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گزارش مدیرعامل از یک سال حضور در شرکت بیمهآسیا:

بیمهآسیا در مدار توانگری و توانمندی
مدیرعامل ،عملکرد بیمه آسیا در یک سال حضور خود را در شرکت ،همراه با افزایش
چشمگیر توانمندی مالی بیمهآسیا در بخشهای سرمایهگذاری و سپرده های بانکی ارزیابی
کرد.

به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل بیمهآسیا در آستانه یکسال حضور
خود در این شرکت از آذر ماه  1397تا کنون ،طی گزارشی ،فعالیتهای بیمهآسیا و وضعیت مالی آن را در این
مدت ،تشریح کرد.

وی با اشاره به تأیید سطح یک توانگری مالی بیمهآسیا در سال  1398با شاخص  145درصد توسط بیمه
مرکزی جمهوری اسالمی ایران و مقایسه آن با شاخص  107درصد در سال گذشته ،این افزایش چشمگیر را
ناشی از اتخاذ استراتژیهای جدید و بنیادین در توسعه فعالیت بیمهگری ،افزایش کنترل و نظارت و همچنین
اصالح ترکیب پرتفوی اعالم کرد.
مسعود بادین افزود :اتخاذ این برنامه راهبردی ،ضمن بهبود نسبت خسارت از  55درصد به  51درصد در هشت
ماهه نخست سال جاری ،سرمایهگذاری و سپردهگذاری شرکت را به میزان قابل توجهی افزایش داده است .این
ویژگیها توانایی بیمهآسیا برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمهگذاران و سهامداران را بسیار باال میبرد.

وی در ارتباط با افزایش نقدینگی بیمهآسیا گفت :سپردهگذاری بلند مدت بانکی بیمهآسیا در یازده ماهه منتهی
به آبان  1398بالغ بر  12هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ،بیش از  76درصد
افزایش را نشان می دهد .همچنین بازدهی سرمایهگذاری این شرکت در بورس طی یازده ماه منتهی به آبان
 1398نسبت به مدت مشابه سال قبل  84درصد بوده است.

نایب رییس هیأتمدیره بیمهآسیا گفت :سود خالص شرکت نیز در شش ماهه امسال بیش از  29درصد و
جمع داراییهای بیمهآسیا در این مدت 27 ،درصد نسبت به مدت مشابه در سال  1397افزایش داشته است.
همچنین سود انباشته شرکت در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد  71درصدی
مواجه بوده است.
مدیر عامل میزان حق بیمه تولیدی بیمهآسیا در یکسال حضور وی در این شرکت را  51200میلیارد ریال
اعالم کرد که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته  31درصد افزایش داشته است .پرداخت خسارت به
زیاندیدگان نیز در این مدت  31875میلیارد ریال بوده است که با توجه به وضعیت مشابه در سال گذشته 29/7
درصد رشد داشته است .با توجه به مبلغ خسارت پرداختی ،خسارت پرداختی بیمهآسیا در هر روز در سال 1398
بیش از  81میلیارد ریال برآورد میگردد که نشان از توان مالی بسیار باالی شرکت دارد.
وی بازده سهام شرکت بيمهآسيا طی یک سال گذشته را  73درصد اعالم کرد و افزود :نوسان سهام شرکت
بیمهآسیا در بورس تهران نشان ميدهد که سهامداران از ابتداي سال  1398حدود 165درصد سود کرده اند.

نایب رئیس هیاتمدیره با تصریح افزایش بازده سهام این شرکت گفت :بازده سهام بیمهآسیا در سال  1398و
در بازه زمانی سه ماهه  84درصد ،ششماهه  198درصد و  9ماهه  414درصد برآورد شده است .افزون بر این،
رتبه نقدشوندگی سهام بیمهآسیا هم در یک سال گذشته روند رو به بهبودی داشته و از رتبه  169در بازه زمانی
یکساله در  3ماهه گذشته به رتبه  122ارتقا پیدا کرده است که نشان از اقبال سهامداران از خرید و فروش سهام
شرکت دارد.

مدیرعامل با اشاره به آمار ارایه شده از سوی سازمان بورس ،از رشد  200درصدی قیمت سهام بیمهآسیا در
شش ماهه نخست سال  1398خبر داد و افزود :این افزایش نشان از محبوبیت این برند و عملکرد حرفهای و فنی
در بین فعاالن بازار بورس است.
وی افتتاح شعب بیمهآسیا در نقاط مختلف کشور را در راستای تسریع در خدماتدهی و ایجاد رفاه برای
بیمهگذاران عنوان کرد و خرید ملک طی یک سال گذشته را یکی از استراتژیهای بیمهآسیا در جهت گسترش
شبکه فروش در مناطق دارای ظرفیت و پتانسیل عملیات بیمهای خواند و اظهار داشت :بیمهآسیا در سال جاری

با خرید ساختمان و زمین ،هشت شعبه و واحد پرداخت خسارت را در شهرهای پارسآباد ،ورامین ،چابهار ،اهواز،
جلفا ،تربت جام ،مشکین شهر و کرمانشاه افتتاح کرد.
مدیرعامل در ارتباط با فروش واحدهای مسکونی منطقه ولنجک اظهار داشت :این واحدها در ازای وصول
حق بیمه ،معوق از بیمهگذار و به صورت نیمه ساخته به تملک درآمد و هم اکنون بعد از اتمام ساخت واحدها ،آماده
بهرهبرداری است .بدین منظور با تصمیم هیاتمدیره شرکت و پس از ارزیابیهای کارشناسی ،نسبت به فروش
این واحدها اقدام خواهدشد.

وی با اشاره به پرداخت بیش از  ۲۱میلیارد تومان خسارت به آسیبدیدگان سیل گفت:مسئوالن بیمهآسیا از
ابتدای وقوع سیل در استانهای مختلف کشور در مناطق سیلزده حاضر شدند و با استقرار ستادهایی اقدام به
پرداخت خسارت به بیمهشدگان کردند .بیشترین خسارتهای پرداخت شده تا کنون در حوزه واحدهای مسکونی
و واحدهای تولیدی و همچنین زیرساختهای آسیبدیده بوده است.در حوزه واحدهای مسکونی حدود  ۸میلیارد
تومان ،برای خسارت خودروهای آسیبدیده حدود یک میلیارد تومان و در بحث زیرساختها و کمک به واحدهای
تولیدی تا کنون بیش از  ۱۱میلیارد تومان خسارت پرداخت شده است.
مدیرعامل گفت :پرداخت به روز خسارتها بیانگر توانگری و توانمندی مالی بیمهآسیا در سال  1398یکی
از نقاط برجسته این شرکت است که امیدواریم با تدبیر مسئوالن ارشد بیمهآسیا و کارکنان این شرکت و شبکه
توانمند فروش ،این موفقیت در سالهای آتی تداوم داشته باشد.

بادین در پایان تاکید کرد :شرکت بیمهآسیا ب ه عنوان سرمایه ملی ارزشمند کشور و بزرگترین شرکت
خصوصی صنعت بیمه و با قدمت  60سال ،سربلندی و پیشتازی خود را مرهون لطف الهی و تالش خستگی
ناپذیر و مجاهدت ستودنی هیات مدیره منسجم ،فنی و متخصص و همه مدیران ،کارشناسان ،کارکنان ،شبکه
بزرگ فروش ،سهامداران و همچنین وفاداری بیمهگذاران خانواده بزرگ بیمهآسیا بوده و در دهه هفتم از حیات و
بالندگی شرکت بیمهآسیا ،هدف نخست ما همانا صداقت و فعالیت شفاف و حرفهای در راستای صیانت از حقوق
بیمهگذاران و ذینفعان بهعنوان سرمایههای واقعی این شرکت خواهد بود.
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مدیرعامل بیمهآسیا ،مدیر ملی جهادی کشور شد

مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره
و مدیرعامل به عنوان مدیر ملی جهادی،
در ششمین همایش ملی مدیریت جهادی
معرفی و از وی تقدیر شد.
به گزارش روابطعمومی ،این همایش با حضور حجتاالسالم سید ابراهیم رئیسی ،رئیس قوه قضاییه ،عبدالرضا
رحمانی فضلی وزیر کشور ،امیر دریادار حبیباهلل سیاری معاون هماهنگکننده ارتش ،رضا رحمانی وزیر صنعت ،سردار
محمد حسین سپهر ،جانشین سازمان بسیج مستضعفین و مدیران جهادی برگزیده از قوای سه گانه کشور ،نیروهای
مسلح ،بخش خصوصی و تعاونی ،در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد.

این گزارش میافزاید ،در این همایش ،از  30مدیر جهادی برگزیده از جمله مدیرعامل بیمهآسیا و همچنین  16خانواده
شهید شاخص سال جاری و یک جانباز انقالب اسالمی تقدیر شد.

بر اساس این گزارش در همایش مدیران جهادی ،تنی چند از اعضای هیأتمدیره ،معاونان مدیرعامل و مدیران
بیمهآسیا ،مدیرعامل را همراهی میکردند.

شایان ذکر است ،پیرو دستور رهبر معظم انقالب ،همایش ملی مدیریت جهادی از سال  1393با هدف تبیین نقش
مدیریت جهادی و مدیران جهادی در سیاستها و تصمیمگیریهای کالن کشور ،شناسایی نقاط ضعف و قوت مدیران
در جهت رشد و تعالی کشور و تالش برای ایجاد همدلی ،همگرایی و اتحاد مدیران در جهت تحقق منافع ملی و تالش
در جهت همافزایی قوای کشور ب ه منظور تحقق اقتصاد مقاومتی از سوی انجمن مدیریت جهادی کشور همه ساله
برگزار میشود .همچنین مسئولیت برگزاری همایش مذکور ،برعهده انجمن مدیریت جهادی کشور میباشد.

گزارش مدیرعامل از یک سال حضور در شرکت :بیمهآسیا در مدار توانگری
و توانمندی است
مدیرعامل :وظیفه اصلی روابطعمومیها فرهنگسازی است
مدیرعامل :اخذ مالیات از بیمههای زندگی ،باعث کاهش ضریب نفوذ بیمه
میشود
پیام مدیرعامل بیمهآسیا به مناسبت روز بیمه
روابطعمومی :مدیرعامل بیمهآسیا مدیر ملی جهادی کشور شد
روابطعمومی :مقاله مديرعامل بيمهآسيا به عنوان مقاله برگزيده همايش بيمه
و توسعه ارائه ميشود
روابطعمومی :بیمه مرکزی :کاهش چشمگیر شکایات از بیمهآسیا
روابطعمومی :بیمهآسیا ،میزبان نشست شورای هماهنگی حراستهای
وزارت اقتصاد
روابطعمومی :جلوگیری از پرداخت  4میلیارد ریال خسارت جعلی
روابطعمومی :توزیع نوشتافزاراختصاصی بیمهآسیا؛ هدفمند و تاثیرگذار
روابطعمومی :کارشناسان بیمهآسیا از پرداخت خسارت جعلی در زابل
جلوگیری کردند
روابطعمومی :مرکز خدمات حوزههای علمیه از بیمهآسیا تقدیر کرد
روابطعمومی :شعبه بيمهآسيا در ورامین افتتاح شد
روابطعمومی :تقدیر از روابطعمومی بیمهآسیا
روابطعمومی :پرداخت خسارت آتشسوزی بازار منطقه آزاد اروند (کنزالمال)
روابطعمومی :سه مقاله علمی از بیمهآسیا در همایش بیمه و توسعه پذیرفته
شدند
روابطعمومی :گردهمایی مشترک بیمهآسیا و سازمان امور مالیاتی برگزار شد
روابطعمومی :دیدار با خانواده شهید مدافع حرم
روابطعمومی :برگزاری مراسم گرامیداشت هفته بسیج در بیمهآسیا
روابطعمومی :حضور بيمهآسيا در نمایشگاه بینالمللی بورس ،بانک ،بیمه و
خصوصیسازی
سهامداران بیمهآسیا برنده شدند
بیمهآسیا؛ حفظ اقتدار با افزایش پرتفوی و کاهش نسبت خسارت
خبرگزاریها :ایسنا ،راز پول ،ریسک نیوز ،پول پرس ،پـولی مالی ،شما
نیوز ،دنیای بانک ،بانکداری ایرانی ،عصر اعتبار ،اقتصاد تهران ،ایبنا ،راه امروز،
نقدینه ،افق تازه ،عصر بانک ،بانک و رسانه ،تجارت آنالین ،فرصت نت ،دیوان
اقتصاد ،ماد ،صنعت بیمه ،بانک و صنعت ،خبر اقتصادی ،پول نیوز ،تصویر روز،
شبکه ایرانیان ،ایرانا ،آفتاب ،بانک و بیمه ،بانکداری  ،24بیمه صنعت نفت،
فرصت امروز ،راه مردم ،اقتصادگردان ،کوتاه آنالین ،ایران اکونومیست ،آریا،
ایستانیوز ،تصویر امروز ،خبرهای بانکی ،بانکداری الکترونیک ،تدبیر تازه ،سیبنا،
بولتن ،دیدهبان ایران ،جمهوریت ،ایسکانیوز ،نسیم آنالین ،تابناک ،اکوویژن،
ایرنا ،تحریر نو ،تین نیوز ،انتخاب ،تیتر برتر ،روزان نیوز ،بورس 24
روزنامههـا :دنیای اقتصاد ،جهان اقتصاد ،فرصـت امروز ،عصـر اقتصاد،
آفتاب یزد ،کار و کارگر ،تفـاهم ،ابتکار ،ابرار اقتصادی ،مناقصه و مزایده،
تجارت ،شروع ،صبح اقتصاد ،آفتاب یزد ،ترقی ،اقتصاد پویا ،آفتاب یزد ،عصر
ایرانیان ،کسب و کار ،کائنات ،وطن امروز ،جهان صنعت ،هفت صبح ،آسیا،
تعادل ،راه مردم ،فرهیختگان ،مردم ساالری

بیمهآسیا ،میزبان نشست شورای هماهنگی حراستهای
وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای وابسته وتابعه
با حضور دکترعباس معمارنژاد معاون امور بانکی ،بیمه و
شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ،مسعود
بادین نایب رییس هیاتمدیره و مدیرعامل بیمهآسیا و
صالحی رئیس مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی،
بیستمین نشست شورای هماهنگی حراستهای وابسته و
تابعه این وزارتخانه ،در شرکت بیمهآسیا برگزار شد.

به گزارش روابطعمومی ،در این نشست که اعضای هیاتمدیره،
معاونان و مدیران بیمهآسیا نیز حضور داشتند ،دکتر معمارنژاد با بیان الزامات
توسعه اقتصاد هوشمند ،راهکارها و چالشهای تحقق این راهبرد مهم و
اساسی را تبیین کرد و گفت :برای ارتقای کارآمدی اقتصادی بویژه در
دستگاههای اقتصادی ،توجه جدی به سه وظیفه مهم «شایستهگزینی»،
«سیاستگذاریهای شفاف و دقیق» و «انجام نظارتهای پیوسته و
خردمندانه» را ضروری و اجتنابناپذیر خواند.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه ،حراستها را پشتوانه مستحکمی برای
سالمت اداری در نظام جمهوری اسالمی خواند و انتظارات از حراستها،
برای ایفای نقش مقابله پیشگیرانه با عوامل گسترش فساد را بسیار مهم
عنوان کرد.
در ادامه این نشست ،صالحی رئیس مرکز حراست وزارت امور اقتصادی
و دارایی در اظهاراتی ،ضمن تبیین نگرانیها و شکوههای مردم در ارتباط

با مسایل اقتصادی ،درک عمیق و روز افزون این نگرانیها را وظیفه مهم
حراستها تلقی کرده و تاکید کرد :اگر این درک ،کاهش یابد ،دشمن
از این دغدغهها به عنوان ابزاری برای ایجاد فاصله بین مردم و دولت
بهرهبرداری خواهد نمود.

مسعود بادین ،نایب رییس هیئتمدیره و مدیرعامل بیمهآسیا نیز در
این نشست در سخنانی ،ضمن قدردانی از حضور دکتر معمارنژاد در جمع
مدیران شرکت بیمهآسیا ،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 گزارش مبسوطی از عملکرد نه ماهه این شرکت در حوزه بیمهگری
و مسئولیت اجتماعی را ارائه داد و عملکرد بیمهآسیا در یک سال حضور
خود در این شرکت را همراه با افزایش توانمندی مالی بیمهآسیا ارزیابی
کرد.

مدیرعامل در این گزارش از بهبود چشمگیر روند عملکردی بیمهآسیا
در بخشهای مختلف خبر داد و اظهار داشت :کسب سطح یک توانگری
مالی با شاخص  145درصد توسط بیمهآسیا ،نشان می دهد که این
شرکت افزایش قابل مالحظهای در کیفیت فعالیت بیمهگری خود رقم
زده است .وی بهبود نسبت خسارت از  55به  51درصد ،افزایش 31
درصدی حق بیمه تولیدی ،افزایش  76درصدی سپردههای بانکی ،رشد
 200درصدی قیمت سهام در شش ماهه نخست امسال و تحقق 101
درصدی برنامههای پیشبینی شده شرکت و همچنین کسب رتبه نخست
بیمهای در بین یکصدشرکت در ارزیابی IMI100و کسب رتبه نخست

بیمهای در شفافیت مالی سازمان بورس را از جمله موفقیتهای کسب
شده بیمهآسیا برشمرد.
وی افزود ،در این مدت ،در راستای توسعه خدمترسانی به مردم و
بیمهگذاران در اقصا نقاط کشور ،هشت شعبه و واحد پرداخت خسارت در
شهرهای چابهار ،ورامین ،پارس آباد ،مشکین شهر ،اهواز ،جلفا ،تربت جام
و کرمانشاه افتتاح شده است.

بادین ،در ارتباط با فعالیتهای بیمهآسیا در حوزه مسئولیت اجتماعی
بیان داشت :حضور مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بیمهآسیا در
نخستین روزهای عید امسال در مناطق سیلزده و پرداخت سریع خسارت
به سیلزدگان ،ساخت سه باب مدرسه در مناطق محروم کشور ،هفت
واحد مسکونی در تهیه و توزیع گسترده نوشتافزار در مدارس نقاط
محروم کشور را از جمله فعالیتهای مهم بیمهآسیا در ایفای وظیفه
مسئولیت اجتماعی بر شمرد.

مدیرعامل در این نشست ،کسب این موفقیتها و افزایش توانمندی
بیمهآسیا را ناشی از ریسکسنجی درست ،بهبود ترکیب پرتفوی و
همچنین کنترل و نظارت دقیق و مستمر خواند و تصریح کرد :بیتردید،
همت و تالش بی وقفه و خستگیناپذیر خانواده بزرگ بیمهآسیا به ویژه
هیئتمدیره فنی و حرفهای ،و همچنین مدیران و کارکنان و شبکه فروش
توانمند بیمهآسیا در تحقق این امر مهم ،نقش تعیینکنندهای داشتهاند.

گفتنی است ،در بیستمین نشست شورای هماهنگی حراستهای وزارت
امور اقتصادی و دارایی ،مدیران حراست این وزارتخانه و سازمانهای
وابسته و تابعه آن حضور داشتند.
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گزارشعملکردبیمهآسیا
در مدار توانگری و توانمندی
آذر  1397تا آذر 1398

گزارش مدیرعامل از یک سال حضور در شرکت بیمهآسیا:

بیمهآسیا در مدار توانگری و توانمندی

یک سال ره آورد
آرذ  1397ات آرذ 1398

سط
اتدیی ح یک توانگری مالی رد سال  1398با شاخص  145ردصد ربای
اولین بار رد بیمهآسیا

شرکت بیمهآسیا هب عنوان سرماهی ارزشمند ملی و زبرگرتین شرکت بیمه خصوصی کشور با قدمت

هف
 60سال ،تالش م یکند رد دهه تم از حیات و بالندگی ،هدف خود را هک هماان صدا قت و فعالیت

شفاف و حرهفای میباشد را رد راستای صیانت از حقوق بیمهگذا ران و ذینفعان هب عنوان
ع
مح
سرماهیاهی واقعی این شرکت شیب از شیپ دو چندا ن کند و رب بوبیت این ربند و ملکرد حرهف ای

وفنیخودردصنعتبیمهبیافزاید.

افزایش سهم بیمهآسیا رد بازار بیمه و بورس رد سال 1398

165,36

180

151

160
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120

نوسان سهام بیمهآسیا در بورس تهران تا
پایان تابستان  1398با بیش از  ۶۵درصد سود
همراه بوده است

100
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 9ماهه
اول سال 1398

 6ماهه
اول سال 1398

0

 3ماهه
آخر سال 1397

بازده سهام شرکت بیمه آسیا در پایان شهریور 1398

پنجم
بیمهآسیا    ربای     ین   سال متوالی   ،رتبه   اول گروه موسسات بیمهای
شرکتاهی ربرت اریان ( )IMI100را کسب کرد

قی
جای گاه اول بیمهآسیا رد نیب  15شرکت بیمه بورسی با رشد  200ردصدی متاه
آمار تولید و خسارت

جدولتولیدخسارت

(میلیون ریال )

 97/10/1تا 98/8/30

 96/10/1تا 97/8/30

رشد

حق بیمه صادره

51,211,681

38,995,449

%31/32

خسارت پرداختی

31,875,064

24,566,018

%29/75

بیمه آسیا رد نیب  100شرکت ربرت

ردیافتنشانوژیهتوسعهفرهنگبیمه

بیمه آسیا تنها شرکت بیمهای است که  22سال متوالی در جمع  100شرکت برتر کشور قرار داشته است

گزارشعملکردبیمهآسیا

در مدار توانگری و توانمندی
آذر  1397تا آذر 1398

رپداخت خسارتاهی عمده

شصتم
گراميدا شت ين سالگرد تأسيس بیمهآسیا

پرداخت خسارت  69ميليارد ريالی صنايع شيميايی چسب استحکام

تولید و خسارت

تولید روزانه
بیش از
 152/87میلیارد ریال
حق بیمه

پرداخت خسارت آتشسوزی بازار منطقه آزاد اروند (کنزالمال)

مجموع حق بیمههای تولیدی روزانه

پرداخت خسارت آتشسوزی بازار تبريز

پرداخت روزانه
بیش از
 95/149میلیارد ریال
خسارت پرداختی

پرداخت خسارت  42میلیارد ریالی آتشسوزي بازارچه ارتش اصفهان

مجموع خسارتهای پرداختی روزانه

بازدید مدیرعامل ،اعضای هیأت مدیره و هیأت همراه از مناطق
سیلزده استانهای شمالی کشور در تعطیالت نوروز سال 1398

پرداخت خسارت  40ميليارد ريالی به شرکت بهار خواب کارکیا در
استان مازندران

بیمهآسیا با رد اختیار داشتن  10/2ردصد از بازار بیمه ،زبرگرتین بیمه
خصوصی    کشور است

%10/2

پرداخت بیش از  210میلیارد ریال خسارت به زیاندیدگان سیل در استانهای خوزستان ،لرستان و گلستان
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در مدار توانگری و توانمندی
آذر  1397تا آذر 1398

کنترل و نظارت

از مجموع پروندههای ارجاعی به اداره دعاوی کیفری و امور نمایندگان

تعداد  86فقره بالغ بر 480520،353، 93،ریال به سرانجام رسیده است.
بابت ادعاهای مطروحه علیه شرکت در کلیه رشته های بیمه ای جمعا
آرای  278پرونده بالغ بر 209463،194، 610،ریال به نفع شرکت صادر
گردیده است.
از مجموع پروندههای ارسالی تعداد  267پرونده بازیافتی به مبلغ
907002،973، 15،ریال مختومه و وصول گردیده است.

مدریعامل بیمهآسیا ،مدری ملی جهادی کشور شد

سومین جشنواره فروش بیمهاهی عمر و پساندا ز

سرماهیگذا ری

میزان سرمایهگذاری شرکت شامل سپردههای بانکی ،اوراق مشارکت و ابزارهای پولی و مالی،
سرمایهگذاری در بورس و فرابورس

شرح سرمایه گذاریها

سپرده های بانکی
سرمایه گذاری در بورس و فرابورس
اوراق مشارکت و ابزار های پولی و مالی
جمع

18,701,028

13,336,290

5,364,738

2,507,544

1,885,988

621,556

1398/06/31

2,538,829

23,747,401

1397/06/31

1,731,417

16,953,695

ربگزاری مجامع فصلی (هس دوره)

دیدا ر مدریعامل با هم کاران سررپستی اه و شعب

مجم عم
ربگزاری ع ومی عادی سالیاهن

رپداخت زبرگرتین سرماهی   بیمه عمر  و پس اندا ز کشور هب ارزش

آموزش
تم
ااشتنر براهی  یاد بـود

جذب و آموزش بیش از یک هزار نماینده ویژه بیمه های زندگی

شش ماهه منتهی

افزایش

ربگزاری  گردهمایی مدریان رد مشهد مقدس

 6،336،447،380ریال

برگزاری  91130نفر ساعت دوره آموزشی در پنج ماهه نخست سال
جاری

شش ماهه منتهی به

ارقام به میلیون ریال

مجتم تخ ص
راهاندا زی ع صی  بیمهاهی زندگی

807,412

6,793,706

گزارشعملکردبیمهآسیا

در مدار توانگری و توانمندی
آذر  1397تا آذر 1398

حضور  رد نمااگشیه

افتتاح شعب

بیمه مرکزی  :کاهش ریگمشچ ش کایات از بیمه آسیا

بنا بر اعالم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،شکایت از بیمه
آسیا در شش ماهه اول سال  1398نسبت به مدت مشابه سال قبل41 ،
درصد کاهش یافته است.

طرحاهی جدید بیمهای

حضور فعال در نمایشگاههای بینالمللی بورس ،بانک و بیمه
(تهران و کیش)

شعب جنوب شرق استان تهران (ورامین) و چابهار

مسئولیت  اجتماعی

تقدیر استاندار و رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خوزستان از
مدیرعامل بابت کمکهای اهدایی بیمهآسیا به سیلزدگان استان خوزستان

صدور آنالین بیمهنامه مسافرتی درمان

تحت پوشش قرار دادن بزرگترین اجتماع عزاداری شیعیان جهان
(زنجان)

طرح زرین بیمه نامه جامع منازل مسکونی

ساخت سه باب مدرسه به نام شهدای بیمهآسیا در استانهای سیستان
و بلوچستان ،آذر بایجان شرقی و خراسان جنوبی

بیمه نامه جامع مسئولیت مدنی هیئت های عزاداری

بيمهنامه حوادث خانواده

دیدار مدیرعامل با جانبازان انقالب اسالمی

توزیع دفاتر مشق

برپایی موکب انصارالحسین (مرز شلمچه)

اهدای کمک های غیر نقدی بیمهآسیا به مناطق سیلزده کشور

بيمهنامه حوادث طبيعی ويژه منازل مسكونی
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نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1398
شماره 177

حضور بيمهآسيا در ششمین نمایشگاه بینالمللی
بورس ،بانک ،بیمه و خصوصیسازی
بیمهآسیا در ششمین نمایشگاه بینالمللی بورس ،بانک ،بیمه و خصوصیسازی و یازدهمین نمایشگاه معرفی
فرصتهای سرمایهگذاری کشورحضوری فعال داشت.

به گزارش روابط عمومی ،غرفه اختصاصی بیمهآسیا به عنوان بزرگترين بيمه خصوصي کشور در طول برگزاری نمایشگاه میزبان رئیس
کل بیمه مرکزی ،دبیر کل سندیکای بیمهگران ایران ،مدعوین کشورهای خارجی ،مدیران عامل شرکتهای بیمهای ،خبرنگاران حوزه بیمه
رسانههای جمعی کشور ،کارشناسان صنعت بيمه و دستاندرکاران حوزه سرمایهگذاری و فعاالن اقتصادي بود.
بر اساس این گزارش ،مراسم افتتاحیه نمایشگاه با حضور مدیرعامل منطقه آزاد کیش ،رئیس کل بیمه مرکزی ،دبیر کل سندیکای بیمهگران
ایران مدعوینی از کشورهای خارجی ،نایب رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل ،اعضای هیاتمدیره ،معاونان مدیرعامل و مدیران بیمهآسیا،
مدیران عامل شرکتهای بیمهای در سالن خلیجفارس جزیره کیش برگزار شد.

این گزارش میافزاید؛ دکتر سلیمانی ،رئیس کل بیمه مرکزی در مراسم افتتاحیه طی سخنانی اذعان داشت ،حضور شصت درصدی صنعت
بیمه در نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایهگذاری کشور ،نشانه اراده این صنعت برای حضور گستردهتر در بازارهای مالی کشور است .وی
از این نمایشگاه به عنوان یک فرصت بزرگ برای تعامل صنعت بیمه و نهادهای پولی و مالی یاد کرد و گفت :در سال گذشته بیست درصد
از حق بیمههای تولیدی صنعت بیمه به بازار سرمایه منتقل شده است.

بنابر این گزارش ،در حاشیه این نمایشگاه ،رئیس کل بیمه مرکزی و مدیران عامل شرکتهای بیمه در نشستی اختصاصی به تبادل نظر
در خصوص مسائل روز بیمه کشور پرداختند .همچنین نشست رییس کل بیمه مرکزی و مدیران عامل شرکتهای بیمه با خبرنگاران حوزه
بیمه رسانههای جمعی کشور از دیگر برنامههای این نمایشگاه بود.

گفتنی است ،ششمین نمایشگاه بینالمللی بورس بانک ،بیمه و خصوصیسازی (کیش اینوکس  ) ۲۰۱۹و یازدهمین نمایشگاه معرفی
فرصتهای سرمایهگذاری کشور ،با مشارکت  ۳۰۰شرکت داخلی و خارجی در جزیره کیش از  27تا 30آبان سال جاری به مدت چهار روز
در مرکز نمایشگاههای بینالمللی کیش با برگزاری بیش از  ۳۰۰مالقات تجاری بین مشارکتکنندگان ،حضور بیش از  ۲۰سخنران کلیدی
و بلند پایه از کشورهای مختلف در پنلها و نشستهای تخصصی دایر بود .در این نمایشگاه هیاتهای اقتصادی و دیپلماتیک بیش از ۱۵
کشور جهان ۴۰ ،مشارکتکننده بینالمللی از  ۲۵کشور و  ۲۶۰مشارکتکننده داخلی حضور داشتند.

اخبــــار

اخبــــار

نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1398
شماره 177
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همـــایش

بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه
(13آذر )1398

آثار علمی بیمهآسیا در همایش بیمه و توسعه
مقاالت علمی مدیرعامل ،عضو هیئتمدیره و مدیر بیمههای عمر و پسانداز
بیمهآسیا در بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه پذیرفته و ارائه شدند.
به گزارش روابطعمومی ،در بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه که  13آذر ماه امسال
برگزار شد ،سه مقاله علمی از بیمهآسیا تأئید شد.

این گزارش میافزاید ،نخستین مقاله با عنوان «تبیین تأثیر رفتار خرید بیمهگذار در افزایش
ضریب نفوذ بیمههای زندگی ،با تمرکز بر اصول اقتصاد رفتاری» نوشته مسعود بادین ،مدیرعامل
ل تخصصی نقش محرکهای انگیزشی ،بازاریابی و رضایتمندی در
و حسینعلی نصرآبادی در پن 
ضریب نفوذ بیمه با ریاست مسعود بادین و دومین مقاله با عنوان «بررسی تأثیر عوامل اقتصادی
به تقاضای بیمههای زندگی در شهرهای بزرگ و کوچک» نوشته مهدی شریفی ،عضو
هیئتمدیره و معاون فنی بیمههای اشخاص و مسئولیت ،آیدین رشیدی و احمد سربخشیان بود،
در پنل بیمههای زندگی با ریاست خسرو شاهی ،قائم مقام رییس کل بیمه مرکزی ارائه شد.

سومین مقاله با عنوان «بررسی تأثیر اپلیکیشنهای بیمه بر رضایتمندی مشتریان و افزایش
ضریب نفوذ بیمه» نوشته احمد سربخشیان مدیر بیمههای عمر و پسانداز ،آیدین رشیدی و
ابوالفضل خسروی بود که در کتاب مجموعه مقاالت همایش به چاپ میرسد.
بنابر اين گزارش ،امسال در بیست و ششمین همايش بيمه و توسعه ٢٧ ،مقاله علمي قابل ارائه
در پنلهاي تخصصي ،مورد تاييد كميته علمي قرار گرفتهاند.
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حسن روحانی ،رییس جمهور
در همایش بیمه و توسعه:

صنعت بیمه باید به گونهای عمل کند
که مردم با شنیدن نام آن
احساس آرامش کنند

دکتر فرهاد دژپسند ،وزیر امور اقتصادی
و دارایی در همایش بیمه و توسعه:
صنعت بیمه میتواند منابع را از بخشهای
مختلف تجهیز كند و به نحوی سامان دهد كه
به روند توسعه و رفاه جامعه كمك كند

حضور مدیرعامل در برنامه زنده جوان ایرانی سالم

مسعود بادين ،نايب رييس هياتمديره و مديرعامل به مناسبت  ١٣آذر ،روز ملي بيمه در برنامه صبحگاهی جوان
ایرانی سالم رادیو جوان حضور و در جهت فرهنگسازی بیمه ،به موضوع ماليات بر بيمههاي زندگي پرداخت.

تقدیر از روابط عمومی بیمهآسیا

در مراسم اختتامیه بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه،
از روابطعمومی بیمهآسیا با اهدای تندیس و لوح تقدیر،
قدردانی شد.
مدیریت روابطعمومی به عنوان دبیرخانه چهارمین جشنواره بیمه در
رسانه ،در مراسم اختتامیه بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه با حضور
رئیس کل و هیات عامل بیمه مرکزی ،رئیس پژوهشکده بیمه ،مدیران
عامل شرکتهای بیمه ،مدیران ،کارشناسان و نمایندگان صنعت بیمه کشور
و خبرنگاران حوزه بیمه مورد تقدیر و قدردانی قرار گرفت.
طراحی و اعالم فراخوان دریافت آثار خبرنگاران حوزه بیمه در بازه زمانی
تعیین شده توسط دبیرخانه چهارمین جشنواره بیمه در رسانه انجام و آثار
ارسالی با حضور اعضای کارگروه رسانه شورای مدیران روابطعمومی صنعت
بیمه کشور مورد بررسی و داوری قرار گرفتند.

دکترغالمرضا سلیمانی ،رییس کل
بیمه مرکزی در همایش بیمه و توسعه:
دستیابی به استانداردهای جهانی
و بینالمللی هدف اصلی
صنعت بیمه کشور است

11
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مدیرعامل درگفت و گو با صدا و سیما:

اخذ مالیات از بیمههای زندگی ،باعث
کاهش ضریب نفوذ بیمه میشود
مدیرعامل :مالیات بر بیمههای زندگی باعث افزایش قیمت حق بیمه و کاهش
ضریب نفوذ بیمه در کشور میشود.

به گزارش روابطعمومی به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ،مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما ،با اشاره به این نکته که بر اساس برنامه ششم توسعه ضریب نفوذ بیمه باید به  ۷درصد افزایش پیدا کند ،افزود :در این زمینه،
تالشهای زیادی به عمل آمده ولی کافی نیست و برای رسیدن به این هدف ،باید واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی را در نظر بگیریم.

ایشان افزود :اگر بخواهیم به رقم  ۷درصد ضریب نفوذ بیمه نزدیک شویم باید به بیمههای زندگی بیش از پیش توجه کنیم که در این زمینه رسانهها
به ویژه صدا و سیما میتوانند با ارتقا سطح آگاهی و دانش مردم از بیمههای زندگی ،در این مسیر موثر باشند.

مدیرعامل با اشاره به موضوع اخذ مالیات از بیمههای زندگی اظهار داشت :اساسا اخذ مالیات باعث کاهش سهم بیمه های زندگی در سبد خانوارها
میشود ،چرا که مالیات بر رقم حق بیمه تاثیر میگذارد .این در حالی است که در کشورهای پیشرفته ،بیمههای زندگی دارای معافیتهای مالیاتی هستند.

ایشان درباره همگانی و فراگیر شدن بیمه در جامعه خاطرنشان کرد :اساسا فعالیت بیمهگری تعاملی دو سویه بین مردم و شرکتهای بیمه است و در این
فرایند تعاملی ،مردم به عنوان مصرفکننده محصوالت بیمهای باید بهترین و کامل ترین پوششها را از شرکتهای بیمه درخواست کنند و شرکتهای
بیمه نیز باید به این نیازها پاسخ دهند .تحقق این امر مشروط به باال بردن آگاهیهای بیمهای در سطح جامعه است.

انتصاب

نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل طی احکامی جداگانه معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی ،مدیر روابطعمومی،
مدیر بیمههای مسئولیت و مشاور خود در امور حسابرسی را منصوب کرد.

براساس احکام صادره ،احمد جهاندیده به عنوان معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی ،محمد مظفرخرمی به عنوان مدیر روابطعمومی،
مسعود مؤمنزاده به عنوان مدیر بیمههای مسئولیت و رامین محمدی به سمت مشاور مدیرعامل در امور حسابرسی منصوب شدند.

برگزاری انتخابات کمیته انضباطی

انتخابات اعضای کمیته انضباطی برگزار و نماینده سرپرستان برگزیده شدند.

به گزارش روابطعمومی ،در این انتخابات که به صورت رایانهای برگزار شد ،جواد بهاری آبان به عنوان عضو اصلی و فرحناز ایاز زاده شیرازی به
عنوان عضو علیالبدل انتخاب شدند.

گردهمایی مشترک بیمهآسیا و سازمان امور مالیاتی برگزار شد
دومین گردهمایی مشترک مدیران رفاهی سازمان امور مالیاتی و شرکت بیمهآسیا با رویکرد انسجام و همدلی سازمانی
در راستای ارتقا کیفیت خدمات ،در مشهد مقدس برگزار شد.

به گزارش روابطعمومی ،مهدی شریفی ،عضو هیئتمدیره و معاون فنی مدیرعامل در بیمههای اشخاص و مسئولیت در گردهمایی مشترک بیمهآسیا
و سازمان امور مالیاتی ،به ارتباط خوب و موثر بیمهآسیا با بیمهگذاران اشاره کرد و اظهار داشت :پرداخت به موقع و سریع هزینهها و شفافیت نحوه انجام
پرداختها ،از جمله مزایای خدمات ارائه شده از سوی بیمهآسیا است.
وی افزود :آنالین بودن مراکز درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد بیمهآسیا از یک سو و تسویه
به موقع و سریع هزینهها با این مراکز ،رضایت مراکز درمانی و بیمارستانها از بیمهآسیا و ارائه خدمات
مطلوب را به دنبال داشته است.
این گزارش میافزاید ،در پنل تخصصی این گردهمایی ،معاون مدیر کل منابع انسانی و رفاه
سازمان امور مالیاتی و مدیر بیمههای درمان طی سخنانی به سواالت و ابهامات رابطین سازمان امور
مالیاتی در خصوص قرارداد بیمهای پاسخ داده و پیشنهادهای ارائه شده را مورد بررسی قرار دادند.

ژیال رضوی ،مدیر بیمههای عمر و حوادث نیز در این پنل تخصصی ،ضمن ارائه توضیحاتی در
مورد افزایش سقف تعهدات بیمهنامه عمر و حادثه ،ویژگیهای بیمهنامه جدید بیمهآسیا تحت عنوان
بیمهنامه «طرح لبخند» را تشریح کرد.

گفتنی است ،دومین گردهمایی مشترک مدیران رفاهی سازمان امور مالیاتی و مدیران بیمهآسیا
با رویکرد انسجام و همدلی سازمانی در راستای ارتقا کیفیت خدمات ،با حضور مدیران و رابطین
بیمهآسیا و نیز مدیران سازمان امور مالیاتی در هتل پارسیس مشهد مقدس برگزار شد.

گفتمان حقوقی
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تعهدات قراردادی (شروط)

شروط صحیح:
شرط وقتی صحیح است که در زمره شروط صرفاً

باطل و یا باطل مبطل قرار نگیرد .به موجب ماده
 234قانون مدنی ،قانونگذار شرط را بر سه قسم
میداند:
1-شرط صفت:

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به
کیفیت یا کمیت مورد معامله
وصف مورد معاملهگاه به عنوان شرط و گاه برای
تعیین مورد معامله و گاه هر دو مقصود به کار میرود.
البته وضع شرط صفت در عین معیّن و عین کلی و
همچنین ضمانت اجرای آن دو متفاوت است .شرط
صفت در عین معیّن با تحقق عقد خود به خود اجرا
میشود یا معطل میماند .در صورت اخیر و احراز
ٌ
مشروط له حق فسخ دارد.
تخلف از شرط صفت،
2-شرط نتیجه:
شرط نتیجه آن است که تحقق یک امر حقوقی
غیر تشریفاتی در خارج شرط شود.
در واقع تحقق نتیجه و اثر یک عمل حقوقی
(عقد یا ایقاع ضمن عقدی در عالم خارج شرط
شود بدون اینکه برای تشکیل آن عمل حقوقی،
انشای جدید به کار رفته باشد .به عنوان مثال هر
گاه تحقق مقتضای عقدی مانند ملکیت عین معین
برای زوجه ضمن عقد نکاح شرط شود ،همین که
عقد نکاح منعقد گردید ملکیت مزبور بدون نیاز به
انشای عقد بیع برای زوجه محقق میشود.
3-شرط فعل:
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به امر
حقوقی یا مادی بر یکی از متعاملین یا بر شخص
خارجی شرط شود.
بر مبنای این تعریف شرط فعل ممکن است
اجرای عمل حقوقی یا عمل مادی (شرط فعل
مثبت) یا خودداری از عمل حقوقی یا مادی (شرط
فعل منفی) باشد .شرط فعل مثبت حقوقی مانند
تعهد مشتری در برابر بایع بر فروش مالی از اموال
وی .شرط فعل مثبت مادی مانند تعهد فروشنده
بر نقاشی خانه مشتری .خودداری از عمل حقوقی
مانند تعهد خریدار ضمن عقد بیع در برابر بایع بر
اجاره ندادن خانهای که خریده است و خودداری از
عمل مادی مانند شرط ضمن عقد بر باز نکردن در
و پنجره.
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بیمه مرکزی:

کاهش چشمگیر شکایات از بیمهآسیا

بنا بر اعالم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،شکایت از بیمهآسیا در شش ماهه اول
سال  1398نسبت به مدت مشابه سال قبل 41 ،درصد کاهش یافته است.

مرکز خدمات حوزههای علمیه از بیمهآسیا
تقدیر کرد

به گزارش روابطعمومی ،بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران با انتشار آماری از شکایتهای مکتوب دریافت
شده بابت عملکرد شرکتهای بیمه در شش ماهه اول سال  1398اعالم کرد ،گزارشهای ثبت شده در سامانه
یکپارچه رسیدگی به شکایات بیمهگذاران در ارتباط با عملکرد بیمهآسیا در این مدت ،نسبت به مدت مشابه سال
قبل 41 ،درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش و با توجه به کاهش  24درصدی شکایات مکتوب از شرکتهای بیمه در شش ماهه اول
سال  1398نسبت به مدت مشابه سال قبل ،کاهش شکایات از بیمهآسیا 17 ،درصد از متوسط کاهش شکایات
شرکتهای بیمه ،پایین تر بوده است.
در گزارش بیمه مرکزی آمده است ،با توجه به سهم  9/8درصدی بیمهآسیا از پرتفوی صنعت بیمه و سهم 5/5
درصدی شکایات از این شرکت ،وضعیت بیمهآسیا در شاخص نسبت سهم شکایات به سهم پرتفو ،در وضعیت
مطلوب قرار دارد.

گفتنی است ،سامانه یکپارچه رسیدگی به شکایات بیمهگذاران ،برای سهولت ثبت شکایات توسط مردم در
سراسر کشور و رسیدگی به شکایات در سریعترین زمان ،در ابتدای سال  1393توسط اداره رسیدگی به شکایات
بیمه مرکزی راهاندازی شد.

پرداخت خسارت آتشسوزی بازار منطقه آزاد اروند
(کنزالمال)

بیمهآسیا  30میلیارد ریال خسارت
آتشسوزی بازار منطقه آزاد اروند
(کنزالمال) را به صورت علیالحساب،
پرداخت کرد.
به گزارش روابطعمومی بیمهآسیا ،در پی
وقوع حادثه آتشسوزی بازار منطقه آزاد اروند،
کارشناسان متخصص بیمهآسیا بالفاصله در
محل حادثه حاضر شده و به برآورد میزان
خسارتپرداختند.

نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل به همراه اعضای هیأتمدیره ،معاونان مدیرعامل و
مدیران با حجتاالسالم و المسلمین ربانی ،رییس مرکز خدمات حوزههای علمیه سراسر
کشور دیدار و گفت و گو گردند.

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

بنابر این گزارش ،شرکت بیمهآسیا در
راستای تکریم مشتریان و به پاس اعتماد
و اطمینان بیمهگذاران ،ضمن تشکیل تیم
ارزیابی خسارت برای تسریع در ارزیابی و
پرداخت خسارتهای وارد شده در کوتاهترین
زمان ممکن  ،مبلغ  30میلیارد ریال را به
عنوان علیالحساب به  19نفر از کسبه بازار
منطقه آزاد اروند پرداخت کرد.

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

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

این گزارش میافزاید :پس از بررسیهای تکمیلی و برآورد خسارت ،مبلغ نهایی پرداخت خواهد شد.

گفتنی است مجتمع تجاری منطقه آزاد اروند که از آن به عنوان بازار کنزالمال نام برده میشود ،در جاده آبادان
به خرمشهر با  20هزار متر مربع مساحت واقع شده است.

مدیر مرکز خدمات حوزههای عملیه سراسر کشور ،قرارداد بیمهآسیا و این مرکز را بسیار مفید ارزیابی کرد که
میتواند ثمرات بسیاری برای دو طرف داشته باشد.
مدیرعامل و هیأت همراه در پایان این نشست و به منظور قدردانی از کارکنان و کارشناسان قرارداد بیمهآسیا و
حوزه علمیه با آنها دیدار کرد و با اهدای شاخه گل از آنها تقدیر و قدردانی به عمل آوردند.

برگزاری مراسم گرامیداشت هفته بسیج
مراسم گرامیداشت هفته بسیج
با حضور نایب رییس هیأتمدیره و
مدیرعامل ،فرمانده مرکز بسیج وزارت
امور اقتصادی و دارایی ،رئیس اداره
سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح،
اعضای هیأتمدیره ،معاونان مدیرعامل،
مدیران و کارکنان بیمهآسیا برگزار شد.

به گزارش روابطعمومی ،در این مراسم که در
سالن اجتماعات ساختمان شماره یک بیمهآسیا
برگزار شد ،از تالش و همکاری مسعود بادین،
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج بیمهآسیا ،در راستای
اهدای کمکهای نقدی و غیرنقدی بیمهآسیا
به سیلزدگان استانهای گلستان ،لرستان و
خوزستان با اهدای تندیس از طرف وزارت امور
اقتصادی و دارایی تقدیر شد.

سخنرانی دکتر نظام اسالمی ،از جانبازان هشت سال دفاع مقدس ،اجرای قطعات موسیقی توسط گروه سرود نسیم قدر ،تقدیر از بسیجیان نمونه و اهدای جوایز نفرات برتر مسابقه دارت ویژه خواهران از دیگر برنامههای مراسم
گرامیداشت هفته بسیج در بیمهآسیا بود.
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شعبه جنوب شرق استان تهران افتتاح شد
شعبه بیمهآسیا در جنوب شرق استان تهران (شهرستان ورامین) همزمان با والدت با سعادت امام حسن
عسکری(ع) و با حضور نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل ،اعضاي هيئتمديره ،معاونان مدیرعامل و
مدیران بیمهآسیا افتتاح شد.

به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل در آیین افتتاح شعبه جنوب شرق استان تهران با
تبریک والدت با سعادت امام حسن عسکری (ع) ،گفت :توانگری مالی سطح یک بیمهآسیا با شاخص  145درصد در سال ،1398
نماد توانمندی مالی بزرگترین بیمه خصوصی کشور است که خسارات زیاندیدگان را در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت میکند.
مدیرعامل بیمهآسیا در ادامه ارائه خدمات شایسته به هموطنان را اولویت بیمهآسیا دانست و اظهار امیدواری کرد :افتتاح شعبه
جنوب شرق استان تهران در توسعه فرهنگ بیمه در این منطقه و استفاده از مزایای بیمه تاثیرگذار باشد.

بنابر این گزارش و در ادامه مراسم ،معاون توسعه
سرمایه انسانی و پشتیبانی و و رئیس شعبه جنوب
شرق استان تهران سخنانی ایراد کردند.
گفتنی است شعبه جنوب شرق استان تهران
(ورامین) به نشانی و شماره تلفنهای ذیل ،آماده
ارائه کلیه خدمات بیمهای به بیمهگذاران میباشد.
نشانی :قرچک ،ضلع شمال غربی میدان پوئینک
رییس شعبه36138770 :

معاون شعبه36138771 :

مالی36138772 :

کارشناسان 3 :ـ 36138710

سخنرانی مدیرعامل در دوره آموزشی بیمههای باربری و
حمل و نقل ویژه نمایندگان خراسان رضوی

مراسم تقدیر از بیمهگذاران برتر بیمههای باربری در
هتل بزرگ بندر امام خمینی
همزمان با روز حمل و نقل مراسم تقدیر از بیمهگذاران برتر بیمههای باربری استان
خوزستان با حضور مدیر بیمههای باربری ،سرپرست منطقه  ،8مدیر پایانه بندر امام
خمینی (ره) ،انجمن صنفی نمایندگان منطقه  ،8مدیران شرکتهای حمل و نقل و 250
نفر از بیمهگذاران شرکت نمایندگی اعتماد نوین آتیه در هتل بزرگ بندر امام خمینی (ره)
برگزار شد.

به گزارش روابطعمومی ،علیرضا آقاجانی  ،مدیر بیمههای باربری در این مراسم که با حضور سرپرست منطقه
 ،8مدیر پایانه بندر امام خمینی (ره) ،انجمن صنفی نمایندگان منطقه  ، 8مدیران شرکتهای حمل و نقل و 250
نفر از بیمهگذاران برتر شرکت نمایندگی اعتماد نوین آتیه برگزار شد ،طی سخنانی به بیان خدمات و افتخارات
بیمه آسیا پرداخت.

در ادامه عیسی مهرآوران ،سرپرست منطقه  8بیمهآسیا عملکرد بیمهآسیا در استان خوزستان را تشریح و به
بررسی مسائل و مشکالت شرکتهای حمل و نقل پرداختند.
پایان بخش مراسم اهدای تندیس به بیمهگذاران برتر شرکت نمایندگی اعتماد نوین به عنوان حامی مراسم بود.

پرداخت بیش از  12میلیارد ریال خسارت

به یک شرکت نمایندگی فروش قطعات خودرو در همدان
بیمهآسیا چک خسارت آتشسوزی  12میلیارد و  650میلیون ریالی شرکت نمایندگی
فروش قطعات سایپا در همدان را ،به زیاندیده تحویل داد.
به گزارش روابطعمومی ،در پی اعالم خسارت از سوی شرکت نمایندگی فروش قطعات سایپا در همدان که
طی حادثه ای دچار آتشسوزی شد ،کارشناسان متخصص بیمهآسیا بالفاصله در محل حادثه حاضر شدند و به
برآورد میزان خسارت پرداختند.

این گزارش میافزاید ،پس از اقدامات کارشناسی مبلغ خسارت  12میلیارد و  650میلیون ریال برآورد شد که
چک خسارت طی مراسمی در محل سرپرستی منطقه  ،9به بیمهگذار پرداخت شد.
شایان ذکر است ،بیمهگذار با اهدای لوح تقدیر و نصب بنر ،از تالش و همکاری مسئوالن بیمهآسیا در راستای
پرداخت خسارت وی در کمترین زمان ممکن قدردانی کرد.

برگزاری همایش نقش بیمه در توسعه صادرات
در هتل کتیبه شهر همدان

به مناسبت روز حمل نقل و روز ملی صادرات ،همایش نقش بیمه در توسعه صادرات
با حضور مدیر بیمههای درمان ،مدیر بیمههای باربری ،سرپرست منطقه  ،9مسئوالن
استان همدان ،مدیران شرکتهای حمل و نقل و صادرکنندگان برتر استان همدان
برگزار شد.

به گزارش روابطعمومی ،سید احمد حسینی ،مدیر بیمههای درمان علیرضا آقاجانی ،مدیر بیمههای
باربری در این همایش که با حضور مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای ،رییس کمیسیون بازار پول و
سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ،نماینده مدیر کل گمرک و مدیران شرکتهای حمل و نقل و صادرکنندگان
برتر استان همدان در هتل کتیبه شهر همدان برگزار شد ،طی سخنانی به بیان خدمات بیمهآسیا در
حوزههای سرپرستی خود پرداختند.
محمد مهربخش ،سرپرست منطقه  9نیز ،عملکرد مناسب و جایگاه بیمهآسیا در عرصه اقتصاد کشور و
استان همدان را تشریح کرد.
پاسخگویی به سواالت حاضرین ،توسط مسئوالن بیمهآسیا پایان بخش این همایش بود.

گفتنی است این همایش با حمایت مالی نمایندگی مریم حبیبیان برگزار شده است.
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مدیرعامل در نشست شورای هماهنگی مدیران روابطعمومیهای صنعت بیمه:

وظیفه اصلی روابطعمومیها فرهنگسازی است

نشستشورایهماهنگیمدیرانروابطعمومیهای
صنعت بیمه ،با حضور نایب رییس هیأتمدیره و
مدیرعامل ،مدیران روابطعمومیهای صنعت بیمه و
مدیرکل اخبار داخلی خبرگزاری صدا و سیما جمهوری
اسالمی ایران در دفتر مدیرعامل برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین ،نایب رییس هیأتمدیره
و مدیرعامل در این نشست ،بازوی فرهنگساز مدیریت ارشد
شرکت را روابطعمومی عنوان کرد و افزود :وظیفه اصلی
روابطعمومیها ایجاد روابط اثر بخش و مؤثر بین سازمان و
مخاطبش با هدف همدلی ،تفاهم و مشارکت سازمانی برای
رسیدن به اهداف سازمانی و فرهنگسازی است.

مدیرعامل با اشاره به نقش روابطعمومیها که در توسعه نظام
ارتباطی جامعه ،آگاهسازی افکار عمومی ،رضایتمندی و جلب
مخاطب ،تفاهم و همدلی ،نقش روشنگر و اساسی دارند اظهار
داشت :روابطعمومی با ایجاد اعتماد و اعتبار در میان مردم ،میتواند
در راستای سرمایهگذاری و فروش محصوالت شرکتها ،نقش
خود را به خوبی ایفا کند.
بادین در استفاده از ظرفیت ویژه مردم و بیمهگذاران را به
عنوان نکته مهم و کلیدی در فرهنگسازی بیمه عنوان کرد
و بیان داشت :بایسـتی به این موضوع توجه ویژه کرد؛ به
طوری که اگر بیمـهگذاران خـدمات و تسـهیالت مناسب
در زمان صدور بیمهنامه و وقوع خسارت دریافت کنند ،خود

بهترین مبلغ و سفیر ترویج فرهنگ بیمه در جامعه محسوب
میشوند.

نایب رییس هیأتمدیره ضمن اشاره به عملکرد مناسب
روابطعمومی در راستای فرهنگسازی ،ایجاد اعتماد و اعتبار،
اطالعرسانی مناسب ،این مهم را نتیجه همدلی و همراهی خانواده
بزرگ بیمهآسیا دانست.

مدیرعامل ،در پایان ضمن اعالم اهم فعالیتهای سال گذشته
بیمهآسیا از افزایش چشمگیر سطح توانگری مالی با شاخص 145
درصد ،بهبود نسبت خسارت از  55درصد به  51درصد در هشت
ماهه نخست سال جاری ،افزایش  76درصدی سپردهگذاری
بلندمدت بانکی در یازده ماهه منتهی به آبان  1398نسبت به
مدت مشابه در سال گذشته ،افزایش  31درصدی میزان حق
بیمه تولیدی در یکسال گذشته ،برآورد بازده  414درصدی سهام
بیمهآسیا در  9ماهه سال جاری ،رشد  200درصدی قیمت سهام
در  6ماهه نخست سال  ،98کاهش  2درصدی نسبت خسارت در
مقایسه با سال گذشته ،تحقق  101درصدی موارد پیش بینی شده
در  9ماهه سال جاری ،ریسک سنجی مناسب و اصالح پرتفوی
و  ...خبر داد.

در ادامه مصطفی قمری وفا ،مدیر کل اخبار داخلی خبرگزاری
صدا و سیما ،ضمن تاکید بر تعامل روابطعمومیهای صنعت
بیمه با رسانه ملی ،پاسخگوی پرسشهای مدیران روابطعمومی
شرکتهای بیمه بود.

بازدید مدیرعامل از شعبه گلشهر کرج

بازدید مدیرعامل از کارخانه زرماکارون
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شعب برتر

استانها و شعب مستقل بیمهآسیا از نگاه آمار
 10ماهه اول سال 1398

پایین ترین نسبت خسارت

بیشترینخسارتپرداختی

بیشترین درصد افزایش رشد تولید

تولید حق بیمه

مدیریت طرح و توسعه بیمهآسیا 10 ،استان و شعبه مستقل در سطح کشور را به لحاظ شاخصهاي توليد حق بيمه ،بيشترين درصد افزايش رشد توليد ،بیشترین خسارت
پرداختی و پایینترین نسبت خسارت طی  10ماهه اول سال ( 1398در مقایسه با سال قبل) به تفکیک رشتههای بیمهای به ترتیب زیر اعالم کرد:

آتشسوزی

باربری

بدنه

شخص ثالث

درمان

عمر و پسانداز

عمر و حوادث

مسئولیت

مهندسی

کل

1

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

اصفهان

مرکزی تهران

اصفهان

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

2

مازندران

خوزستان

اصفهان

مرکزی تهران

قم

فارس

فارس

اصفهان

اصفهان

اصفهان

3

گیالن

هرمزگان

خراسان رضوی

خراسان رضوی

خراسان رضوی

خراسان رضوی

مطهری تهران

خراسان رضوی

کرمان

خراسان رضوی

4

خراسان رضوی

شرق تهران

صادقیهتهران

مازندران

مازندران

مازندران

قم

مازندران

آذربایجان شرقی

مازندران

5

اصفهان

اصفهان

فارس

فارس

اصفهان

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

مطهری تهران

هرمزگان

فارس

6

مطهریتهران

مازندران

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

مرکزی تهران

مازندران

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

7

آذربایجانشرقی

آذربایجان شرقی

مازندران

البرز

مطهری تهران

قم

آذربایجان شرقی

البرز

پانزده خرداد تهران

قم

8

البرز

خراسان رضوی

شرق تهران

گیالن

صادقیه تهران

گیالن

اصفهان

گیالن

مطهری تهران

البرز

9

پانزده خرداد تهران

کرمان

مطهریتهران

آذربایجان غربی

البرز

آذربایجان غربی

کرمان

خوزستان

صادقیه تهران

صادقیه تهران

10

صادقیهتهران

مطهری تهران

پانزده خرداد تهران

کرمان

انقالب تهران

پانزده خرداد تهران

خوزستان

صادقیه تهران

بوشهر

گیالن

1

چیتگرتهران

خراسان جنوبی

آذربایجان شرقی

کرمان

آزادی تهران

چیتگرتهران

فارس

همدان

کرمانشاه

هرمزگان

2

خراسانجنوبی

سیستان و بلوچستان

اردبیل

آذربایجان غربی

چیتگرتهران

کرمان

قم

خراسان شمالی

خاقانی تهران

بوشهر

3

کردستان

آذربایجان غربی

همدان

ایالم

مرکزی

اصفهان

خاقانی تهران

مرکزی

آذربایجان شرقی

چیتگرتهران

4

سمنان

کرمان

کرمان

گیالن

صادقیهتهران

کرمانشاه

هرمزگان

کهگیلویهوبویراحمد

هرمزگان

کرمان

5

آذربایجانغربی

هرمزگان

یزد

سیستانوبلوچستان

شرق تهران

صادقیهتهران

چیتگرتهران

سیستان و بلوچستان

لرستان

آذربایجان شرقی

6

آذربایجانشرقی

اصفهان

سیستان و بلوچستان

خاقانی تهران

هرمزگان

کهگیلویهوبویراحمد

خراسانشمالی

خراسان جنوبی

قزوین

مرکزی

7

کرمان

زنجان

خراسان رضوی

یزد

خاقانیتهران

هرمزگان

بوشهر

آذربایجان غربی

کرمان

خراسان رضوی

8

انقالب تهران

یزد

خراسان جنوبی

بوشهر

آذربایجانشرقی

یزد

همدان

البرز

سیستان و بلوچستان

قزوین

9

خوزستان

گیالن

آذربایجان غربی

چیتگرتهران

قزوین

انقالب تهران

صادقیه تهران

خاقانیتهران

صادقیه تهران

خاقانی تهران

10

کرمانشاه

خراسان رضوی

زنجان

شرق تهران

خراسان رضوی

خاقانی تهران

البرز

قزوین

آذربایجانغربی

فارس

1

مازندران

مرکزی تهران

صادقیه تهران

اصفهان

مرکزی تهران

خراسان رضوی

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

مرکزی تهران

2

مرکزی تهران

خوزستان

مرکزی تهران

خراسان رضوی

قم

مرکزی تهران

فارس

خراسان رضوی

اصفهان

اصفهان

3

قم

شرق تهران

اصفهان

مرکزی تهران

خراسان رضوی

فارس

قم

اصفهان

هرمزگان

خراسان رضوی

4

خوزستان

هرمزگان

خراسان رضوی

فارس

مازندران

اصفهان

مطهری تهران

مازندران

کرمان

مازندران

5

مطهریتهران

مازندران

فارس

مازندران

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

یزد

فارس

مازندران

فارس

6

خراسان رضوی

فارس

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

اصفهان

مازندران

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

مطهری تهران

قم

7

گیالن

کرمان

مازندران

آذربایجان غربی

انقالب تهران

پانزده خرداد تهران

سمنان

خوزستان

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

8

گلستان

خراسان رضوی

شرق تهران

خوزستان

مطهری تهران

قم

خراسان رضوی

گیالن

صادقیه تهران

خوزستان

9

اصفهان

مرکزی

پانزده خرداد تهران

گیالن

البرز

یزد

کرمان

البرز

یزد

صادقیه تهران

10

لرستان

آذربایجان شرقی

مطهری تهران

قم

بوشهر

شرق تهران

اصفهان

آذربایجان غربی

البرز

گیالن

1

کهگیلویهوبویراحمد

چیتگرتهران

چهارمحال و بختیاری

انقالب تهران

چیتگرتهران

چیتگرتهران

انقالب تهران

بوشهر

اردبیل

چیتگرتهران

2

کردستان

خاقانی تهران

اردبیل

مطهری تهران

آزادی تهران

صادقیه تهران

صادقیه تهران

چهارمحال و بختیاری

پانزده خرداد تهران

خاقانیتهران

3

بوشهر

کهگیلویهوبویراحمد

کردستان

خاقانی تهران

سیستان و بلوچستان

خاقانی تهران

خاقانی تهران

چیتگرتهران

خاقانی تهران

مطهریتهران

4

خاقانیتهران

آزادی تهران

هرمزگان

مرکزی تهران

هرمزگان

خراسان جنوبی

بوشهر

کهگیلویهوبویراحمد

زنجان

هرمزگان

5

انقالب تهران

مطهری تهران

انقالب تهران

چیتگرتهران

خراسان جنوبی

اردبیل

مرکزی

انقالب تهران

قزوین

آزادی تهران

6

ایالم

صادقیه تهران

آذربایجان غربی

آزادی تهران

صادقیه تهران

انقالب تهران

چیتگرتهران

سیستان و بلوچستان

کردستان

مرکزی تهران

7

البرز

زنجان

خراسان جنوبی

شرق تهران

خراسان شمالی

چهارمحال و بختیاری

همدان

خراسان شمالی

کرمانشاه

شرق تهران

8

مرکزی

اصفهان

ایالم

البرز

خاقانی تهران

کرمانشاه

گلستان

همدان

کهگیلویهوبویراحمد

بوشهر

9

آذربایجانشرقی

آذربایجان غربی

کرمان

صادقیه تهران

کرمان

هرمزگان

آزادی تهران

مطهری تهران

همدان

البرز

10

قزوین

البرز

زنجان

بوشهر

لرستان

گیالن

چهارمحال و بختیاری

کردستان

بوشهر

انقالب تهران
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شعب و استانها

دیدار با خانواده شهید مدافع حرم

نایب رییس هیأتمدیره و مدیرعامل ،معاونان مدیرعامل،
مدیران و اعضای شورای بسیج بیمهآسیا ،همزمان با
گرامیداشت هفته بسیج با خانواده شهید مدافع حرم ،سجاد
زبرجدی دیدار و گفت و گو کردند.
به گزارش روابطعمومی ،مسعود بادین ،با تجلیل از شهید مدافع حرم و
تکریم خانواده وی ،شهیدان مدافع حرم را حافظان جهان اسالم دانست که
با جانفشانی ،توطئههای دشمنان را خنثی کردند.

گفتنی است شهید زبرجدی ،هفتم مهرماه سال  1395در دفاع از حرم ،به
دست نیروهای تکفیری وهابی در سوریه به شهادت رسید.

جلوگیری از پرداخت  13میلیارد ریال خسارت جعلی

کارشناسان بیمهآسیا در استانهای سیستان و
بلوچستان ،اصفهان و آذربایجان شرقی از پرداخت
خسارت جعلی به مبلغ  13میلیارد ریال جلوگیری کردند.
به گزارش روابط عمومی ،اعضای یک باند در شهرستان زابل ،با ایجاد
آتشسوزی عمدی در انبار مواد غذایی قصد داشتند از شرکت بیمهآسیا
خسارت دريافت کنند ،که با تالش بی وقفه کارشناسان شعبه زاهدان ،از
پرداخت خسارت جعلی به مبلغ  5میلیارد ریال جلوگیری شد.

بر اساس این گزارش ،این حادثه در سال  1395به وقوع پیوسته بود
که با هوشیاری کارشناسان و ارائه مدارک و ادله الزم و با هماهنگی و
همیاری وکالی بیمهآسیا و بر اساس دفاعیات شرکت در دادنامههای
متعدد ،نیت سوء این افراد اثبات شد و از پرداخت خسارت من غير حق
جلوگيري به عمل آمد.
این گزارش میافزاید :همچنین در پی وقوع حادثه آتشسوزی در
یک محموله بار ارسالی از اصفهان به تهران ،پرونده به منظور پرداخت
خسارت در شعبه اصفهان تشکیل شد.
بر این اساس ،کارشناسان بیمهآسیا در استان اصفهان با هوشیاری و

ارائه مدارک و مستندات مستدل و متقن مبنی بر ساختگی بودن حادثه
آتشسوزی محموله به مراجع قضایی ،از پرداخت خسارت جعلی به
مبلغ  4میلیارد ریال جلوگیری کردند.

همچنین به گزارش روابط عمومی و در پی وقوع ایجاد حادثه
ساختگی تصادف بین سه دستگاه وسیله نقلیه سواری در جاده شهر
جدید سهند ،پرونده به منظور پرداخت خسارت در شعبه شریعتی تبریز
تشکیل و روند رسیدگی آغاز شد.

بنا براین گزارش ،با تالش ،هوشیاری و پیگیریهای کارشناسان
فنی بیمهآسیا در شعبه شریعتی تبریز ،ارائه دفاعیات شرکت در
دادنامههای متعدد و مدارک مستند و مستدل مبنی بر جعلی بودن
پرونده حادثه تصادف خودرو به مراجع ذیصالح ،جعلی بودن حادثه
اثبات و از پرداخت  4میلیارد و  326میلیون ریال خسارت جعلی،
جلوگیری شد.
گفتنی است اثبات جعلی بودن حادثه در طول مدت یکسال و نیم
بررسی کارشناسان بیمهای دالیل گوناگونی داشته که در یک مورد
مربوط به فوت یکی از مصدومین به دلیل بیماری بوده است.

برگزاری مراسم گرامیداشت
یاد و خاطره جانباختگان زلزله بم
به گزارش روابطعمومی ،مسئوالن و کارکنان شعبه بم
در راستای ادای دین و رسالت اجتماعی خود همزمان با
سالروز زلزله بم و در جهت گرامیداشت یاد و خاطره
جانباختگان زلزله بم ،برنامههای فرهنگی و ورزشی برگزار
کردند.

حضور در محل گلزار شهدا و درگذشتگان حادثه زلزله و مقبره مرحوم
ایرج بسطامی

حضور دریکی از مراکز نگهداری فرزندان بیسرپرست با همراهی
نماینده ویژه دادستان شهرستان و اهدای هدیه و گل

برگزاری دیدار دوستانه و خیریه فوتسال بین تیمهای بیمه آسیا
شعبه بم و کرمان

نایب قهرمانی تیم تنیس بیمهآسیا در سیستان و بلوچستان
تیم تنیس روی میز بیمهآسیا در استان سیستان و بلوچستان ،نایب قهرمان مسابقات قهرمانی باشگاههای منطقهای
کشور شد.

به گزارش روابطعمومی ،این تیم که با حمایت
بیمهآسیا در استان سیستان و بلوچستان حضور یافت،
موفق شد با شکست حریفان خود ،نایب قهرمانی
مسابقات تنیس روی میز باشگاههای منطقهای کشور
را از آن خودکند.

این مسابقات در رده سنی آزاد ،با حضور شش تیم
از استانهای خراسان جنوبی ،کرمان و سیستان و
بلوچستان برگزار شد.

انتصابات

علی حرمتی ،نماینده مدیرعامل در امور بیمهای و عضو شورای فنی
مهدی صفری ،معاون مدیر در حفاظت و انتظامات مدیریت بازرسی
وانتظامات
نادر وارثی خانقاه ،رییس شعب استان آذربایجان غربی
حجتاله نوری ،سرپرست شعب استان مرکزی
حسین پوررشیدی ،سرپرست شعبه بم
رضا صادقی ،معاون سرپرستی منطقه 9
محمد رمضانی ،رییس شعبه مدنی همدان
شهرام منصوری ،رییس اداره چهارم امور نمایندگان
مهدی هندیونی ،رییس اداره حفاظت فیزیکی و انتظامات مدیریت
بازرسی و انتظامات
حاجعلی باقری ،سرپرست اداره نقلیه
نرجس قصابیان ،سرپرست اداره امور نمایندگان سرپرستی منطقه 6
جواد رفیعی راوندی ،سرپرست شعبه کاشان
سیدآرش حسینی ،سرپرست شعبه کازرون
برای ایشان در انجام وظایف محوله آرزوی موفقیت داریم.

تقدیر و تشکر

شرکت نساجی تهران ،از بیمهگذاران بیمهآسیا ،با ارسال نامه از تالش
و همکاری شعبه  15خرداد بیمهآسیا و علی آشفته ،کارشناس این شعبه
در راستای ارائه خدمات مطلوب و پرداخت به موقع خسارت بیمههای
مسئولیت این شرکت تقدیر و تشکر کرد.
شهردار شهرستان کبودرآهنگ استان همدان ،با ارسال تقدیرنامه از
تالش و همکاری مریم اسدالهی ،نیره شکوری ،فریبا عزیزی و فاطمه
رنجبر ،کارشناسان شعبه همدان در راستای ارائه خدمات بیمههای تکمیلی
کارکنان شهرداری این شهرستان قدردانی کرد.

مطلع شدیم همکار محترم غالمرضا سرلک ،معاون فنی مدیرعامل در بیمههای
اموال ،در غم از دست دادن برادر خود به سوگ نشسته است .ضمن ابراز
همدردی با ایشان ،از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه
مسئلت داریم.
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت محمد ادهمی ،همکار بازنشسته و پدر گرامی
همکارانمان فرزاد و بهزاد ادهمی (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 داریم.
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.

محسن زرگری (مدیریت توسعه بازار و امور مشتریان) ،در
غم فقدان همسر
منیژه مظاهری (مدیریت بیمههای باربری) ،در غم فقدان پدر
مهشاد میرزایی (پروژه سازمان امور مالیاتی) ،در غم فقدان
مادر
فاطمه کبیریان (مدیریت حقوقی) ،در غم فقدان پدر
مصطفی زندینژاد (مدیریت بیمههای آتشسوزی) ،در غم
فقدان پدر
غالمرضا قاسمی (مدیریت بیمههای بدنه اتومبیل) ،در غم
فقدان فرزند
نادر پورعباس (شعبه شهید رجایی ارومیه) ،در غم فقدان پدر
صفر شکرگزار هریس (شعبه مرکزی استان آذربایجان
شرقی) ،در غم فقدان پدر
غالمحسین نورانی (شعبه مراغه) ،در غم فقدان خواهر
آذر صالحیان (شعبه سمنان) ،در غم فقدان مادر
داود بینایی (شعبه سمنان) ،در غم فقدان پدر
محسن صیادی (شعبه گنبد) ،در غم فقدان پدر
ناهید بهاری (شعبه آمل) ،در غم فقدان خواهر
بهرام کاظمی (شعبه مرکزی رشت) ،در غم فقدان پدر
فرزاد ماکویی (شعبه مرکزی استان آذربایجان غربی) ،در
غم فقدان پدر

17
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18

آموزش

اصطالحات بیمهای

خالقیت
افراد خالق برای زندگی به هوش و قو ه ابتکارشان نیاز دارند .در واقع آنها

بیمه کاال

برای زنده ماندن باید خالق باشند ،اما این افراد میدانند که خالقیت با شتاب

Cargo Insurance

نفع بیمه پذیر در کاال

و عجله پیش نمیرود .هنگامی که کارها انباشته شدهاند و میخواهید با عجله

Cargo Interest

بیمهنامه حمل کاال

آنها را انجام دهید ،خالقیتتان را از دست میدهید .مدام به خودتان یادآوری
کنید که خالقیت به آهستگی پیش میرود.

Cargo Policy

سندیکای بیمهگران کاال

خالقیت هنگامی اتفاق میافتد که ذهن شما باز و پذیرا باشد .بنابراین

Cargo Syndicate

بیمه مسئولیت مدنی متصدیان

Carrier,s Liability Insurance

میدهد کنار بگذارید .افکار جانبی را از ذهن خود برانید و در عوض روی چیزی

انتقال خسارت به سالهای بعد

Carry Forward of Losses

که پیش روی شماست تمرکز کنید .اگر کارهای نه چندان مهمی هستند که

شرط انتقال خسارت به سالهای آینده

هنگامی که شروع به کار میکنید ،هم ه چیزهای کوچک و بزرگی را که آزارتان

باید آنها را انجام دهید ،ابتدا به آنها رسیدگی و سپس کار اصلیتان را شروع

Cary Forward Term

خسارات نقدی

کنید .به عنوان مثال اگر قرار است با کسی تماس بگیرید ،این کار انجام

Cash Claims

بیمهگری بر مبنای سود سرمایهگذاری

دهید .سپس با آسودگی خاطر پشت میز کارتان بنشینید .نفس عمیق بکشید،
آرامشتان را حفظ کنید و کار را شروع کنید.

Cash Flow Underwriting

خسارتهای نقدی

Cash Losses

پایاننامه
عنوان:

رابطه مدیریت دانش با عملکرد شغلی کارکنان
مدیریت بیمههای اتومبیل شرکت بیمهآسیا
(مورد مطالعه :بیمه آسیا در استان تهران)

عنوان:

شناساییاستراتژیهایتبلیغاتالکترونیکی
شرکتهایبیمه
علی سبزچی دهخوارقانی

نگارش:

(مورد مطالعه :بیمه آسیا)

نگارش:

نگارش:

حمیدرضافضلعلی

(رییس اداره انتشارات)
چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه مدیریت دانش با عملکرد شغلی کارکنان
مدیریت بیمههای اتومبیل شرکت بیمهآسیا (تهران) میباشد .جامعه آماری آن
کلیه کارکنان مدیریت بیمههای اتومبیل شرکت بیمه آسیا در تهران شامل 247
نفر است که تعداد  150نفر طبق جدول کرجسی و مورگان به روش طبقهای
نسبی و تصادفی ساده انتخاب شدند .برای اجرای اصلی  170پرسشنامه با احتمال
 %10افت آزمودنی توزیع و در نهایت  155پرسشنامه جمع آوری شد .روش
پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی میباشد ،زیرا محقق به بررسی رابطه
مدیریت دانش با عملکرد شغلی کارکنان مدیریت بیمههای اتومبیل شرکت
بیمهآسیا پرداخته است .ابزار اندازهگیری شامل دو پرسشنامه استاندارد میباشد.
اولین پرسشنامه ،پرسشنامه مدیریت دانش (فونگ و جوی )2009 ،که دارای 25
گویه است ،که سواالت مربوط به متغیرهای (کسب دانش ،ذخیره و نگهداری
دانش ،توزیع و انتقال دانش و به کارگیری دانش) و دومین پرسشنامه مربوط به
عملکرد شغلی میباشد که توسط پاترسون تهیه و تدوین گردیده است .برای
تایید روایی بین  30نفر از کارکنان شرکت بیمهآسیا توزیع و با استفاده از نرمافزار
 ،spssضریب آلفای کرونباخ آن  %87محاسبه شد .پس از اجرای اصلی دادهها
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در بخش آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی،
فراوانی درصدی ،محاسبه میانه ،مد ،انحراف معیار ،واریانس ،ضریب کجی و
کشیدگی و در بخش آمار استنباطی پس از تایید نرمال بودن توزیع دادهها از
آزمونهای پارامتریک شامل آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل
واریانس یکطرفه و رگرسیون استفاده شد .نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان
داد؛ از دیدگاه کارکنان مدیریت بیمههای اتومبیل شرکت بیمهآسیا ،با افزایش
مدیریت دانش در بیمههای اتومبیل شرکت بیمهآسیا عملکرد کارکنان نیز افزایش
مییابد .به عالوه با افزایش کسب دانش ،ذخیره و نگهداری دانش ،توزیع و انتقال
دانش و به کارگیری دانش ،عملکرد کارکنان نیز افزایش مییابد .همچنین از بین
مولفههای مدیریت دانش ،به کارگیری دانش با ضریب  0/318نسبت به سایر
مولفهها بیشترین سهم را در تعیین عملکرد شغلی کارکنان دارا میباشد.
واژههای کلیدی :مدیریت دانش ،عملکرد شغلی ،کارکنان شرکت
بیمهآسیا

(مورد مطالعه :بیمه آسیا در استان خراسان رضوی)

محمدامیناحمدزاده

(کارشناس خسارت دیه اتومبیل شعبه مرکزی تبریز)

(کارشناس شعبه مشهد)

کارشناسی ارشد مديريت بازرگانی ()M.A
گرایش تجارت الکترونیکی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
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عنوان:

بررسی رابطه بين جو سازمانی و نشاط سازمانی
با در نظر گرفتن نقش میانجی هويت سازماني
کارکنان بيمهآسيا استان خراسان رضوي

چکیده
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هدف اصلی این پژوهش شناسایی استراتژیهای تبلیغات الکترونیکی
شرکتهای بیمهآسیا میباشد .اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر
روش انجام تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي همبستگي ميباشد ،چرا که
عالوه بر توصيف وضع موجود ،به آزمون فرضيهها بر حسب روابط مبتني بر
پيش بيني پرداخته و به دنبال تعيين تاثيرگذاري هريك از متغيرها با استفاده
از آزمون تی ميباشد .و از اين جهت كه نتايج حاصل از آن را ميتوان
در شرکتهای بیمهآسیا به كاربرد از نوع كاربردي است .جامعه آماری این
تحقيق شامل همه مشتریان بیمهآسیا است .از آنجا که حجم جامعه آماری
نامحدود و نامشخص است برای تعیین حجم نمونه از تعیین حجم نمونه از
جامعه نامحدود استفاده شده است .بنابراین تعداد  384نفر به عنوان حجم
نمونه انتخاب شده است .در این پژوهش ابزاری که با آن به سنجش و
اندازهگیری متغیرهای مورد نظر پرداخته شده است پرسشنامه محقق ساخته
ميباشد .براي تجزيه وتحليل داده هاي اين تحقيق از نرم افزار  spssدر
بخش آمار توصيفي با استفاده از ميانگين ،انحراف معيار ،بيشترين و كمترين
مقدار و در بخش آمار استنباطي با استفاده از آزمون تی جهت آزمون فرضیات
و تجزيه و تحليل دادهها بهره گرفته شده است .نتایج بیانگر این است
که استراتژیهای بازاریابی مبادلهای ،استراتژی بازاریابی اطالعاتی ،استراتژی
بازاریابی رابطهای و استراتژی بازاریابی دانش محور به عنوان استراتژیهای
تبلیغات الکترونیکی شرکتهای بیمهآسیا میباشند.

واژههای کلیدی :بازاریابی اطالعاتی ،بازاریابی رابطهای ،بازاریابی
دانش محور ،تبلیغات الکترونیکی

چکیده
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کارایی و توسعه هر سازمان تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی
دارد .با توجه به چالشهایی که سازمانها امروزه با آن مواجه هستند ،ایجاد سازمان
شاد یکی از نیازهای استراتژیک برای موفقیت در بلندمدت میباشد .با افزایش
تاكیدات در زمین ه ایجاد سازمان شاد به عنوان یكی از نیازهای اساسي برای موفقیت
هر سازمان ،مساله مهمی كه به وجود آمده درک این موضوع است كه چگونه
میتوان شادابی و نشاط را در محیط سازمان برقرار كرد .در این راستا ،تحقيق حاضر
به بررسی رابطه بين جو سازمانی و نشاط سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی
هويت سازماني می پردازد .این تحقیق ،از نوع توصیفی ،همبستگی میباشد که برای
آزمون فرضیات از ضریب همبستگی و تکنیک معادالت ساختاری استفاده گردید.
اين مطالعه به صورت پيمايشي و با روش نمونه گيري تصادفي ساده (سیستماتیک)
در بين 134نفر از کارکنان بيمهآسيا استان خراسان رضوي با پرسشنامههای استاندارد
جو سازمانی (هالپين و كرافت ،)1998 ،نشاط سازمانی (هيلز و آگايل )2002،و هویت
سازمانی (چني )1983،مورد سنجش قرار گرفته است .نتایج یافتههای پژوهش نشان
میدهد که ،ميانگين امتيازات حاصله در بازه (باالترين  5و پايينترين  ،)1براي جو
سازمانی  3/4و برای نشاط سازمانی  3/5و هويت سازماني  3/5میباشد که بيشتر از
سطح متوسط هستند .برای آزمون فرضیههای تحقیق از آزمون همبستگي پيرسون
و تحليل رگرسيوني استفاده شده است .نتایج فرضیههای اصلی تحقیق نشان داد
که با ضريب اطمينان  95درصد ،بین متغیر بين جو سازمانی با نشاط سازمانی
کاركنان شرکت بيمهآسيا خراسان رضوی با میزان ضریب همبستگی ( )0/584رابطه
مستقیم وجود دارد .همچنین هویت سازمانی رابطه بین جو سازمانی با نشاط سازمانی
کاركنان شرکت بيمهآسيا خراسان رضوی را میانجیگری میکند .به طوری که
در سطح پايين هویت سازمانی ،بين جو سازمانی و نشاط سازمانی رابطهاي منفي
وجود دارد و در سطح باالي هویت سازمانی ،این رابطه مثبت ميگردد .رگرسیون
خطی متغیرهای جو سازمانی (روحيه گروهي ،بازدارندگی ،صميميت ،عالقهمندي،
مالحظهگري ،کنارهگیری ،نفوذ و پويايي ،تاكيد بر اجراي برنامه) به تنهایی  45درصد
از کل تغییرات متغیر نشاط سازمانی کارکنان را توجیه میکنند و مابقی ،سهم سایر
متغيرهاست.

واژههای کلیدی :جو سازمانی ،نشاط سازمانی ،هویت سازمانی ،شرکت
بیمه آسیا

نشریهداخلیبیمهآسیا
سـال 1398
شماره 177

آموزش

کتاب «کیمیاگر»
پائولو کوئیلو

 ...قلبت از رسیدن به افسانه شخصیات خشنود است .حتی
اگر گاهی هم اعتراض میکند به خاطر آن است که قلب یک انسان
است و قلب انسانها این گونه است .از تحقق بخشیدن به بزرگترین
رویاهایشان می ترسند ،چون گمان میکنند سزاوارشان نیستند،یا
نمیتوانند به آنها تحقق بخشند .قلبها ،حتی از ترس اندیشیدن

به عشقهایی که منجر به جدایی ابدی میشوند ،میمیرند ،از ترس
اندیشیدن به لحظههایی که میتوانستند زیبا باشند و نبودند ،از
ترس اندیشیدن به گنجهایی که میتوانستند کشف شوند و برای
همیشه در شنها مدفون ماندند .چون اگر چنین شود ،بسیار رنج
میبرد .در این لحظه باید به قلبت بگویی« :ترس از رنج ،از خود
رنج بدتر است و این که هیچ قلبی ،تا زمانی که در جست و جوی
رویاهایش باشد ،هرگز رنج نمیبرد .چون هر لحظ ه جست و جو،
لحظه مالقات با خداوند و ابدیت است .همیشه به خاطر بسپار
تاریکترین ساعت ،پیش از طلوع خورشید فرا میرسد ...

 ۲۱نکته فروش بیمه برای نمایندگان جوان

بیمه یکی از گرانترین چیزهایی است که مردم خریداری میکنند ولی در عین حال نمیتوانند ببینند ،لمس کنند یا نگه دارند .با «فروش بیمه» در واقع شما ایده خود را میفروشید .شما
در حال فروش اعتماد به مردم هستید .به تعبیری شما اعتبار خودتان را میفروشید .این یک چالش بزرگ است که باعث می شود اکثر فروشندگان بیمه در دو سال اول ،کار خود را ترک
کنند .دلیل اصلی ،این موضوع است که بسیاری از نمایندگان از استخدام فروشندگان بیتجربه ترس دارند .در ادامه این  ۲۱نکته را دنبال میکنیم تا حتی اگر یک فروشنده بیمه بیتجربه
هستیم بتوانیم به مرور موفق باشیم:
 )۱پوشیدن لباس حرفهای

وقتی شما مناسبترین و خوشپوشترین شخص در دفتر هستید،
همکاران و مهمتر از همه رئیستان شما را جدی میگیرند ،با این راه
ظاهر خود را جدیتر میکنید! به یاد داشته باشید گاهی اوقات اعتماد به
نفس از بیرون وارد میشود.
 )۲از زبان عامیانه متعلق به قشر «جوان» خودداری کنید

بهتر است در هنگام صحبت کردن با مشتریان از عبارات و اصطالحات
عامیانه و مد روز که برای مدتی در بین قشر جوان باب میشود استفاده
نکنید .مطمئن باشید مذاکره با استفاده از عبارات رسمیتر ،اثر بهتری بر
روی مشتری خواهد داشت.
 )۳زمینههای مشترک را پیدا کنید

صرف نظر از سن یا پیشینه ،در گذشته یا آینده شما همیشه چیزی
وجود دارد که در آن با مشتری خود مشترک هستید .آیا در همان محله
بزرگ شدهاید؟ در همان فروشگاه مواد غذایی خرید خود را انجام
میدهید؟ آیا شما هر دو خانواده خود را دوست دارید؟ سؤال بپرسید
و جواب آن را بفهمید تا بتوانید روی مشترکها متمرکز شوید و از بقیه
جوانب دور شوید.
 )۴سوالهایی درباره کودکان

سعی کنید در فروش و خدمت به افراد بزرگتر ،دریابید که آیا فرزند
یا نوه دارند یا خیر ،سپس سؤاالت زیادی راجع به این موارد مطرح کنید.
شما ذهن آنها را به فکر کردن در مورد عزیزان زندگیشان میاندازید.
این باعث میشود که احتمال خرید بیمه از شما بیشتر شود ،زیرا آنها
میخواهند برای فرزندشان نیز همین کار را انجام دهد.
 )۵تجربه ترکیبی مرجع

یادآوری کنید که آنها فقط از شما خرید نمیکنند .به عنوان نمونه
میتوان بیان داشت «من سه ماه قبل امتحان صدور مجوز را گذراندهام
و خیلی خوش شانس هستم زیرا دفتر ما بیش از  ۴۵سال سابقه بیمه
دارد! در حقیقت ،هر سیاستی که مینویسم توسط صاحب آژانس دو بار
بررسی میشود» .اگر تجربه شما مسئلهای مهم برای چشمانداز مد
نظرتان به حساب میآید ،اطمینان حاصل کنید از اینکه آنها میدانند
تجربه شما چقدر است و چگونه از آن بهره میبرید.
 )۶از همکاران با تجربه یاد بگیرید

فناوری وضعیت عجیبی در دنیای تجارت ایجاد کرده است .این امر
خیلی اوقات باعث میشود افراد جوان فکر کنند که از آنچه در واقع
هستند باهوشترند .شما باید سعی کنید از همکاران باتجربهاتان ،تجربه
کسب کنید.
 )۷مشتاق باشید

آیا تا به حال شاهد یک فعالیت موفق بدون افراد مشتاق بودهاید؟ همه
شور و شوق را دوست دارند .شما به عنوان یک فروشنده جوان ،میتوانید
اشتیاق بیامانی از خود نشان دهید .مردم فقط فکر میکنند شما جوان
هستید و انرژی زیادی دارید .آنها احساس را دوست خواهند داشت و
آن را باور خواهند کرد.
 )۸بازارها را دنبال کنید

طبق مباحث مربوط به یادگیری ،اگر میخواهید با یک مخاطب بالغتر
و حرفهایتر ارتباط برقرار کنید ،بازار سهام را دنبال کنید .الزم نیست

متخصص باشید ،فقط کافی است بدانید که چگونه سؤاالتی بپرسید که
شما را نادان جلوه ندهد .بعد از اینکه با پرسیدن موارد الزم از کسی وارد
بازار شدید ،به یکی از آن افرادی تبدیل نشوید که فکر میکند همیشه
وضعیت خوب را میشناسد .این باعث میشود شما نسبت به کسی که
سالهاست به دنبال بازار نیست بیتجربه به نظر برسید.
 )۹به صدای خودتان در تلفن گوش دهید

هنگام صحبت با برخی مشتریها ،صدای خود را از طریق تلفن ضبط
کنید .آیا شما صدایی هوشمند دارید؟ آیا شما به اندازه کافی اعتماد به
نفس دارید؟
 )۱۰برای قشر جوان فروش بیشتری انجام دهید

شما در موضوع فروش ،برای جوانان دیگر مزیت بزرگی دارید! حدس
بزنید چه مزیتی؟! میلیونها نفر در این گروه سنی وجود دارند! میلیونها
خرید خانه ،میلیونها ازدواج ،مشاغل تازه ،بچهدار شدن و  ...بروید و
آنها بیابید!
 )۱۱اصول فروش را نادیده نگیرید

ابزاری وجود دارد که میتواند کارها را برای عوامل ،سادهتر و موثرتر
کند ،اما رسانههای اجتماعی هرگز جایگزین اصول اولیه نمیشوند.
«چگونه میتوان دوستان و نفوذ مردم را به دست آورد» نوشته دیل
کارنگی .این مقاله در سال  ۱۹۳۶نوشته شده است و به شما میآموزد
که چطور تدی روزولت ،هنری فورد ،بنیامین فرانکلین و بسیاری از افراد
قدیمی مدتها قبل از مارک زاکربرگ موفق میشوند .همه چیز در آن
کتاب به همان اندازه کاراریی دارد که  ۷۵سال پیش داشته است.
 )۱۲کمتر صحبت کنید و بیشتر گوش دهید

مهارتهای گوش دادن برای یک فروشنده جوان یا بیتجربه بسیار
ضروری است ،همیشه باید انگیزهای برای نشان دادن دانش خود وجود
داشته باشد .شما میخواهید چشماندازها و فرصتهای پیش روی خود
را بدانید.
 )۱۳سن خود را باال ببرید

بهترین راه برای جلوگیری از مورد اعتراض قرار گرفتن ،مطرح کردن
آن موضوع و غلبه بر آن قبل از این است که در آینده تبدیل به مشکل
شود .درباره بیتجربگی خود شوخی کنید و در مورد آن انعطاف پذیر
باشید .هنگامی که آن را مطرح کردید ،این بهانه را دارید که توضیح
دهید چرا نگرانی نباید وجود داشته باشد.
 )۱۴به بهترین شکل آماده شوید

اگر بیتجربگی شما باعث میشود که به عنوان فروشنده احساس
ناکارآمدی داشته باشید ،راهی پیدا کنید که بتوانید از آن استفاده کنید.
بیشتر و بهتر کار کنید ،در مورد محصوالت خود اطالعات بیشتری کسب
کنید .برای هر سؤال احتمالی پاسخی داشته باشید .در مورد فروش،
کتاب بخوانید ،به نوارهای صوتی فروش گوش دهید ،به سمینارهای
فروش بروید .جلوی آینه ،یک همکار یا یکی از دوستان خود قرار بگیرید
و جمالت فروش خود را تمرین کنید .هیچ چیز به جز خودتان به یاری
شما نمیآید .خودتان را آماده و حرکت کنید.
 )۱۵انتظار دارید در سنگر زندگی کنید؟

فروش بیمه کار سخت و حساسی است .نمایندگان بیمهای که با
خانههای بزرگ و ماشینهای زیبا در سراسر جهان گلفبازی میکنند
یک شبه به آنجا نرسیدهاند .آنها تنها میفروشند و میفروشند و

میفروشند و هر روز سعی میکنند بیمه بیشتری بفروشند .این تنها راه
موفقیت فوقالعاده در این تجارت است.
 )۱۶به یک کارشناس بازاریابی تبدیل شوید

تنها با تکیه برانگیزههای فروش ،شما نمیتوانید به آژانس یا شرکتی
که در آن کار میکنید اعتماد کنید تا تمام ایدههای بازاریابی را به دست
بیاورید و موفق به تولید شوید .برای شروع کار چند منبع بازاریابی وجود
دارد:
کتاب بازاریابی رایگان برای نمایندگان بیمه
 ۱۰۰ایده بازاریابی نماینده بیمه
 ۱۰۰ایده بازاریابی رسانههای اجتماعی بیمه
 ۱۰۰ایده سود آور
بیمه ابزار کسب سود
شما فقط یک فروشنده نیستید بلکه یک بازاریاب هستید.
 )۱۷از بیان ویژگیهای کلی و بیش از حد پرهیز کنید

هنگامی که تازه وارد بحث فروش شدهاید ،معمو ًال تمرکز روی
ویژگیهای محصول است ،نه مزایای آن .بهتر است برای شناسایی
نیازهای مشتری سؤال کنید ،بنابراین میتوانید توضیح دهید که چگونه
محصوالت شما این نیازها را برآورده میکند تا اینکه تالش کنید همه
چیز را توضیح دهید.
 )۱۸از اصطالحات تخصصی استفاده نکنید

هیچ چیز بدتر از فروشندهای نیست که با استفاده از بیان نامتعارف
فاصله خود را با مشتریان افزایش دهد .هنگام ارتباط برقرار کردن با
مشتریان خود با استفاده از اصطالحاتی که افراد خارج از حیطه تخصصی
شما از آن آگاه نیستند تنها به خود و کسب و کارتان لطمه خواهید زد.
 )۱۹در فرآیند فروش ،نشانهها را بشناسید و به آن عمل کنید

بسیاری از فروشندگان جدید ،خود را به دردسرهای زیادی میاندازند
تنها به این دلیل که نمیدانند چه موقع باید سکوت کنند و چه زمانی
باید شروع به مذاکره نمایند .وقتی کسی آماده خرید است ،اجازه دهید
این کار را انجام دهد .اگر توضیح همه چیز مهم است ،پیش بروید و این
کار را به درستی و در زمان مناسبش انجام دهید البته پس از دریافت
امضای آنها و دریافت چکها!
 )۲۰به قیمت فروخته نشود

مردم پیوسته در حال خرید با مناسبترین قیمت هستند  ،آنها همواره
در حال مقایسه قیمتها هستند و در نهایت با رسیدن به مناسبترین
قیمت خرید خود را انجام میدهند .خود شما هم همه چیز را به نازلترین
قیمت ممکن خریداری میکنید ،درست است؟ نه این اشتباه است .اگر
صادقانه اعتقاد دارید که مردم فقط با کمترین قیمت خرید میکنند،
همین امروز از این صنعت کنارهگیری کنید .شما اشتباه ًا وارد این تجارت
شدهاید و این صنعت به شما نیازی ندارد .ما نمیخواهیم با کمک یک
دسته از متعادلکنندگان قیمتها زنده بمانیم .اگر اکنون از تجارت بیمه
خارج نشوید ،کل این صنعت از وجود شما رنج خواهد برد.
 )۲۱از روحیه شاداب و جوان خود برای نفوذ بیشتر بهره ببرید

شیفته این صنعت و در انجام وظایفتان بیپروا و عالقهمند باشید.
روحیه جوان خود را حفظ کنید! لبخند بزنید .مشتریان را بخندانید.
سرگرمکننده باشید .در غیر این صورت چه کسی ترجیح میدهد یک
ساعت با فروشنده بیمه صحبت کند؟!
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رئیس کل بیمه مرکزی:

صنعت بیمه روی ریل توسعه قرار دارد

صنعت بیمه در کشور ما از توسعه قابل قبولی برخوردار
است و قیاس عملکرد و دستاورد آن با کشورهای منطقه از
رشد فزاینده این صنعت حکایت میکند.
به گزارش روابطعمومی به نقل از اداره کل روابطعمومی و امور
بینالملل بیمه مرکزی ،دکتر غالمرضا سلیمانی در خصوص جایگاه
صنعت بیمه در اقتصاد کالن کشور ،با اعالم این مطلب افزود :صنعت
بیمه در کشور قدمتی بالغ بر  ۸۵سال دارد ،اما در سالهای پیش از انقالب
در کنار نمایندگان شرکتهای خارجی ،تنها چند شرکت دولتی در ایران
فعالیتمیکردند.

رییس کل بیمه مرکزی به تنوع محصوالت و رشتههای بیمهای در
کشور اشاره کرد و با برشمردن افزایش نرخ ضریب نفوذ بیمه در کشور
به نسبت سالهای پیش از انقالب ،تصریح کرد :رشد ضریب نفوذ بیمه
از حدود  ۰,۵درصد به  ۲.۸درصد ،یک دستاورد بزرگ است و امیدواریم
با برنامههای صورت گرفته به رشد  ۳.۳درصدی در سال  ۱۳۹۹دست
پیدا کنیم.

وی توسعه نمایندگیهای بیمه از  ۶۰نماینده بیمهای در سال  ۱۳۵۷به
 ۶۹هزار نماینده را یک جهش توصیف کرد و افزود :در همان روزها تنها
یک کارگزار در عرصه صنعت بیمه فعالیت میکرد که در حال حاضر این
عدد به  ۸۳۴کارگزار فعال رسیده و پرتفوی بیمهای نیز با درنظرگرفتن
ارزش پول کشور به شکل قابل مالحظهای افزایش یافته است.
▌ ▌بیمه حوادث همگانی از هدفگذاریهای بزرگ ماست

دکتر سلیمانی با ابراز خرسندی از حمایت مجلس شورای اسالمی در
خصوص راهاندازی صندوق بیمه حوادث طبیعی از فرایند برطرف شدن
اشکاالت وارده به این قانون از سوی شورای نگهبان و بازگشت آن به
مجلس خبر داد و ابراز امیدواری کرد با وجود مشغلههای فراوان مجلس،
این قانون تا پایان امسال به تصویب نهایی برسد.
▌ ▌رشدیافتگی حد و مرز ندارد

در سال  ۱۳۹۷حق بیمه تولیدی بالغ بر  ۴۵هزار میلیارد تومان بوده که
این عدد در  ۹ماهه سال جاری به رقم  ۴۳هزار میلیارد تومان رسیده و تا
پایان سال به حدود  ۶۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

رییس کل بیمه مرکزی با اعالم این آمار و اشاره بر ضریب باالی
خسارات در کشور ،خاطرنشان کرد :میزان ضریب خسارت در کشور ما
 ۸۹درصد برآورد میشود که به نسبت آمار  ۵۵درصدی کشورهای توسعه
یافته ،بسیار باالست ،این موضوع ناشی از رشتههای بیمه شخص ثالث و
درمان میشود که زیانهای بسیاری در پی داشته است.
وی رویکرد «راننده محور» را در صنعت بیمه از عوامل مهم کاهش
ضریب خسارت ارزیابی کرد و اظهار داشت :حدود  ۷۰درصد از خسارات
رانندگی در کشور ما عامل انسانی دارد و در صورت شناسایی عوامل
تأثیرگذار در بروز حوادث و ارزیابی ریسکهای راننده میتوانیم از حجم
خساراتبکاهیم.

▌ ▌با تهیه بیمهنامه زندگی بخشی از مشکالت اقتصادی
مردم حل میشود

استراتژی ما رشد صنعت بیمه از طریق همگانیسازی رشته بیمههای
زندگی است که این هدف را با برنامهریزی دقیق دنبال میکنیم.

دکترغالمرضا سلیمانی ضمن برشمردن مزایای بیمهنامه عمر در طول
زندگی و به خصوص ایام بازنشستگی ،تصریح کرد :سرمایهگذاریهای
خرد امروز مردم میتواند به کمکهای کالن صنعت بیمه در آینده منتهی
شود که با تکیه بر اطالعرسانی و آگاهسازی جامعه به توسعه آن در کشور
میاندیشیم.

وی با تشریح آخرین وضعیت محصوالت بیمههای زندگی بر اساس
میزان ریسک به مزایای جنبی این بیمهنامهها اشاره کرد و گفت :شفافیت
در ارائه بیمهنامههای زندگی و آگاهی بیمهگذاران از وضعیت سپردههای
خود میتواند زمینهای جدی برای افزایش ضریب نفوذ بیمههای زندگی
فراهم کند.

وی در خصوص معافیت رشتههای بیمهای از مالیات بر ارزش افزوده،
تصریح کرد :در الیحه دولت تمامی رشتههای بیمهای از مالیات بر ارزش
افزوده معاف شده بود و با بحثهایی که در مجلس شورای اسالمی
صورت گرفت و با رایزنیهای ما در کمیسیون اقتصادی ،مقرر شد مالیات

بر ارزش افزوده از رشتههای درمان و بیمههای عمر و زندگی دریافت
نشود ،اما در رشته بیمه شخص ثالث کماکان به قوت خود باقی است.

دکتر سلیمانی از ادامه تالشها برای حذف مالیات بر ارزش افزوده
در رشته شخص ثالث سخن گفت و افزود :با توجه به اهمیت موضوع
همگانیسازی بیمه در کشور تالش میکنیم که مالیات بر ارزش افزوده
این رشته بیمهای نیز از معافیت برخوردار شود.
▌ ▌رتبهبندی شرکتهای بیمه برونسپاری شده است

دکتر سلیمانی از واگذاری برخی از مأموریتهای نظارتی بیمه مرکزی
به سندیکای بیمهگران و انجمنهای تخصصی خبر داد و افزود :در همین
راستا مسئولیت رتبهبندی شرکتهای بیمه را به انجمن حرفهای صنعت
بیمه واگذار کردهایم.
▌ ▌فعالیت استارتآپها در صنعت بیمه پررنگتر خواهد شد

رییس کل بیمه مرکزی با برشمردن ظرفیتها و قابلیتهای
استارتپآپها در اقتصاد و نقش آنان در توسعه صنایع و خدمات از حضور
 ۱۱۵استارتآپبیمهای در سطح کشور خبر داد و افزود :صدور بیمهنامه،
پرداخت خسارت ،ارزیابی نرخ فنی بیمه و نظایر آن از تواناییهای
استارتآپها به شمار میرود و ما از حضور آنان در صنعت بیمه استقبال
میکنیم.

وی از صدور مجوزهای الزم برای قانونمندتر شدن حضور
استارتآپهای بیمهای در کشور خبر داد و تصریح کرد :استارتآپها
میتوانند به صورت کارگزاری آنالین فعالیت کنند که این امر پس از
دریافت مجوزهای الزم برای آنان امکانپذیر خواهد بود.
▌ ▌سهم دولت از صنعت بیمه سی درصد است

رییس شورای عالی بیمه با اشاره به فعالیت شرکت بیمه ایران به عنوان
تنها شرکت دولتی بیمهای کشور از سهم  ۷۰درصدی بخش خصوصی
در صنعت بیمه خبر داد و افزود :فضای رقابت در صنعت بیمه به دلیل
حذف تعرفهها ،فضای پویا و قابل قبولی است و شرکتهای بیمه جز
نرخ اجباری بیمه شخص ثالث ،میتوانند در سایر رشتههای بیمه ای به
رقابت بپردازند.
▌ ▌صنعت بیمه در دهه فجر

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر حضور گسترده فعاالن صنعت
بیمه و کارکنان بیمه مرکزی در جشن پیروزی انقالب اسالمی تأکید کرد
و گفت هدف ما جلب رضایت مردمی است که صاحبان اصلی انقالب به
شمار میروند و انشاءاهلل در همین راستا ،در روزهای نخست دهه فجر
با جمعی از مدیران صنعت بیمه به استان سیلزده سیستان و بلوچستان
سفر خواهیم کرد.
▌ ▌حوادث طبیعی و صنعت بیمه

صنعت بیمه میتواند پیش از هر ساخت و سازی با نظارت در
استانداردسازیها و دخالت در کیفیت ساخت و ساز نسبت به پوششهای
مناسب بیمهای اقدام کند که البته این امر باید به قانون تبدیل شود.

دکتر غالمرضا سلیمانی ،میزان مقاومت سازهها را در تعیین نرخ فنی
بیمهنامهها مؤثر دانست و گفت :با توجه به استانداردهای رعایت شده در
فرایند ساخت و ساز ،میتوان نرخهای متفاوتی را برای حق بیمه ارائه داد.

رییس شورای عالی بیمه در ادامه از پرداخت بیش از  ۳میلیارد تومان از
سوی صنعت بیمه به آسیبدیدگان سیل اخیر سیستان و بلوچستان ،سخن
گفت و افزود :در صورت راهاندازی صندوق بیمههای همگانی در کشور و
حضور پررنگتر صنعت بیمه در بخشهای زیرساختی ،دغدغههای دولت
برای جبران خسارات این چنینی به حداقل خواهد رسید.
▌ ▌مرکز مدیریت ریسک راهاندازی میشود

صنعت بیمه با مدیریت ریسک معرفی میشود چرا که مأموریت اصلی
این صنعت کاهش ریسک است.

رییس کل بیمه مرکزی کاهش و کنترل ریسک در حوزههای گوناگون
نظیر کسب و کار ،بازارهای پولی و مالی و حوزههای دیگر اقتصادی را از
وظایف مرکز مدیریت ریسک دانست و افزود :معرفی مدلهای کاهش
ریسک به صاحبان سرمایه و فعاالن اقتصادی یک ضرورت آشکار است و
مرکز مدیریت ریسک میتواند مشاوری امین برای فعاالن حوزه اقتصادی
باشد.

بیمهدر
ایران و جهان

رشد بخش بیمه متقابل
فراتر از کل صنعت بیمه

از زمان بحران مالی تاکنون ،بازار بیمه متقابل و تعاونی،
بیشترین رشد را در صنعت بیمه جهان به خود اختصاص
داده است.
این مطلب در گزارش اخیر فدراسیون بینالمللی تعاونی و متقابل
( )ICMIFمنتشر شده است و میافزاید :درآمد حق بیمه این بخش بین
سالهای  2007تا  ،2017سی درصد رشد داشته است.
به گزارش روابطعمومی به نقل از سرویس بینالملل افق بیمه ،در
همین بازه زمانی ،این رقم ،تقریب ًا دوبرابر و با  17درصد رشد درمقایسه با
کل صنعت بیمه ثبت شده است و سهم بازار بیمهگران متقابل نیز از 24
درصد به  26/7درصد افزایش یافته است.
همچنین ،این گزارش بر تعداد اعضا و بیمهگزاران شرکتهای بیمه
متقابل و تعاونی تأکید دارد و نشان میدهد که این افراد از سال ،2012
سیزده درصد رشد داشته و به  992میلیون نفر میرسند.
رئیس کل  ،ICMIFهایلد ورنایلن ،اظهار داشت :بحران مالی به
عنوان تسریعکننده رشد در این بخش عمل کرده و مشتریان درپی
شرکتهایی بودهاند که به آنها اعتماد کنند.
وی در ادامه افزود« :در این زمان نابسمان مالی ،با افزایش نرخ اعتماد،
مصرف و عالقه مشتریان ،بخش بیمه متقابل جلوهای تازه یافته و
حتی رشد و نمو نموده است .این موضوع ،حاکی از تمایل مشتریان به
بیمهگرانی است که دارای ویژگیهای عمومی تعاونیها هستند ،یعنی،
اعتماد ،امنیت و تعالی خدمات».
آخرین گزارش  ،ICMIFدر ویرایش  10ساله خود نشان میدهد که
طی سالهای  2017-2007استخدام در بخش بیمه متقابل 24 ،درصد
افزایش یافته و به  1/16میلیون نفر رسیده است.
این گزارش تحلیلی جزئی از درآمد حق بیمه ،دارایی ،سرمایهگذاری،
کارکنان و اعضا یا بیمهگزاران از  5100شرکت بیمه در  77کشور را ارائه
میدهد.
بر اساس گزارش مذکور ،این شرکتها  1/3تریلیون دالر حق بیمه در
سال  2017پذیرهنویسی کردهاند که این باالترین و دومین سطح حجم
حق بیمه ثبت شده در جهان محسوب میشود.
ورنایلن در ادامه میافزاید« :این گزارش ،ابزار مهمی برای مباحث
مبتنی بر شواهد نسبت به اهمیت اجتماعی -اقتصادی بیمهگران متقابل
در رابطه با قانونگذاران ،تنظیمکنندگان مقررات و بیمهگزاران است».

افزایش خسارات خطرات سیاسی
در سال 2019

سایتخبریاینشورنسژورنال()InsuranceJournal
اعالم کرد ،نظرسنجی از  41شرکت بزرگ بیمه نشان داده
است که  61درصد از آنها معتقدند سطح ریسک سیاسی
در سال  2019افزایش یافته است و  68درصد در واقع
خسارتهایی را در این زمینه متحمل شدهاند.

براساس این نظرسنجی ،اختالل در تجارت بینالمللی مهمترین خطر
در اکثر مناطق جهان محسوب میشود 58 .درصد از پاسخدهندگان
نگرانی خود را در مورد تاثیر تحریمهای تجاری بر عملکردشان در اروپا
ابراز کرده اند .در عین حال  70درصد از پاسخدهندگان نگران تحریمهای
تجاری در منطقه آسیا و اقیانوس آرام هستند .این رقم در روسیه و
کشورهای مشترک المنافع  77درصد است.

تحریمها علیه روسیه ،ایران و ونزوئال ،جنگ تجاری آمریکا با چین
و تهدید خروج انگلیس از اتحادیه اروپا جزو اصلیترین نگرانیهای
پاسخدهندگان گزارش بوده است.

نگرانی در مورد خشونت سیاسی در آفریقا ( 74درصد) و خاورمیانه
( 71درصد) در باالترین میزان قرار دارد و بنا بر نظر پاسخدهندگان
فنآوریهای جدید مانند حمله به وسیله هواپیماهای بدون سرنشین
میتواند چنین خطراتی را تشدید کند.
طبق این گزارش تعداد شرکتهایی که در سال  2019متحمل
ضررهای سیاسی شدهاند ،به نسبت افزایش یافته است.

