتر و نیز با هزینهای کمتر ،میتوانند
از هوش مصنوعی بهره بگیرند.

گرچه به کارگیری هوش مصنوعی
در صنعت بیمه به نوعی تازه وارد
محسوب می شود با این حال میتواند
رویههای مختلفی نظیر ،احراز هویت
افراد ،پذیرهنویسـی خـودکار از طریق
تحـلیل دادههـای در دسترس مرتبط
با مشتـری ،دسـتهبندی بیمهشدگان
و شخصیسـازی حـق بیمـه خـودرو
با تحلـیل الگوهـای رفتـاری
راننـدگان ،تشویق رانندگان به داشتن
عادتهای بهتر در راننـدگی ،تغییر
روابط بیمهگر و بیمـهگـذار ،انجـام
بازاریابی خاص مشتری با استفاده از

دادههای موجود و عالیق هر مشتری
و ...را ممکن سازد.

از دیگر کاربردهای هوش مصنوعی
در صنعت بیمه مـیتوان به استفاده
فعاالنه از چـتباتها در بازاریابی و
فروش و پاسخگویی به مشتریان به
لحاظ معرفی انواع بیمهنامه ،استعالم
نرخ بیمـهنامههای مختلف ،دریافت
اطـالعـات شعـب و نمـایندگیهای
ارائهدهنـده خدمات بیمهای ،دریافت
اطالعات مـراکز درمانی طرف قرارداد،
خرید بیمـهنامه ،پـرداخت حق بیمه،
استعالم تاریخ انقضـای بیمهنامههای

خریداری شده و ...اشاره کرد.

همچنین استفـاده از هوش مصنوعی
میتـوانـد هـم به لـحـاظ شنـاسایی
الگوهـای کالهـبرداری و تشـخیـص
ادعـاهـای تـقـلبـی و نـیـز حـفـظ

اطالعـات حیـاتی شـرکتهای بیمـه
مفید واقع شود ،چرا که در مواجهه با
نسل جدید و تحصـیل کرده مجرمان،
ابزارهای امنیتی سنتی کارایی چندانی
ندارند.

