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مدیرعامل بیمهآسیا به عنوان مدیر تراز انقالب اسالمی
انتخاب شد

اخبــــار

در نیمه نخست سال :1399

جهش  514میلیارد تومانی
تراز عملیاتی بیمهآسیا

در دومیـن جشـنواره کارمنـد تراز انقالب اسالمی،
مسعـود بادین ،نایب رئیـس هیاتمدیره و مدیرعامل،
به عنوان مدیـر تراز انقالب اسالمی در وزارت اقتصاد و
دارایی انتخاب شد.
به گزارش روابطعمومی ،در این مراسم که به مناسبت هفته دولت
و روز کارمند ،با حضور محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و
رئیس سازمان برنامه و بودجه ،سردار محمدرضا یزدی ،فرمانده سپاه
محمـد رسـول اهلل (ص) تهران بزرگ و منتخبین نهادها و وزارت
خانههای مختلف برگزار گردید ،از مدیران تراز انقالب اسالمی به
عنوان داعیهداران و پیشروان تحقق دولت اسالمی تجلیل به عمل
آمد.
این گزارش میافـزاید :به منتخبین ،تقـدیرنامه و نشـان سردار
سلیمانی اهدا گردید.

بیمهآسیا در دو فصل نخست سال جاری توانست تراز
عملیاتی مثبت یک هزار و  986میلیارد تومان را ثبت کند
که نسبت به دوره مشابه سال گذشته شاهد رشد 35
درصدی ،معادل  514میلیارد تومان بود.

به گزارش روابطعمومی به نقل از بانکداری ایرانی ،براساس
تازهترین گزارش فعالیت ماهیانه شرکت بیمهآسیا ،منتهی به پایان
شهریورماه سال جاری ،شرکت توانست در طول شش ماه نخست
سال جاری سه هزار و  771میلیارد تومان حق بیمه تولید کند که
نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود  32درصد رشد داشته است و
همچنین در این دوره زمانی یک هزار و  785میلیارد تومان خسارت
بیمهگذاران ،این شرکت را جبران کرد که نسبت به دوره مشابه سال
گذشته  28درصد افزایش داشته است.

بیمهآسیا در طی این دوره زمانی عالوه برافزایش  35درصدی
حق بیمه تولیدی شرکت ،که نشاندهنده مدیریت مطلوب در بخش
بازاریابی و گسترش نفوذ شرکت در بازار بیمهای کشور است ،دربخش
پرداخت خسارت هم توانست با کنترل و مدیریت درست ریسک،
میزان افزایش خسارت نسبت به تولید حق بیمه را کاهش دهد ،به
طوری که میزان رشد پرداخت خسارت در این دوره زمانی  28درصد
است که  4درصد کمتر از حق بیمه تولید شده افزایش یافته است.

بیمهآسیا در نیمه نخست سال گذشته دو هزار و  860میلیارد تومان
حق بیمه ،یک هزار و  388میلیارد تومان پرداخت خسارت و تراز مثبت
یک هزار و  472میلیارد تومان را ثبت کرده بود.

براساس این گزارش شرکت در دوره یک ماهه شهریور ماه سال
جاری  840میلیارد تومان حق بیمه و  379میلیارد تومان خسارت
پرداخت کرد و توانست تراز مثبت  461میلیارد تومان را ثبت کند.
بیمهآسیا درنیمه نخست سال جاری بیشترین حق بیمه را به ترتیب
از سه سرفصل ثالث اجباری ،درمان و بدنه خودرو تولید و همچنین
بیشترین خسارت را نیز در همین سه سر فصل پرداخت کرد.
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سطح یک توانگری مالی بیمهآسیا به تایید بیمه مرکزی رسید

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،سطح یک توانگری
مالی بیمهآسیا در سال  ۱۳۹۹را تایید کرد.
به گزارش روابطعمومی ،سطح یک توانگری مالی بیمهآسیا در سال
 ۱۳۹۹با نسبت  ۱۲۰درصد تایید شد.

این گزارش میافزاید ،بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران در اجرای
ماده  6آییننامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه
(شماره  )69و براساس صورتهای مالی سال ،۱۳۹۸سطح یک توانگری
مالی سال  ۱۳۹۹را مورد تایید قرار داده است.

در این گزارش آمده است ،با تدابیر مدیریت ارشد شرکت و تالش
و همت مدیران ،کارشناسان و شبکه فروش فنی و کارآمد بیمهآسیا در
تحقق طرحهای جدید بیمهای ،تداوم نظارتها و کنترلهای دقیق ،اقدام
به افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید داراییها ،توسعه بیمههای
زندگی ،تقویت شبکه فروش ،ارتقای کیفی سرمایه انسانی ،اصالح ترکیب
پرتفوی و سرمایهگذاریهای بهینه ،در سالهای آتی شاهد ارائه خدمات
مناسب بیمهای به هموطنان و ارتقای بیش از پیش این شرکت بزرگ
بیمهایباشیم.

شرایط و زمان پرداخت وامهای رفاهی
کارکنان بیمهآسیا اعالم شد

باتشکیلکمیتهواموباحضورمدیرعامل،دستورالعملاجرایی
آییننامهاعطایوامهایرفاهیکارکنانبیمهآسیا،اولویتبندی
واجدین شرایط و زمان پرداخت وامها به تصویب رسید.
به گزارش روابطعمومی ،در راستای تقویت انگیزه سازمانی پرسنل و افزایش
بنیهمالیهمکاران،چندیپیش،باپیشنهادوپیگیریهایمدیرعاملوموافقت
هیئتمدیرهشرکت،سقفوامهایرفاهیکارکنانشاملواممسکن،وامودیعه
مسکن ،وام تعمیرات مسکن و وام ضروری تا میزان دو برابر افزایش یافت.

این گزارش میافزاید ،در پی افزایش وامهای رفاهی و با تاکید مدیر عامل
مبنی بر آغاز پرداخت وامها در کمترین زمان ممکن ،کمیته وام بیمهآسیا

پیشنویسدستورالعملاجراییاعطایوامهایجدیدراتهیهوارائهنمود.

بر اساس این گزارش ،با آمادهسازی این پیشنویس ،جلسهای با حضور
اعضای کمیته وام متشکل از معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی ،معاون
مالی و اقتصادی ،مدیرمنابع انسانی ،مدیر امور مالی و مدیر حقوقی و با حضور
مدیر عامل تشکیل شد و پس از بحث و بررسی درباره جزئیات اجرای آئین
نامه و اولویتبندیهای گیرندگان وام و زمان اجرای آن ،سرانجام کلیات این
دستورالعمل به تصویب رسید و مقرر شد از  20شهریور ماه سال جاری ،کلیه
کارکنانواجدشرایطبامراجعهبهسایتپرتالکارکنانوتکمیلفرمهایجدید
تقاضایوام،نسبتبهارسالدرخواستهایخودجهتبررسیدرکمیتهمذکور،
اقدامکنند.

مدیرعامل بیمهآسیا در دیداربا شبکه فروش سرپرستی منطقه
سه :فروش اینترنتی بیمهنامهها با مشارکت شبکه فروش
روابطعمومی :برگزاری مجمع فصلی منطقه سه بیمهآسیا
روابطعمومی :بیمه آسیا و سازمان امور مالیاتی کشور ،قرارداد
بزرگ بیمه ای خود را منعقد کردند
روابطعمومی :پیشتازی بیمه آسیا با سرعت مطمئن از رقبا
روابطعمومی :جهش  514میلیارد تومانی تراز عملیاتی بیمه
آسیا
روابطعمومی :پنجاه شرکت برتر بیمه اتکایی در سال 2019
معرفی شدند
روابطعمومی :بیمهآسیا بیمهگذاران خود را به دریافت الحاقیه
بیمه بدنه اتومبیل فرا خواند
روابطعمومی :دست باالی بیمهآسیا در میدان رقابت
روابطعمومی :شرایط و زمان پرداخت وامهای رفاهی کارکنان
بیمهآسیا اعالم شد
روابطعمومی :جلسه معارفه مدیریتهای عمر و پسانداز،
طرح و توسعه ،ریسک و بهبود فرایندها در بیمهآسیا
روابطعمومی :پیام مدیرعامل بیمهآسیا به مناسبت هفته دولت
و روز کارمند
روابطعمومی :مدیرعامل بیمهآسیا به عنوان مدیر تراز انقالب
اسالمی انتخاب شد
روابطعمـومی :سـامانه پرداخـت خسـارت سیـار بیمـهآسیا
راهاندازی شد
روابطعمومی :سطح یک توانگری مالی بیمهآسیا تایید شد
روابطعمومی :بیمه مرکزی ،افزایش سرمایه بیمهآسیا را تایید
کرد
روابطعمومی :گمرک جمهوری اسالمی ایران قرارداد بزرگ
بیمهای خود را با شرکت بیمهآسیا منعقد کرد
روابـطعمـومی :برگـزاری ششـمین گـردهمـایی سـاالنه
راهکارهای توسعه فروش بیمههای عمر و پسانداز بیمهآسیا
روابطعمـومی :جلـوگیـری از پرداخت  14/5میلیارد ریال
خسارت جعلی در بیمه آسیا
روابطعمومی :جزایر کیش و هندورابی تحت پوشش بیمهآسیا
روابطعمومی :پیام مدیرعامل بیمهآسیا به مناسبت سالروز
بازگشت افتخار آفرین آزادگان به میهن اسالمی

خبرگزاریها :ایسنا ،راز پول ،ریسک نیوز ،پول پرس،
پـولی مالی ،شما نیوز ،دنیای بانک ،بانکداری ایرانی،
عصر اعتبار ،اقتصاد تهران ،ایبنا ،راه ،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 ،شبکه ایرانیان ،ایرانا ،آفتاب ،بانک و
بیمه ،بانکداری  ،24راه مردم ،اقتصادگردان ،کوتاه آنالین،
ایران اکونومیست ،آریا ،ایستانیوز ،تصویر امروز ،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
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 یزد ،عصر ایرانیان ،کسب و کار ،وطن امروز ،جهان
صنعت ،هفت صبح ،آسیا ،تعادل ،راه مردم ،فرهیختگان،
مردم ساالری ،سیاست ،یاقوت وطن
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در ارومیه برگزار شد:

برگزاری مجمع فصلی منطقه سه

مجمع فصلی سرپرستی منطقه سه بیمهآسیا با حضور
نایب رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل ،اعضای هیاتمدیره،
معاونین مدیرعامل ،مدیران ،سرپرست منطقه سه و
روسای شعب استانهای آذربایجان شرقی ،آذربایجان
غربی ،اردبیل و روسای شعب منطقه در ارومیه برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین ،نایب رئیس هیاتمدیره و
مدیرعامل در سخنانی با اشاره به برگزاری موفقیتآمیز مجمع عمومی
بیمهآسیا و تقدیر و تشکر از کارکنان و شبکه فروش ،گفت :همدلی
و همیاری در بخشهای مختلف شرکت ،راهکار تداوم موفقیتهای
بیمهآسیاست و کسب افتخارات در سال جاری ،بیانگر تحقق این مهم
میباشد.
مدیرعامل با تصریح افزایش سرمایه شرکت به عنوان یکی از
برنامههای مهم شرکت ،اظهار داشت :با تایید سازمان بورس این افزایش
به زودی محقق خواهد شد .این افزایش سرمایه ،سبب افزایش توان
نگهداری شرکت خواهد شد که در نتیجه در افزایش بازدهی فعالیتهای
بیمهگری بسیار موثر خواهد بود.

مسعود بادین ،با تاکید بر تالشهای هیاتمدیره در افزایش
حقوق کارکنان بطور قابل مالحظه ،افزایش وامهای رفاهی را یکی
از موضوعات بسیار مهم دانست که به زودی در اختیار کارکنان قرار
میگیرد.

مدیرعامل با اشاره به عملکرد فنی شعب و رصد آن به صورت مستمر،
افزود :رابطه مستقیمی بین عملکرد فنی شعب با ارزیابیها ،تشویقها،
جابجاییها و انتصابات دارد و عاملی مهم در ارتقای کارکنان میباشد.

آموزش مستمر به ویژه آموزشهای مجازی برای سطوح مختلف
کارکنان ،دقت در بازدیدهای اولیه ،کنترل و نظارتها و وصول مطالبات
از دیگر موارد مورد اشاره مدیرعامل بود.

بهروز ناظمی ،عضو هیأتمدیره و معاون امور استانها و شبکه فروش
نیز در این نشست در سخنانی ضمن تأکید بر توسعه بیمههای خرد
و زندگی به مواردی همچون جذب پرتفویهای کم ریسک ،کنترل

و نظارت ،بهبود فضای کسب و کار برای بیمهگر و بیمهگذار ،ایجاد
هماهنگی بین واحدهای صف و ستاد و تفویض اختیارات در استانها
و شعب اشاره کرد.

وی گفت :با جدیت در امر آموزش ،میتوانیم از ظرفیتهای بالقوه
توسعه فعالیتهای بیمهای در منطقه سه در مسیر تداوم موفقیتهای
بیمهآسیا استفاده کنیم.

مهدی شریفی ،عضو هیاتمدیره و معاون بیمههای اشخاص و
مسئولیت در سخنانی با اشاره به موفقیتهای بیمهآسیا در سالهای اخیر
اظهار امیدواری کرد با همدلی و همراهی مدیریتهای فنی و شعب،
سال  1399سالی موفق در حوزههای فنی برای بیمه آسیا باشد.

وی با اشاره به قابل قبول بودن عملکرد شش ماهه سرپرستی منطقه
سه ،گفت :البته می بایست نسبت به اصالح ترکیب پرتفوی ،تالش
بیشتری در منطقه انجام شود.
معاون بیمههای اشخاص و مسئولیت با تصریح افزایش و تفویض
اختیارات به برخی مناطق از جمله منطقه سه ،اظهار داشت :در این
شرایط ،انتظار میرود کنترل خسارت ،کنترل شبکه فروش و تشویق آنها
به افزایش پرتفوی ،میبایست بیش از پیش تقویت شود.
بنا براین گزارش ،در ابتدای این نشست ،سرپرست منطقه سه و
روسای استانهای منطقه ،با ارائه عملکرد خود ،چالشها و مسائل
موجود در حوزه فعالیتهای خود را بیان کردند.

اخبــــار

مدیرعامل
در دیدار با شبکه فروش سرپرستی منطقه سه تأکید کرد:

فروش اینترنتی بیمهنامهها
با مشارکت شبکه فروش

مسعود بادین ،نایب رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل و هیات همراه در حاشیه
برگزاری مجمع فصلی منطقه سه با اعضای انجمن صنفی نمایندگان حقیقی و حقوقی
منطقه سه دیدار کردند.
به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین ،نایب رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل با تبریک موفقیتهای
اخیر بیمهآسیا به شبکه فروش گفت :موفقیتهای به دست آمده به دلیل همدلی کارکنان و تالش شبکه
فروش بزرگ و توانمند بیمهآسیاست؛ باید قدر این همدلی و همیاری را بدانیم و شخصا قدردان زحمات
شبکه فروش حرفهای بیمهآسیا هستم.
مدیرعامل با تاکید بر فروش اینترنتی بیمهنامهها ،اظهار داشت :باید با آمادگی کامل به این موضوع
ورود و چالشهای موجود در این بخش را به صورت جدی و با مشارکت شبکه فروش بررسی کنیم.
نایب رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل مشارکت نمایندگان در بحث تبلیغات را ضروری دانست و
بیان داشت :نمایندگان باید در این حوزه وارد عمل شوند ،از ظرفیتهای خود استفاده کنند و به طور
حتم شرکت از آنها پشتیبانی خواهد کرد و در این خصوص به مدیریت روابطعمومی ابالغ گردید با
برنامهریزی و هماهنگی با شبکه فروش ،در این راستا اقدام کند.
مسعود بادین با تصریح این موضوع که شبکه فروش باید در سود و زیان شرکت خود را سهیم بداند،
گفت :فعالیت نمایندگان باید به صورت جدی آنالیز شود و با شناسایی نمایندگان فعالتر ،به صورت
مناسب و بهتر از آنان حمایت شود.
مدیرعامل با تاکید بر وفاداری نمایندگان ،اظهار داشت :بی تردید در بحثهای حمایتی ،شرکت از
نمایندگان وفادار و متعصب نسبت به بیمهآسیا ،به صورت همه جانبه و جدی حمایت خواهد کرد.
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برگزاری ششمین گردهمایی ساالنه
راهکارهای توسعه فروش بیمههای عمرو پسانداز بیمهآسیا

ششـمین گـردهمایی ساالنه
راهکـارهای توسـعـه فـروش
بیمـههـای عمـر و پـسانـداز
بیمـهآسیا با حضور نایب رئیس
هیـاتمـدیـره و مـدیرعـامل،
اعضـای هیـاتمدیره ،معاونان
مـدیرعـامل ،مـدیران ،رئیـس
کانـون انجـمـنهای صنـفـی
نماینـدگان ،رئیس هیاتمدیره
انجمـن صنفـی شـرکـتهای
خـدمـات بـیـمـهای ،رئیـس
هیـاتمـدیره انجمـن صنفـی
نماینـدگان استان تهران و تنی
چنـد از نمایندگان برتر فروش
بیمـههـای عمـر و پـسانـداز
بیمهآسیا برگزار شد.

به گـزارش روابـطعـمـومی ،مسعود
بادین ،نـایـب رئیـس هیـاتمـدیـره
و مـدیرعـامل در سخنـانی با تبـریک
موفـقیـتهـای بیـمـهآسیا و اظـهـار
امیـدواری نـسـبت به تـداوم آن در
سـال  ،1399گفـت :بیمههای زندگی
در بیمهآسـیا با توجه به تورم موجود،
رشـد خـوبی داشته است .این موفقیت
مرهون تالش شبکه فروش توانمند و
حرفهای این شرکت است.

مدیرعـامل با اشاره به سهـم باالی
شبـکه فـروش در کـسـب پـرتفوی
بیمـهآسیـا اظهـار داشـت :بیتردید،
همبستـگی و همدلی بین بخشهای
مختلف شرکت و شبکه فروش توانسته
است این موفقیتها را به ارمغان آورد.

نایب رئیـس هیـاتمدیره با مـرور
عملکـرد سـال گـذشته بیمـهآسیا و
ارزیـابی بسیار مطلوب از این عملکرد،
بیان داشت :در سال  1398بالغ بر 60
هزار میلیـارد ریال فـروش داشتیم که
رشد  36درصدی را نشـان میدهد و
این درصد افزایش بسیار چشمگیر و
ارزشمند است.

مسعود بادیـن در ادامه ،به برگزاری
موفقـیتآمیـز مجامع فصلی و نتایج
خـوب آن ،ریسـک سنـجی مناسب
و اصالح تـرکیب پرتفوی در شرکت
و آموزش  1200نماینده تخصصی
بیمـههـای زندگی اشاره و بر نظارت و
کنتـرل جـدی در عمـلیـات بیـمـهای
تاکید کرد.

مـدیرعـامل در پایـان با تـصـریح
تـورم موجـود یادآوری کـرد ،در کنـار
افزایش حق بیمه باید به افزایش تعداد
بیمهنامهها هم توجه داشت.
گفتنی اسـت ،مهدی شریفی ،عضو
هیاتمدیره و معـاون فنـی بیمههای
اشـخـاص و مسئـولیت نیـز در این
مراسـم در سخنـانی با اشاره به روند
رو به رشـد بیمههای زندگی و نقش
پررنـگتر این نـوع بیمـهها در بازار
بیمـه در آینده ،اظهار امیدواری کرد با
همدلی و همراهی واحدهـای ستادی
و صف ،سال  1399مملو از موفقیت به
ویژه برای شبکه فروش باشد.

مدیر بیمههـای عمر و پسانداز نیز
در سخنانی با ارائه گزارشـی از فرایند
برگزاری چهاردهمین دوره مـسابقات
فروش بیمههای جامع عمر و پسانداز،
به موضوعات جایگاه بیمههای زندگی
در صنعـت بیمـه و بیمـهآسیا ترکیب
پرتفـوی بیمههای زندگی پرداخت و
اهـم اقدامـات و راهـکارهای توسعه
بیمههای زندگی را برشمرد.
اهدای لـوح تقـدیر به تنـی چنـد
از نماینـدگان برتر چهـاردهمـین دوره
مسـابقات فـروش بیمههـای جامع
عمر و پسانداز توسط مـدیرعامل
بیمهآسیا بخش پایانی این گردهمایی
بود.
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معارفه مدیریتهای عمر و پسانداز ،طرح و توسعه
و ریسک و بهبود فرایندها برگزار شد

جلسـه معـارفه مدیران
بیمههای عمر و پسانداز،
طرح و توسعه و ریسک
و بهبود فرایندها با حضور
مـدیرعـامـل ،اعـضـای
هیاتمدیـره ،معـاونان و
مدیـران بیمـهآسیا برگزار
شد.

گفتمان حقوقی

24

جرائم رایج در صنعت بیمه
مهدی خسروی
سرپرست مدیریت بیمههای عمر و پسانداز

احمد سربخشیان
سرپرست مدیریت ریسک و بهبود فرآیندها

مسعود قاسمی
سرپرست مدیریت طرح و توسعه

به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین ،نایب رئیس هیاتمدیره و
مدیرعامل در این مراسم معارفه ،با تسلیت ایام عزاداری ماه محرم و
شهادت سرور و ساالر شهیدان حضرت امام حسین(ع) ،کسب افتخارات
و موفقیتهای اخیر توسط بیمهآسیا درعرصه فعالیتهای بیمهگری در
صنعت بیمه را ناشی از همبستگی و یکدلی نیروی انسانی این سازمان در
بخشهای مختلف آن برشمرد و بر استمرار این یکپارچگی ،تاکید کرد.

مدیرعامل با اشاره به برخی از مهمترین دستاوردهای افتخار آمیز
بیمهآسیا در سال گذشته و امسال ،وضعیت فعلی بیمهآسیا را از لحاظ
تولید و سودآوری به ویژه در ماههای اخیر ،بسیار مطلوب ،ارزشمند و کم
نظیر توصیف کرد و اظهار امیدواری نمود ،این روند همچنان پرشتاب
و پرقدرت ،ادامه خواهد یافت و در این راستا ،انسجام بیش از پیش و
برنامهریزی دقیق در بخشهای مختلف شرکت و شبکه فروش ،میتواند
موفقیتهای بیمهآسیا را تداوم بخشد.

لذا برای تحقق جرم خیانت در امانت شرایط ذیل
الزامی است:

براساس احکام صادره ،مهدی خسروی ،به عنوان سرپرست مدیریت
بیمههای عمر و پسانداز ،احمد سربخشیان به عنوان سرپرست مدیریت
ریسک و بهبود فرآیندها و مسعود قاسمی به عنوان سرپرست مدیریت
طرح و توسعه بیمه آسیا منصوب شدند.

اهدای لوح
«ستاره طالیی روابط عمومی»
به روابط عمومی بیمهآسیا

خیانت به معنای پیمانشکنی ،نقض عهد ،بیوفایی و
رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطالح عبارت
از مالی است که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم
قانون نزد شخصی باشد .بر اساس ماده  ۶۷۴نیز «هر گاه
اموال منقول یا غیر منقول یا نوشتههایی از قبیل سفته،
چک ،قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا
برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بیاجرت به کسی داده
شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود
یا به مصرف معیّنی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او
بوده ،آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا
تصاحب یا تلف یا مفقود کند ،به حبس از  6ماه تا  3سال
محکوم خواهد شد» .
با توجه به این ماده ،خیانت در امانت عبارت است از
استعمال ،تصاحب ،تلف یا مفقود کردن توام با سوءنیت
مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده
شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معیّن رسانیدن آن بوده
است.

گفتنی است در این مراسم ،مدیران جدید بیمههای عمر و پسانداز،
طرح و توسعه و ریسک و بهبود فرایندها ،احکام خود را از مدیرعامل
دریافت کردند.

قاسمی دارای مدرک دکترای تخصصی مدیریت آموزشی ،کارشناسی
ارشد  MBAو کارشناسی مدیریت بیمه است و پیش از این به عنوان
کمک کارشناس بیمه در مدیریت بیمههای اشخاص ،کارشناس بیمههای
اتومبیل ،کارشناس بیمههای عمر و پسانداز ،معاون اداره خسارت
و بازخرید بیمههای عمر و پسانداز ،رییس اداره خسارت بیمههای
مسئولیت ،رییس اداره صدور بیمههای عمر و حوادث انفرادی ،رییس اداره

بخش دوم  :خیانت در امانت

 .1موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد.
 .2مال امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به
امینی سپرده شود.
 .3مال به یکی از طرق قانونی و با شرط استرداد یا به
مصرف معیّن رسانیدن ،به امین سپرده شده باشد.

آموزش ،مشاور معاونت فنی مدیرعامل و عضو کمیته فنی بیمههای اموال
بیمهآسیا مشغول به کار بوده است.

لوح «ستاره طالیی روابطعمومی» هشتمین جشنواره
ستارگان روابط عمومی ایران ،به روابطعمومی بیمهآسیا
اهدا شد.

به گزارش روابطعمومی ،در جشنواره تبلیغات و روابطعمومی که
به مناسبت روز ملی روابطعمومی و با حضور مسئوالنی از وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ،مدیران
و کارشناسان روابطعمومی و استادان دانشگاهها برگزار شد ،لوح
«ستاره طالیی روابطعمومی» هشتمین جشنواره ستارگان روابط
عمومی ایران به روابط عمومی بیمه آسیا اهدا شد.
بنا براین گزارش ،با بررسیهای انجام شده و کسب امتیازات
بیشتر در بین روابطعمومیهای ستاره سال  ،1398لوح «ستاره
طالیی روابطعمومی» در ردههای عملکرد مدیریتی و مسئولیت
اجتماعی به مدیریت روابطعمومی بیمهآسیا اختصاص یافت.
این گزارش میافزاید :در هشتمین جشنواره ستارگان روابطعمومی
ایران برترینها و ستارههای روابطعمومی در بخشهای ستاره
ماندگار ،ستاره خدمت ،ستاره شایستگی ،ستاره مدیریت ،ستاره
مسئولیت اجتماعی و ستارگان روابطعمومی معرفی و از آنان تقدیر
شد.

بنا براین گزارش ،در لوح اهدایی به مدیریت روابطعمومی
بیمهآسیا ،آمده است« :پیشتازی و درخشندگی در بین ستارگان
درخشان روابطعمومی ،افتخاری بزرگ و ستودنی است .زیرا آنها
را در هیئت یک روابطعمومی پیشرو و ممتاز قرار میدهد و بر این
اساس« ،ستاره طالیی روابطعمومی» نماد یک روابطعمومی پیشرو
و ممتاز در طول یک سال فعالیت ممتاز و رو به جلوست».

 .4بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن
رابطه علیّت برقرار باشد.

جرم خیانت در امانت در صورتى محقق مىشود که
رابطه حقوقى امانى میان امانتگذار و خائن برقرار شده
باشد .منشأ رابطه حقوقى امانى در حقوق مدنى ممکن
است قرارداد ،قانون یا عرف باشد.
رابطه امانى قانونى :این نوع رابطه زمانى محقق
مىگردد که قانون اشخاصى را به عنوان امین نصب کند،
بدون اینکه قراردادى میان مالک و امین منعقد شده
باشد .
رابطه امانى قراردادى :این نوع رابطه زمانى برقرار
مىگردد که مالک به صورت آگاهانه مال خود را براى
مواظبت یا تصرف ،طبق قرارداد خاصى به امین مىسپارد
مانند قراردادهای منعقده فیمابین نمایندگیهای شرکت
بیمه و شرکت بیمهگر.
در صنعت بیمه جرم خیانت در امانت از رابطه قراردادی
نشات گرفته که خیانت در امانت نمایندگیهای بیمه و
تصاحب و استعمال حق بیمههای ماخوذه از بیمهگذاران
که به رسم امانت قراردادی به ایشان «سپرده» شده
است مصداق بارز آن میباشد .نماینده وفق الزامات مقرر
قراردادی و آئیننامهای از جمله بند  5ماده  12آییننامه
اجرایی شماره  75شورای عالی بیمه مکلف است حق
بیمههای دریافتی اعم از چک یا پرداخت الکترونیکی را
قبل از پایان وقت اداری روزی که دریافت نموده است
به حساب بانکی شرکت بیمه مربوطه واریز و در موارد
استثنایی به صندوق شرکت تحویل نماید .لذا هر گاه
نماینده به تکلیف مقرر قانونی و قراردادی خود عمل
ننموده و وجوه ماخوذه از بیمهگذاران را تصاحب ،تلف،
استعمال یا مفقود نماید مرتکب بزه خیانت در امانت شده
و قابل تعقیب کیفری است.
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بیمهآسیا و سازمان امور مالیاتی کشور
قرارداد بزرگ بیمهای منعقد کردند

بیمهآسیا ،کارکنان سازمان امور مالیاتی را در سراسر
کشور تحت پوشش بیمههای درمان و سایر پوششهای
بیمه اموال و اشخاص قرار داد.

به گزارش روابطعمومی ،با حضور مسعود بادین نایب رییس
هیأتمدیره و مدیرعامل ،اعضای هیأتمدیره ،معاونان مدیرعامل
و تنی چند از مدیران شرکت ،قرارداد بیمه تکمیل درمان کارکنان
سازمان مالیاتی کشور به امضا رسید.

بنا بر این گزارش ،در این مراسم که با حضور دکتر جنتی معاون
توسعه مدیریت و منابع سازمان مالیاتی کشور و مدیران ارشد این
سازمان برگزار شد ،دکتر جنتی ضمن اعالم رضایت کامل پرسنل
این سازمان از خدمات بیمهآسیا در سالهای گذشته ،از شروع
همکاریهای مجدد ابراز خرسندی کرد.

در این مراسم ،مدیرعامل بیمهآسیا نیز با تأکید بر اینکه بیمهآسیا
به عنوان شرکتی توانمند و فنی در صنعت بیمه شناخته میشود،

گمرک جمهوری اسالمی ایران قرارداد بزرگ بیمهای
با شرکت بیمهآسیا منعقد کرد

اظهار امیدواری کرد ،این همکاری بین دو سازمان بزرگ و شناخته
شده ،الگوی مناسبی برای تعامالت بیمهای در کشور باشد.
گفتنی است ،بر اساس قرارداد فی ما بین بیمهآسیا وسازمان امور
مالیاتی ،قریب به  30هزار نفر از پرسنل این سازمان تحت پوشش
بیمه تکمیل درمان و سایر پوششهای بیمهای اموال و اشخاص
بیمهآسیا قرار میگیرند.

بیمه مرکزی
افزایش سرمایه بیمهآسیا
را تایید کرد

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،برگزاری مجمع
فوقالعاده بیمهآسیا برای افزایش سرمایه شرکت را
بالمانع اعالم کرد.

به گزارش روابطعمومی ،بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
در نامهای به مدیرعامل بیمهآسیا ،مجوز برگزاری مجمع عمومی
فوقالعاده بیمهآسیا برای تصمیمگیری در خصوص افزایش سرمایه
 ۲۳۰۰میلیارد ریالی به  ۲۴۵۸۴میلیارد ریال از محل تجدید
داراییهای ثابت را که به تایید حسابرس رسیده است ،صادر کرد.

بیمهآسیا ،کارکنان گمرک جمهوری اسالمی ایران را تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قرار داد.

به گزارش روابطعمومی ،با حضور مسعود بادین نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل ،اعضای هیأتمدیره ،معاونان مدیرعامل و تنی چند
از مدیران شرکت ،قرارداد بیمه تکمیل درمان کارکنان گمرک جمهوری اسالمی ایران به امضا رسید.

بنا بر این گزارش ،در این مراسم که با حضور مدیران ارشد گمرک برگزار شد ،معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان از شروع
همکاریهای مجدد ابراز خرسندی کرد و از تالش تیمهای کارشناسی دو طرف ،که منجر به انعقاد قرارداد مذکور شد ،قدردانی نمود.
در این مراسم ،مدیرعامل نیز با تأکید بر اینکه بیمهآسیا به عنوان شرکتی توانمند و فنی در صنعت بیمه شناخته میشود ،تصریح کرد :شعار
بیمهآسیا ،دقت و سرعت در ارائه خدمات بیمهای است.

گفتنی است ،بر اساس قرارداد فی ما بین بیمهآسیا و گمرک ایران ،قریب به  40هزار نفر از پرسنل این سازمان تحت پوشش بیمه تکمیل
درمان بیمهآسیا قرار میگیرند.

این گزارش میافزاید ،در پی تجدید ارزیابی داراییهای ثابت از
سوی بیمهآسیا و تایید حسابرس قانونی ،این شرکت بورسی در نظر
دارد سرمایه فعلی خود را از  ۲۳۰میلیارد تومان به ۲۴۵۸/4میلیارد
تومان افزایش دهد که این موضوع ،در کدال بورس نیز درج شده
است.

بنا بر این گزارش ،طبق اعالم هیاتمدیره بیمهآسیا ،هدف از
افزایش سرمایه شرکت ،اصالح ساختار مالی برای توسعه پرتفوی
حق بیمه ،افزایش سهم بازار و تقویت توان مالی شرکت خواهد بود.
گفتنی است ،برگزاری مجمع فوقالعاده بیمهآسیا ،پس از تایید
افزایش سرمایه از سوی سازمان بورس ،برگزار خواهد شد.
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بیمهآسیا با پرداخت  198میلیارد ریال
از تعطیلی یک واحد بزرگ صنعتی جلوگیری کرد

چک خسارت آتشسوزی کارخانه رنگ و رزین آرکو در
محل استانداری آذربایجان شرقی و با حضور مقامات محلی
استان ،تحویل مدیرعامل این کارخانه شد.
به گزارش روابطعمومی ،در پی بروز آتشسوزی گسترده در کارخانه
صنایع رنگ و رزین آرکو در آذرشهر استان آذربایجان شرقی ،خسارت
سنگینی به این کارخانه وارد شد.

بنا بر این گزارش ،با توجه به بروز این حادثه و احتمال تعطیلی این
واحد بزرگ صنعتی که بیش از  150کارگر در آن مشغول به کار بودند ،در
نخستین روزهای حادثه با دستور و تاکید مدیرعامل بیمهآسیا ،بخشی از
این خسارت به صورت علیالحساب پرداخت شد و این کارخانه دو هفته
پس از آتشسوزی ،فعالیت خود را از سر گرفت.

بنا بر این گزارش ،مبلغ نهایی خسارت به صورت چک و به میزان
 198میلیارد ریال طی مراسمی در محل استانداری آذربایجان شرقی

با حضوردکتر جهانگیری ،معاون اقتصادی استانداری ،صالحالدین
قربان پور ،سرپرست منطقه سه ،فرهاد گنج دوست ،رئیس شعب استان
آذربایجان شرقی و تنی چند از مسئولین منطقه ،به کرامت زمانزاده ،مدیر
عامل شرکت صنایع رنگ و رزین آرکو تحویل داده شد.

دراین مراسم ،معاون استانداری آذربایجان شرقی از تالش مدیران و
کارشناسان شرکت بیمهآسیا در ارزیابی و پرداخت به موقع خسارت به این
واحد تولیدی تشکر و قدردانی کرد و حرکت ارزشمند مدیرعامل بیمهآسیا
را در پرداخت علیالحساب و جلوگیری از تعطیلی این کارخانه ،ستود.

گفتنی است صنایع رنگ و رزین آرکو در سال  ۱۳۶۶تاسیس شد
و به عنوان اولین کارخانه سازنده رنگ استاندارد اتومبیلی در شمالغرب
کشور فعالیت خود را آغاز کرد .این شرکت هم اکنون با تولید اولین بتونه
سنگی استاندارد در ایران ،رقیبی جدی برای محصوالت مشابه خارجی
در منطقه است.

جزایر کیش و هندورابی تحت پوشش بیمهآسیا

جلوگیری از پرداخت
 14/5میلیارد ریال
خسارت جعلی در استان قم

کارشناسان بیمهآسیا در شعبه قم ،از پرداخت 14/5
میلیارد ریال خسارت جعلی جلوگیری کردند.
به گزارش روابطعمومی ،در پی اعالم خسارت آتشسوزی با
موضوع فعالیت انبار گیاهان دارویی به صورت خسارت کلی ،با
اقدامات فنی ،حقوقی و کارشناسی کارشناسان بیمهآسیا در شعبه قم
از پرداخت  14/5میلیارد ریال خسارت جعلی ،جلوگیری شد.
این گزارش میافزاید :کارشناسان خبره بیمهآسیا در شعبه قم با
انجام تحقیقات فنی و ارائه مدارک و مستندات مستدل به مراجع
قضایی و اثبات جعلی بودن حادثه آتشسوزی ،از پرداخت خسارت
جعلی جلوگیری کردند.

شناسایی باند
تصادفات ساختگی
در استان آذربایجان شرقی

اعضای باند تصادفات ساختگی با تالش ،هوشیاری
و پیگیریهای مستمر کارشناسان فنی بیمهآسیا در
استان آذربایجان شرقی شناسایی شدند.
بیمهآسیا در ادامه توسعه فعالیت خود در خلیج فارس،
کلیه شـرکتها و کارکنان تحت پوشش سازمان منطقه
آزاد کیش و بومیان جزایر کیـش و هندورابی را تحت
پوشش بیمه درمان تکمیـلی و عمر و حوادث گروهی
قرار داد.
به گزارش روابطعمـومی و در پی فراخوان عمـومی شرکت
سرمایهگذاری و توسعه کیـش و استقبال شرکتهای بزرگ و
معتبر بیمهای ،شرکت بیمهآسیا به عنوان بیمهگر منتخب ارائه
دهنده پوشش بیمه درمان تکمیلی و عمر و حوادث گروهی

انتخاب شد.

بنابر این گزارش ،بیمهآسیا ،بیمه درمان تکمیلی کارکنان و
بومیان جزیره کیش را از  10تیرماه سال جاری و بیمه عمر و
حوادث گروهی کارکنان و بومیان جزیره کیش را از اول خرداد
 1399ارائه کرده است.
این گـزارش میافـزاید ،در خدمـات درمـانی برای سازمان
منطقه آزاد کیش ،ارائه خدمـات الکـترونیکـی و آنالین درمان
از طریق سامانه صماد بیمهآسیا و انعقاد قرارداد با کلیه مراکز
درمانی شاخص جزیره کیش پیشبینی شده است.

به گزارش روابطعمومی ،در پی شکایت شعبه بیمهآسیا در
استان آذربایجان شرقی و ارائه مدارک مستدل و مستند به مراجع
ذیصالح ،اعضای باندی که با ترفند تصادفات ساختگی و جعل
مدارک پزشکی قانونی و بیمارستانی ،خسارات جعلی دریافت
میکردند ،شناسایی ،بازداشت و محکوم شدند.
این گزارش میافزاید :سرکرده اعضای این باند به جرم جعل
مدارک پزشکی قانونی و بیمارستانی به میزان  16میلیارد ریال
جریمه نقدی ،سی ماه حبس و سایر اعضای باند نیز به جزای
نقدی محکوم شدند.
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به مناسبت هفته دولت:

سامانه پرداخت خسارت سیار بیمهآسیا راهاندازی شد

با حضورمدیرعامل ،اعضای هیاتمدیره ،معاونان مدیرعامل و مدیران ،سامانه
پرداخت خسارت سیار شرکت بیمهآسیا راهاندازی شد.
به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین نایب رییس هیاتمدیره و مدیرعامل در مراسم راه اندازی
سامانه پرداخت خسارت سیار ،با قدردانی از تالش کادر فنی شرکت در راهاندازی این سامانه ،دقت،
سرعت و کیفیت در ارائه خدمات به مردم را از اولویتهای مهم بیمهآسیا برشمرد.

وی تاکید کرد :بیمهآسیا به منظور تکریم بیمهگذاران و مشتریان خود ،توجه ویژهای به رضایتمندی
آنان دارد و در این راستا ،توسعه شبکه فروش و شعب در سراسر کشور و ارائه سامانههای خدمات بیمهای
را در دستور کار خود قرار داده است.
سامانه پرداخت خسارت سیار بیمهآسیا از اول شهریور ماه در جهت سرعت بخشیدن به پرداخت

بیمهآسیا بیمهگذاران خود
را به دریافت الحاقیه
بیمه بدنه اتومبیل فرا خواند
بیمهگذاران بیمهنامه بدنه اتومبیل بیمهآسیا با توجه به
افزایش سرمایه وسائط نقلیه خود و برای جلوگیری از
ایجاد مشکل در زمان پرداخت خسارت ،برای دریافت
الحاقیه به شعب و نمایندگیهای بیمهآسیا در سراسر
کشور مراجعه کنند.

به گزارش روابطعمومی و بنا بر اعالم مدیریت بیمههای بدنه
اتومبیل ،بیمهگذاران بیمهنامه بدنه اتومبیل برای جلوگیری از
مشکالت ناشی از افزایش سرمایه وسائط نقلیه خود به ویژه اعمال
قاعده نسبی سرمایه (ماده  10قانون بیمه) در زمان پرداخت خسارت،
برای دریافت الحاقیه به شعب و نمایندگیهای بیمهآسیا در سراسر
کشور مراجعه کنند.

بنا بر این گزارش ،بیش از یکصد شعبه و سه هزار نمایندگی
بیمهآسیا در سراسر کشور آماده ارائه بیمهنامه بدنه اتومبیل با
تخفیفات ویژه و همچنین صدور الحاقیه افزایش سرمایه بیمهنامه
بدنه اتومبیل هستند.

خسارت و تسهیل امور بیمهگذاران ،در مناطق  22گانه شهر تهران آماده ارائه خدمات است.
بنابر این گزارش ،بیمهگذاران خودروهای سواری بیمههای اتومبیل بیمهآسیا (ثالث و بدنه) در شهر
تهران میتوانند برای ارزیابی خسارتهای وارد شده به خودروی خود ،بدون مراجعه به واحدهای پرداخت
خسارت شرکت ،در روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت 7:30تا 18:30و در روزهای جمعه و تعطیالت
رسمی از ساعت  9تا  14از طریق تماس با شماره گویای  ،8707از خدمات سامانه پرداخت خسارت سیار
بیمهآسیا بهرهمند شوند.

این گزارش میافزاید ،در صورت تماس بیمهگذاران با این سامانه ،کارشناسان ارزیاب بیمهآسیا به محل
حادثه اعزام میشوند و فرآیند کارشناسی و ارزیابی خسارت را به انجام میرسانند .در این حال ،امکان
مشاهده آنالین مراحل و اقدامات انجام شده به صورت همزمان در وب سرویس مربوطه ،وجود دارد.
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بیمه آسیا از نگاه رسانهها

ابعاد افزایش سرمایه  1000درصدی بررسی شد

دست باالی بیمهآسیا در میدان رقابت

افـزایـش سـرمایه شـرکت
بیمـهآسیا به عنـوان بزرگترین
شـرکت غیردولتی صنعـت بیمه
کشور نزدیک است و سهامداران
این شرکت منتظر تایید سازمان
بـورس و اوراق بهـادار کشور
هستند تا شاهد رونمایی رسمی
از افـزایـش سـرمایـه 2500
میلیارد تومانی باشند .اما ورای
انتظار سهامداران ،کالبدشکافی
ابعاد مختلـف افـزایش سرمایه
 1000درصدی بیمهآسیا نشان
میدهد که این شرکت در آینده
همچنان دست باال را در میدان
رقـابت خـواهد داشـت و حتی
زمینـههـای مسـاعد و گامهای
موثری در مسیر آزمون سخت و
پیچیده آینده در حال برداشتن
است.
به گزارش روابطعمومی به نقل از
دنیای بانک و بیمه ،پیشنهاد افزایش
سـرمـایه بیمـهآسـیا را هـم سـازمان
حسـابرسـی کشـور به عنـوان بـازوی
نظارتی و دیدهبان حسابرسی و هم بیمه
مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر آن مهر
تایید زده است و با صدور مجوز سازمان
بورس و اوراق بهادار ،افزایش سرمایه
 1000درصدی بیمهآسیا از  230میلیارد
تومان به  2500میلیارد تومان به رای
سهامداران گذاشته خواهد شد.

هدف اعالم شده هیاتمدیره بیمهآسیا
از افزایش سرمایه این شرکت آن هم از
محل تجدید ارزیابی داراییها این است
که ساختار مالی شرکت اصالح شود،
مقررات بیمه مرکزی دقیق رعایت شده
و با اصالح نسبت حقوق صاحبان سهام،
در عمل هم بیمهآسیا از مزیت قانونی
مالـیاتی در ارتبـاط با افزایش سرمایه
شرکتهای بورسی به رهمند خواهد شد
و هم اینکه از این پس ،سرمایه واقعی
شرکت به  22هزار و  284میلیارد و
 389میلیون و  709هزار و  679ریال
افزایش پیدا میکند.
این اتـفـاق مهم البـته در اجـرای
برنامـههای دولـت و ریلگذاری بیمه

مرکزی است به این معنا که سهم
اتکایی واگذاری اجباری از  25درصد به
 10درصد در رشتههای غیرزندگی و از
 50درصد به  20درصد در رشتههای

بیمه زندگی در افق  1400خواهد رسید.
معنای روشن این تصمیم کلیدی این
است که از این پس بیمهآسیا با افزایش
 1000درصدی سرمایهاش میتواند
تنها  10درصد از ریسک پذیرفته شده
در رشتههای بیمه غیرزندگی و 20
درصد در رشته بیمه زندگی را به دیگر
شرکتها واگذار کند.
در مقام عمل این تصمیم ،دست
هیاتمدیره بیمهآسیا را برای اعمال
مدیریت ریسک بازتر خواهد گذاشت تا
آنها حق بیمههای تولید شده با ریسک
کمتر را نزد شرکت نگه دارند و منابع
ناشی از حق بیمهها (درآمد حق بیمه)
را برابر آییننامههای بیمه مرکزی
و برنامههای از پیش طراحی شده
مدیریت شرکت ،صرف سرمایهگذاری
کنند که این مهم در نهایت ،سودآوری
پایدار بیمهآسیا را تضمین میکند.
عالوه بر اینکه همچنان بیمهآسیا در
پرداخت خسارتها و عمل به تعهدات

خود در قبـال بیمـهگذاران ،در مقـام
نخست صنعت بیمه ،حفظ خواهد کرد.

افـزایـش قبـولی ظـرفیت ریسـک
بیمهآسیا پس از ثبت رسمی افزایش

سرمایه ،نه تنها کیفیت توانگری مالی
شرکت در سطح یک با ضریب باال را
برای سـالهای آینده تضمین خواهد
کرد ،بلکه روی کیفیت سودآوری سهام
شرکت و همچنین خدمات مورد انتظار
بیمهگذاران اثر مثبت خواهد داشت و
افزون بر اینکه بیمه آسیا در اصالح سبد
پرتفوی بیمهگری خود ،مدیریت سبد
سـرمـایهگـذاریها ،اجرای برنامههای
آیندهنگرانه از جمله در اختیار گرفتن
سهم بیشتر از بازار بیمه زندگی و به
ویژه حضـور پرقـدرت در بازار بیمه
اتکایی کشور را دست باالتری خواهد
داشت.
همیشه از بیمهآسیا انتظار میرود
که در صنعت بیمه کشور تحول آفرین
باشد و حاال در غـیاب شـرکتهای
بیمـهگـر اتکـایی خـارجی ،به دلیـل
تحـریمهـای ظالمـانه ،شـرکـتهای
بزرگ و باسابقه نظیـر بیمـهآسیا در

این عرصه عمال به یک تکیهگاه
مطمئن تبدیل خواهند شد و در آینده
بخشی از ریسک پروژههای بزرگ
صنعت نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی

کشور با لحاظ دقیق مدیریت ریسک و
ارزیابیهای فنی میتواند به بیمهآسـیا
منتقـل شـود و خـال جـدی حضور
یـک شـرکت مقتـدر و با ســابقه
درخشـان و پایههـای مالی و مدیریتی
مستحکم در این عـرصه رفـع خواهد
شد .حضـور بیمـهآسیا چه به عنوان
بیمهگر مستقیم ،چه بیمهگر اتکایی
در صنایع بزرگ و ملی کشور ،هرچند
در ظاهر فصل تازهای از رقابت را رقم
خواهد زد ،اما در یک برآینـد کلی به
نفع کل صنعت بیمه کشور خواهد
بود چرا که یک تکیهگاه مهم برای
مدیریت ریسک ایجاد میشود که از
آن میتوان به عنوان توازن در توزیع
ریسـکهای بزرگ یاد کرد.
بیمـهآسیـا در خـدمت اقتصاد
ملی

ورای اینـکه چشـمانداز سودآوری و

بازده سهم بیمهآسـیا در نتیجه بهبود
و استحکـام ساختار مـالی شـرکت با
افزایش سرمایه تقویت شده و استمرار
خواهد داشت ،اما از منظر دیگر قویتر
شدن همه جانبه بیمهآسیا به نفع اقتصاد
ملی کشور از حیث افزایش ضریب
نفوذ بیمه ،مدیـریـت ریسـک در
پروژههای دارای مقیاس ملی در برابر
ریسکهای احتمالی و همچنین ایجاد
یک سپر مستحکم در بازار بیمهاتکایی
کشور آنهم در شرایط سخت تحریمها
خواهد بود .چرا که به هر میزان
بیمهآسیا و دیگر شرکتهای بیمهگر
ایرانی بتوانند از نظر شاخص کفایت
سرمایه و بهبود نسبتهای مالی خود را
تقویت کنند ،دستکم در آینده حتی در
دوران پساتحریم دیگر نیازی به انتقال
ک پذیرفـته شـده به بیمـهگران
ریس 
خارجی نخواهنـد داشـت ،که مـیتواند
زمینه جلوگیری از خروج ارز را فراهم
سازد .البته این به معنای تایید گزاره
حفظ  100درصدی ریسـک در داخل
کشور نیست بلکه افزایـش سـرمایه
شـرکت بیمهآسـیا و دیگـر شـرکتها،
موازنه مناسبی در عرصه بیمههای
اتکایی ایجاد خواهد کرد.
به نظر میرسد که شرکت بیمهآسیا
از هم اکنون خود را آماده حضور در
یک آزمون رقابت جهانی میکند و با
فروریختن نهایی تحریمها ،این شرکت
فصل تازهای را در صنعت بیمه جهان
دستکم در قاره آسیا و منطقه رقم
خواهد زد .بیمـهگذاران و سهـامداران
بیمه آسیا از هم اکنون میدانند که به
یک تکیهگاه مطمئن و مستحکم تکیه
کردهاند و راحت میتوانند سرمایههای
خود را چه در قالب بیمه کردن
ریسکهای خود و چه سرمایهگذاری
کردن روی سهام بیمهآسیا ،در ساحل
امن قرار دهند و با خاطری آسوده،
اطمینان و آرامش را برای خود رقم
بزنند .چرا که بیمهآسیا آیندهای روشنتر
از گذشته و حتی اکنون را تجربه
میکند.

دنیای بانک و بیمه کارنامه مسعود بادین را رصد کرد

پیشتازی بیمهآسیا با سرعت مطمئن از رقبا
حرکت بیمهآسیا در رقابت با دیگر شرکتها با سرعت
مطلوب و فاصله معنادار همچنان ادامه دارد و این
شرکت با مدیرعاملی مسعود بادین در پنج ماه گذشته
امسال موفق گردید  ۲۹هزار و  ۳۰۷میلیارد و  ۱۸میلیون
ریال حق بیمه صادر کند که نسبت به همین مدت در
سال گذشته رشد  ۲۷درصدی را نشان میدهد.

به گزارش روابطعمومی به نقل از دنیای بانک و بیمه ،شرکت
بیمهآسیا توانسته میزان فروش خود را از  ۲۳هزار و  ۱۱میلیارد
و  ۵۹میلیون ریال در پایان مرداد سال گذشته به رقم  ۲۹هزار و

 ۳۰۷میلیارد و  ۱۸میلیون ریال برساند و میزان حق بیمه تولیدی
این شرکت که تصمیم دارد سرمایه خود را تا  ۱۰۰۰درصد افزایش
دهد در پنجمین ماه از سال جاری  ۴۰درصد بیشتر از مدت مشابه
پارسال بوده است .بیمهآسیا با سطح توانگری یک در پنج ماه
نخست امسال بالغ بر  ۱۴هزار و  ۵۵میلیارد و  ۲۳۸میلیون ریال
خسارت به بیمهگذاران خود پرداخت کرده که  ۲۶درصد بیشتر از
مدت مشابه پارسال بوده است .با این حال نسبت خسارت به حق
بیمه تولیدی این شرکت در پایان مرداد امسال نسبت به پایان
مرداد پارسال در محدوده  ۴۸درصد باقی مانده که نشان میدهد
سیاست مدیران بیمهآسیا در پرداخت دقیق و سریع خسارتها با

لحاظ مدیریت ریسک و توازن در پرتفوی این شرکت همراه است.
از مجموع کل پرتفوی پنج ماهه امسال بیمهآسیا ،تنها  ۱۹درصد
به رشته بیمه درمان ۴۱ ،درصد به بیمه شخص ثالث و حوادث
سرنشین ۱۳ ،درصد بیمه بدنه خودرو ۹ ،درصد بیمه زندگی۵ ،
درصد بیمه مسئولیت و  ۴درصد بیمه آتشسوزی اختصاص دارد.
همچنین از کل خسارت پرداخت شده در این مدت ،سهم بیمه
درمان  ۲۱درصد ،شخص ثالث و حوادث سرنشین  ۴۹درصد ،بدنه
خودرو  ۱۲درصد ،بیمه زندگی  ۸درصد و بیمه مسئولیت  ۳درصد
برآورد شده است.
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شعب برتر

استانها و شعب مستقل بیمهآسیا از نگاه آمار
شش ماهه اول 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 شش 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

مرکزی تهران

اصفهان

مرکزی تهران

اصفهان

مرکزی تهران

مرکزی تهران

تهران مرکزی

مرکزی تهران

2

گیالن

خوزستان

اصفهان

مرکزی تهران

تهران مرکزی

فارس

تهران مرکزی

اصفهان

مرکزی تهران

اصفهان

3

مازندران

هرمزگان

صادقیه تهران

خراسان رضوی

قم

خراسان رضوی

مطهری تهران

خراسان رضوی

پانزده خرداد تهران

خراسان رضوی

4

اصفهان

اصفهان

خراسان رضوی

مازندران

خراسان رضوی

مازندران

قم

مازندران

اصفهان

تهران مرکزی

5

آذربایجانشرقی

مطهری تهران

فارس

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

البرز

آزادی تهران

مازندران

6

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

فارس

هرمزگان

گیالن

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

کرمان

آذربایجان شرقی

7

مطهریتهران

مازندران

مازندران

البرز

اصفهان

قم

کرمان

مطهری تهران

خراسان رضوی

فارس

8

البرز

شرق تهران

شرق تهران

آذربایجان غربی

مازندران

آذربایجان غربی

مازندران

گیالن

مطهری تهران

قم

9

صادقیهتهران

کرمان

مطهریتهران

گیالن

صادقیه تهران

سمنان

خوزستان

خوزستان

صادقیه تهران

صادقیه تهران

10

پانزده خرداد تهران

خراسان رضوی

پانزده خرداد تهران

صادقیه تهران

گیالن

البرز

البرز

شرق تهران

بوشهر

گیالن

1

جنوب شرق تهران

آذربایجان غربی

جنوب شرق تهران

جنوب شرق تهران

جنوب شرق تهران

جنوب شرق تهران

هرمزگان

جنوب شرق تهران

آزادی تهران

جنوب شرق تهران

2

قزوین

صادقیه تهران

صادقیه تهران

سیستان و بلوچستان

چیتگرتهران

انقالب تهران

جنوب شرق تهران

قزوین

خراسان جنوبی

هرمزگان

3

کرمانشاه

بوشهر

کردستان

آذربایجان شرقی

خاقانیتهران

چیتگرتهران

خراسان رضوی

کرمانشاه

سیستان و بلوچستان

آذربایجان شرقی

4

البرز

مطهری تهران

سیستان و بلوچستان

صادقیه تهران

هرمزگان

سیستان و بلوچستان

مطهری تهران

خراسانجنوبی

انقالب تهران

صادقیه تهران

5

قم

قزوین

قزوین

خاقانی تهران

کرمانشاه

بوشهر

خاقانی تهران

سیستان و بلوچستان

گلستان

سیستان و بلوچستان

6

کهگیلویهوبویراحمد

خاقانی تهران

خراسانجنوبی

یزد

شرق تهران

اصفهان

آذربایجانشرقی

اردبیل

کردستان

کرمانشاه

7

سیستان و بلوچستان

آذربایجان شرقی

آذربایجانشرقی

اردبیل

گیالن

گیالن

آذربایجان غربی

چیتگرتهران

پانزده خرداد تهران

خاقانی تهران

8

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

همدان

خراسان جنوبی

ایالم

خراسان شمالی

کرمانشاه

البرز

جنوب شرق تهران

قزوین

9

همدان

کرمان

یزد

فارس

آذربایجان غربی

کرمان

خوزستان

اصفهان

کرمانشاه

آذربایجان غربی

10

خوزستان

کردستان

خراسان رضوی

قزوین

اردبیل

چهارمحال و بختیاری

کرمان

خراسان رضوی

همدان

اصفهان

1

آذربایجانشرقی

مرکزی تهران

مرکزی تهران

اصفهان

مرکزی تهران

خراسان رضوی

مرکزی تهران

مرکزی تهران

تهران مرکزی

مرکزی تهران

2

مرکزی تهران

خوزستان

اصفهان

خراسان رضوی

تهران مرکزی

فارس

تهران مرکزی

خراسان رضوی

اصفهان

اصفهان

3

گیالن

کرمان

صادقیه تهران

مازندران

قم

اصفهان

فارس

اصفهان

بوشهر

خراسان رضوی

4

مازندران

شرق تهران

خراسان رضوی

فارس

خراسان رضوی

مازندران

مطهری تهران

مازندران

مرکزی تهران

مازندران

5

قزوین

هرمزگان

فارس

آذربایجان غربی

مازندران

تهران مرکزی

قم

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

6

خراسان رضوی

تهران مرکزی

مازندران

مرکزی تهران

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

البرز

کرمان

فارس

7

مطهریتهران

مازندران

پانزده خرداد تهران

کرمان

اصفهان

قم

خراسان رضوی

زنجان

هرمزگان

قم

8

اصفهان

خراسان رضوی

مطهری تهران

آذربایجان شرقی

البرز

پانزده خرداد تهران

سمنان

سمنان

البرز

تهران مرکزی

9

خوزستان

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

البرز

مطهری تهران

مرکزی تهران

یزد

شرق تهران

مازندران

آذربایجان غربی

10

گلستان

قزوین

شرق تهران

قم

صادقیه تهران

مطهری تهران

گیالن

گیالن

آذربایجان غربی

گیالن

1

کردستان

جنوب شرق تهران

مرکزی

چیتگرتهران

جنوب شرق تهران

جنوب شرق تهران

پانزده خرداد تهران

چیتگرتهران

اردبیل

چیتگرتهران

2

انقالب تهران

چیتگرتهران

کردستان

انقالب تهران

چیتگرتهران

سیستان و بلوچستان

آزادی تهران

خراسان شمالی

ایالم

سیستان و بلوچستان

3

خراسانجنوبی

کرمانشاه

خراسانجنوبی

مرکزی تهران

هرمزگان

خاقانی تهران

انقالب تهران

قزوین

آزادی تهران

تهران مرکزی

4

بوشهر

ایالم

بوشهر

صادقیه تهران

سیستان و بلوچستان

چیتگرتهران

خراسان جنوبی

کرمانشاه

جنوب شرق تهران

انقالب تهران

5

چهارمحالوبختیاری

صادقیه تهران

قزوین

مطهری تهران

خراسان جنوبی

همدان

جنوب شرق تهران

پانزده خرداد تهران

چیتگرتهران

هرمزگان

6

کرمانشاه

سمنان

گلستان

سیستانوبلوچستان

آذربایجان غربی

صادقیه تهران

هرمزگان

سیستان و بلوچستان

چهارمحال و بختیاری

آزادی تهران

7

چیتگرتهران

خاقانی تهران

چهارمحال و بختیاری

آزادی تهران

کردستان

اصفهان

البرز

چهارمحال و بختیاری

خراسانجنوبی

صادقیه تهران

8

خاقانیتهران

انقالب تهران

هرمزگان

خاقانیتهران

خاقانی تهران

گیالن

کرمان

اصفهان

قزوین

خراسان جنوبی

9

مرکزی

اصفهان

کرمانشاه

قزوین

گلستان

آذربایجان غربی

اصفهان

آزادی تهران

کردستان

خاقانی تهران

10

قم

زنجان

زنجان

آذربایجانشرقی

صادقیه تهران

بوشهر

خراسان شمالی

مطهری تهران

کرمانشاه

مرکزی تهران

• •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

تقدیر و تشکر
رییس شعبه بیمهآسیا در استان خراسان شمالی ،با حضور در فرماندهی
پلیس راه شهرستان اسفراین و اهدای لوح تقدیر ،از فرمانده پلیس راه و
کارشناس تصادفات این فرماندهی تقدیر و تشکر کرد.

اخبار کوتاه
تقدیر از پزشکان معتمد بیمهآسیا
در سرپرستی منطقه سه

گفتنی است ،با تالش و هوشیاری کارشناس تصادفات پلیس راه شهرستان
اسفراین ،اقدام متقلبانه جهت جایگزینی خودروی موضوع بیمهنامه شرکت
بیمهآسیا کشف و از پرداخت خسارت جعلی جلوگیری شد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تربت حیدریه با ارسال لوح تقدیر،
از تالش و همکاری مهدی سلطانی ،رییس شعبه تربت حیدریه در راستای
گسترش فرهنگ بیمه ،حسن برخورد و تکریم ارباب رجوع قدردانی کرد.
معاونت دادستان و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات
رانندگی شیراز با ارسال لوح تقدیر از تالش و همکاری سید جعفر حدیقه،
سرپرست منطقه پنج بیمهآسیا در راستای تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق
شهروندی که موجب رضایتمندی مراجعین گردیده است ،قدردانی کرد.

به مناسبت سالروز والدت حکیم ابوعلی سینا و بزرگداشت روز
پزشک ،طی مراسمی در سرپرستی منطقه سه ،از پزشکان معتمد
بیمه آسیا قدردانی شد.
به گزارش روابطعمومی ،در این مراسم که با حضور مسئولین
سرپرستی منطقه سه و شعبه مرکزی تبریز برگزار شد ،با اهدای لوح
تقدیر از خدمات ارزشمند کلیه پزشکان به خصوص پزشکان معتمد
بیمهآسیا و تالش ایشان در مبارزه با شیوع ویروس کرونا ،قدردانی شد.

تقدیر از خبرنگاران استان گیالن

کسب موفقیت

دریافت دیپلم افتخار

مهـدیه گلـشـاهی ،فـرزند آرزو
قـدیانی ،همکـارمان در مـدیریت
روابـطعـمـومی ،موفـق شـد در
دوازدهـمـیـن دوره جشـنـواره
بینالمـللی ریاضیات کانگورو در
ایران با کسب امتیاز الزم دیپلم
افتخار دریافت کند.

پذیرش در آزمون
استعدادهایدرخشان

حسـام قربانیان ،فـرزند سمـانه
مختـاری (شرکت نمایندگی بیمه
امیـدآوران سپهـر زندگی) موفق
شد در آزمـون ورودی مـدارس
استعدادهـای درخشان ،پایه هفتم
پذیرفتهشود.
بیمهآسیا ،موفقیت این عزیزان را تبریک گفته
و آرزومند کسب افتخارات بیشتر آنان
در دیگر عرصههای ملی و بینالمللی است.

حمیدرضا علیرضایی ،مشاور پشتیبانی و عمرانی معاونت توسعه منابع
انسانی و پشتیبانی
علیرضا دادوئی مقدم ،مشاور معاون فنی بیمههای اموال در
بیمههایآتشسوزی
موسی غالم ژیان ،معاون مدیر پشتیبانی و عمرانی
احمد منصوری ،رییس اداره پایش و ارزیابی عملکرد شعب مجتمع
بیمههایزندگی
مریم سادات آل احمد دریاسری ،رییس اداره پایش و ارزیابی
عملکرد نمایندگان در مجتمع بیمههای زندگی
مهدی رنجدوست ،رییس اداره امور مالی و پشتیبانی در مدیریت
هماهنگی امور شعب
راضیه کمرهای ،رییس اداره پایش و نظارت بر عملکرد شعب در
مدیریت هماهنگی امور شعب
امید حسینزاده ،معاون امور مالی و پشتیبانی استان خوزستان
رضا بهروزی ،معاون خسارت بیمههای اتومبیل استان آذربایجان
شرقی
مجید درویشی ،رییس اداره امور نمایندگان سرپرستی منطقه 8
سعید دهدار ،سرپرست شعبه آبادان
حبیب کریمی ،سرپرست شعبه میاندوآب
برای ایشان در انجام وظایف محوله آرزوی موفقیت داریم.

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت همکار بازنشسته مرحوم علی
سرآبادانی و پدر گرامی همکاران محترم فرهاد سرآبادانی(مدیریت
بازرسی و انتظامات) و سمانه سرآبادانی(شعبه مرکزی استان البرز) را
به خانواده گرامی ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای
آن مرحوم ،رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی
مسئلت می نماییم.

صعود به قله دماوند

مهدی آله یاری ابهری ،نماینده بیمهآسیا در شعبه ابهر (کد ،)25081
موفق شد به مناسبت هفته دولت قله  5610متری دماوند را فتح و گواهی
صعود و قهرمانی را از فدراسیون کوهنوردی و صعـودهای ورزشـی ایران
دریافت کند.
نمـاینـده بیمهآسیا با گذر از جبهـه
جنوبی که رایجترین و پرترددترین
مسیر صعود به قله دماوند است،
صعود خود را ثبت کرد.
گفتنی است ،بـرای رسیدن به قله
دماوند چهار جبهه اصلی (شمالی،
شمال شرقی ،غربی و جنوبی) وجود
دارد.

انتصابات

سرپرست منطقه هفت بیمهآسیا از خبرنگاران حوزه بانک و بیمه در
استان گیالن تقدیر و تشکرکرد.

به گزارش روابطعمومی ،در مراسمی که به منظور گرامیداشت روز
خبرنگار در محل سرپرستی منطقه هفت برگزار شد ،سرپرست منطقه
ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای بیمهآسیا در راستای خدمترسانی
به مردم استان گیالن ،از تعامل سازنده اصحاب رسانه در این استان
در انعکاس اخبار خدمات بیمهآسیا تقدیر و قدردانی کرد.

در این مراسم با اهدای لوح تقدیر از خبرنگاران حوزه بانک و بیمه
تقدیر به عمل آمد.

تقدیر از پلیس راهنمایی و رانندگی
استان گلستان

همچنـین مطلع شدیم چند تن از همـکارانمان در غم فقدان
عزیزانشان به سوگ نشستهاند .ضمن طلب آمرزش و مغفرت
واسعه الهـی براي اين عزيزان ،برای بازماندگان آنها صبـر و
سالمتی آرزومنديم.

همایون نجفیان (معاون مدیر بیمههای درمان در فروش)،
در غم فقدان مادر
فریبا خرمشاهی (مدیریت منابع انسانی) ،در غم فقدان پدر
اکرم موسوی هریس (مدیریت مالی) ،در غم فقدان برادر

راحله وجدانی (مدیریت بیمههای درمان) ،در غم فقدان مادر
ی (مدیریت بیمههای درمان) ،در غم فقدان مادر
جواد خزائ 

حمید داورینژاد (مدیریت بیمههای مسئولیت) ،در غم فقدان
مادر
معصومه حمزه (مدیریت بیمههای باربری) ،در غم فقدان
فرزند

علی اصغر یوسفی (مدیریت بیمههای باربری) ،در غم فقدان
پدر

رییس شعب استان گلستان به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی
انتظامی با حضور در دفتر فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی استان
گلستان و اهدای لوح تقدیر و گل از تالشهای حافظان نظم و امنیت
که ضامن آسایش و امنیت جامعه هستند تقدیر و تشکر کرد.
به گزارش روابطعمومی ،همکاری شرکتهای بیمه و نیروی انتظامی
عامل تأثیرگذار و هدفمند در موضوع کاهش خسارات مالی به عنوان
سرمایههای ملی و جانی افراد خواهد بود.

بازنشستگان

اشرف کشوری
محمدحسین خیرآبادی

فرامرز بکمحمدی (اداره خسارت شمال تهران) ،در غم فقدان
پدر
سیده حوا کاظمی (شعبه ابهر) ،در غم فقدان مادر

سپیده میربلوک بزرگی (شعبه الهیجان) ،در غم فقدان پدر
مهدی رستمی (شعبه شریعتی تبریز) ،در غم فقدان مادر

محمود عیوضنژاد (شعبه مرکزی استان آذربایجان غربی)،
در غم فقدان مادر
منیرالسادات تقیان (شعبه بابل) ،در غم فقدان فرزند

مهدی احمدی (شعبه استان مازندران) ،در غم فقدان مادر

حسین یعقوب نیا (سرپرستی منطقه هفت) ،در غم فقدان
مادر
حسن احمدی (شعبه الهیجان) ،در غم فقدان مادر

داود دهقان (سرپرستی منطقه چهار) ،در غم فقدان مادر
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آموزش

اصطالحات بیمهای
مسئولیت تصادم ،مسئولیت ناشی از تصادم

Collision Liability

بیمهنامه مسئولیت مرکب

Combined Liability Policy

سقف خسارت در یک حادثه

)Combined Single Limit (CSL

شرط شروع و خاتمه قرارداد

Commencement and Termination Clause

بیمه اعتبارات بازرگانی

Commercial Credit Insurance

بیمه تجاری

Commercial Insurance

بیمه خودروهای تجاری

Commercial motor insurance

حق بیمه تجاری

Commercial Prime
Commission

کارمزد

استفاده از ماسک بهداشتی در مکانهای عمومی

Commission Agents

حقالعملکاران

طراح :علیرضا پاکدل

پایاننامه
عنوان:

عنوان:

بررسی تأثیر مدیریت دانش
بر عملکرد کارکنان شرکت بیمه آسیا
(بخش ستادی)

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید مشتریان
بیمه بدنه اتومبیل در بیمهآسیا
مقایسه الگوهای رفتار برنامهریزی شده
و عمل مستدل

(معاون اداره فروش بیمههای مسئولیت حمل در بیمههای باربری)

نگارش:

نگارش:

افسانه مومن

طاهره ستاری

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
گرایش طراحی سازمانهای دولتی

1399

1399

چکیده

واژگان کلیدی : :مدیریت دانش ،عملکرد کارکنان

(مورد مطالعه :شرکت بیمهآسیا)

نگارش:

(مورد مطالعه :مشتریان شعب مرکزی بیمهآسیا)

(کارشناس اداره انتشارات مدیریت روابط عمومی)

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد
کارکنان شرکت بیمهآسیا (بخش ستادی) است .جامعه آماری پژوهش
حاضر ،کلیه کارکنان شرکت بیمهآسیا (بخش ستادی) است که شامل 500
نفر میباشند .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  220نفر انتخاب
شد .به منظور جمع آوری دادهها در این پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد
(مدیریت دانش شرون و الوسون با  24گویه و عملکرد کارکنان هرسی
و گلد اسمیت با  42گویه) استفاده شده است .پژوهش حاضر توصیفی
پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است .به منظور بررسی نرمال بودن
توزیع داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد که توزیع دادهها
غیر نرمال بود .برای آزمون فرضیههای تحقیق از رگرسیون و آزمون تک
نمونهای استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد که مدیریت دانش بر
عملکرد نیروی انسانی در شرکت بیمه آسیا تأثیر دارد .همچنین نتایج نشان
داد که شناسایی دانش ،کسب دانش ،تسهیم و توزیع دانش ،بهره برداری
از دانش و نگهداری دانش بر عملکرد کارکنان شرکت بیمهآسیا تأثیر دارد.
نتایج آزمون نیز نشان داد که میانگین متغیر مدیریت دانش و ابعاد آن در
جامعه آماری تحقیق حاضر از میانگین مفروض پایین تر به دست آمده
است بنابراین ابعاد فرآیند مدیریت دانش (شناسایی ،کسب ،توسعه ،تسهیم
و توزیع ،بهره برداری ،نگهداری) در سطح مطلوبی قرار ندارد .همچنین
نتایج آزمون نشان داد که میانگین متغیر عملکرد کارکنان و ابعاد آن در
جامعه آماری تحقیق حاضر از میانگین مفروض پایین تر به دست آمده
است.

عنوان:

بررسی تأثیر مدیریت دانش
بر چابکی سازمانی
ندا مظفری

(کارشناس اداره خسارت بیمههای مؤسسات حمل و نقل باربری)
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات
گرایش مدیریت دانش

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ـ گرایش بازاریابی

چکیده

بررسی رفتار خرید مشتریان پوششهای بیمه ،اهمیت زیادی برای
شرکتهای بیمه دارد .برای این کار از نظریات مختلفی استفاده میشود.
ازجمله این نظریات میتوان به نظریه عمل مستدل و نظریه رفتار
برنامهریزی شده اشاره کرد .هدف این تحقیق عبارت است از آزمایش
هدفمند برازش الگوي عمل مستدل و الگوي رفتار برنامهریزی شده و
مقایسه کارآیی این دو الگو در پیش بینی رفتار مشتری در خرید بیمه بدنه
اتومبیل در شرکت بیمهآسیا .برای این کار از روش تحقیق توصیفی از نوع
همبستگی استفاده شده است .پرسشنامه تحقیق براساس پژوهشهای
گذشته ،شامل ژانگ و همکاران ( )2018و مایچوم و همکاران ()2016
طراحي شد و دادهها با استفاده از مدل معادالت ساختاری مورد تجزیه
وتحلیل قرار گرفتند .جامعه آماری پژوهش ،شامل  384نفر از مشتریان
بیمه بدنه اتومبیل شرکت بیمه آسیا بود که با روش نمونهگيري دردسترس
انتخاب شدند .طبق یافتههای پژوهش ،الگوهای دو نظریه عمل مستدل
و رفتار برنامهریزی شده از برازش خوبی در پیش بینی رفتار خرید بیمه
بدنه اتومبیل برخوردارند .اما برازش الگوی نظریه عمل مستدل ،به میزان
ناچیزی بیشتر است .همچنین ،کنترل رفتاری ادراک شده ،تأثیر مستقیم
یا غیرمستقیم بر رفتار خرید ندارد اما نگرش و هنجارهای ذهنی بر قصد
خرید اثرگذارند.
واژگان کلیدی :کنترل رفتار ادراک شده ،نگرش خرید ،قصد خرید،
رفتارخرید ،هنجار ذهنی ،نظریه رفتار برنامهریزی شده و نظریه عمل
مستدل

1399
چکیده
مدیریت دانش مجموعه راهبردها و فرایندهایی است که میتواند
چرخ ه جریان دانش را بهمنظور برآورده ساختن انتظارات سازمان،
مشتریان و ذینفعان در کل سازمان مدیریت نموده و دانش مطلوب
و موردنیاز سازمان را در اختیار صاحبان منافع آن سازمان قرار
دهد .هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر
چابکی سازمانی(مطالعه موردی :شرکت بیمه آسیا) .جهت جمعآوری
دادههای پژوهش از پرسشنامه ساخته محقق (مدیریت دانش با 25
گویه و چابکی سازمانی با  19گویه) استفادهشده است .جامعه آماری
پژوهش  1300نفر از کارکنان شرکت بیمه آسیا و حجم نمونه بر
اساس جدول مورگان  297نفر به روش تصادفی ساده میباشد.
ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامهها به ترتیب برابر 0/917
و  0/903بهدستآمده است .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از
نرمافزارهای  Spssو ( Excelآزمونهای آمار توصیفی ،آزمون
نرمال بودن کولموگروف اسمیرنوف ،آزمون همبستگی پیرسون و
تحلیل رگرسیون) انجامشده است .نتایج حاصل از این پژوهش
بیانگر این است که کلیه متغیرهای مدیریت دانش تأثیر مثبت و
معنادار بر چابکی شرکت بیمهآسیا دارند و متغیر ذخیرهسازی دانش
باالترین و متغیر بهکارگیری دانش پایینترین ضریب تأثیر رادارند.
واژگان کلیدی :مدیریت دانش ،چابکی سازمانی ،شرکت بیمهآسیا

نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1399
شماره 182

آموزش

کتاب «گاو بنفش»
ست گادین

«وقتی چند سال قبل به همراه خانوادهام مشغول رانندگی بودم ،مجذوب صدها
گاوی شدم که در مرتع زیبایی در کنار جاده میچریدند .از شیشه اتومبیل ،به
این منظره چشم دوخته بودیم و از این که چه قدر همه چیز می تواند زیبا باشد،
شگفت زده بودیم.
پس از بیست دقیقه ،توجه مان را کم کم از آن ها برگرداندیم .گاو های جدید به
طور کامل شبیه به گاوهای قبلی بودند و چیزی که تا پیش از این سرگرم کننده

بود ،حال دیگر عادی شده بود .بدتر از عادی ،کسالت آور شده بود.
گاو ها پس از مدتی که آن ها را می بینید ،خسته کننده می شوند .ممکن است
گاوهای بسیار خوب و جذابی باشند ،گاو هایی خوش اخالق و یا زیر تابش نورافکن
های رنگارنگ ،اما باز کسالت آورند .ولی یک گاو بنفش می تواند جالب باشد».
ست گادین معتقد است در دنیای بازاریابی هم باید بتوانیم گاو بنفش داشته
باشیم تا بتوانیم توجه مشتریان را به خودمان و محصولمان جلب کنیم .به زبان
دیگر “چیز چشم گیر چیزی است که ارزش دارد ،در مورد آن حرف زده شود،
شایسته توجه است ،چیزی است استثنایی ،جدید و جالب .یک گاو بنفش است.
کاالهای کسالت آور به چشم نمی آیند و گاو های قهوه ای هستند”.

استارتآپ چیست؟

مراحل شکلگیری و تکامل یک استارتآپ
استارتآپ یکی از رایجترین
واژگان در دنیای تجارت و کسب
و کار است .اما تعریف درست
استارتآپ با توجه به شرایط
کسب و کارهای ایران به چه
معناست؟
▌ ▌تعریف استارتآپ

برخی ،استارتآپ را به تمام کسب
و کارهایی که حول محور تکنولوژی و
فناوری شکل میگیرند ،تعمیم میدهند
و از نظر برخی دیگر ،استارتآپ به
هرگونه نوآوری و کسب و کار نوپایی
گفته میشود که طی آن ایدهای جدید
برای ارائه سرویس یا خدمات یا تولید
محصولی جدید داده میشود .ایدهها
برای محصوالت و خدمات استارتآپها
اغلب برای حل مشکلی ارائه میشوند.
بهطور مثال سرویسهای سفارش
آنالین پیک موتوری برای حل مشکل
دسترسی به پیک موتوری مطمئن و
قابل اطمینان در هر نقطه شهر راه اندازی
شدهاند .کاملترین تعـریف استارتآپ را
«استیو بلنک» استـاد دانشـگاه استـنفورد
ارائه کرده است .طبق تعریف پرفسـور
«استیو بلنک» ،اسـتارتآپ سـازمانی
است که تـوسـط افـراد ارزش آفـرین
بـرای یافـتن مـدل جدید کسـب کاری
( )Business Modelمقیاس پذیر و
تکرار پذیر راه اندازی میشود .در ادامه این
مقاله به توصیف این مفاهیم میپردازیم.
▌ ▌ مراحلراهاندازیاستارتآپها

برای راهاندازی یک استارتآپ موفق
قبل از هر چیزی نیاز به ایدهای دارید که
مشکلی خاص را هدف گرفته باشد .برای
مثال نیاز به رفع مشکالت فنی خودرو را
در نظر بگیرید .اگر شما ایدهای بدهید
که رانندگان بتوانند در نزدیکی خود به
سرعت یک تعمیر کار پیدا کنند و مشکل
خودرو خود را حل کنند بدون فوت وقت و
با کیفیت قابل قبول ،ایده شما میتواند به
سرعت به سمت عملی شدن پیش برود.
 .۱نیازسنجی

قبل از ایده دادن راجع به هر آنچه که از
ذهنتان میگذرد بهتر است کمی تحقیق
انجام بدهید .مهمترین قسمت راه اندازی

یک استارتآپ موفق شناخت نیازهای
مردم است .چرا که مردم مشتریان
شما خواهند بود .برطرف شدن نیازهای
اساسی افراد در جامعه پر از هرج و مرج
امروز رمز موفقیت شما برای راهاندازی
استارتآپ تان خواهد بود .سرویسهای
آنالین سفارش غذا را در نظر بگیرید .تا
قبل از روی کار آمدن این سرویسها
اغلب برای سفارش غذا نیاز بود تا در یک

تیم کوچک متشکل از متخصصین مورد
نیاز برای توسعه محصول خود گرد هم
بیاورید و کار خود را شروع کنید .نمونه
اولیه ای از ایده خود را اجرا کنید.
 .۳محصول اولیه ( )MVPرا به ۱۰۰
نفر نشان دهید

پس از ساخت نسخه کوچکی از
محصول که ارزش آفرین بوده ()MVP

سازمان و ثبت برند است .در صورت عدم
توافق شرکا یا سپردن این امر مهم به بعد،
مشکالت بزرگی که ممکن است باعث از
هم پاشیدن استارتآپ شود ،پیش بیاید.
 .۵جذب سرمایهگذار

اگـر منابع مالی کافی بـرای راه اندازی
اسـتارتآپ خـود را نداریـد بهتـر اسـت
پـس از آماده شـدن نمونـه اولیه و جذب

 .7کاربران بیشتری جذب کنید

شما باید بتوانید در این مرحله کاربران
بیشتری جذب کنید تا بتوانید برای مراحل
بعدی استارتآپ تان تصمیمگیری کنید.
اگر تعداد کاربران شما به حد کافی افزایش
نیابد ،نمیتوانید داده کافی برای برای
تحلیل نمودار رشد خود بدست آورید .سعی
کنید تعداد مخاطبانتان با افزایش آگاهی از
برند ( )Brand Awarenessباال برده
تا بتوانید داده مورد نظر خود را برای تحلیل
بدست آورید .هم چنین با افزایش تعداد
کاربر است که میتوانید نواقص سیستم
خود را متوجه شده و درصدد حل آن
برآیید.
 .۸چرخش ()PIVOT

اگر پس از راهاندازی محصول متوجه
شدید که راهی که رفتید اشتباه بوده
و منجر به جذب مخاطب و فروش
نشدهاست ،در این زمان نیاز به چرخش
دارید .پس از دریافت نظرات کاربران و
تحلیلهای فنی و تخصصی ،درصدد
حل مشکالت و رفع عیبهای احتمالی
سیستم خود برآیید .محصول خود را پس
از اعمال تغییرات و به روزرسانی دوباره
راهاندازی کنید .در صورت بازگشت
شما به کاربران نشان دادهاید که در
حال ارائه محصولی ارزشمند هستید که
برطرفکننده نیازهای شما است.
 .۹رشد کنید

رستوران اشتراک داشته باشید یا بهطور
پیش فرض بدون داشتن منو بدانید چه
چیزی میخواهید .اما با روی کار آمدن
این استارتآپها شما در هر جا میتوانید
بهترین رستورانهای اطرافتان را به
سرعت پیدا کنید و منوی رستوران را
مشاهدهنمایید.
 .۲نمونه اولیه ای از ایده تان را بسازید

اگر در مرحله ایده دادن گیر کنید ،هرگز
موفق نخواهید شد که استارتآپ خود
را راه اندازی کنید .همچنین اگر همواره
دنبال پیدا کردن ایدههای جدید باشید،
در این مرحله متوقف خواهید شد .نمونه
اولیهای از ایده خود را توسعه دهید .اگر
نیاز به متخصصین  ITبرای نوشتن یک
برنامه دارید فرصت را از دست ندهید .یک

و راه حلی برای مشکل است ،وقت آن
رسیده که بتوانید  ۱۰۰کاربر جذب کنید.
حتم ًا مد نظر داشته باشید که افرادی که
برای ارائه محصول خود انتخاب میکنید
کام ً
ال ناشناس باشند تا نظر بدون زاویه به
شما بدهند .نظر  ۱۰۰نفر به شما دورنمایی
از آینده محصول خود و تحلیلی از رفتار
کاربر خواهد داد.
 .۴توافق شرکا
()Co-founders Agreement

قبل از جذب سـرمایهگذار و گرفتن
هر گونه تصمیـمی برای درآمد ،سود
و ثبت برند و شـرکت بهتـر است که
شرکا ( )Co-foundersبه توافق
برسند .این توافق عمدت ًا درباره درصد
سهام طرفین ،جایگاه شغلی هر یک در

تعـدادی مخاطب به دنبال سـرمایهگذار
باشـید .شـما میتوانیـد بـرای محصول
خـود بـا جلسـات توجیهـی و دالیـل
کافـی و منطقی سـرمایهگذار پیـدا کرده
و شـروع بـه راهانـدازی محصـول خـود
کنید .
 .6راه اندازی محصول

حال وقت آن رسیده تا محصول خود
را در هر شرایطی که قرار دارد راهاندازی
کرده و در اختیار عموم قرار دهید .در
این مرحله باید کمال گرایی خود را کنار
گذاشته و سریع ًا به فکر عرضه باشید .از
ویژگیهای استارتآپها این است که
در هر مرحله باگهای سیستم را میتوان
پیدا کرد و دست به بهبود آن زد.

حال وقت آن رسیده که مسیر پیشرفت
را طی کنید .شاخصهای اندازهگیری
موفقیت و رشد برای خود تعیین کنید.
برای برند خود به دنبال افزایش کاربر
یا درگیرپذیری باشید .به صورت مداوم
تغییرات را رصد کنید .سعی کنید تحلیلی
منطقی از عملکرد استارتآپ خود به
دست آورید.

اگر تمام مراحل ذکر شده را بدون
متوقف شدن پیش ببرید ،یقین داشته
باشید که در عرصه کسب و کارهای
سنتی و مدرن موفق خواهید شد .در
صورت پیدا کردن مخاطبین باال یا
فروش زیاد میتوانید مطمئن شوید که
افرادی برای خرید سهام تان پیشنهادهای
خوبی خواهند داد.
منبع:

وب سایت Zavie.co
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مدیرمسئول و سردبیر :محمد مظفرخرمي

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

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

صفحه آرایی :اداره انتشارات

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

نقش صنعت بیمه
در اقتصاد کشور
همچنان گمنام مانده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست بررسی
آخرین وضعیت صنعت بیمه کشور با اشاره به رقم
 3/6درصدی شاخص ضریب نفوذ بیمه در کشور اظهار
داشت :ضریب نفوذ بیمه طی سالهای گذشته افزایش
خوبی داشته ،اما همچنان باید تالش شود تا فاصله با
هدف مطلوب کاهش یابد.

به گزارش روابطعمومی ،به نقل از شبکه اقتصادی و دارایی ایران
(شادا) ،فرهاد دژپسند ،وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست
که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی و
مدیران صنعت بیمه کشور برگزار شد ،با بیان اینکه صنعت بیمه در
رشد سرمایهگذاری و رونق اقتصادی بسیار مؤثر است افزود :با این
وجود ،نقش این صنعت در اقتصاد کشور همچنان گمنام مانده است
و این در حالی است که اگر به صنعت بیمه توجه شود بسیاری از
مشکالت در اقتصاد مرتفع خواهد شد.
وی اظهار داشت :بررسی شرایط اقتصادی و روند توسعه در ایران
به گونهای است که همواره نیاز به حمایت دولت و مجلس از صنعت
بیمه وجود دارد .از نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز میخواهم
با تصویب قوانین مؤثر و نظارتهای بعدی آن ،به صنعت بیمه
دست یاری دهند تا این صنعت جایگاه واقعی خود را در اقتصاد
کشور به دست آورد.
وی در ادامه افزود :از جمله اقدام خوب صنعت بیمه که اخیرا
انجام شده است ،طراحی «بیمهنامه تعطیلی کسب و کار به دلیل
اپیدمی و پاندمی» برای حمایت از کسب و کارها در شرایط کرونا
است .عالوه بر این ،الیحه تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی،
نیز از ظرفیتهای مهمی است که با همکاری خوب مجلس محترم
مراحل نهایی خود را برای عملیاتی شدن طی میکند و کمک
موثری به مدیریت حوادث طبیعی و اقتصاد کشور خواهد کرد.

اتصال صنعت بیمه به سامانه شاهکار

ارائه شماره تلفن همراه برای صدور
بیمهنامه شخص ثالث الزامی شد
بیمه مرکزی بخشنامه الزام استفاده از سامانه شاهکار
برای صدور بیمهنامه شخص ثالث و حوادث راننده را به
شرکتهای بیمه ابالغ کرد.

به گزارش اداره کل روابطعمومی و امور بینالملل بیمه مرکزی،
رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات و مدیرکل نظارت فنی
بر بیمههای غیرزندگی با ابالغ بخشنامهای به شرکتهای بیمه بر
لزوم استفاده از وب سرویس «شاهکار» تاکید کردند.
بنابر این بخشنامه ،بهرهبرداری از این سیستم برای صدور
بیمههای شخص ثالث و حوادث راننده از اول آذر الزامی خواهد
بود و در صورت عدم تطابق کد ملی بیمهگذار با شماره تلفن همراه
مندرج در بیمهنامه ،تخصیص کد یکتا در سامانه امکانپذیر نخواهد
بود.
مطابق این بخشنامه شرکتهای بیمه موظف شدند در راستای
آمادهسازی زیرساختهای الزم و اطالعرسانی به شبکه فروش و
بیمهگذاران خود اقدام نمایند.

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

بیمهدر
ایران و جهان

خبر اختصاصی

پنجاه شرکت برتر بیمه اتکایی در سال  2019معرفی شدند

موسسه رتبهبندی ای ام بست ( )AM Bestپنجاه
شرکت برتر بیمه اتکایی را در سال  2019معرفی کرد.

به گزارش بخش بینالملل روابطعمومی بیمهآسیا به نقل از سایت
اطلس مگزین ،موسسه رتبهبندی بیمهای «ای ام بست» اعالم
کرد ،شرکت سوئیسری ( )Swiss Reبرای دومین سال متوالی
در جایگاه اول شرکتهای بیمه اتکایی جهان به لحاظ تولید حق
بیمه قرار گرفت.

این شرکت سوئیسی در سال  2019در مجموع بیش از  42میلیارد
دالر حق بیمه ناخالص تولید کرده است که با رشدی  16درصدی
نسبت به سال  2018همراه بوده است.

در این گزارش آمده است این رشد ناشی از عملکرد این شرکت
در رشته بیمههای غیرزندگی در قاره آمریکای شمالی و منطقه
اما( )EMEAشامل اروپا ،خاورمیانه و آفریقا ،است .پرتفوی حاصل

از این دو منطقه  25درصد از درآمد سوئیسری را تشکیل میدهند.

در این ردهبندی «مونیخ ری» ( )Munich reبا تولید حدود
 38میـلیـارد دالر حق بیمـه در جـایگاه دوم و «هـانوور راک»
( )Hannover Ruckبا تولید بیش از  25میلیارد دالر حق بیمه
در جایگاه سوم قرار دارند.
این گزارش میافزاید که  10بیمهگر اتکایی نخست جهان در
مجموع  69درصد از تولید حق بیمه در جهان را از آن خود کردهاند.

شرکتهای بیمه اتکایی «اسکور» (« ،)SCORبرکشایرهاتاوی»
(« ،)Berkshire Hathawayلویدز» (« ،)Lloyd,sچایناری»
(« ،)China Reگــروه بـیـمـــه اتــکـــایــی آمـریـکـا»
(« ،)Reinsurance Group of Americaگریتوست الیف کو»
( )Great West Life Coو «پارتنر ری» ( ،)PartnerReدر
ردههای بعدی چهارم تا دهم این فهرست قرار دارند.

