
 سه شنبه 13 آذرماه 1397  26ربیع االول 1440  4 دسامبر2018  شماره 4487  68 صفحه  ضمیمه رایگان

 ویژه نامه سراسری روز بیمه 

با بیمه مرا 
بیم جهان نیست



ارتباط مشتری 2807 021

Sinalnsurance.com

گیرد دست دوست

I ran Assistance

بیــمه آسمـاری، بیــمه جوان
انتخـــاب اول بیمــه هـــای درمـــان

بیمه تکمیلی انفرادی  بیمه تکمیلی شرکتی بیمه تکمیلی خانواده

02143417www.asmari.net

.13 آذر روز ملی بیـــــمه گرامی باد



I ran Assistance

بیــمه آسمـاری، بیــمه جوان
انتخـــاب اول بیمــه هـــای درمـــان

بیمه تکمیلی انفرادی  بیمه تکمیلی شرکتی بیمه تکمیلی خانواده

02143417www.asmari.net

.13 آذر روز ملی بیـــــمه گرامی باد



تنها شرکت بیمه با نسبت توانگری مالی
 باالی ٢٠٠ درصد در ٧ سال اخیر



تنها شرکت بیمه با نسبت توانگری مالی
 باالی ٢٠٠ درصد در ٧ سال اخیر













نشانی سازمان رسانه ای دنیای اقتصاد: 
خیابان قائم مقام فراهانی، ضلع شمالی میدان شعاع، پالک108

 تلفن ویژه نامه ها : 42710402-3

مدیر مسئول: علیـرضا بختیاری

مدیر ویژه نامه ها و بنگاه های اقتصادی : زینب سادات میرهادی

دبیر ویژه نامه:  لیال اکبرپور

با سپاس از همکاری: رضا دهقان، فریبا بهادری

پیام بیمه..................................................................................................................................... 10
نقطه صفر توسعه........................................................................................................................ 10
همه آن چیزی که باید در مورد بیمه های اتومبیل بدانید....................................................... 14
از بیمه های مسافرتی چه می دانید؟ ......................................................................................... 20
بیمه عمر چیست و برای چه کسانی مناسب است؟................................................................ 22
بیمه زندگی آینده ساز »رازی«................................................................................................ 23
صدای واحد بیمه...................................................................................................................... 34
عرضه »عمراندوخته دار امید« ............................................................................................... 35
43 .......................................................................... پیام رئیس کل و مدیران عامل صنعت بیمه 
خدمت گرایی؛ از حرف تا عمل................................................................................................ 44
44 ........................................................................................ سامان؛ بیمه ای با سوددهی پایدار 
45 ............................................................................................................ به خودمان کمک کنیم
45 ............................................................................................................. بازوی اصلی بازار مالی
46 ................................................................................................................... بیمه صنعتی جوان
بیمه گر باید خوشنام باشد....................................................................................................... 46
زندگی ماشینی......................................................................................................................... 47
47 ....................................................................................................... بازنگری ماموریت قدیمی 
توسعه، وظیفه بخش خصوصی................................................................................................ 47
48 ................................................................... دهه نود، دهه پوست اندازي صنعت بیمه کشور 
56 ........................................................................  بیمه معلم IFRS در صنعت بیمه اجرا می کند 

بیمه های اموال 
در بیمه های اموال، بیمه گران درمقابل حق بیمه، خسارات 

وارده به دارایی ها مانند اموال- خانه- اثاثیه منزل- وسایل 
الکترونیکی - تجهیزات اداری- اتومبیل- کاالهای تولیدی یا 

محصوالت کشاورزی را جبران می کنند. 
مهم ترین ویژگی این بیمه این است که نباید منشأ پیدایش 

سود برای بیمه گذارشود و بیمه گر فقط متعهد به جبران خسارت 
وارده و پرداخت زیان مالی ناشی از حادثه به بیمه گذاراست.

بیمه های اشخاص
سالمتی وجان اشخاص همواره در معرض خطرات مختلف 

قرار داردوعدم اطمینان از آینده وسالمت همیشه خاطر افراد را 
آزرده می سازد. بیمه اشخاص رشته ای از بیمه است که موضوع 
آن تامین آرامش برای بیمه گذار در مقابل نگراني هاي مربوط 
به معیشت او در دوران کهولت و یامعیشت خانواده اودر هنگام 

بروزحوادث پس ازفوت ونیز تامین هزینه درمان خودوخانواده در 
قبال این خطرات است. بیمه های اشخاص، عوارض مالی ناشی 
ازاین خطرات را جبران می کند. بیمه های اشخاص شامل سه 
پوشش اصلی بیمه عمر- بیمه حوادث - بیمه درمان است. 

بیمه های مسئولیت 
ممکن  است  براثر غفلت  یا قصور فردي ، خساراتي  مالي  و جاني  

به  اشخاص  ثالث  وارد شود. که  در نتیجه ، آن  فردمحکوم  به  
پرداخت  غرامت  به  اشخاص  ثالث  شود; در مواردي  نیز مسئولیت  
و یا خساراتي  ناشي  از تولید، ساخت ،اداره  و مدیریت  و یا ارائه  
خدمات  سرویس  و نگهداري  در مورد اشخاص  ثالث  وجود دارد 
)حتي  در مورد منازل مسکوني (; ممکن  است  بواسطه  امور شغلي  

از قبیل  بازسازي ، پذیرایي ، ساخت  و تولید در بعضي  مواقع  
خسارات جاني  و مالي  سنگیني  به  افراد وارد آید که  مسئولیت  

این  موارد متوجه  کارفرماست.

خدمات پس از فروش
عملیات بیمه گری بر دو بخش فروش یا تولید حق بیمه و 

خدمات پس از فروش یا پرداخت خسارت تقسیم می شود.
طبق امارها تعداد خسارات اتومبیل و درمان و آتش سوزی 

بیشتر از سایر رشته هاست در این بخش به طور اجمالی فرایند 
پرداخت خسارت آمده است.
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عبدالقادر فقیهی●
نماینده کل شرکت سهامی بیمه ایران در امارات عربی متحده و عمان●

در بیمــه دو عنصــر معنوی و مادی وجــود دارد که اولی 
شامل پیام بیمه و در جامعه یک کنش گر اجتماعی در روان 
و ذهنیت اجتماعی نقش خویش را ایفا می نماید، در حقیقت 
بیمه به مثابه یــک آرام بخش در مقابل دغدغه های ذهنی و 
نگرانی از آینده غیرقابــل پیش بینی در خصوص مورد بیمه 
ظاهر شــده و حامل این پیام است که آرامش خویش را در 
طول مدت بیمه از دست نخواهید داد. از این منظر و در بدو 
امر بیمه را می توان یک کنش گر موثر اجتماعی دانســت که 
در برابر ناهنجاری های ناشی از نوسانات و التهابات اقتصادی 
مقابله کرده و حتی االمکان ســعی در اطفای حریق ذهنی و 

نگرانی های متحمل در نزد بیمه گزار می نماید.
متاســفانه با نگاهی به آمار رســمی ارائه شــده از سوی 
نهادهــای بیمه گر می توان به ضریــب پایین نفوذ بیمه در 
مقایسه با کشورهای پیشرفته و یا حتی بعضی از کشورهای 
همجوار پــی برد، عدم اقبال عمومی به امر بیمه و کراهت 
از بیمــه نمودن به دلیل عدم دریافــت پیام اصلی بیمه و 
نپرداختن به عنصر معنوی آن به حد کافی می باشد. فرهنگ 
سازی بیمه می بایستی شامل تبیین هر دو عنصر معنوی و ما 

دی آن در جامعه باشد. به نظر می رسد چنانچه ارزش پیام 
معنوی بیمه به درســتی از سوی جامعه بیمه گر و تبلیغات 
ایشان به جامعه منعکس گردد بخش بزرگی از فرهنگ سازی 
بیمه صورت پذیرفته و اقبال عمومی جامعه را به امر بیمه 

به ارمغان خواهد آورد.
از طرفی عنصر مادی بیمه که مهمترین بخش آن به هنگام 
وقوع خســارت و پرداخت آن توسط بیمه گر اعمال می شود 
عنصری است عینی و به شدت قابل راستی آزمایی که می تواند 

حامل تقویت عنصر معنوی و یا ویرانگر آن گردد.
به هنگام وقوع خســارت بیمه گــران در قبال حفظ عنصر 
معنوی بیمه می بایســتی متعهدانه و مسووالنه و به درستی 
جبران خسارت را برای بیمه گزاران فراهم کرده و این حقیقت 
را بدانند که در اصل پرداخت خسارت به فرهنگ سازی بیمه 
و بنیان های معنــی و اجتماعی آن خدمت کرده و پرداخت 
خســارت در حقیق بخشــی از حفظ کیــان و اصالت بیمه 

خواهد بود.
در وضعیــت کنونی اقتصادی، بیمه به عنوان یک کنش گر 
اجتماعی می تواند چتر حمایتی و آرام بخش خویش را با ابالغ 
و تبیین پیام آن بر ســر آحاد جامعه باز کرده و سهمی مهم 

در فرونشاندن التهامات اقتصادی ایفا کند.

سیدمحمد علیپور یزدی/ دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران ●
نوســانات ارزی که طی چند مــاه اخیر به وجود آمد تاثیر 
زیادی در رفتار مردم داشت به طوری که درکانال های خبری، 
اخبــار تــازه ای از"افزایش قدرت خریــد دالر در تبادالت"، 
"خروج چمدانی دارو از کشــور"، "تشدید قاچاق سوخت" و 
غیره می شــنویم که این موضوع نشان دهنده خروج بسیاری 
از کاالها از کشورمان است. درحالی که برای این موضوع راه 

حل هایــی وجود دارد. نخســت آنکه جمهوری 
اســالمی ایران مانند بسیاری از دیگر کشورها، 
کنترل و حساسیت مرزهای خود را افزایش دهد. 
ضــرورت کنترل و حفاظت از مرز برای ایران 
یک موضوع بسیار با اهمیت است؛ زیرا در ایران 
بســیاری از کاالها مانند: ســوخت، دارو و... به 
صــورت یارانه ای بوده و احتمال قاچاق آن ها به 
خارج از مرزها باال اســت. همچنین با توجه به 
موقعیت ایران در منطقه خاورمیانه و کشورهای 
نا امن اطراف، کنترل مرزها برای این کشور یک 

ضرورت است.
دومیــن موردی که باید به آن توجه شــود، 
افزایش تعداد بازارچه های مرزی است. معتقدم 
با ایجاد یک ســاز و کار بســیار ساده، می توان 
ضمن کاهاش قاچاق کاال، از خروج ارز از کشور 
جلوگیری و همچنین با اشــتغال بومی مناطق 

مرزی نیز کمک کرد.
 یکی دیگر از مزیت های افزایش تعداد بازارچه های مرزی، 
واردات کاالهایی اســت که در دوران تحریم امکان خرید یا 

واردات انبوه آن ها به کشور نیست.
اقدام بعــدی که می توان به منظور بهبــود وضعیت انجام 
داد، دادن مدیریت واردات و توزیع کاالهای اساسی به دست 
وزارتخانه ها و مراجع معتبر است. همان طور که می دانید حدود 
20 قلم کاال مانند: قند، شــکر، روغن، برنج، گندم و... اســت 
که در محاســبه نرخ تورم سهم باالیی دارند. دولت می تواند 
با ســپردن مدیریت عرضه این اقالم به چند سازمان یا نهاد 
مــورد اعتماد و نظارت بر آنهــا از تخصص های غیرضروری و 

نامتعادل جلوگیری کرده و در بســیاری از هزینه های ارزی 
خود صرفه جویی کند.

متاسفانه تصمیم دولت مبنی بر تخصیص ارز 4 هزار و 200 
تومانی به تولید کنندگان و شرکت های بازرگانی، یک اشتباه 
بود. پس از این تصمیم دولت، بسیاری از افراد سودجو اقدام به 
واردات خودرو، گوشی موبایل و... با ارز 4 هزار و 200 تومانی 

و فروش آن در بازار آزاد به قیمت ارز آزاد کردند.

حال دولت برای رفع این مشــکل باید چند کار انجام دهد. 
نخســت آنکه ارز را تک نرخــی و آن را مبنای کار خود قرار 
دهد. ســپس بر تخصیص ارز برای تامین نیازهای اساســی 
جامعه نظارت و کنترل دقیق داشــته باشد. در نهایت اقشار 
فرو دســت جامعه که در این تحول اقتصادی بر آن ها فشــار 

می آید را حمایت کند.
نکته دیگری که در اینجا الزم می دانم به آن اشاره کنم، بحث 
ارزان بودن قیمت ســوخت )بنزین( در ایران است. قیمت هر 
لیتر بنزین در کشــورهای همسایه بین 11 تا 15 هزار تومان 
است! واضح است که با چنین قیمتی هم میزان قاچاق و هم 
ترافیک و آلودگی هوا افزایش می یابد. برای حل این مشــکل 

نیز باید قیمت بنزین به صورت سالیانه افزایش یابد تا در طول 
یک مدت زمانی به قیمت جهانی نزدیک شود.

نکته حائز اهمیت در اینجا، نوع و روش حمایت از اقشــار 
آسیب پذیر است. نوع حمایت دولت از اقشار آسیب پذیر نباید 
به گونه ای باشد که زمینه رانت یا انگیزه قاچاق را فراهم کند.

به عنــوان مثال دولت می تواند برای کمک به بیمارانی که 
داروهای خاص مصرف می کنند، اطالعات آن ها از طریق کد 
ملی دریافت و نسبت به تخصیص دارو با هزینه 

کمتر اقدام کند.
شــاید بهتر باشــد به ســوی واقعی شدن 
قیمت ها قدم برداریم. توجه داشته باشید که 
یک عمل جراحی همواره با درد و خون ریزی 
همراه است؛ اما برای درمان بیماری باید این 
جراحــی را انجام داد. اگر تمامی اقداماتی که 
به آن اشاره شد، انجام شود، تازه به نقطه صفر 
توسعه رسیده ایم. متاسفانه تمام طبقه مدیریت 
کشور به دنبال فرصتی برای استفاده از رانت 
هستند و این یک چالش است. معتقدم با انجام 
این جراحی اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب 
پذیر طی مدت مشــخص، اقتصادی کشور در 

مدت کوتاهی متحول می شود.
فراموش نکنیم، رفتار مردم یک جامعه نتیجه 
تصمیمات، سیاست ها و اقدامات دولت است. 
معتقدم اگر قوانین کشور درست اجرا می شد، وضعیت امروز 
بســیار متفاوت بود. همچنین اگر مردم یک جامعه از قوانین 
و اجرای آن احســاس عدالت کنند، در بلند مدت این قوانین 

و هنجارها تبدیل به فرهنگ می شود.
گروهی می گویند برخی ها از گرانی نرخ ارز اطالع داشتند، 
پیش از متشنج شدن بازار ارز برای ایجاد صرافی اقدام کردند. 
اگر این موضوع درست باشد ،این قبیل اقدامات موجب افزایش 
بی اعتمادی مردم به دولت و نگرانی از آینده می شود. همواره 
بر این مورد تاکید کرده ام که اگر نرخ ارز در کشور تک نرخی 
نشود و بسترهای رانت برچیده نشود، کشور شروع به حرکت 

در مسیر توسعه نمی کند.

نقطه صفر توسعه

پیام بیمه



بیمه های اموال 
در بیمه های اموال، بیمه گران درمقابل حق بیمه، خسارات وارده به دارایی ها مانند اموال- خانه- اثاثیه منزل- وسایل 

الکترونیکی - تجهیزات اداری- اتومبیل- کاالهای تولیدی یا محصوالت کشاورزی را جبران می کنند. 
مهم ترین ویژگی این بیمه این است که نباید منشأ پیدایش سود برای بیمه گذارشود و بیمه گر فقط متعهد به جبران خسارت 

وارده و پرداخت زیان مالی ناشی از حادثه به بیمه گذاراست.
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آتش بس...
z  :بیمه های آتش سوزی

در بیمه آتش سوزی، ساختمان و کلیه کاالها و لوازم موجود در آن 
در مقابل خطر آتش سوزی و انفجار و صاعقه بیمه می شود. خطرات 
دیگری نظیر زلزله، سیل، طوفان، ترکیدگی لوله آب، ضایعات برف و 
باران، سقوط هواپیما و هلی کوپتر، شکست شیشه و سرقت از منزل 
نیز در بیمه آتش سوزی با عنوان خطرات اضافی قابل پوشش است 

که برای خرید آنها باید حق بیمه بیشتری پرداخت.
بیمه های آتش سوزی به سه گروه: 

 - واحدهای مسکونی
- واحدهای اداری - تجاری غیر صنعتی

- واحدهای صنعتی
تقسیم می شوند. 

 خسارت های ناشی از آتش سوزی، انفجار، صاعقه و خطرات اضافی 
ســیل،زلزله و... به اموال منقول و غیر منقول اعم از ســاختمان 
مسکونی، اداری،تجاری، انبارهای عمومی و اختصاصی و موجودی 
مواد اولیه و محصول و همچنین ساختمان، ماشین آالت و کاالی 
در جریان ساخت کارگاه ها، مراکز صنعتی و غیر صنعتی را تحت 

پوشش قرار می دهد.
z بیمه آتش سوزی منازل مسکونی

در این نوع بیمه نامه، ساختمان واحد مسکونی، تاسیسات و اثاثیه 
داخل آن، عالوه بر خطرهای آتش سوزی، انفجار و صاعقه می تواند 
در برابر کلیه خطرهای اضافی ) ســیل، زلزله، طوفان، ترکیدگی 
لوله های آب و فاضالب، ســقوط هواپیما، رانــش زمین و... ( نیز 

تحت پوشش قرار گیرد.
z  با چه قیمتی بیمه آتش سوزی منازل مسکونی بخریم ؟

واحدهای مسکونی به سه گروه: 
- یک واحد در آپارتمان 
- یک ساختمان ویالیی

- آپارتمان یا مجتمع 
تقسیم می شوند. 

دراینجا یک واحد در آپارتمان را به طور متوسط 100 متر با سازه 
آجری و قیمت وسایل منزل 50 میلیون تومان محاسبه می کنیم.

z  36 حق بیمه آتش سوزی این واحد برای یک سال بین 17 تا
هزار تومان است.

اگر بخواهید پوشش اضافی زلزله را داشته باشید همین حق بیمه 
از 49 تا 200 هزار تومان افزایش می یباد.

- با پوشش ترکیدگی لوله از 122 تا 220 هزار تومان 
- با پوشش نشست زمین 198 هزار تومان

- با پوشش سقوط هواپیما 206 هزار تومان
- با پوشش طوفان 220 هزار تومان
- با پوشش سیل 242 هزار تومان

- با پوشش سرقت 488 هزار تومان

پوشش ضایعات برف و باران 510 هزار تومان است.
z  :آپارتمان

حق بیمه یک واحد 100 متری در آپارتمان با مجموع 50 میلیون 
تومان وسایل منزل برای یک سال 

بدون خطرات اضافی حدود 30 هزار تومان با خطرات اضافی شامل 
تمام موارد تابعه بیمه آتش سوزی 

500 هزار تومان 
z  ساختمان ویالیی

حق بیمه آتش سوزی یک ساختمان ویالیی 300 متری با وسایل 
منزل به ارزش 100 میلیون تومان برای یک سال بین 56 تا 115 

هزار تومان است. 
زلزله از 190 تا 590 

پوشش ترکیدگی لوله از 360 تا 560 
پوشش نشست زمین 560 
پوشش سقوط هواپیما 550

پوشش طوفان 580 
پوشش سیل 647

پوشش سرقت یک میلیون تومان 
پوشش ضایعات برف و باران یک میلیون و 120 هزارتومن 

مجموع حق بیمه ســاختمان ویالیی 300 متری با 100 میلیون 
وسایل منزل فقط بیمه آتش سوزی 

بین 56 تا 115 هزار تومان در مقابل تمام خطرات رشــته آتش 
سوزی برای یک سال یک میلیون و 120 هزار تومان می باشد.

z  آپارتمان یا مجتمع
دراینجا حق بیمه آتش سوزی یک مجتمع 20 واحدی که دارای 10 
واحد 100 متری 5 واحد 80 متری و 5 واحد 50 متری می باشد 
با مجموع مشاعات 2000 متر و حدود یک میلیارد تومان وسایل 
منزل برای یک سال بین 300 تا 700 هزار تومان است که هریک از 
واحدها متناسب واحد و ارزش وسایل منزل سهم خود را می پردازند. 

همین حق بیمه اگر پوشش اضافی 
زلزله 10 میلیون و 200 هزار تومان 

پوشش ترکیدگی لوله 900 هزار تومان 
پوشش نشست زمین 2میلیون تومان 

پوشش سقوط هواپیما 2میلیون و 600 هزار تومان 
پوشش طوفان 2میلیون و 900 هزار تومان 
پوشش سیل 3میلیون و 400 هزار تومان 

پوشش سرقت مربوط به شکست حرز 8 میلیون تومان 
پوشش ضایعات برف و باران 8 میلیون و 700 هزار تومان

مجموع حق بیمه مجتمع 20 واحدی فقط بیمه آتش سوزی برای 
یک ســال 300 تا 700 هزار تومان و با تمام خطرات اضافی 10 

میلیون و 200 هزار تومان می باشد.
z بیمه آتش سوزی واحدهای صنعتی

بیمه آتش ســوزی صنعتی، ساختمان، تاسیسات، ماشین آالت و 
موجودی انبار و یا کاالی در جریان ســاخت واحدهای صنعتی را 

تحت پوشش قرار می دهد.
z  بیمه آتش سوزی واحدهای غیر صنعتی و انبارها

این بیمه نامه ســاختمان، تاسیســات وموجودی مربوط به کلیه 
واحدهــای تجاری، اداری، خدماتــی عمومی، فرهنگی، صنفی و 
درمانــی را در مقابل خطرات اصلی و اضافی تحت پوشــش قرار 

می دهد.
 برای خرید بیمه های آتش سوزی واحدهای صنعتی و غیرصنعتی 
به سایت - شعب - نمایندگی ها و کارگزاران بیمه مراجعه بفرمایید.

z :هشدار
بیمــه مرکزی ایران که بر بازار بیمه نظارت دارد، برای مقابله 
با ســودجویانی که به نام بیمه سعی بر کالهبرداری دارند راه 
حل ساده و ســریعی را برای استعالم صحت بیمه نامه ارائه 
کرده است. شما می تواند با ورود به سایت بیمه مرکزی ایران 

به آدرس :
www.centinsur.ir مراجعــه و در لینک اســتعالم بیمه نامه از 

صحت بیمه نامه صادره مطمئن شوید. 
z  :روش انجام استعالم از طریق سایت

1-شرکت بیمه گر انتخاب شود. 
2- شماره بیمه نامه چاپ شده روی بیمه نامه را در قسمت شماره 

بیمه نامه وارد نمایید.
3- کد ملی بیمه گذار در مورد اشخاص حقیقی و کد شناسه ملی 
در مورد اشخاص حقوقی در قسمت کد ملی بیمه گذار وارد کنید. 
4-شــماره تلفن همراه خود را جهت اطالع رســانی های بعدی 

وارد نمایید.
5-کد امنیتی را به دقت وارد کنید. 
6-دکمه استعالم را کلیک نمایید. 

7- پاسخ را دریافت کنید.
z  :روش انجام استعالم از طریق پیامک

1- یک پیامک به شماره 30002621 ارسال کنید. 
2- فرمت پیامک باید بدین شکل باشد اول کد ملی بیمه گذاربعد 

شماره بیمه نامه چاپ شده 
نمونه را وارد کرده و ارسال کنید. 

و یا ابتدا کد ملی بیمه گذار سپس کد یکتای بیمه نامه را وارد کرده 
و ارسال کنید و منتظر پاسخ بمانید. 
 ***

فرمت پیامک: 1 * کد ملی بیمه گذار * شــماره بیمه نامه 
چاپ شده 

نمونه: 91/01/002/0001231*0038515000 *1 
فرمت پیامک: 1 * کد ملی بیمه گذار * کد یکتای بیمه نامه 

نمونه: 1234567890* 0038515000*1
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z  بیمه باربری
بیمه حمل و نقل کاال یا بیمه های باربری بیمه ای اســت که 
بموجــب آن بیمه گر در مقابل حق بیمــه ای که از بیمه گذار 
دریافت می کند متعهد می شود چنانچه در جریان حمل کاال از 
نقطــه ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه، 
کاال تلف شده و یا دچار خسارت شود و یا بیمه گذار هزینه هایی 
در رابطه با این خطرات متحمل شود زیان وارده را جبران کند.

z انواع بیمه های باربری
الف- بیمه های باربری وارداتی
ب- بیمه های باربری صادراتی

ج- بیمه های باربری داخلی
در بیمه هاي باربری وارداتي: کاالهایي که توســط اشخاص 
حقیقي و حقوقي از کشــورهاي خارجي خریداري مي شوند 
که به صورت خریدهاي براتي , بدون انتقال ارز و یا از طریق 

اعتبارات اســنادي انجام مي گیرد، با توجه به تبصره ب ماده 
70 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، ابتیاع این 

نوع بیمه نامه براي واردکنندگان اجباري است. 
بیمه هــاي باربری صادراتي: کاالهایي کــه از ایران به 
مقصد کشــورهاي خارجي حمل می شــوند نیاز به بیمه نامه 

صادراتي دارند. 
بیمه هــای باربری داخلی: بیمه نامه باربری داخلی بابت 
محموالتی صادر می شــود کــه از یک یا چند مبداء در داخل 
کشور به سایر مقاصد کشور حمل گردد. بنابراین مبدا و مقصد 

این نوع بیمه نامه در داخل کشور قرار دارد. 
در بیمه نامه های باربری داخلی خطرات تحت پوشش به دو 

دسته خطرات اصلی و اضافی تقسیم می شود 
1- خطرات اصلی

این خطرات از آن جهت اصلی نامیده می شوند که ارتباطی 

به ماهیت مورد بیمه ندارد و تواتر آنها بیشتر از سایر خطرات 
مرتبط با کاالهای خاص می باشــد این خطــرات عبارتند از: 
آتش سوزی و حادثه وسیله نقلیه شامل تصادف، واژگون شدن 

و پرت شدن وسیله نقلیه.
2- خطرات اضافی

این گروه از خطرات متنوع بوده و بیشتر مرتبط با نوع کاال 
می باشد که با درخواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه اضافی 

می توان آنها را پوشش داد. خطرات رایج اضافی عبارتند از :
- برخورد جسم خارجی با مورد بیمه

- پرت شدن محموله از روی وسیله نقلیه ؛ مشروط بر اینکه 
کاالی خسارت دیده به رویت بیمه گر رسیده باشد.

- بارگیری و تخلیه مورد بیمه
- ســرقت کلی محموله همراه با وسیله نقلیه با فرانشیز 20 

درصد ارزش محموله

z  بیمه حوادث
وقوع یک حادثه ممکن است منجر به فوت، نقص عضو 
و ازکارافتادگی افراد شده و یا هزینه های درمانی را به آنها 
تحمیل نماید. در ضمن این احتمال وجود دارد که در اثر 
تحقــق چنین حادثه ای فرد آســیب دیده به طور موقت 
توانایی انجام فعالیت های شــغلی خود را از دست بدهد و 

یا برای مدتی در مراکز درمانی بستری شود.
هر یک از موارد فوق عالوه بر آســیب های جسمی و 
روحی، هزینه های بســیاری را برای افراد جامعه در پی 
خواهد داشت و خانواده را دچار مشکالت مالی خواهد 
نمود. بیمه حوادث اشــخاص برای جبران خسارت های 
مالی ناشی از این حوادث طراحی شده است و تهیه آن 
با شرایط و هزینه مناسب برای عموم جامعه امکانپذیر 

است.
ایــن بیمه نامه به دو صــورت گروهی و انفرادی عرضه 
می شود. افراد شاغل در واحد های بزرگ صنعتی و تجاری 
معموالً تحت پوشش بیمه حوادث گروهی قرار دارند و یا 

اعضای گروه های بزرگ مانند دانش   آموزان و دانشجویان 
نیــز به صورت گروهی از این پوشــش بیمه ای برخوردار 
هســتند لیکن افــرادی که دارای کســب و کار انفرادی 
می باشــند و یا در کارگاه هــای کوچک فعالیت می کنند، 
با بیمه حوادث آشــنایی چندانی نداشته و در این زمینه 

آسیب پذیر هستند.
z :تعریف حادثه

- هر واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجی است که بدون 
قصد و اراده بیمه شــده در مدت بیمه رخ دهد و منجر به 
جرح، نقص عضو، ازکارافتادگی و یا فوت بیمه شده شود.

z :مبلغ خسارت قابل پرداخت
- در این بیمه نامه، ســرمایه بیمه نامه با توافق طرفین 
قرارداد تعیین می شــود و در صورت تحقق حادثه تحت 
پوشش و آســیب دیدگی فرد بیمه شده، بسته به میزان 
آســیب وارده تمامی ســرمایه بیمه یا بخشی از آن طبق 
شرایط تعیین شده به بیمه شده و در صورت فوت وی به 

ذینفع بیمه نامه و یا وراث بیمه شده پرداخت می شود.

- پرداخت غرامت نقص عضو، ازکارافتادگی و یا فوت بیمه 
شده که به طور مستقیم از حادثه تحت پوشش ناشی شود.

z :تعیین حق بیمه
- در بیمــه نامه های حوادث اشــخاص کــه به صورت 
انفرادی صادر می شــود شغل اصلی و فعالیت های جانبی 
فرد از مهم ترین عوامل تعیین نرخ حق بیمه است. بنابراین 
دارندگان مشاغل مختلف با توجه به خطرات شغلی خود 
می توانند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرند. در بیمه 
نامه های حوادث گروهی نیز که معموالً برای افراد شاغل در 
یک واحد صنعتی یا تجاری صادر می شود خطرات شغلی 
اکثریت گروه مالک تعیین نرخ حق بیمه قرار می گیرد. 

z :مدت زمان تحت پوشش
- این بیمه نامه معموالً برای مدت یکسال صادر شده و 
فرد در طول شبانه روز در برابر آسیب های ناشی از حوادث 
تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. لیکن بسته به نیاز مشتری 
بیمه نامه برای مدت محدود مانند یک سفر خاص و یا در 

طول ساعات کاری صادر می شود.

بیمه برای بار

دنیای موازی حوادث
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اتومبیل  ســال هاســت وارد زندگي  ما شــده و تقریبا دوست 
داشــتنی ترین دارایی ماســت. نقشــي  مهمی  در حمل  مسافر و 
جابجایي  کاال دارد.، زندگي  انســان  بدون  بهره گیري  از این  وسیله  
نقلیه  موتوري  ناممکن است اتومبیل  در زندگي  صنعتي  و کشاورزي  و 
رسانیدن  کاال از محل  تولید به  بازار مصرف  و داد و ستد بین المللي  
نقشي سازنده  و پراهمیت  دارد، و در واقع  یکي  از ویژگي هاي  بارز 
و مشخص  قرن  بیستم ، پدید آمدن  این  وسیله  نقلیه  است .پدیدار 

شــدن  این  وسیله  نقلیه  اگرچه  به  همراه  خود رفاه  و 
آســایش  و ســرعت  را به  ارمغان  آورده ، اما به  همان  
نســبت باعث  بروز مشکالت  بسیار و خطرات  فراوان  
هم  شــده  اســت ، زیرا خطر تصادم  و برخورد با این  
وســیله  نقلیه  روبه افزایش  نهاده  و تنها راه  جبران  و 
کمک  به  زیاندیدگان  این  پدیده  قرن  بیســتم  و رفع  
و یا تقلیل  اثرات  نامطلوب  آن  درزندگي  زیاندیدگان  
استفاده  از بیمه  است.شرکت هاي  بیمه  با درک  این  
نیاز جوامع  انساني ، طرح هاي  متفاوتي  براي  جبران  
خسارات  این  حوادث  ارائه  داده اند.در بیمه  اتومبیل ، 
گاهي  تعهد بیمه گر جبران  خســارت  وارد به  وسیله  
نقلیه  بیمه  شده  است  و گاهي  خسارات  وارد به شخص  

ثالث  را جبران  مي کند.
z  شرکت هاي  بیمه  در ایران  پوشش هاي  متفاوتي  را

در زمینه  بیمه  اتومبیل  ارائه  داده اند :
- پوشش  بیمه  بدنه  اتومبیل 

- بیمه  شــخص  ثالث  )بیمه  اجباري  مسئولیت  مدني  دارندگان  
وسایل  نقلیه  موتوري  در مقابل  اشخاص ثالث (.

- بیمه  حوادث  راننده.
z  بیمه بدنه | پوشش ها و تخفیفات 

بیمه بدنه اتومبیل بیمه ای اختیاری است که خسارات وارد شده 
بــه اتومبیل را جبران می کند. هرچند خرید این بیمه مانند بیمه 
شــخص ثالث اجباری نیســت و صاحبان خودرو تنها در صورت 
تمایل اقدام به خرید بیمه نامه و پوشش های اضافی آن می کنند، اما 
محدودیت در پرداخت خسارات مالی بیمه شخص ثالث )درگذشته 
تمام خسارت های مالی از محل بیمه شخص ثالث جبران می شد( 

وبرای تعمیرخودرو داشتن یک بیمه بدنه الزامی است. 
ضمن آنکه در صورتی که با اتومبیل خود تصادف کنید و مقصر 
شما باشید برای پرداخت خسارت طرف مقابل از بیمه شخص ثالث 
استفاده می کنید ولی برای تعمیر اتومبیل خودتان اگر بیمه بدنه 

نداشته باشید باید شخصا هزینه ها را پرداخت کنید. 
z : پوشش های بیمه بدنه

پوشش های اصلی بیمه بدنه شامل 
• هر گونه حادثه و تصادف با خودروی دیگر یا جســم ثابت و 

متحرک
• سقوط، واژگونی، آتش سوزی، صاعقه و انفجار

• ســرقت کلی خودرو یا وســایل اضافی درج شده در بیمه نامه 
در حین سرقت

• خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال خودرو خسارت دیده 
به آن وارد شود.

• در صورت بروز خطرات اصلی، خسارت باطری و الستیک های 
خودرو نیز تا 50 درصد قیمت نو قابل پرداخت است. 

z  پوشش های اضافی بیمه بدنه
در کنار پوشش های اصلی یک سری پوشش اضافی نیز توسط 
شرکت های بیمه ارائه می شوند که خرید آنها به انتخاب مشتری 
صــورت می گیرد و برای هرکدام مبلغ جداگانه ای به قیمت اصلی 
بیمه نامه اضافه خواهد شد. این پوشش ها جبران خسارت مواردی را 
تضمین می کنند که در پوشش اصلی بیمه بدنه پیش بینی نشده اند. 

z :مهم ترین پوشش های اضافی بیمه بدنه عبارتند از
پوشش سرقت در جای قطعات: خسارت ناشی از دزدی وسایل و 

قطعات اتومبیل در حالت توقف، تحت پوشش می باشد. 
پوشــش ایاب و ذهاب: هرگاه در اثر حادثه، خودرو به علت 
تعمیر برای مدتی قابل استفاده نبوده و در تعمیرگاه متوقف باشد، 
روزانه مبلغی به عنوان هزینه ایاب و ذهاب به بیمه گذار پرداخت 

می گردد. حداکثر مدت زمان پرداخت هزینه 30 روز می باشد. 

پوشش شکست شیشه: از طریق این پوشش خسارت ناشی 
از شکست شیشه به هر علت جبران خواهد شد. 

پوشش نوسانات قیمت: تحت پوشش قرار دادن افزایش ارزش 
خودرو به علت نوسانات قیمت مشروط بر اینکه وسیله نقیله هنگام 

صدور بیمه نامه به ارزش واقعی روز بیمه شده باشد. 
پوشش بالیای طبیعی: در این پوشش جبران خسارات ناشی از 
خطرات طبیعی مانند زمین لرزه، سیل، آتشفشان توسط شرکت 

بیمه تضمین می شود. 
پوشش رنگ - مواد شیمیایی - اسید پاشی: با داشتن این پوشش، 
همه خسارات ناشی از پاشیده شدن مواد اسیدی و یا رنگ و مواد 

شیمیایی بر روی بدنه خودرو تحت پوشش قرار می گیرد. 
پوشــش ترانزیت )خارج از کشور(: مربوط به خطراتی است که 

خارج از مرزهای کشور به وسایل نقلیه وارد می شود. 
پوشش حذف فرانشیز: با خرید این پوشش، خسارت های به 
وجــود آمده در اثر حوادث را به صورت کامل از شــرکت بیمه گر 
دریافت می کنید، و دیگر نیازی به پرداخت مقداری از خســارت 

توسط شخص بیمه گذار نخواهد بود. 
پوشش کشیدن میخ: خسارات ناشی از کشیدن میخ و ایجاد 
خط و خش بر روی خودرو با اجسام تیز جبران می گردد. البته باید 
توجه داشت این پوشش فقط در شرکت بیمه ایران ارائه می گردد. 

z  تخفیفات اصلی
تخفیف خــودرو صفر کیلومتر: تخفیف خودروی صفر کیلومتر 

بین 20 تا 30 درصد در نظر گرفته می شود. 
تخفیف عدم خسارت: تخفیف عدم خسارت در اکثر شرکت ها 4 
ساله و در برخی شرکت های بیمه 5 ساله اعمال می شود؛ و ترتیب 
تخفیف عدم خسارت بیمه بدنه در جدول زیر قابل مشاهده است: 
تخفیــف نقدی: این تخفیف مربوط بــه پرداخت نقدی حق 
بیمه است و در تمام شرکت ها 10 درصد در نظر گرفته می شود. 

تخفیفات فرعی 
• تخفیف ارزش خودرو

• تخفیفات گروهی
• طرح های تشویقی به مناسبت اعیاد و زمان های خاص و...

این گروه از تخفیفات نسبت به هر شرکت بیمه متفاوت است. 
خسارت هایی که تحت پوشش بیمه بدنه قرار نمی گیرند: 

z  خسارت هایی که طبق قوانین بیمه بدنه نمی توانند توسط
شرکت های بیمه پوشش داده شوند شامل خسارت هایی است که 

در اثر ریسک های زیر بوجود آید: 
- جنگ، شورش، حمله یا اعتصاب 

خسارت های مستقیم یا غیر مستقیم به دلیل انفجارهای هسته ای 
خســارت های عمدی توسط بیمه گذار، ذی نفع یا 

راننده خودرو 
تعقیــب و گریز از پلیس )مگر آنکه گریز از پلیس 
توسط فرد دیگری به صورت غیرقانونی و بدون اجازه 

مالک خودرو انجام شود( 
رانندگی  بدون گواهی نامه / گواهی نامه باطل شده 
/ گواهی نامــه غیر مرتبط با وســیله نقلیه )مثال با 

گواهی نامه موتور نمی توان اتومبیل راند( 
نکته: تمام شدن اعتبار گواهی نامه به معنای باطل 

شدن آن نیست. 
مســتی و اســتفاده از مشــروبات الکلــی، مواد 

روان گردان یا مخدرها 
بکسل کردن وسیله نقلیه دیگری )مگر خودروهایی 

که مجاز به بکسل کردن باشند( 
حمل بار بیشتر از حد مجاز 

z  نحوه تعیین و پرداخت خسارت بیمه بدنه
• مقدار خسارت قابل پرداخت توسط  بیمه گر تعیین می شود.

• میزان خســارت بیمه بدنه براساس خسارت کلی و خسارت 
جزئی تعیین می شود.

• در صورت عدم توافق در مورد میزان خسارت، از طریق داوری 
یا مراجعه به دادگاه موضوع حل و فصل خواهد شد.

z  خسارت کلی
خســارت کلی مربوط به زمانی است که خودرو به کلی از بین 

رفته باشد. در دو حالت خودرو دچار خسارت کلی شده است: 
• خودرو در اثر حوادث مشمول بیمه بدنه به نحوی آسیب ببیند 
که، مجموع هزینه های تعمیر و تعویض قســمت های آسیب دیده 
به همــراه هزینه های نجات از 75 درصد قیمــت خودرو در روز 

حادثه بیشتر باشد.
• در صورت دزدیده شــدن خودرو، حداقــل تا 60 روز پس از 

سرقت پیدا نشود.
z  نکات مهم خسارت کلی بیمه بدنه

• در خسارت کلی مالک محاســبه خسارت، ارزش معامالتی 
خودرو در روز حادثه و حداکثر تا مبلغ بیمه شده خواهد بود.

• ارزش بازیافتی احتمالی و کسورات مقرر کسر و هزینه متعارف 
نجات و حمل تا حد مقرر به آن اضافه می شــود مشروط بر اینکه 

از کل مبلغ بیمه بیشتر نشود.
• ارزش بازیافتی خودرو توسط  شرکت بیمه گر تعیین می شود.

• در صورت عدم موافقت  بیمه گذار با ارزش تعیین شده،  بیمه گر 
پس از تملک خودرو و انتقال ســند، خسارت را با کسر فرانشیز و 
ســایر کسورات و اضافه نمودن هزینه های متعارف نجات و حمل 

پرداخت خواهد نمود.
• با پرداخت خسارت کلی، قرارداد بیمه خاتمه  می یابد.

• چنانچه مدت قرارداد بیمه بیش از یک ســال باشد  حق بیمه 
سال های بعد به  بیمه گذار مسترد می شود.

• قبل از پرداخت خسارت مربوط به سرقت کلی خودرو، 
سند مالکیت وسیله نقلیه بیمه شده باید به  بیمه گر منتقل 
شود. چنانچه تا یک سال پس از پرداخت خسارت وسیله 
نقلیه ســرقت شده و انتقال مالکیت آن به  بیمه گر، وسیله 

همه آن چیزی که باید در مورد بیمه های اتومبیل بدانید
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نقلیه مذکور پیدا شود  بیمه گر موظف است آن را با رعایت 
 آیین نامه بازیافت خســارت مصوب شورای عالی بیمه به 
فروش رساند و سهم  بیمه گذار از مبلغ بازیافتی را با توجه 
به درصدی که از خســارت پرداختی کســر کرده است به 

وی پرداخت نماید.
z  خسارت جزئی

خســارت هایی که زیر مجموعه تعریف خســارت کلی نباشند، 
خسارت جزئی محسوب می شود. 

• هزینه تعمیر
• دستمزد تعمیرکار

• قیمت روز لوازم تعویضی پس از کسر استهالک و فرانشیز
• هزینه نجات و حمل تا حد مقرر

میزان استهالک برای قطعات تعویضی )به جز شیشه ها و شیشه 
چراغ ها( از شــروع سال پنجم تولید وسیله نقلیه به بعد برای هر 

سال 5 درصد و حداکثر 25 درصد خواهد بود. 

قیمت خرید بیمه بدنه پراید صندوقدار 
حق بیمه اتومبیل پراید صندوقدار تولید سال 1395 با قیمت 
20 میلیون تومان و ارزش قطعات اضافی 2 میلیون تومان 

برای یک سال مبلغ 194 تا 400 هزار تومان 
با پوشش های اضافی مانند: 

پاشیدن مواد شیمیایی و اسیدی بین 200 تا 439 هزار تومان 
 شکست شیشه بین 206 تا 460 هزار تومان 

سیل زلزله بالیای طبیعی بین 216 تا 480 هزار تومان 
سرقت درجا بین 235 تا 520 هزار تومان 

نوسان نرخ ارز دربازار بین 280 تا 544 هزار تومان 
ایاب و ذهاب بین 287 تا 560 هزار تومان 

XL قیمت خرید بیمه بدنه سمند
حق بیمه اتومبیل سمند XL تولید سال 1397 با قیمت 39 
میلیون تومان و ارزش قطعات اضافی 2 میلیون تومان برای 

یک سال بین 326 تا 594 هزار تومان 
با پوشش های اضافی مانند: 

پاشیدن مواد شــیمیایی و اسیدی بین 329 تا 627 هزار 
تومان 

 شکست شیشه بین 346 تا 660 هزار تومان 
سیل زلزله بالیای طبیعی بین 362 تا 695 هزار تومان 

سرقت درجا بین 304 تا 796 هزار تومان
نوسان نرخ ارز بین 407 تا 878 هزار تومان 

ایاب و ذهاب بین 506 تا 905 هزار تومان

قیمت خرید بیمه بدنه مزدا 3 
حق بیمه اتومبیل مزدا 3 تولید ســال 2018 با قیمت 220 
میلیون تومان برای یک سال بین یک میلیون و 730 تا 3 

میلیون و 320 هزار تومان 
با پوشش های اضافی مانند: 

پاشیدن مواد شیمیایی و اسیدی بین یک میلیون و 750 تا 
3 میلیون و 390 هزار تومان 

 شکست شیشــه بین یک میلیون و 830 تا 3 میلیون و 
570 هزار تومان 

سیل زلزله بالیای طبیعی بین یک میلیون و 924 تا 3 میلیون 
و 750 هزار تومان 

ســرقت درجا بین 2 میلیون و 98 تا 4 میلیون و 120 هزار 
تومان 

نوسان نرخ ارز بین 2 میلیون و 99 هزار تا 4 میلیون و 960 
هزار تومان 

ایاب و ذهــاب بین 3 میلیون تا 4 میلیون و 995 هزار 
تومان 

قیمت خرید بیمه بدنه پژو 206
حق بیمه پژو 206 تولید سال 1397 با قیمت 59 میلیون 

تومان بین 520 تا 840 هزار تومان است.
همین حق بیمه با پوشش های اضافی مانند 

پاشیدن مواد شــیمیایی و اسیدی بین 527 تا 890 هزار 
تومان 

 شکست شیشه 553 تا 944 هزار تومان 
سیل زلزله بالیای طبیعی بین 597 تا 992 هزار تومان 

سرقت درجا بین 631 تا یک میلیون و 159 هزار تومان 
نوسان نرخ ارز بین 699 تا یک میلیون و 276 هزار تومان 

ایاب و ذهاب بین 705 تا یک میلیون و 315 هزار تومان 

200 CLA قیمت خرید بیمه بدنه بنز 
 حق بیمه خرید بیمه بدنه بنز CLA 200 تولید 2017 با قیمت 

یک میلیارد و 196 هزار تومان 
با تمام پوشش های اضافی بین 13 تا 21 میلیون و 600 هزار 

تومان است.

چرا نوسان بین حداقل با حداکثر قیمت باالست ؟
آیا پوشش های بیشــتری در بیمه نامه درج شده است ؟ خیر 
تمام بیمه نامه ها براســاس همین قیمت خودرو برای یک سال 

محاسبه و صادر می شود. 
پس این تفاوت قیمت برای چیست؟ 

آیا گروهی گران فروشی می کنند ؟ یا ارزان فروشی ؟
بعد از آزادسازی دربازار بیمه و حذف تعرفه ها شرکت های بیمه 
براساس داده های خود اقدام به تعیین نرخ می کنند و حق بیمه های 
موجود دربازار نشان می دهد برخی از بیمه گران دربیمه های بدنه 

تخفیف های غیر فنی می دهند. 
با بررســی بازار بیمه های بدنه به نــکات قابل توجهی دیگری 

برخورد کردیم و به پاسخ این سواالت دست یافتیم.
با توجه به بازارافسارگسیخته ارز کشور و رشد سه برابری قیمت 
خودرو هــا و قطعات آنها نرخ حق بیمه کف نمی تواند به واقعیت 
نزدیک باشــد و این شرکت قیمتی بدون توجه به ریسک بالفعل 

یعنی افزایش قیمت ها نرخ حق بیمه را تعیین کرده است.
کارشناسان می گویند این شرکت ها در اینده در ایفای تعهداتشان 

با مشکل روبرو خواهند شد.
نکته دوم اینکه بیمه نامه های بدنه ای که ســال گذشته صادر 
و هنوز اعتبار دارد، دارای تفاوت چشــمگیر ســرمایه بیمه نامه 
است. زیرا بیمه نامه های سال گذشته براساس دالر 3600 تومان 
صادر شده اما امروز خسارات براساس دالر باالی 12 هزار تومانی 

محاسبه می شود. 
قیمت خودروها در نیمه دوم 96 نســبت به مدت مشابه سال 
قبل از آن تقریبا ســه برابر شد اما هیچ خریداری حق بیمه سه 

برابری پرداخت نکرد. 
هرچند بیمه گران با فراخوان از بیمه گذاران خواستند تا سرمایه 
بیمه نامه خود را افزایش دهند اما هنوز بســیاری از اتومبیل های 
دارای بیمه بدنه دچار کم بیمه گر هستند و سرمایه بیمه نامه آنها 

کمتر از ارزش واقعی خودرو در بازار است. 
برخی از کارشناسان بیمه های اتومبیل می گویند: زمانی وقتی 
صحبت از خودروهای میلیاردی می شــد، تعداد آنها از انگشــت 
یک دست کمتر بود اما بازار امروز شاهد خودروهای 4 میلیاردی 

نیز هست.
کارشناسان بیمه می گویند: برای خودرو چهار میلیارد تومانی 

چه میزان حق بیمه باید تعیین کرد ؟ 

نکته: 
درقانون جدید بیمه شخص ثالث، قانون گذار به منظور حمایت 
از رانندگان با قدرت پرداخت پایین محدودیتی را در خسارت های 

مالی تعیین کرده است که اجرای آن تاثیر مستقیم در بیمه های 
بدنه دارد.

در قانون بیمه شخص ثالث آمده است: 
" اگر ارزش اتومبیل در بازار از مبلغ نصف دیه در ســال بیشتر 
باشــد، میزان خســارت مالی آن از بیمه شخص ثالث 50 درصد 
کل خســارت اســت و 50 درصد دیگر را خود مالک خودرو باید 

تامین نماید.
درسال 97 نرخ دیه در ماه های حرام 308 میلیون تومان است. 
یعنی هر خودرویی که بیش از 154 میلیون تومان قیمت داشته 
باشــد، جزو غیر متعارف هاست و مشــمول 50 درصد خسارات 

می شود.
بنابراین دارندگان خودروهای باالی این قیمت 50 درصد مابقی 
را باید یا ازجیب خودشان پرداخت کنند و یا بیمه بدنه داشته و 

از آن استفاده نمایند. 

z  بیمه شخص ثالث
بیمه شخص ثالث برخالف بیمه بدنه اجباری است. یعنی خودرو 
باید دارای بیمه شــخص ثالث که نام کامل آن " بیمه مسوولیت 

دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی " است، باشند.
دربیمه شــخص ثالــث نگاه قانون گذار کامال حمایتی اســت 
به طوری که همواره شــخص زیان دیده بتواند خســارت خود را 

دریافت کند.
حتــی در زمانی که مقصر حادثه رانندگی بیمه شــخص ثالث 
نداشته باشد، خسارات از محل صندوق تامین خسارت های بدنی 

پرداخت می شود. 
در بیمه شــخص ثالث بیمه گران تنها مجری هســتند. قانون 
بیمه در مجلس تصویب می شــود، نرخ حق بیمه را هیات دولت 
تعیین می کند و خسارات جانی توسط قوه قضاییه تعیین می شود. 

z بیمه شخص ثالث چند؟

 پژو 206 تیپ دو 
حق بیمه شخص ثالث خودرو 206 تیپ 2 تولید سال 94 
بدون خسارت و 3 سال تخفیف عدم خسارت برای یک سال 

یک میلیون و 126 هزار تومان است.

پراید هاچبک 
حق بیمه شخص ثالث پراید هاچبک تولید سال 90 با یک 

تصادف مالی و 2 سال تخفیف برای یک سال 
یک میلیون و 347 هزار تومان است.

بنز کوپه 
حق بیمه شخص ثالث بنز کوپه تولید 2015 با 3 سال تخفیف 

مبلغ یک میلیون و 244 هزار تومان است.

دربیمه شخص ثالث مالحظه می کنید که حق بیمه در 
پراید - پژو و بنز کوپه تقریبا یکسان است. چرا؟ 

زیرا بیمه شــخص ثالث بیمه مسوولیت راننده است و با قیمت 
خودرو ارتباطی ندارد.

برخــی از دارندگان خودرو از این وضعیت گله مند هســتند و 
می گویند: نرخ حق بیمه شخص ثالث خودرو 20 میلیون تومانی 

من با ماشین چند صد میلیونی یکسان است. 
قانون گذار درمقابل این نقد پاسخ قانع کننده ای دارد.

زیرا مسوولیت افراد در قبال زیان های مالی و جانی یکسان است. 
یک پراید هم می تواند در صحنه تصادف چند کشته داشته باشد 
و بنز هم می تواند، ولی اتفاقا ریسک بنز کمتر است زیرا مجهز به 
آخرین سیســتم های ترمز است اما مسافت ترمز تا توقف خودرو 
پراید زیاد است. بنابراین اگر قرار باشد تخفیف ویژه ای درنظر گرفته 

شود، خودرو گران قیمت مشمول آن می شود.
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z   بیمه  تمام  خطر نصب
بیمه  تمام  خطر نصب  یکي  از انواع  رشته هاي  بیمه  مهندسي  
و جدیدترین  آنهاســت  و امروزه  در دنیا کاربرد فراواني دارد. 
این  نوع  بیمه ، معموال پوششهاي  الزم  را در زمان  نصب  کلیه  
ماشین آالت  صنعتي ، کارخانه ها و همچنین  ساخت اسکلتهاي  

فلزي  ساختمانهاي  بلند، ارائه  مي دهد.
در گذشــته  براي  پوشــش  دادن  کلیه  خطرات  یک  پروژه  
مي بایســت  بیمه نامه هاي  متعددي  از شــرکتهاي  بیمه  تهیه  
شودتا خطرات  گوناگوني  چون  آتش سوزي ، مسئولیت  مدني ، 
سرقت ، دزدي  با شکستن  حرز، سیل ، طوفان  و زلزله  راپوشش  
داد. اما بیمه نامه  تمام  خطر نصب ، پوششي  کلي  ارائه  مي دهد 

و تمام  موارد پیشگفته  را دربرمي گیرد
امروزه پیمانکاران  یا صاحبان  پروژه هاي  سنگین  با خطرات  
متعــددي روبه روینــد و منابــع  تأمین  کننــده  اعتبار این  
گونه پروژه ها غالباً بانکها هستند و بانکها نیز در صورتي  براي  
چنین  مواردي  ســرمایه گذاري  مي کنند که  مطمئن  باشــند 
خطري ســرمایه گذاري  را تهدیــد نمي کند، از ایــن  رو ارائه  
بیمه نامه هایي  مانند بیمه نامه تمام خطرنصب  براي  پروژه هایي  
که  توسطبانکها و یا دولتها سرمایه گذاري  مي شود الزامي  است .

z مواردي  که  در تعهد بیمه گر است
بیمه  تمام  خطر نصب ، پوشش  گســترده اي  براي  هرگونه  
خســارت  پیش بیني  ناپذیر ناگهاني  به  ماشین آالت ، کوره ها 
وامــوال  واقع  در محل  نصب  که  متعلــق  به  بیمه گذار بوده  و 
یا در اختیار وي  قرار داشــته  اســت  ارائه  مي دهد. خسارات  
وارده به  اموال  بیمه گذار که  ناشــي  از علل  زیر باشد در تعهد 

بیمه گر است 

- خســارات  ناشي  از آتش ســوزي ، صاعقه ، انفجار، سقوط 
هواپیما و عملیات  آتش نشاني

- خســارات  ناشي  از ســیل ، باران ، برف ، بهمن ، امواج  دریا 
و طوفان

- خســارات  ناشــي  از زمین  لرزه ، نشست  زمین ، جابجایي  
)لغزش ( الیه هاي  زمین  و صخره ها.

- خسارات  ناشي  از سرقت  با شکستن  حرز و دزدي  ساده .
- خســارات  ناشي  از عدم  مهارت ، عدم  تجربه ، اعمال  بدون  
سوءنیت  و قصد بیمه گذار و همچنین  سهل انگاري کارکنان  وي .

- خســارات  ناشي  از فشــارهاي  ایجاد شده  یا خالء، ازهم  
گسیختگي  نیروي  گریز از مرکز.

- خســارات  ناشي  از ریزش  آوار، ســایر عوامل  خارجي  و 
خسارات  در زمان  حمل  و نقل  کاال

- غرامت صدمات جاني وبیماري واردبه  اشخاص  ثالث  اعم  از 
اینکه  منجر به  فوت  شده  یا نشده  باشد

- خسارات  وارد به  اموال  اشخاص  ثالث
- پرداخت  هزینه  از بین  بردن  ضایعات  ناشــي  از حوادث  و 

خطرات  مورد بیمه

z  بیمه  تمام  خطر مقاطعه کاران
گسترش  سریع  تکنولوژي  و توسعه  ابزارهاي  ساخت  و کاربرد 
مواد اولیه  جدید در زمینه  صنایع  و مهندســي  براي ســاخت  
پروژه هاي  ســاختمانهاي  مســکوني ، اداري ، بیمارســتانها، 
مدارس ، تئاترها، کارخانه ها، نیروگاهها، فرودگاهها،پلها، سدها، 
آب بندها، تونلها، سیستمهاي  آبرساني  و زهکشي ، بندرگاهها 
و ایجاد کانالها باعث  شده  که  از طرف مقاطعه کاران  تقاضایي  
نســبت  به  این  نوع  پوشش  بیمه اي  ایجاد شده  است . این  نوع  

بیمه ، رشــته  جدیدي  شمرده  مي شودو کاربرد آن  در جبران  
خســارت  کارهاي  مورد مقاطعه  از قبیل  خاکبرداري ، انجام  
امور تســطیح ، اجراي  موقت  تأسیسات مورد نیاز کارگاهي  و 

پروژه هاي  اصلي  است .
z مواردي  که  در تعهد بیمه گر است

حدود پوشــش  ایــن  نوع  بیمه نامــه  همان  گونه  کــه  از نام  
آن  اســتنباط مي شــود یک  بیمه  تمام  خطر اســت  که  کلیه  
خطرات متداول  در این  زمینه  را پوشش  مي دهد، مگر خطراتي  که  
صراحتاً در شرایط عمومي  بیمه نامه  مستثني  شده  باشد،به عبارت  
دیگر بیمه گر مســئول  پرداخت  هرگونه  خسارت  و ضرر و زیان  
مالي  ناگهاني  اســت  که  در طول  مدت  بیمه  به  اموال بیمه شده  و 

یا مراحل  مختلف  پروژه  در محل  مورد بیمه  وارد شود.
- خسارات  ناشي  از عوامل  زیر در تعهد بیمه گر است  :

- خسارات ناشي ازآتش ســوزي ، صاعقه ،انفجــار، ســقوط 
هواپیماو خسارات ناشي ازعملیات آتش نشاني .

- خســارات  ناشي  از ســیل ، باران ، برف ، بهمن ، امواج  دریا 
و طوفان .

- خســارات  ناشــي  از زمین  لرزه ، نشست  زمین ، جابجایي  
)لغزش ( الیه هاي  زمین  و صخره ها.

- خســارات  ناشــي  از عدم  مهارت  و تجربه ، اعمال  بدون  
ســوءقصد و نیــت  بیمه گــذار و هــم  چنین  ســهل انگاري  

کارکنان بیمه گذار.
- خسارات  ناشي  از سرقت  با شکستن  حرز و دزدي  ساده .

- در پوشــش  تمام  خطر مقاطعه کاري ، خسارات  وارده  به  
مصالح  ساختماني ، ماشین آالت  ساختماني  و تجهیزات کارگاهي  
در محل  ساخت  پروژه  و یا در حین  حمل  و نقل  و یا سوار یا 

پیاده  کردن ، تحت  پوشش  بیمه اي  قرار مي گیرد.

الفبای مهندسی
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z  بیمه مهندسی چیست ؟
 -CII مدیر عامل بیمه تعاون عضو انســتیتو بیمه گران لندن
کمیسون بیمه کمیته ایرانی ICC- خانه مدیران - انجمن مدیران 
صنایع و اتاق بازرگانی اســت. مظلومی خود سال های گذشته 
مدیر بیمه های مسئولیت و مهندسی یک بیمه خصوصی بود و 

براین رشته بیمه ای مسلط است. 
او از تصمیم بیمه تعاون برای فروش بیشتر بیمه های مهندسی 

و مسوولیت خبرداده است. 
بیمه های مهندســی جزو بیمه های اموال بوده و همانطور که 
از نامش پیداســت، برای تحت پوشش بیمه قرار دادن فعالیت 

مهندسین در رشته های گوناگون می باشد.
پروژهای زیر بنایی ، عمرانی، سازه های صنعتی و ساختمانی در 
تمام مراحل ساخت، از شروع پروژه و تمام مدت نصب تجهیزات 
و ماشین آالت و همچنین در دوره آزمایش و راه اندازی تا تحویل 
موقت، در معرض خطرات گوناگون و آسیب های ناشی از وقوع 
حادثه و از بین رفتن سرمایه بوده و این احتمال نیز وجود دارد 
که پیمانکار و عوامل  بیمه گذار در نتیجه سهل انگاری یا خطاهای 
انســانی باعث زیان هایی نیز به اشخاص ثالث گردند که قانوناً 

مسئول شناخته شوند. 
در مقایسه با سایر بیمه ها مانند آتش سوزی، بیمه مهندسی را  
می توان یکی از بیمه های جدید در بازار جهانی نامید. این بیمه با 
توجه به کاربردهای گوناگون آن از تنوع زیادی برخوردار است.
 - )CECR( بیمه خطرات ســازه های تکمیل شده ساختمانی
بیمه شکست ماشــین  آالت )MB( - بیمه عدم  النفع ناشی از 
شکست ماشــین آالت )MLOP( - بیمه تجهیزات الکترونیک 
)EE(- بیمه فساد کاال در سردخانه )DOS( - بیمه عیوب اساسی 

و پنهان ساختمان )LDB(از انواع بیمه های مهندسی است. 
z  :بیمه های مهندسی تعاون

بیمه تمام خطر پیمانکاران تعاون اصوال  برای یک پروژه احداث 
که اجرای آن به موجب قراردادی بین کارفرما و پیمانکار منعقد 
شــده است صادر می شــود و آن را از زمان شروع کار تا پایان 

تحت پوشش قرار می دهد.
بیمــه تمام خطــر پیمانکاران تعاون را می تــوان برای کلیه 
پروژه های راه ســازی و ســاختمانی بررســی و صادر نمود. لذا 
موضوعات مورد بیمه تمام خطر پیمانکاران بسیار متنوع است 

که به عنوان نمونه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
انواع ساختمان با کاربری های مختلف مثل مسکونی، اداری، 

تجاری، پزشکی، آموزشی و ورزشی

ســاختمان کارخانجات و ســیلوها که ممکن است بخش 
عمده ای از عملیات مربوط به نصب تجهیزات و ماشین آالت 

نیز باشد.
ساختمان راه، خطوط و ایستگاه های راه آهن و باند و ترمینال 
فرودگاه ها- انواع موج شکن ها و آب شکن در داخل دریا - پل ها، 

سدها، تونل ها
z  در بیمه تمام خطر پیمانکاران تعاون، عموما  بیمه گر از بین

رفتن یا خسارت ناشی از علل زیر را جبران می نماید:
• آتش سوزی، صاعقه، انفجار

• سقوط هواپیما
• کاربرد آب یا اقداماتی که به منظور اطفا حریق انجام می گیرد

• سیل، طغیان آب
• نشست زمین، لغزش زمین و صخره ها

• دزدی ساده، سرقت با شکستن حرز
• اجرای ناصحیح کار، عدم مهارت، سهل انگاری

• اعمال توام با سونیت
• اشتباهات فردی

عالوه بر موارد مذکور، بیمه تمام خطر پیمانکاران از بین رفتن 
یا خسارت وارد به مصالح ساختمانی، ماشین آالت ساختمانی و 
لوازم و تجهیزات ســاختمانی در حین حمل و نقل در محدوده 
اجــرای پروژه، انبار داری در خالل دوره و یا در هنگام پیاده یا 

سوار نمودن ماشین آالت را تحت پوشش قرار می دهد.
z راهنمای دریافت خسارت

بر اســاس پیشــنهاد کتبي بیمه گذار و نیز به استناد پاسخ 
هاي مندرج در پرسشــنامه تکمیل شده از طرف بیمه گذار و 
ســایر اظهارات کتبي او که به منظور درج در بیمه نامه صورت 
مي  گیرد، در صورتیکــه بیمه گذار حق بیمه را در زمان مقرر 
پرداخت کرده باشــد به موجب بیمه نامه با رعایت استثنائات، 
مقررات و شــرائط مندرج در بیمــه نامه و الحاقي هاي مربوط 

بیمه گر خسارت بیمه گذار را جبران مي نماید.
نماینــدگان بیمه گر می توانند در هر زمان مناســب موضوع 
بیمه را بازرســی و مورد ارزیابی قراردهند و بیمه گذار موظف 
اســت کلیه اطالعات ضروری را بــرای ارزیابی خطر در اختیار 

نمایندگان بیمه گر بگذارد.
بیمه گذار ملزم است هرگونه تغییر در ماهیت خطر را بالفاصله 
به صورت کتبی به آگاهی بیمه گر برساند و به هزینه خود کلیه 
اقدامهای احتیاطی الزم را بــرای اطمینان از صحت کار بیمه 

شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد.

الف- نحوه اعالم خسارت:
در صورت وقوع هر گونه حادثه اي که بر طبق این بیمه نامه 
ممکن است موجب طرح ادعاي خسارتي شود بیمه گذار باید :

1- بالفاصلــه به صورت کتبــی مراتب را با ذکر نوع و حدود 
خسارت به آگاهي بیمه گر برساند ؛

2- به منظور جلوگیري از گســترش دامنه زیان و یا آسیب 
دیدگي کلیه اقدام هایي را که براي وي امکان دارد به عمل آورد.
3- قسمت هاي خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و 
به منظور رســیدگي در اختیار نماینده و یا کارشناس بیمه گر 

قرار دهد.
4- کلیه اطالعات و مدارک مورد درخواست بیمه گر را تهیه 

و در اختیار او بگذارد.
5- در موردي که خســارت معلول سرقت ساده یا سرقت با 

شکستن حرز باشد مقام هاي انتظامي را مطلع سازد.
ب- مدارک الزم جهت دریافت خسارت:

پس از اعالم صحیح و به موقع خســارت به نماینده صدور 
ایشان بیمه گذار را به نزدیکترین مرکز خسارت غیر خودروئی 
معرفی می نماید و پس از آن مسؤولیت پیگیری پرونده با مرکز 
خسارت می باشد. در این مرحله بیمه گذار می بایست تمامی 
مدارک مثبته الزم جهت تشــکیل پرونده را طبق درخواست 
مرکز خســارت در اسرع وقت ارائه دهد و پیگیری و هر گونه 
همکاری الزم جهت تکمیل پرونده را با مرکز خســارت بعمل 
آورد. مدارک الزم جهت تشکیل پرونده و پرداخت خسارت با 
توجه به نوع بیمه نامه و نوع خســارت)مالی یا جانی( متفاوت 

می باشد.
مدارک کلی الزم برای بیمه نامه های مهندسی :

1- شرح چگونگی وقوع خسارت، ساعت و روز و محل دقیق 
حادثه 

2- علت حادثه
3- چند قطعه عکس از مواضع آسیب دیده

4- ریز اقالم خسارت دیده با قیمت آنها )اصل یا کپی برابر اصل(
5- اقالم بازیافتی و ارزش آنها

ج-نحوه پرداخت خسارت:
پس از جمع آوری، تکمیل و ارسال مدارک به اداره خسارت 
بیمه های مهندسی و مسؤولیت متعاقباً پس از طی مراحل الزم 
در صورتیکه خسارت قابل پرداخت باشد مبلغ قابل پرداخت به 
مرکز خسارت اعالم می گردد. مرکز خسارت نیز متعاقباً به بیمه 

گذار و زیان دیده یا زیان دیدگان اعالم می نماید. 

تمرکز بیمه تعاون بر فروش بیمه های مهندسی



ویژه نامه سراسری روز بیمه سه شنبه 13 آذرماه 1397  ربیع االول 1440  4 دسامبر2018  شماره 4487  18

این سکه دو رو دارد



بیمه های اشخاص
سالمتی وجان اشخاص همواره در معرض خطرات مختلف قرار داردوعدم اطمینان از آینده وسالمت همیشه خاطر افراد را آزرده 

می سازد. بیمه اشخاص رشته ای از بیمه است که موضوع آن تامین آرامش برای بیمه گذار در مقابل نگراني هاي مربوط به معیشت او در 
دوران کهولت و یامعیشت خانواده اودر هنگام بروزحوادث پس ازفوت ونیز تامین هزینه درمان خودوخانواده در قبال این خطرات است.
بیمه های اشخاص، عوارض مالی ناشی ازاین خطرات را جبران می کند. بیمه های اشخاص شامل سه پوشش اصلی بیمه عمر- بیمه 

حوادث - بیمه درمان است. 

این سکه دو رو دارد
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براســاس آمارهای معاونت گردشگری کشور در سال 
گذشــته بیش از 9 میلیون ایرانی به دیگر کشورها سفر 
کرده اند. هر حادثه و مشــکلی دور از وطن به علت عدم 
آشنایی با محیط و شرایط و احساس تنهایی ناخوشایندی 
دو چندانی خواهد داشت. بیمه مسافرتی ابزار مناسبی در 
برابر اتفاقاتی اســت که ممکن است در حین سفر برای 
مســافر بوجود آید، بطوریکه می تواند هزینه های مالی و 

استرس های ناشی از آن را در مسافرت کاهش دهد. 
شرکت های بیمه داخلی با انعقاد قرارداد با کارگزاران 
بیمــه در خارج از کشــور، شــرایط پوشــش ایرانیان 

درسفرهای خارجی را فراهم کردند. 
شاید شماهم به این فکردید که به سفر خارجی بروید 
و شاید شــما که قبال سفر کردید، فکر کنید که هزینه 
بیمه بی مورد بود. اما اطمینان داشــته باشــید که حق 
بیمه هزینه نیست. فکر کنید درکشوری که برای اولین 
بار رفته اید و کسی و نمی شناسید دچار حادثه شوید ؟ 
اگر بیمارشوید؟ اگر مدارک یا پول خودتونو گم کنید؟. 

واقعا در این شرایط چه باید کرد؟
z بیمه مسافرتی چه بیمه ای است؟

بیمه مسافرتی، بیمه گذار را در برابر حوادث در طول 
سفر تحت پوشش دارد. از لحظه ای که مسافر ازمرز ایران 
خارج می شود تا لحظه ای که دوباره وارد مرز ایران شود، 

تحت پوشش بیمه قرار دارد. 
تمام پوشش هایی که در بیمه مسافرتی خارج از کشور 

ارائه می شود:
1. پرداخت هزینه های درمان، جراحی و دارو در سفر

2. پرداخت هزینه فوریت های دندانپزشکی
3. جابجایی یا انتقال بیمار به کشــور خود در صورت 

بروز بیماری یا حادثه
4. پرداخــت هزینه  های پیگیــری حقوقی در صورت 

بروز حادثه
5. پیگیری و پرداخت هزینه در صورت سرقت یا مفقود 

شدن مدارک شناسایی
6. بازگردانــدن کودکان به ایــران در صورت فوت یا 

بستری سرپرست
7. بازگرداندن جسد به ایران در صورت فوت بیمه شده 

در طول مسافرت
8. بازگشت اعضای درجه 1 خانواده به همراه بیمه گزار

9. سفر اضطراری یکی از اعضای درجه یک خانواده
10. بازگشــت اضطــراری بیمه گزار از ســفر به علت 

فوت اقوام
11. حواله وجه الضمانت

12. حواله وجه نقد
13. پرداخــت هزینه های اولیــه در صورت تأخیر در 

رسیدن چمدان ها
14. پرداخــت هزینه های الزم در صــورت تأخیر در 

حرکت

z مدت سفر
اگرجزو افرادی هســتید که درســال سفرهای زیادی 
نمی روید، بهتر اســت برای مدت زمان سفر بیمه نامه 
مسافرتی خریداری کنید. اما، اگر شما جزو کسانی هستید 
که به سفرهای خارجی زیادی می روید می توانید از بیمه 
نامه های با مدت شش ماهه - یک ساله استفاده کنید.

z  حق بیمه
هزینه ای که شــما بابت بیمه مسافرتی خارج از کشور 
باید بپردازید نسبت به ارزشی که برای شما ایجاد می کند 
بسیار ناچیز است. این هزینه به چند فاکتور بستگی دارد. 
اینکه چند روز در ســال از این بیمه استفاده می کنید، 

یکی از فاکتورهای تعیین کننده قیمت است.
بعضی شــرکت های بیمه، بیمه مســافرتی خارج از 
کشور را به دو طرح طالیی و نقره ای تقسیم می کنند. 
طرح طالیــی دارای قیمت باالتــر و به تبع آن دارای 
سقف پوشش هزینه ای بیشتر می باشد. برای مثال اگر 
ســقف پوشش هزینه ای یک طرح 15 هزار یورو باشد، 
شرکت بیمه تا 15 هزار یورو خسارت را مطابق بیمه نامه 

پرداخت می کند.
z  :چند نمونه از حق بیمه های مسافرتی

مسافر با سن بین 20 تا 60 سال برای یک هفته سفر 
به ترکیه بین 21 تا 55 هزار تومان حق بیمه می پردازد. 
مسافرین با سن 13 تا 65 سال برای دو هفته سفر به 
آلمان بین 58 تا 107 هزار تومان حق بیمه می پردازند. 

)درشرکت های بیمه متفاوت است(.
مسافرین عازم کانادا بین 13 تا 65 سال سن برای 20 
روز حق بیمه ای بین 78 تا 317 هزار تومان می پردازند.

مســافرین عازم عراق – عربســتان – امارات متحده 
عربی – ترکمنســتان و چین برای یک هفته ســفر حق 

بیمه ای بین 22 تا 55 هزار تومان می پردازند.
اگر عازم آمریکا هستید برای یک ماه باید حق بیمه ای 

بین 85 تا 331 هزار تومان پرداخت کنید.
مدارک موردنیاز برای خرید بیمه مســافرتی خارج از 

کشور فقط گذرنامه است.
z  چگونه بیمه مسافرتی بخریم ؟

از ســه طریق می تــوان این بیمه نامــه را تهیه کرد. 
ابتدایی تریــن روش مراجعه به شــعب و نمایندگی های 
شرکت های بیمه اســت، با ارائه گذرنامه و اعالم کشور 

مقصد و مدت سفر خود بیمه نامه را خردیاری کنید.

روش دیگرفروش آنالین از طرق ســایت شرکت بیمه 
است. دراین روش با ارسال تصویر گذرنامه و اعالم مدت 
ســفر و پرداخت حق بیمه، بیمه نامــه خود را ازطریق 

ایمیل دریافت کنید
روشی دیگر که در این دوره طرفداران بیشتری دارد، 
خرید از طریق استارت آپ هاست. ویژگی این خرید این 
است که شما می تواند درلحظه شرایط و مبلغ حق بیمه ها 
را با هم مقایسه کنید و بیمه گر خود را انتخاب نمایید. 

z  کدام بیمه گر را انتخاب کنیم ؟
برای خرید بیمه های مســافرتی شــاخص های زیادی 

تاثیر گذارند. 
قیمــت - پوشــش های بیمه مســافرتی خــارج از 
کشور- دسترسی به نمایندگی بیمه برای اخذ بیمه نامه 
مسافرتی- نحوه ارائه خدمات حین خسارت - پشتیبانی 
24 ســاعته در 7 روز هفته - پشتیبانی از بیمه شدگان 
توسط اپراتور فارسی زبان - دانش کارکنان شرکت بیمه 
در حین صدور و بروز خسارت - پرداخت مبلغ متناسب 
با خسارت- نحوه پرداخت خسارت مهم ترین آنها هستند. 

z در زمان وقوع حادثه در سفر چه باید کرد؟
زمانی که شــما بیمه مسافرتی را خریداری می کنید. 
شرکت بیمه به شما یک بیمه نامه مسافرتی می دهد که 
این دفترچه شامل یک شماره تلفن بین المللی است. در 
زمان وقوع حادثه شــما باید در ارامش با شــماره تلفن 
بین المللی تماس گرفت و آنها را از شــرایط خود باخبر 
کنید. یادتان باشد باید شماره بیمه نامه را ابتدا برای انها 
بخوانید، کارگزار بیمه خارجی خودش، تمام اقدامات الزم 

را برای پی گیری کار شما انجام می دهد.
این کارگزاران دارای اپراتور فارسی زبان و انگلیسی زبان 

هستند.
توجه داشــته باشــید تا چند روز بعد از وقوع حادثه 
)معموالً ده روز( به شــرکت بیمــه اطالع دهید، وگرنه 
شــرکت بیمه هیچ تعهدی نســبت به پرداخت هزینه 

خسارت ندارد.

از بیمه های مسافرتی چه می دانید؟ 
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حادثه یک اتفاق غیر قابل پیش بینی است اما دور از انتظار نیست 
و نمی توان جلو وقوع آن را گرفت اما می توان صدمات و آسیب های 
احتمالی ناشی از آن را به حداقل رساند.آسیب های ناشی از حوادث 
دامنه گسترده ای دارند و گاه مال و دارایی افراد را تهدید می کنند و 
گاه جان و مال و دارایی را. مال و دارایی دوباره قابل کسب است اما 
برای خانواده ای که جان سرپرست و نان آور خانواده در نتیجه وقوع 
حادثه دچار آسیب و زیان می شود شرایط خیلی سخت خواهد بود. 
هم به لحاظ مادی و شرایط اقتصادی در تنگنا خواهند بود و هم به 
لحاظ معنوی دچار آسیب خواهند شد.بیمه دی با هدف حمایت از 
خانواده، کاستن از فشارهای اقتصادی و معیشتی در نبود سرپرست 
خانواده در زمان وقوع حوادث و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی 
و درآمدی مردم جامعه، بیمه مستمری حادثی را طراحی و امکان 
تهیه آن را برای آحاد مردم فراهم نموده اســت. این محصول یکی 
از متمایزترین و به روز ترین محصوالت عمر در صنعت بیمه بوده و 
مختص شــرکت بیمه دی می باشد که حق بیمه آن بسیار پایین و 

متناسب با قدرت خرید همه افراد می باشد.
پوشــش اصلی ایــن بیمه نامه فوت به علت حادثه بیمه شــده 

می باشد که در صورت وقوع، شرکت بیمه دی سرمایه فوت حادثی 
را به صورت مستمری به ذینفعان بیمه نامه پرداخت خواهد نمود 
این ســرمایه معادل 70 برابر حقوق ماهانه بیمه شده و حداکثر تا 

2,000,000,000 ریال می باشد.
در کنار پوشــش اصلی، شرکت بیمه دی امکان تهیه پوششهای 

بیمه ای تکمیلی زیر را نیز در بیمه نامه فراهم نموده است:
• پوشــش نقص عضو دائم ناشــی از حادثه بیمه شده تا سقف 

100درصد سرمایه فوت حادثی
• پوشش هزینه پزشکی ناشــی از حادثه بیمه شده معادل 10 

درصد سرمایه فوت حادثی و تا سقف 200,000,000ریال
z شرایط بیمه نامه

سن بیمه شده: از 18 تا 70 سال
مدت بیمه نامه: 1 سال ) در پایان هر سال بیمه ای امکان تهیه 

مجدد بیمه نامه وجود دارد(
روش پرداخت حق بیمه: ساالنه و در ابتدای قرارداد

نحوه پرداخت ســرمایه بیمه نامه در صورت وقوع فوت 
حادثی: صرفا" به صورت مســتمری ) بــه انتخاب ذینفعان بیمه 

نامه، مســتمری در 5 ســال، 10 سال، 15 سال و یا 20 سال قابل 
پرداخت خواهد بود(

z  دفعات پرداخت مستمری در سال: ماهانه، سه ماهه، شش ماهه
و یا ساالنه

ضریب افزایش ساالنه مستمری: پرداخت مستمری توسط شرکت 
بیمه دی می تواند هر سال ثابت باشد و یا این که ساالنه 5 درصد و 

یا 10 درصد افزایش پیدا کند.
z فروش آن الین بیمه مستمری حادثی بیمه دی

خرید آن الین بیمه عمر مســتمری حادثــی بیمه دی از طریق 
سامانه فروش آن الین این شرکت امکان پذیراست.

شــرکت بیمه دی در راستای اجرای سیاست های خود به منظور 
پیاده سازی ساختارهای نوین ارائه خدمات بیمه ای، سامانه فروش 
آن الین بیمه های عمر مستمری حادثی خود را راه اندازی کرده است.

هم میهنان می توانند برای خرید بیمه نامه عمر مستمری حادثی 
با ســرمایه دلخواه )از 30 تا 200 میلیون تومان( از طریق سامانه 
فروش آن الین بیمه دی به نشــانی plus.dayins.com و یا پرتال 

اصلی شرکت اقدام کنند.

»مستمری حادثی« طرح نوین بیمه دی

طرح خانواده نوعی از بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری است که در آن 
مجموعه افرادی که دارای رابطه نسبی یا سببی بوده )عمدتاً اعضای 
یک خانواده( تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند. در این طرح بیمه 
گذار، یک نفر را به عنوان بیمه شده اصلی و مابقی را تحت عنوان بیمه 
شــده گان تبعی مشخص کرده و هر یک از بیمه شده گان میتوانند 
عالوه بر پوشش اصلی سرمایه فوت، با پرداخت حق بیمه مجزا، از سایر 
پوشش های اضافی بیمه نامه بهره مند گردند. حق بیمه هر بیمه شده 
بر اساس سن و سرمایه و وضعیت سالمت وی تعیین گردیده و پس از 
کسر حق بیمه پوشش های بیمه ای )پوشش های اصلی و اضافی( بیمه 
شده اصلی و بیمه شده گان تبعی و هزینه های بیمه نامه، از حق بیمه 

اولیه، مابقی به عنوان اندوخته بیمه نامه لحاظ میگردد.
• پوشش فوت: سرمایه فوت بسته به میزان حق بیمه پرداختی در 
سال و سن بیمه شدگان هر یک به صورت مجزا تعیین می گردد که 
قابلیت افزایش را در ســال های آینده خواهد داشت و تنها در صورت 
فوت هر یک از بیمه شــده گان در مدت بیمه نامه به ذینفعان بیمه 

نامه پرداخت می شود.
بیمه گرمتعهداســت درصورت رعایت تعهدات توسط بیمه گذار و 
فوت هر یک از بیمه شدگان در هر سال بیمه ای، مبلغ سرمایه فوت 
مربوط به ســال بیمه ای منطبق با تاریخ فوت و همچنین در صورت 
فوت بیمه شده اصلی، سرمایه فوت بعالوه اندوخته بیمه نامه بصورت 
روز شــمار تا زمان فوت را به ذینفعان پرداخت نماید. همچنین بیمه 
گذار می تواند به منظور مقابله با اثرات تورم درخواست افزایش سرمایه 
فوت به میزان 5، 10، 15 و یا 20 درصد در هر ســال برای هر یک 
از بیمه شــدگان را داشــته باشد. سرمایه این پوشش برای هر یک از 
اعضای بیمه نامه از یک تا 25 برابر حق بیمه ســال اول و تا ســقف 
2,000,000,000 ریال میباشد. به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران، 
حداکثر سرمایه فوت قابل ارائه برای بیمه شده گان کمتر از 16 سال 
حداکثر 15 برابر حق بیمه سال اول و با لحاظ سقف تعیین شده در 

رده های سنی مختلف می باشد.
• پوشش حیات: سرمایه قابل پرداخت در صورت حیات بیمه شده 
اصلی در پایان مدت بیمه نامه با جمع آوری و انباشتن بخشی از وجوه 
پرداختی بیمه گذار در یک اندوخته سرمایه گذاری، تامین می شود که 
این اندوخته می تواند با هدف تامین دوره بازنشستگی یا سایر مقاصد 

مالی فرد در آینده، تشکیل گردد.

در طرح خانواده، بیمه گذار با موافقت هر یک از بیمه شده گان بر 
پایه نیازهای خود و خانواده سرمایه ای را به عنوان سرمایه فوت انتخاب 
می کنند و بیمه گذار به تناسب سرمایه انتخابی و همچنین با توجه به 
تمایــل و توان مالی خود، مبلغ حق بیمه و نحوه پرداخت آن را )اعم 
از ماهانه، دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه، ساالنه و یا یکجا( برمی گزیند. 
حق بیمه های پرداختی پس از کسر حق بیمه الزم برای پوشش فوت 
هر یک از بیمه شده گان، هزینه های بیمه نامه، مالیات بر ارزش افزوده 
و پوششهای اضافی، به اندوخته سرمایه گذاری افزوده می شود. اندوخته 
بیمه نامه طی سالهای بعد با افزوده شدن حق بیمه ها و اختصاص سود 
به آنها، افزایش یافته و با تشکیل سرمایه حیات، پس اندازی مطمئن 
برای رفــع نیازهای احتمالی و برنامه های آینده ذینفعان خواهد بود. 
نرخ سود تضمینی در بیمه های عمر طرح خانواده طبق آیین نامه بیمه 
مرکزی در 5 ســال اول بیمه نامه 18 درصد و در 5 سال دوم معادل 

15 درصد و از سال 10 به بعد معادل 10درصد میباشد.
پوشش های اضافه- در این بیمه نامه عالوه بر پوشش خطر فوت و 
همچنین اندوخته تشکیل شده در صورت حیات بیمه شده اصلی در 
انتهای بیمه نامه به منظور تامین دوران بازنشستگی و یا سایر مقاصد، 
برخی پوششهای اضافی نیز پیش بینی شده که هر یک از آنها با لحاظ 
حــق بیمه مربوطه، تعهدات خاصــی را برای بیمه گر به دنبال دارد و 
در صورت وقوع خطر تحت پوشش بیمه، از هر یک از بیمه شده گان 

حمایت می کند.
 پوشش فوت ناشی از حادثه در صورت انتخاب این پوشش و فوت 
ناشی از حادثه بیمه شده، سرمایه فوت ناشی از حادثه عالوه بر سرمایه 
فوت به هر علت به استفاده کنندگان پرداخت خواهد شد. الزم به ذکر 
اســت در صورت فوت بیمه شده اصلی عالوه بر موارد فوق، بسته به 
درخواست بیمه گذار اندوخته تشکیل شده تا زمان فوت نیز می تواند 
به ذینفعان پرداخت گردد. ســرمایه فوت ناشــی از حادثه ضریبی از 
سرمایه فوت به هر علت بوده و بیمه گذار می تواند به دلخواه سرمایه 
این پوشــش را از یک تا ســه برابر سرمایه فوت به هر علت جهت هر 
یک از بیمه شده گان انتخاب نماید. این پوشش برای بیمه شدگان 4 

سال به باال )تا انتهای مدت بیمه نامه( قابل ارائه است.
z ویژگی های طرح خانواده

 امکان استفاده از پوشش ها بیمه ای برای کل اعضای خانواده به طور 
همزمان با پرداخت یک حق بیمه.

واریزمتفرقه: به منظور تقویت اندوخته سرمایه گذاری، بیمه گذار 
در هر زمانی )چه در زمان تکمیل فرم پیشــنهاد و چه در طی مدت 
بیمه نامه( می تواند وجهی را تحت عنوان اندوخته اولیه یا واریز متفرقه 

به حساب اندوخته بیمه نامه واریز نماید.
سن بیمه شده در زمان صدور: از بدو تولد تا سن 65 سالگی

مدت بیمه نامه: 5 الی 30 سال
روش پرداخت حق بیمه: یکجا، ســالیانه، شــش ماهه، سه ماهه، 

دوماهه، ماهانه.
حق بیمه: حداقل حق بیمه یکجا: 10,000,000 ریال،

حداقل حق بیمه ساالنه: 2,500,000 ریال
ضریب افزایش ساالنه حق بیمه: 0، 5درصد، 10درصد، 15درصد، 

20 درصد )به انتخاب بیمه گذار(
ضریب افزایش ساالنه سرمایه فوت: 0، 5درصد، 10درصد، 15درصد، 

20درصد )به انتخاب بیمه گذار(
حداکثر سن ارائه پوشش فوت و حادثه: 70 سالگی

تعهدات بیمه گر در خصوص پوششهای اضافه حادثی معادل ضریبی 
از پوشش فوت حادثی می باشد.

پرداخت اندوخته انتهای دوره بصورت مستمری )مادام یا مدت معین(
معافیت سرمایه بیمه عمروسرمایه گذاری از مالیات بر درآمد، طبق 

ماده 136 قانون مالیات های مستقیم
بخشــودگی مالیاتی حق بیمه های عمروسرمایه گذاری، طبق ماده 

137 قانون مالیات های مستقیم
معافیت ســرمایه بیمه عمروسرمایه گذاری از مالیات بر ارث مطابق 
مواد 17، 18، 19، 23 و 38 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 

ماه 1345
z مشارکت در منافع 

در بیمه نامه های عمر وســرمایه گذاری، بیمه گذار عالوه بر ســود 
علی الحســاب تضمینی، در 85درصد منافع حاصل از سرمایه گذاری 
بیمه گر بر روی ذخیره بیمه نامه  مشارکت دارد و این مشارکت بصورت 
افزایش اندوخته سرمایه گذاری به استفاده کننده از بیمه نامه پرداخت 
می گردد. منظور بیمه گران از قراردادهای با مشارکت، آن است که در 
پایان مدت بیمه، عالوه بر ســرمایه و اندوخته اولیه، مبلغی اضافه به 
بیمه گذار پرداخت شود تا از این راه تا حد ممکن آثار تورم خنثی شده 

و مزایای بیمه های  عمر جالبتر و افزون تر باشد. 

بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح خانواده
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بیمــه عمر یعنی یک پــس انداز، یک ســرمایه گذاری با 
بهترین مزایا، یک پوشــش برای خانواده و سرپرستش، یک 
پشتیبانی مالی، پس اندازی مطمئن برای کسانی که به فکر 

آینده هستند.
شــما چطور؟ آیا تابــه حال به آینده خود و کســانی که 

دوستشان دارید فکر کرده اید؟
آیــا برای آینده فرزندانتان ســرمایه گذاری کردید؟ برنامه 

ریزی برای آینده خود و خانواده تان دارید؟
برنامه ریزی و سرمایه گذاری مسوولیت پدران و سرپرستان 
خانواده اســت. آنها کار می کننــد، پس انداز می کنند، ملک 
می خرند، سکه می خرند، حساب بانکی باز می کنند، در بورس 
سهام می خرند و خالصه سال های جوانی خود را صرف جمع 
آوری ثروت می کنند تا خودشون، همسرشون و فرزندان در 

آینده آسایش داشته باشند.
این روال طبیعی اکثر پدران ایرانی اســت. البته هســتند 
پدرانــی که از اول از همون ابتــدای جوانی پدربزرگ ارثیه 
خوبی برای او گذاشت و طی سال ها پول با خودش پول آورد. 
اما اینجا در مورد پدرانی صحبت می کنیم که همواره حساب 

ریال به ریال خرجی را که می کنند، دارند. 
این گروه از پدران اگر کارمند باشند در دوران بازنشستگی 
با کسری درآمد مواجه می شوند. اگر شغل آزاد داشته باشند 
در دوران پیری توان کار کردن نداشــته باشــند به احتمال 
زیاد یا از اجاره بهای منزلی که دســت مستاجر است روزگار 
می گذرانند و یا پس اندازی در بانک دارند از سود ماهانه آن 
هزینه های زندگی را که بسیار بیشتر شده پرداخت می کنند.

دختر به خانه بخت فرستاده اند و پسرشان را داماد کردند. 
عروس دارند، داماد دارند، نوه های شــیرین دارند. همه اینها 
نگاهشــان به دست پدر بزرگ اســت و روزهای تعطیل سر 

سفره مادربزرگ. 
ایــن هزینه ها از کجا باید تامین شــود؟ می توان به بچه ها 
و نوه ها گفت منــزل ما نیایید؟ ازاول هفته انتظار اخر هفته 
هستید تا زنگ در و بزنن و بچه ها و نوه ها دورتان جمع شوند. 
اگر فرزندانتان درس خوانده باشند و شغل مناسبی داشته 
باشــند که خدا رو شــکر اما، اگر یکی از فرزندان سهل انگار 
بــوده و امروز اوضاع خوبــی ندارد، باید پدر و مادر با موهای 
سپید و دستان پینه بسته غصه او را هم بخورند و کسری های 

زندگی او را هم جبران کنند.
چاره چیســت؟ ایا علم اقتصاد یــا قوانین اجتماعی فکری 

برای این روزها کرده است.
شاید باورش سخت باشه اما مشکالت زیادی را می توان تنها 

با خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری حل کرد.

 بیمه های عمر دو رویکرد دارند به شــرط حیات هســتند 
و به شرط فوت.

اگر بیمه گذار در پایان دوره بیمه نامه زنده باشــد سرمایه 
خریداری شده خود را به همراه مبلغ مشارکت در منافع )مازاد 
برســود قطعی ( یا به صورت یکجا و یا به صورت مستمری 
می گیرد و اگر فوت کند، همان موقع شــرکت بیمه سرمایه 
بیمه را به ذی نفعان که توســط بیمــه گذار در روز اول در 

بیمه نامه درج شده است پرداخت می کند. 
شرکت های بیمه امیدوارند که تمامی بیمه نامه ها با شرط 
حیات سررســید شوند وسرمایه در زمان مقرر 5- 10 یا 15 

ساله به بیمه گذار پرداخت شود. 
)بســتگی به انتخاب بیمه گــذار در زمان خرید بیمه نامه 

دارد(.
این درحالی اســت که شــرکت های بیمه، بیمه های عمر 
مکمل بازنشســتگی می فروشند. مکانیزم آن مانند بیمه های 
تکمیلی درمان اســت. در درمان بیمه گذار در تکمیل بیمه 
تامین اجتماعی و خدمات درمانی یک بیمه نامه تکمیلی دارد 
و مازاد هزینه های درمان را از بیمه بازرگانی می گیرد. دراین 
طرح مکمل بازنشستگی هم همینطور است. شما که کارمند 
هســتید و ماهانه از حقوق شــما برای صندوق بازنشستگی 
کسر می شود. در انتهای دوره خدمت مستمری می گیرید یا 
به طور یکجــا پرداخت می کنند، می توانید برای افزایش آن 
از همین حاال بیمه های مکمل بازنشستگی بخرید که دارای 

ده ها مزایا هستند. 
راســتی می دانید ؟ اگر بیمه عمر داشته باشید، پس از سه 
ســال پرداخت حق بیمه می توانید از بانک وام بگیرید بدون 
اینکه نیاز به وثیقه داشته باشید؟ چون بیمه نامه شما مانند 
یک وثیقه کار می کند و شــما متناســب با ذخایر بیمه نامه 

می توانید وام بگیرید.
از همین حاال به این فکر کنید که امروز چقدر برای بچه های 
هزینه می کنید؟ اگر زیر 5 ســال هستند که از بزرگترها هم 
هزینه بیشتری دارند، وسایلشان گرانتره، لباسشون گرانتره، 

هزینه های مهد باال و... هزار تا خرج دارند. 
حاال به تمام این هزینه ها حق بیمه عمر را هم اضافه کنید. 
شما می توانید حتی با ماهی 20 هزار تومان بیمه عمر بخرید. 
البته هرچه پرداختی شــما بیشتر باشد، سرمایه خریداری 
شــده هم بیشتر می شــود. اما در نهایت شــما با ماهی 20 
هزارتومــان تحت پوشــش بیمه عمر هســتید و اگرزمانی 

دچارحادثه شدید، شرکت بیمه خسارت شما را می پردازد.
برای آشنایی بیشتر شما در ادامه چند نمونه مثال می آوریم.
) فقط توجه داشــته باشید که بیمه های عمر تنوع بیشماری 

دارنــد و برای خرید حتما باید با نماینده یا کارگزار حرفه ای 
مشورت کنید تا بیمه نامه متناسب با شرایط شما را پیشنهاد 
دهد.( این قیمت ها یک نمونه است و در شرکت های مختلف 

بیمه نوسان 5 درصدی دارد.
توجــه: هریک از شــما اگر بیمه عمر داریــد، همچنان تا 
پایان دوره ادامه دهید. هیچ وقت به پیشــنهاد نمایندگانی 
که می گویند بعد از سه سال سرمایه خود را بگیرید و آن را 
سررســید کنید و بیمه نامه جدیدی بخرید. گوش ندهید و 

با جدیدیت بگویید نه. 
این دســت از نمایندگان به دنبال درآمد خود هستند زیرا 
کارمزد آنها برای بیمه نامه های عمر بعد از ســه ســال تمام 
می شــود و آنها برای اینکه سه سال دیگر کارمزد بگیرند این 

پیشنهاد را به شما می دهند.
 
z  محاسبه حق بیمه های عمر

شــما می توانید بیمه های عمر 5 – 10 – 15 و 20 ســاله 
خریداری کنید و حق بیمه ها را ماهانه – شــش ماهه – سه 

ماهه و یا یک ساله پرداخت کنید. 
ما دراینجا چون پرداخت های ماهانه بیشتر هستند مثال ها 

را به صورت ماهانه می آوریم.
محدودیت سنی برای بیمه شدن وجود ندارد و تمام افراد 
زیر 70 ســال از بدو تولد می توانند تحت پوشش بیمه عمر 

باشند.
z  نمونه اول

 فردی متولد ســال 75 ) 22 ساله ( با پرداخت ماهانه 50 
هزار تومان که هر ســال 10 درصد بابت پوشــش نرخ تورم 
افزایش می یابد. بیمه نامه ای 10 ســاله که پوشش های فوت 
دراثر حادثه – از کارافتادگــی – امراض خاص- هزینه های 

پزشکی دراثرحادثه – نقص عضوداشته باشد.
در مجموع طی 10 ســال مبلغی بالغ بر9 میلیون و 562 

هزار تومان پرداخت می کند.
در زمان سررسید سرمایه ای به ارزش بازخرید 12میلیون 
تومان دارد. اگر دراین مدت دچار حادثه یا نقص عضو شــود 

مبلغ 30 میلیون تومان پوشش دارد. 
حاال همین فرد 22 ساله برای قرارداد 10 ساله با پرداخت 
ماهانــه 200 هزار تومان که هر ســال 10 درصد به خاطر 
پوشــش نرخ تورم به آن اضافه می شود با پوشش های فوت 
دراثر حادثه – از کارافتادگــی – امراض خاص- هزینه های 

پزشکی دراثرحادثه – نقص عضوداشته باشد.
در مجمــوع 38 میلیون و 250 هزار تومان حق بیمه طی 
10 سال می پردازد. ارزش بازخرید آن 48 میلیون و 600 هزار 

بیمه عمر چیست و برای چه کسانی مناسب است؟
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بیمه زندگی آینده ساز »رازی«
 را چقدر می شناسید ؟

z  کدام سرمایه گذاری را می شناسید ؟
که از مالیات معاف باشید – پس انداز کنید – سود بگیرید – از پولتون 
برداشت کنید- بعد از دو سال وام بگیرید – مستمری بگیرید و دیگر نگران 

هزینه های بیمارستان نباشید. 
z  بیمه زندگی آینده ساز رازی سرمایه گذاری است که تمام این موارد را

پوشش می دهد. 
بیمه زندگی آینده ساز رازی کامل ترین بیمه زندگی و سرمایه گذاری ارائه 
شــده توسط شرکت بیمه رازی است که دارای مجموعه ای از پوشش های 
بیمه ای برای بیمه گذار و بیمه شــده اســت و دارای ویژگی های منحصر 

به فردی میباشد.
از ویژگی های بارز بیمه زندگی آینده ســاز امکان ارائه پوشش معافیت 
ار پرداخت حق بیمه در صــورت فوت و ازکارافتادگی بیمه گذار. ارئه این 
دو پوشــش برای بیمه گذار در شــرایطی است که بیمه گذار و بیمه شده 
دو شــخص متفاوت بوده و چنانچه بیمه شــده و بیمه گذار یک شخص 
باشد شرایط ارائه پوشش فوت به هر علت و پوشش معافیت همانند سایر 

طرح ها است.
z : بخشی مزایای بیمه نامه

• پرداخت سرمایه فوت بیمه نامه در صورت فوت به هرعلت بیمه شده، 
به استفاده کنندگان به صورت یکجا. 

• جبران هزینه های بستری در بیمارستان)درمان طبی و عمل جراحی(
درصورت به حد نصاب رسیدن اندوخته بیمه نامه

• پرداخت مستمری به بیمه شده در صورت فوت به هر علت بیمه گذار 
حداکثر تا مدت 10 سال

• تشــکیل اندوخته از محل حق بیمه پرداختی و یا سایر پرداخت های 
بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه

• تضمین سود سرمایه گذاري در بلندمدت 
• پرداخت وام از محل اندوخته بیمه نامه به بیمه گذار پس از گذشــت 

2 سال از شروع بیمه نامه 
• امکان برداشت از اندوخته بیمه نامه 

• پرداخت اندوخته بیمه نامه به صورت یکجا و یا به صورت مســتمري 
در پایان مدت بیمه نامه

• پرداخت سود مشارکت در منافع عالوه بر سود تضمین شده بیمه نامه
• بهره مندی از معافیت های مالیاتی.

• امکان سپرده گذاری و بهره مندی از مزایای ویژه سرمایه گذاری.
بخشی از مزایای بیمه آینده ساز رازی است. 

z سفیران راز ی
شــرکت بیمه رازی دارای 52 شــعبه - 1846 نماینــده و 33 واحد 
پرداخت خسارت در سراسر کشور می باشد. بیمه رازی ضمن ارائه خدمات 
الکترونیک و همکاری با استارت آپ ها برای فروش تخصصی تر انواع بیمه 
نامه ها به ویژه بیمه های عمر در شــعب منتخب بانک آینده به مشاوره و 
فروش خدمات اقدام کرده اســت. سفیران رازی متخصصین فروش بیمه 
رازی هســتند که مانند تحویلداران بانک آینده، پشــت باجه های اصلی 

شعب مستقرند. 
مشــتریان بانک آینده می توانند در محل شــعب بانک از این خدمات با 

تخفیفات و تسهیالت ویژه بهره مند شوند.
z  طریقه پرداخت اقساط بیمه نامه

خریداران بیمه های عمر رازی می توانند از سه طریق دستگاه خودپرداز- از 
طریق موبایل – از طریق سایت بیمه رازی به آدرس ir.www.razi24 نسبت 

به پرداخت اقساط خود اقدام نمایند.
برای پرداخت از طریق موبایل ابتدا #522*741* را شماره گیری نمایید. 

***
تلفن 81942 مرکز ارتباط با مشتریان بیمه رازی

تلفن 84325 مرکز خسارت بیمه رازی

تومان است. سرمایه فوت آن 60 میلیون تومان – 
فوت در اثرحادثه 120 میلیون تومان – نقص عضو 
120 میلیــون تومان – بیمــاری خاص 6 میلیون 

تومان پوشش دارد.
***

فردی متولد ســال 1365 )32 ساله ( ساله برای 
قرارداد 10 ساله با پرداخت ماهانه 500 هزار تومان 
که هر سال 10 درصد به خاطر پوشش نرخ تورم به 
آن اضافه می شود با پوشش های فوت دراثر حادثه – 
از کارافتادگی – امراض خاص- هزینه های پزشکی 

دراثرحادثه – نقص عضوداشته باشد.
در مجموع 95میلیون و 600 هزار تومان حق بیمه 
طی 10 ســال می پردازد. ارزش بازخرید آن 142 
میلیون و 800 هزار تومان اســت. سرمایه فوت آن 
18 میلیون تومان – فوت در اثرحادثه 36 میلیون 
تومان – نقص عضو36 میلیــون تومان – بیماری 

خاص 2 میلیون تومان پوشش دارد.
اگر همین فرد ضریب سرمایه بیمه عمر در صورت 
فــوت را حداکثر بگیــرد، ارزش بازخرید به 119 
میلیون تومان کاهش می باید اما ســرمایه فوت به 
150 میلیون تومان و پوشــش حادثه و نقص عضو 
هرکدام به 300 میلیون تومان افزایش می یابد. در 
بیمه نامه باال ضریب فوت در سرمایه 25 برابر و در 

پایین سه برابر است. 
این یعنی بیمه گذار از آینده خود چه تصوری دارد 
و نگران چه موضوعی است. اگر برداشت او از بیمه 
نامه عمر بخش حیات باشد حتما ضریب سه برابر 
را انتخاب می کند تا ارزش بازخرید افزایش یابد و 
اگر نگران این باشد که پس از او چه برسر خانواده 

می اید گزینه ضریب 25 برابر را انتخاب می کند.
z  مثال بعدی

فــردی متولد 1350 ) 47 ســاله ( بیمه نامه ای 
5 ســاله با پرداخت ماهانه 700 هزار تومان که هر 
ســال 10 درصد به خاطر پوشش نرخ تورم به آن 
اضافه می شود با پوشش های فوت دراثر حادثه – از 
کارافتادگی – امراض خاص- هزینه های پزشــکی 

دراثرحادثه – نقص عضوداشته باشد.
در مجموع 51 میلیون و 280 هزار تومان طی 5 
سال می پردازد. ارزش بازخرید آن 41میلیون تومان 
است. با سرمایه فوت 210 میلیون تومان – حادثه 
و نقــص عضو 420 میلیون تومان – بیماری خاص 
21 میلیون تومــان. دراین نمونه ضریب فوت 25 
برابر و در ســقف می باشد. اگر همین بیمه نامه را 
ضریب سرمایه در فوت را به سه برابر کاهش دهیم. 
ارزش بازخرید در پایان 5 ســال می شــود 62 
میلیون تومان – سرمایه فوت 25 میلیون – حادثه 

و نقص عضو 50 میلیون تومان. 
همانطور که در قبل اشــاره شد. خرید بیمه عمر 
بســیار پیچیده و تخصصی است و برای خرید آن 
بهترین راه مشورت با نمایندگان تخصصی فروش 

بیمه های عمر است. 
توجه: امکان دریافت وام بدون ضامن

و بدون وثیقه :
اندوخته و پس انداز شما در بیمه عمر با پرداخت 
حق  بیمه شــکل گرفته و دارائی بیمه  نامه شــما 
محسوب مي شود. شما می توانید در مواقع ضروري 
تا 90 درصد ارزش بازخرید اندوخته بیمه نامه خود 

وام دریافت کنید.
این وام می تواند در مواقعی که شما نیاز ضروری 

به صندوق پس انداز خود دارید به شما کمک کند 
تا بتوانید از ســرمایه خود برداشــت داشته باشید. 
نکته مثبت این وام این اســت که هنگامی که شما 
وام دریافت می کنید پوشش های بیمه ای برای بیمه 

شده وجود خواهد داشت.
پرداخــت وام در کوتاهترین زمان ممکن و بدون 
نیاز به هیچ گونه تشریفات تا میزان 90درصد ارزش 
بازخریدی بیمه نامه می باشــد و نرخ تسهیالت وام 
4درصد بیش از نرخ ســود محاسباتی برای تشکیل 

سرمایه خواهد بود.
z معافیت مالیاتی

سرمایه بیمه عمر و سرمایه گذاری همواره به هر 
میزان از معافیت مالیاتی برخوردار است و مبلغ قابل 
پرداخت در صورت فوت به ذینفع شــما تابع قانون 

ارث نخواهد بود.
- مطابق ماده 136 قانون مالیات های مســتقیم 
ســرمایه بیمه عمــر و نیــز اندوختــه حاصل از 
سرمایه گذاری های صورت گرفته، تماماً از پرداخت 

مالیات معاف می باشند.
- نظر به ماده 148 قانون مالیات های مستقیم بند 
)2- ج( مبالغ پرداختی از بابت بیمه عمر می توانند 
جزو هزینه های قابل قبول مؤسسات از نظر مالیات 

به حساب آیند.
بیمه عمر و کودکان: 

از دید کارشناسان داشتن این نوع بیمه برای دو 
قشر از جامعه الزم و ضروری است:

z کودکان
z .سرپرست  های خانوار که سن و سال باالیی دارند

اگر در خردســالی برای کودکانمــان بیمه عمر 
بخریم پس از اینکه آن ها به سنین جوانی رسیدند 
اندوخته ای دارند که آینده آن ها را تضمین می کند. 
آن گاه پدر و مادر در سن و سال جوانی فرزندشان، 
دغدغه هزینه ازدواج، خرید وسیله نقلیه مناسب یا 
هزینه ورود به بازار کار و مشکالت مسکن را نخواهند 
داشت. حتما باید به این نکته توجه داشته باشید که 
در هنگام تنظیم قرارداد بیمه سرمایه پس انداز شده 
بیش ترین اهمیت را دارد و در اولویت است، شما باید 
با کسر کردن دیگر قابلیت ها در مخارج بیمه صرفه 
جویی کنید و به پس انداز نهایی خود اضافه کنید.
سرپرست های خانوار و افراد میان سال یا سالمند 
دومین قشری هستند که پوشش بیمه عمر برایشان 
بسیار الزم و حیاتی است. این افراد با بیمه عمر در 
واقع آتیه خانواده و عزیزانشان را گارانتی می کنند. 
با در نظر گرفتن شــرایط اقتصادی کنونی هنگامی 
که سرپرست خانوار دار فانی را وداع گوید، خانواده با 
بحرانی مالی دست به گریبان می شوند، مخارج باالی 
زندگی خانواده هارا با چالش های جدی مواجه می -
کند که ادامه زندگی برایشان بسیار سخت می شود، 
اما در حالتی که سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه 
عمر باشــد با ســرمایه ای که برای خانواده  ی خود 
اندوخته اســت، آینده آن هــا را تضمین کرده و در 
نتیجه خانواده دیگر با چنین مشکالتی گریبان گیر 
نخواهد بود، پس بیمه عمر باعث می  شود سرپرست 
خانواده نیز با خیالی آسوده و در آرامش زندگی کند.
این دسته از افراد باید به این نکته دقت کنند که 
هنگام عقد قرارداد بیمه عمر باالترین سرمایه فوت را 
انتخاب نمایند و البته از سایر گزینه ها مانند پوشش 
در برابر بیماری ها، ســرطان ها و سایر بیماری های 

خاص هم غافل نشوند.
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ما همیشه تصویری از آینده را مجسم می کنیم که در آن خود 
و خانواده مــان در امنیت و رفاه بســر می بریم. چیزی که ما را به 
این هدف می رســاند، آینده نگری، تالش و دسترنج ماست که در 
طول سالیان دراز به وجود می آید. اما اگر همه چیز آن طور که ما 
انتظار داریم پیش نرفت چه می شود؟ اگر در گذر زمان انتظارات ما 
محقق نگشت، چه اتفاقی می افتد؟ در شرایط کنونی آیا می توانیم 

از تورم چشم پوشی کنیم؟
هیچ انسانی در زندگی از خطرات و آسیب های پیش رویش در 
امان نیســت. ما واقعا در خطر هستیم. اما آیا احساس خطر ما را 

وادار به چاره اندیشی می کند؟
معموال ما انسان ها در زمانی که یک نفر را در بحران می بینیم، 
به این فکر می کنیم که چگونه می توانیم خود را از این نوع حوادث 
دور کنیم و یا روشــی برای کاهش ناراحتی و مشقت ناشی از آن 
بیابیم، اما خیلی زود همه چیز را فراموش می کنیم تا زمانی که یا 

یک اتفاق مشابه را ببینیم یا برای خودمان اتفاق بیفتد.
بخواهیم یا نخواهیم، در معرض خطراتی هستیم که ممکن است 
ما را با از کار افتادگی یا نقص عضو، ابتال به بیماری و مرگ که از 
آنها گریزی نیست، روبرو کند. از طرفی باالخره زمان پیری ما نیز 
از راه می رسد و همه ما دوران بازنشستگی را تجربه خواهیم کرد. 
همین حاال بازنشستگان زیادی را پیرامون خود می بینیم. بسیاری 
از این عزیزان کم و بیش دچار مشــکالت مالی بوده و معموال از 
حقوق و مســتمری دوران بازنشســتگی خود ناراضی هستند. ما 
نیز در دوران کهولت ســن نیاز به مراقبت و پرداخت هزینه هایی 
خواهیم داشت. در کنار همه اینها، باید با آینده نگری، به فکر آتیه 
فرزندانمان و دوران تحصیل و ازدواج و... آنها نیز باشیم. روزگاری 
کــه بار مالی هر یک از عزیزانمــان می تواند به بزرگترین چالش 

زندگی ما تبدیل شود.
امــا ما امروز این فرصــت را داریم که با در نظــر گرفتن این 
مخاطــرات و دغدغه ها، چاره ای بیاندیشــیم و یک عمر مطمئن، 

پیش رو داشته باشیم.
بیمه عمر یا بیمه زندگی، بیمه ای بسیار فراگیر در جهان است. 
به طوری که هر کانادایی به طور متوســط 5 بیمه عمر، هر ژاپنی 
5 بیمه عمر و هر هندی 2 بیمه عمر دارد. در کشورهای اروپایی، 
آمریکا، چین و ژاپن، والدین تا 20 سالگی برای فرزندان شان هزینه 

بیمــه عمر را پرداخت می کنند و از آن پس دفترچه بیمه عمر و 
ســرمایه گذاری فرزندانشان را به دست آنها می دهند. در بسیاری 
از کشورهای عربی در کنار صدور شناسنامه به اجبار دولت، برای 
نوزادان هم حساب بیمه عمر افتتاح می شود. از دالیل این موضوع 
عدم آشنایی کافی با بیمه عمر و یا عدم احساس نیاز به بیمه عمر در 
بین مردم را می توانیم نام ببریم. بیمه عمر به زبان ساده قراردادی 
است که میان شرکت بیمه و بیمه گزار منعقد می شود، که در آن 
بیمه گذار متعهد به پرداخت مبلغی بصورت تعیین شده )که غالباً 
در اقساط بلند مدت طراحی می شود( می گردد و این پرداخت ها 
تا زمانی معین، بسته به نوع قرارداد، ادامه خواهد داشت و با بروز 
وقایعی چون: مرگ، ابتال به بیماری العالج یا احتیاج شــخص به 
مراقبت های ویژه پزشکی، وام، یا پس از پایان قرارداد، شرکت بیمه 
ملزم به رعایت تعهدات مندرج در بیمه نامه نســبت به ذینفعان 
خواهد بود. در این بیمه نامه عالوه بر بهره مندی از پوشــش های 
بیمه ای متنوع، امکان مشارکت در یک سرمایه گذاری مطمئن و 

پربازده برای بیمه گذار فراهم می گرد
z یک عمر مطمئن

در بین شــرکت های ایرانی که در حال ارائه بیمه عمر هستند، 
شرکت بیمه سامان که عضو گروه مالی سامان و زیر نظر و مورد 
تایید بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران است، نگاهی ویژه و 
تخصصی به این محصول دارد به گونه ای که بیمه عمر، 42 درصد 

از پرتفوی این شرکت را در سال گذشته مالی تشکیل می دهد.
در سال جاری شــرکت بیمه سامان طی قراردادی رسمی و با 
اخذ مجوز بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران همکاری خود را 
با شــرکت بیمه اتکایی مونیخ ری که جزو بزرگترین شرکت های 

بیمه اتکایی بین المللی می باشد آغاز نمود. 
شــرکت مونیخ ری آلمان با درآمد 48.9 میلیارد یورو در سال 
2016 و بــا بیش از 40000 پرســنل در سراســر دنیا به عنوان 

بزرگترین شرکت بیمه اتکایی شناخته می شود.
طرح ممتاز و منحصر به فرد بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان، 
بر اساس مدل های شناخته شده و پرطرفدار جهانی طراحی شده 
اســت که پوشش هایی ضمانت شــده و قابل انعطاف با هزینه ای 

مناسب برای انواع متقاضیان ارائه می دهد.
بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان کاماًل انعطاف پذیر بوده، به 

گونه ای که منطبق بر شرایط و نیازهای بیمه گذاران طراحی شده 
و طــی مدت اعتبار بیمه نامه می تواند همراه و هم گام با نیازهای 
شما شرایط قرارداد تغییر یابد بدون آنکه نیازی به فسخ آن باشد.

از ویژگی های این محصول می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
y انتخاب سبد سرمایه گذاری بر اساس سود پرداختی )پرداخت

سود قابل توجه بر اساس سبد سرمایه گذاری انتخابی(
yامکان دریافت وام تا 90درصد اندوخته از پایان سال بیمه ای اول
y برداشــت تا ســقف 90درصد از محل اندوخته از پایان ســال

بیمه ای اول
y پرداخت ســرمایه فوت براثر حادثه تا ســقف سه برابر سرمایه

فوت عادی
y پرداخت سرمایه از کار افتادگی برابر مبلغ سرمایه فوت در صورت

ازکارافتادگی دائم بیمه شده
y معافیــت بیمه گذار از پرداخت حق بیمه به مدت 10 ســال در

صورت ازکارافتادگی کامل بر اثر بیماری یا حادثه
y پرداخت حداکثر سه برابر حق بیمه سالیانه به مدت 10 سال در

صورت از کار افتادگی کامل 
y پرداخت سرمایه امراض خاص تا سقف 15.000.000.000 ریال

در صورت ابتال به بیماری های صعب العالج به صورت سرمایه ای
y معافیت مالیاتی ســرمایه بیمه عمر و همچنین اندوخته حاصل

از سرمایه گذاری ها
y انعطاف پذیری در پرداخت حق بیمه بســته بــه میزان درآمد

هر شخص
yامکان بیمه شدن از بدو تولد تا سن 70 سالگی

یک عمر مطمئن، شــعار بیمه عمر و تشــکیل سرمایه سامان 
است. به نظر می رسد جشــنواره اخیر بیمه سامان که از آذر ماه 
امسال آغاز شــده و تا پایان بهمن ماه ادامه دارد فرصت مناسبی 
اســت تا عالوه بر امکاناتی نظیر بیمه درمان خانواده و مزایای آن 
و البته شــرکت در قرعه کشی، نسبت به خرید بیمه نامه ای اقدام 
کنیم که دارای پشــتوانه های معتبر داخلی و بین المللی اســت. 
برای اطالع از شرایط و بهره مندی از محصول بیمه عمر و تشکیل 
سرمایه سامان می توانید به شعب و نمایندگی های بیمه سامان در 
 سراسر کشور مراجعه یا از طریق وب سایت این شرکت به نشانی

 www.si24.ir اقدام کنید.

یک عمر مطمئن، کدام عمر است؟
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گروه بنگاه های اقتصادی: شــما هم این دغدغه ها رو دارید؟ 
بیکاری، بی پولی درآینده - درآمد ثابت و تضمین شده برای زمانی 
کــه نمیتونی یا نمیخوای کار کنــی - هزینه های باالی درمانی و 
نگهداشت سالمت خودت و خانواده و یا اگر خدای نکرده نباشی؟...

شاید فکر می کنی با این درآمدهای کم که نمی شه سرمایه گذاری 
کرد؟ وای چه دوران پیری سختی پیش رو دارم. وای به روزی که 

بیمار شم با این هزینه های درمان.
اما نگران نباش با حداقل درآمد هم می توانید سرمایه گذاری سود 

ده و تضمین شده داشته باشید.
هنگام بازنشســتگی می توانید از محل سرمایه گذاری که انجام 

داده اید مستمری دریافت کنید.
با بیمه درمان تکمیلی و پرداخت هزینه های ســرطان و امراض 

خاص تا سقف 15.000.000.000 ریال، آسوده خاطر هستید.
باورتون نمی شه در ادامه طرح بیمه های عمر بیمه سامان بخونید. 
برای خرید کافیه به ســایت بیمه سامان برید یا همین آدرس رو 

/http://si24.ir/representatives :وارد کنید
نام، نشــانی و تلفن همه نمایندگان بیمه ســامان رو می تونید 
مالحظــه کنید و با مراجعه یا تمــاس تلفنی بیمه نامه مورد نیاز 

خودتونو سفارش بدید.
z بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان

طرح ممتاز و منحصر به فرد بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان، 
براســاس مدل های شناخته شــده جهانی طراحی گردیده است. 
بیمه نامه عمر و تشــکیل سرمایه ســامان، نوعی بیمه مادام العمر 
است. این بیمه نامه پوشــش های ضمانت شده و قابل انعطاف با 

هزینه های مناسب را به شما ارائه می دهد.
ویژگی های بیمه عمر و سرمایه گذاری: 

* انتخاب سبد سرمایه گذاری بر اساس سود پرداختی )پرداخت 
سود قابل توجه بر اساس سبد سرمایه گذاری انتخابی(

* امــکان دریافــت وام تا 90درصد حســاب اندوخته از پایان 
سال اول

* برداشت از حساب اندوخته از پایان سال اول 
* امکان تبدیل تمام یا بخشــی از حساب اندوخته به مستمری 

و بازنشستگی 
* پرداخت ســرمایه ای بالغ بر 3 برابر سرمایه فوت، در صورت 

فوت ناشی از حادثه بیمه شده 

* پرداخت ســرمایه از کار افتادگی برابر مبلغ سرمایه فوت هر 
سال در صورت ازکارافتادگی دائم بیمه شده

* معافیت بیمه گذار از پرداخت حق بیمه به مدت 10 سال در 
صورت ازکارافتادگی کامل بر اثر بیماری یا حادثه 

* پرداخت دو برابر حق بیمه سالیانه به مدت 10 سال در صورت 
از کار افتادگی کامل و دائم

* پرداخــت هزینه هــای درمانی درصورت بــروز بیماری های 
صعب العالج تا سقف2.000.000.000 ریال

* معافیت مالیاتی سرمایه بیمه عمر و همچنین اندوخته حاصل 
از سرمایه گذاری ها 

* انعطاف پذیری در پرداخت حق بیمه بســته به میزان درآمد 
هر شخص 

* امکان بیمه شدن از بدو تولد تا سن 70 سالگی 
تســکین رنج بیماران خاص با بیمه جامع عمر و زندگی »بیمه 

سامان«
 با بیمه جامع عمر و زندگی »بیمه سامان«، نگران هزینه درمان 

بیماری های خاص نباشید 
بیمه عمر »بیمه ســامان«، هزینه درمان بیماری های خاص را 

هم می پردازد
کمک هزینــه 15.000.000.000 ریالی بیماری های خاص در 

بیمه عمر »بیمه سامان«
بیماری، عالوه بر درد و رنج، هزینه هم دارد. هزینه درمان بسیاری 
از بیماری ها افزایش قابل توجه داشته و خانواده های زیادی را نگران 

نحوه تامین این هزینه ها کرده است.
بیمه های پایه، تنها بخشی از هزینه های درمان را تامین می کنند 
و افراد مجبورند برای جبران بخش بیشتری از این هزینه، بیمه های 

درمان تکمیلی را خریداری کنند.
این بیمه ها نیز شرایط خاص خود را دارند. به عنوان مثال خرید 
بیمه نامه درمــان تکمیلی به صورت انفرادی تقریبا غیرممکن یا 
بسیار هزینه زاست و از سوی دیگر بسیاری از بیماری های خاص 

و صعب العالج تحت پوشش این بیمه ها نیستند.
اما راه چاره چیست؟ چطور می توان این هزینه ها را تا حد ممکن 
کاهــش داد تا جایی که بیمــار و خانواده او، نگرانی کمتری برای 

تامین منابع درمان داشته باشند.
شرکت های بیمه ارائه دهنده بیمه های عمر، هزینه درمان برخی 

بیماری های خاص را نیز در قالب بیمه های عمر تقبل می کنند. این 
روال گرچه در همه شرکت های بیمه هست، اما دایره بیماری های 

تحت پوشش آن، محدود است.
با این حال شرکت بیمه سامان به تازگی و برای نخستین بار در 
صنعت بیمه کشــور، طرحی ارائه کرده که تقریبا بخش مهمی از 

این مشکالت را حل کرده است.
z :پوشش های بیمه امراض خاص

بیمه ســامان، سه طرح برای پوشــش امراض خاص در بیمه 
جامع عمر این شرکت در نظر گرفته است. پوشش امراض خاص 
بیمه عمر ســامان در ســه طرح »پایه« بــرای 8 بیماری، طرح 
»آســایش« برای 13 بیماری و طرح »ممتاز« برای 30 بیماری 
طراحی شــده اســت.در طرح ممتاز بیمه امراض خاص، تقریبا 
بیشــتر بیماری های سخت تحت پوشــش است و این بیمه نامه 
می تواند جایگزین مناســبی برای بیمه های درمان باشــد. سقف 
پوشش 15.000.000.000 ریالی امراض خاص، ویژگی منحصر 
به فرد بیمه جامع عمر و زندگی بیمه سامان است.این طرح انواع 
بیماری های صعب العالج و شــایع را به تفکیک گروه بندی سنی 

بزرگساالن و کودکان پوشش می دهد.
ســرطان، پیوند مغز استخوان، سکته های مغزی و قلبی، حمله 
قلبی، جراحی آئورت، جراحــی گرافت، )بافت پیوندی( و بایپس 
شــریان کرونر، جراحی دریچه قلب، پیوند قلب یا کلیه و مراحل 

انتهایی بیماری کلیوی تحت پوشش این بیمه نامه است.
همچنیــن هزینه های درمان تومور خوش خیم مغزی، وضعیت 
پایدار نباتی، دیستروفی عضالنی، بیماری پارکینسون ایدیوپاتیک، 
بیمــاری آلزایمــر، بیماری عصبی حرکتی، کما، ترومای شــدید 
سر)آسیب تروماتیک مغزی(، کاهش بینایی عمیق، فقدان کامل 
اندام ها، عدم توانایی تکلم، ناشنوایی، فلج اندام، آنسفالیت ویروسی 
حاد، مولتیپل اســکلروزیس MS، بیماری وخیم کبدی، بیماری 
مزمن ریوی، ســوختگی های شــدید، هپاتیت ویروسی برق آسا، 
پانکراتیت مزمن، آرتریت روماتوئید وخیم و پیوند )کبد، ریه، روده 
کوچک، پانکراس، بافت همبند( با این بیمه نامه قابل دریافت است.

دریافت این پوشــش در بیمــه نامه جامع عمر و زندگی »بیمه 
ســامان« عالوه بر این که مزایای بیمه عمر را برای بیمه گذاران 
حفــظ می کند، آنها را از پرداخت هزینه های گزاف درمان امراض 

خاص نیز بی نیاز می کند.

سرمایه گذاری با حداقل سرمایه
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روز بیمه فرصت مناسبی برای بیان گسترده تر مزایا و معرفی 
هر چه بیشتر رشته های بیمه ای است. در حالی که این 
روزها مردم با مشکالت معیشتی بیشتری دست و پنجه نرم 
می کنند و به دنبال راه های مختلف برای حفظ ارزش پول خود 
و تامین آینده خود هستند، جا دارد تا بیش از پیش با مزایای 
بیمه های زندگی و محصول منحصر به فرد بیمه ملت با نام 
»سپرده زندگی« آشنا شوند. به همین منظور گفت و گویی 
با »محمد عاملی، مدیر فروش بیمه های زندگی بیمه ملت« 

انجام شده که در زیر می خوانید.
z  ضرورِت داشتن بیمه های زندگی و آثار آن برای تامین آینده

مردم چیست؟
در ابتدا می خواهم عرض کنم که گفت وگوی امروز ما بحثی با 
زبانی ساده خواهد بود تا مخاطبان محترم بهتر بتوانند با مطالب 

ارتباط برقرار کنند.
مثــل بناکردن یک خانه کــه نیازمند یک پی یــا اصطالحاً 
فونداسیون است، زندگی مالی افراد در جوامع امروزی هم نیازمند 
یک پایه است. تحلیل من و بسیاری از کارشناسان اقتصاد خانوار، 
این است که بیمه زندگی یکی از بهترین ابزارها برای این پی ریزی 
است چرا که هم در حوزه پوشش های بیمه ای خطراتی مانند فوت 
به هر علت سرپرســت خانوار را پوشش می دهد و هم در موارد 
ناگهانی مانند فوت بــر اثر حادثه، ازکارافتادگی و امراض خاص 
که آینده یک خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد، کمک های قابل 

توجهی می تواند انجام دهد.
از ســوی دیگر، تمهیداتی برای حفاظت از اندوخته های افراد 
در بیمه هــای زندگی، صورت گرفته و با ســود مناســبی که به 
اندوخته های افراد می دهد باعث حفظ نسبی ارزش پول آنها هم 
می شود؛ یعنی چنانچه اتفاقی برای بیمه شده بیفتد، بیمه شده یا 
ذینفعان او از مزایای این محصول استفاده خواهند کرد و اگر نیازی 
به استفاده از این پوشش ها نباشد، فرد می تواند اندوخته خود را 
با ســودی معقول دریافت کند و در واقع یک قرارداد بُرد-بُرد را 

به نفع خود بسته است.
جالب اســت بدانید بسیاری از افراد فقیری که در کشورهایی 
مانند هند زندگی می کنند دارای بیمه نامه زندگی هســتند و از 
عواید آن برای عبور از بحران های زندگی یا ایجاد اندوخته برای 

سرمایه گذاری های آتی استفاده می کنند.
z  مردم با خرید محصول سپرده زندگی عالوه بر پس انداز و

دریافت سود، چه خدماتی دریافت می کنند؟
تمامی محصــوالت بیمه های زندگی در حالت 
مختلط دو نوع پوشــش دارند. یکی پوشش های 
بیمه ای که اصل و اســاس خرید بیمه نامه است و 
پیشتر اشاره شد. اما در این بخش می خواهم توجه 
مخاطبان محترم را به یک موضوع مهم جلب کنم 
تا با دقت بیشتری اقدام به خرید بیمه نامه زندگی 
کنند و آن هم، اهمیت پوشش های بیمه ای است. 
بیمه های زندگی قرار نیست فردی را ثروتمند و 
بی نیاز کند همان طور که در کشورهای پیشرفته 
هم چنین نیســت و همان طور که پیشــتر گفته 
شد خدمت اصلی بیمه های زندگی پوشش هایی 
است که امنیت اقتصادی خانواده یا فرد را تامین 
می کند؛ بنابرایــن هنگام خریــد بیمه نامه باید 
عالوه بر مساله ســرمایه گذاری به اهمیت خرید 
پوشش های خوب بیمه ای توجه کرد و با توجه به 
هزینه اندکی که این پوشش ها دارند بسته مناسبی 

از آنها را انتخاب کرد.
در واقــع ما دو صندوق داریــم که به آنها پول واریز می کنیم؛ 
صندوق پوشــش های بیمه ای و صندوق ســرمایه گذاری. میزان 
و وزنــی که به هر بخش می دهیم بســته به تــوان مالی، تعداد 
افراد خانواده و شــرایط زندگی متفاوت اســت و نیاز به مشاوره 

حرفه ای دارد.
z  حداقل هزینه خرید بیمه سپرده زندگی در ماه یا سال چقدر

است و به لحاظ مالی در بلندمدت چه منافعی را عاید خریدار 
می کند که قابل رقابت با سایر سرمایه گذاری ها باشد؟

حداقــل مبلغ قابل پرداخت در ایــن محصول ویژه و بی نظیر 
بیمه ملت از 20 هزار تومان آغاز می شود اما باید در نظر داشت 
که یک خرید خوب، بهای مناســب هم می خواهد و پیشــنهاد 
شخصی من، شروع از حداقل مبلغ 50 هزار تومان ماهیانه است 
تا ضمن خرید پوشش های بیمه ای مناسب صندوق سرمایه گذاری 
مطلوبی نیز تشــکیل شــود. یکی از ویژه ترین محاسن بیمه نامه 
سپرده زندگی بیمه ملت سود روزشمار و کارتابل آنالین آن است 
که اطالعات بیمه نامه را به صورت دقیق و مستند 
در اختیار بیمه گذار قرار می دهد و در مقایســه با 
سایر محصوالت مشــابه به لحاظ سرمایه گذاری 

چندگام پیشتر است.
البتــه باید اعالم کنم کــه دارندگان بیمه های 
زندگی از جمله بیمه ســپرده زندگی بیمه ملت از 
اندوخته خود در طول مدت قرارداد هم می توانند 
استفاده کنند. یعنی، هم می توانند در ابتدای سال 
ســوم قرارداد درخواست وام داده و هم بیمه ملت 
محصولی انحصاری بــه نام کارت اعتباری خرید 
اقســاطی دارد که به واسطه آن دارندگان کارت 
می توانند از شبکه فروش گسترده ای از جمله لوازم 
خانگی، تور مسافرتی، انواع بیمه نامه اقساطی مانند 

شخص ثالث و... بهره مند شوند.
z  برخی از مردم نگرانی هایی در مورد بازپرداخت

سرمایه بیمه نامه خود در بلندمدت دارند برای این 
افراد چه توضیحی دارید.

جالب است بدانیم که در کشور ما تجربه انواع رخدادها مانند 
انقــالب، جنگ و بالیای طبیعی وجود دارد و در همه این موارد 
تعهدات شرکت های بیمه پابرجا بوده است زیرا تاسیس و تعهدات 
شرکت های بیمه بنابر قانون بیمه با نظارت بیمه مرکزی ایران که 
نهاد ناظر شرکت های بیمه از سوی دولت است، انجام می شود و 
یکی از وظایف این نهاد حمایت از حقوق بیمه گذاران اســت. هر 
بیمه نامه ای که در کشور ما صادر می گردد از طریق سامانه های 
بیمه مرکزی رصد می شــود و مبالغــی از عایدی هر بیمه نامه با 
عناوین مختلف نزد بیمه مرکزی اندوخته می شــود تا در زمان 

بازپرداخت خسارت عمال یک تعهد مشترک شکل بگیرد.
بنابراین با توجه به این که در حوزه نظارت و اجرای امور، نهاد 
دولتی نیز مشــارکت قابل توجهی دارد می توان با خیال راحت 
نسبت به خرید بیمه نامه اقدام کرد اما بهتر است خرید بیمه نامه را 
از شرکت هایی با توانگری مالی سطح 1 انجام داد. گزارش توانگری 
مالی هر شــرکت بیمه به صورت ساالنه توسط بیمه مرکزی ارائه 
می شــود و بیمه ملت نیز به عنوان رکورددار حضور در سطح 1 
توانگری مالی، در هر هفت سالی که از اعالم این شاخص می گذرد، 
ســطح اول را به خود اختصاص داده اســت و به این لحاظ جزء 

گزینه های برتر خرید بیمه نامه محسوب می شود. 
z  برای دریافت مشاوره صحیح، آشنایی با محصوالت بیمه زندگی

و خرید سپرده زندگی )متناسب با سن و شرایط فردی( باید در 
تهران و سایر استان ها به شعب مراجعه شود یا نمایندگان؟

همان طور که گفته شــد بیمه ملت بــه لحاظ توانگری مالی، 
کیفیــت محصول و خدمات همراه بیمه نامه وضعیت منحصر به 
فردی دارد و با توجه به آموزش های ارائه شده به شبکه فروش، 
عالقه مندان به خرید بیمه نامه »سپرده زندگی« یا سایر محصوالت 
بیمه زندگی بیمه ملت مانند »بیمه مستمری زنان خانه دار«، »بیمه 
تحصیل فرزندان« و »بیمه زندگی و ســرمایه گذاری« می توانند 
به کلیه نمایندگان و شــعب شرکت در سراسر کشور مراجعه و 

اطالعات دقیق و مشاوره حرفه ای دریافت کنند.
در پایان باردیگر تاکید می کنم که خرید بیمه نامه زندگی، یک 
اقــدام ضروری در مدیریت اقتصاد خانواده اســت که همه افراد 

جامعه باید به آن توجه داشته باشند.

مدیر فروش بیمه های زندگی بیمه ملت:

با خرید سپرده زندگی، آینده زندگی تان را تامین کنید

یکی از ویژه ترین 
محاسن بیمه نامه سپرده 

زندگی بیمه ملت، سود 
روزشمار و کارتابل 
آنالین آن است که 

اطالعات بیمه نامه را به 
صورت دقیق و مستند 

در اختیار بیمه گزار قرار 
می دهد و در مقایسه با 

سایر محصوالت مشابه 
به لحاظ سرمایه گذاری 

چندگام پیشتر است
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با بیمه عمر »ما«

پول پرسود

با آتش بازی نکنید

سیاســت شرکت ســهامی بیمه "ما" از همان ابتدای شکل 
گیــری تمرکز بر بیمه های عمر و ســرمایه گذاری با توجه به 
ماهیت اســتراتژیک، کسب سهم بازار و سهم باالی رشته در 

بین تمامی رشته ها بوده است.
با فروش حرفه ای، ارتباط با بیمه گذاران و نگهداشت و توسعه 
محصوالت جدید میتوان به ســهم باال در ترکیب محصوالت 
شرکت و سهم در صنعت بیمه دست یافت.در قبال آن افزایش 
توانگری مالی شرکت های بیمه در سایه کارشناسی صحیح و 
ضریب خسارت کنترل شده ضمن حفظ حقوق صاحبان سهام 

و کلیه ذینفعان به رشد اقتصادی کشور منجر خواهد شد.

z  "شرکت بیمه "ما
• با طراحی انواع محصوالت بیمه های عمر و سرمایه گذاری 
با پوشش های کامل بیمه ای با سقف تعهدات باال از قبیل طرح 
آتیه فرزندان، زنان خانه دار، طرح سنوات ویژه کارفرمایان، طرح 

مستمری مکمل بازنشستگی و... 
• ســرمایه گذاری مناسب اندوخته بیمه گذاران با میانگین 

سود دهی 26,5 درصد در 5 سال گذشته 
• طرح درمان تکمیلی انفرادی ویژه بیمه گذاران عمر 

• آموزش و تقویت کارشناسان ستاد و صف و تفویض بسیاری 
از امور به کارشناسان شعب

• جذب و تقویت فروشندگان برتر و آموزشهای حرفه ای فنی 
و بازاریابی و تفویض برخی امور به ایشان

• تقویت ارتباط با مشــتری از طریــق انواع پیامک ها، پنل 
کاربری ویژه و برگزاری جشنواره های دوره ای و فصلی 

z درصدد توسعه محصول می باشد
اقدامات اساســی در این زمینه صورت گرفته و موضوع طی 
برگزاری چندین جلسه شورای راهبردی بیمه های زندگی در 
دســتور کار قرار گرفته است تا تمامی جوانب محصول مورد 
بازنگری قرار گرفته و ضمن ارتقای محصول بیمه های زندگی، 

منجر به ارائه خدمات مناسب به بیمه گذاران و تقویت شبکه 
فروش شده است.

 از آنجا که آموزش، کلید ارتقای صنعت بیمه می باشد، 
آموزش های الزم در راســتای تقویت دانش فنی، اصول و 
فنون بازاریابــی و همچنین تفویض برخی اختیارات آغاز 

شده است.
ضمن آموزش شــبکه فروش و تفویض برخی اختیارات به 
ایشان، کارشناسان شعب نیز مورد آموزش قرار گرفته تا بسیاری 
از امورات صدور بیمه نامه و الحاقیه به ایشــان تفویض گردد. 
این امر سبب شد تا ضمن تقویت نیروهای صف، سرعت عمل 
به پروسه صدور اضافه شود. ضمن تفویض امورات از ستاد به 
کارشناسان شعب، نیروهای ستادی در راستای نظارت، نوآوری 
محصول و خدمات تقویت شدندکه این موضوع منجر به سرعت 
بخشــیدن به امورات بیمه گذاران و پروسه صدور بیمه نامه ها 

و کاهش هزینه های اداری بیمه شد.

شــرکت بیمه »ما« در راســتای مشــتری مداری و ارائه 
خدمــات ویزه بــه بیمه گذارطرح های جدیــد را در زمینه 
پوشش بیمه آتش سوزی منازل مسکونی و نیز بیمه پوشش 
بیمه ای صنوف مختلف طراحی کرده است، هموطنان محترم 
میتوانند با پرداخت حق بیمه ای اندک اموال خود را به مدت 
یکســال تحت پوشش خطرات طبیعی نظیر زلزله و سیل و 
طوفــان وکلیه خطرات طبیعــی قراردهند. همچنین اثاثیه 
منزل مسکونی و یا موجودی کاالی آنان نیز در این طرحها 

پوشش کامل دارد. 
طی چند ســال گذشته کشــور ایران دستخوش حوادث 
طبیعی بسیاری بوده است و به عنوان ششمین کشور بالخیز 
جهان، چهارمین کشور از لحاظ بروز بالیای طبیعی در آسیا 
و دهمین کشــور زلزله خیز جهان شناخته شده است و هر 
ســاله به طور میانگین شــاهد حدود 10 تا 12 هزار زمین 
لرزه با مقیاس بزرگی بیش از یک ریشتر در مناطق مختلف 

کشور هستیم. به غیر از زلزله، حوادثی همچون سیل، طوفان، 
حرکت زمین، انفجار گاز و غیره نیز در مقیاس های بزرگ و 
کوچک به جان و مال هموطنان عزیزمان آســیب های جدی 

وارد کرده است.
شرکت بیمه »ما« در راستای ترویج فرهنگ بیمه در درجه 
اول وظیفه اطالع رسانی و آگاه کردن هم میهنان عزیز و در 
درجه دوم ارائه خدمات بیمه ای که ضامن حفظ ســرمایه و 

اموال ایشان است را بر عهده دارد.
در طول سال های گذشته بیمه »ما« با بررسی موانع فروش 
و مدیریت زنجیره تامین با هدف جلب رضایت هر چه بیشتر 
مشتریان و ارائه خدمات مناسب موفق به رشد 74,5 درصدی 
پرتفوی در رشته بیمه های آتش سوزی شده است. همچنین 
در جریان زلزله 1397/08/21 استان کرمانشاه کارشناسان 
این شــرکت بالفاصله پس از وقوع زلزله در منطقه حاضر و 
اقدام به ارزیابی خسارت هموطنان کردند ؛ با تاکید مدیر عامل 

شرکت، پرداخت خسارات در کوتاهترین زمان ممکن به بیمه 
گذاران و یا بازماندگان آنان در دستور کار قرار گرفت و چک 

خسارت در منطقه به دست زیاندیدگان رسید. 
ارائه نرخ های فنی و اخذ بهای خطر از مشتریان و پرداخت 
به موقع خسارت از اهداف شبکه فرآیندی مذکور بوده است. 
همچنین ارائه طرح های مختلف بیمه ای، بررسی ریسک ها 
به صورت حرفه ای، ارائه مشاوره به مشتریان بزرگ در زمینه 
مدیریت ریســک و کنترل عوامــل ایجاد خطر، آموزش های 
سیســتمی به شبکه فروش، تقویت و بهینه سازی ساز وکار 
نیروهای صف، هدایت شــبکه فروش به سمت تحلیل نقاط 
ضعف و قوت ریسک های انتخابی از عمده اقدامات راهبردی 

در پیشرفت و رشد این رشته بوده است.
در طرحهــای مذکور حتی فوت و نقص عضو خانواده بیمه 
گذار نیز تحت پوشــش می باشد که از جنبه های ارزنده این 

بیمه نامه محسوب می شود.
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z چرا باید بیمه بخریم؟
احساس امنیت، بنیادی و اصلی ترین نیاز بشر است و انسان 
نیــز از دیرباز به دنبال ایجاد امنیت برای خود و بســتگانش 

بوده است. 
بیمه در واقع اشــخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه 
ناخواسته ای می شــوند، قادر می سازد تا پیامدهای این وقایع 
ناگوار را جبران کنند. نگرانی های مردم در برابر مسائل زندگی 
که بســیار پرهزینه هم هســتند از دغدغه های بسیار جدی 
خانواده هاست و برهمین مبنا، بیمه از الزامات زندگی محسوب 
می شود و یکی از موثرترین شیوه ها برای مقابله با ریسک است 
و با خرید بیمه در واقع می توانیم ریســک ها و خطرهایی که 
ما را در زندگی روزمره تهدید می کند، به شرکت بیمه انتقال 
دهیم. یعنی با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه، مسئولیت 
مدنی خود را به بیمه گــر منتقل می کنیم تا در صورت وقوع 

حادثه ناخواسته و غیرعمد، جبران خسارت نماید.
z چه بیمه ای بخریم؟

ما می توانیم با توجه به نیاز و شــرایط، انواع پوشــش های 
بیمــه ای را برای خود و بســتگان اخذ نماییم؛ به عنوان مثال 
بیمه های آتش سوزی، مسئولیت، درمانی و یا انواع بیمه های 
عمر. مثال اگر می خواهیم آینده خود را تضمین کنیم و زندگی 
با رفاهی داشــته باشیم الزم است بیمه عمر و سرمایه گذاری 
خریــداری کنیــم و از مزایای بیمه ای و ســرمایه گذاری آن 
برخوردار باشیم و یا اگر دغدغه هزینه های گزاف درمان را داریم 
به ســراغ خرید بیمه های درمان تکمیلی برویم تا در صورت 
لزوم، شرکت بیمه هزینه های درمان را تمام و کمال پرداخت 

کند و دیگر دغدغه از این بابت نداشته باشیم. 
z از کدام شرکت بیمه بخریم؟

هر شرکت بیمه ای مدعی ارائه بهترین خدمات ممکن است 
بنابراین انتخاب شــرکت بیمه در چنین فضایی امر دشواری 

است، اما 
می توانیم با بررســی شاخص هایی به این نتیجه برسیم که 
کدام شــرکت بیمه جوابگوی نیازهای بیمه ای ماست. اولین 
شــاخص مهم برای انتخاب بیمه آرمان، توانگری مالی است. 
توانگری مالی نشــان دهندۀ میزان توانمندی مالی شرکت در 
مواجهه با حوادث و قدرت ایفای تعهدات اســت که نســبت 
آن را هر ســاله بیمه مرکزی که نهاد ناظر و حاکمیتی است، 

مشخص می کند.
شــرکت بیمه آرمان در حال حاضر در سطح یک توانگری 
مالی با نســبت 115 درصد اســت و این به معنای داشــتن 
ظرفیــت مطلوب در پذیرش ریســک و ایفای تعهدات جاری 
است. بنابراین، مشتریان این شرکت با خیال آسوده می توانند 
به بیمه آرمان اعتماد و ریســک های خود را به این شــرکت 
واگذار نمایند. بیمه آرمان همچنین در ارائه محصوالت متنوع 
بیمه ای به اشــخاص مختلف و صاحبان مشاغل دارای تجارب 

مفید و کافی است.
شاخص دیگر گستردگی شــعب و مراکز پرداخت خسارت 
در سراسر کشور اســت که بیمه آرمان از چنین ویژگی هایی 
هم برخوردار است و مشتریان به راحتی می توانند هنگام بروز 
خسارت به شعب و مراکز پرداخت خسارت این شرکت مراجعه 

و خسارت خود را دریافت نمایند.

z چرا بیمه آرمان ؟
شرکت بیمه آرمان در شــش ماهه اول سال 1397 حدود 
83 هزار فقره بیمه نامه صادر و بیش از 3,050 میلیارد ریال 
حق بیمه تولید کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال 
قبل60 درصد رشــد داشته اســت. طی این مدت، خسارت 
پرداختی نیز بیش از 836 میلیارد ریال اســت که نســبت به 
مدت مشــابه سال قبل 14 درصد رشد نشان می دهد. نسبت 
خسارت این دوره نیز معادل 27 درصد است که در مقایسه با 

سال قبل11 واحد کاهش دارد.
بیمه آرمان همچنین در ســال 96 بیش از 3,003 میلیارد 

ریال حق بیمه تولید کرد که در مقایسه با سال قبل ازآن 35 
درصد رشد داشته است. همچنین مجموع خسارت پرداختی 
این شــرکت در سال 96 بیش از 2,153 میلیارد ریال بود که 
در مقایســه با سال قبل از آن، 43 درصد رشد نشان می دهد 
که وقوع دو مورد خســارت زلزله استان های خراسان شمالی 
و کرمانشــاه علت این افزایش بوده است. نسبت خسارت سال 
96 نیز معادل 73 درصد بود که در مقایسه با سال قبل از آن 

چهار واحد رشد داشت.
z مسئولیت های اجتماعی

بیمه آرمان  در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی در دو 

بار سنگین خسارات زلزله بر دوش بیمه آرمان
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حادثه ناگوار زلزلۀ بجنورد وکرمانشــاه در سال96 
به صورت فعال ظاهر شــد و ضمن ارســال اقالم و 
کمک های انساندوســتانه به مناطــق زلزله زده و 
توزیع آنها در میان آسیب دیدگان، بالفاصله با اعزام 
تیم های کارشناســی و فنی به مناطق، به بررسی و 
ارزیابی خســارت واحدهای آســیب دیده از زلزله 
اهتمام ورزید و خســارت زیان دیدگان را در موعد 

مقرر پرداخت کرد.
بیمه آرمان همچنیــن در همین زمینه، با هدف 
توســعه فضای کســب و کار، برای نخستین بار به 
برگزاری رویداد استارتاپی در صنعت بیمه اقدام کرد 
که طی آن نخبگان و دانشــجویان باخالقیت خود، 
ایده هــای جدیدی برای تحول در فرآیندهای بیمه 
ارائه کردند که عملیاتی شدن آنها می تواند نقـــطه 
عطفی در ارائه محصوالت بیمه ای،کاهش هزینه ها و 

سرعت عمل در ارائه خدمات بیمه ای باشد.
z بیمه گذاران و خسارت های بزرگ

یکی از بیمه گذاران بزرگ بیمه آرمان بانک مسکن 
اســت که طرف قرارداد این شــرکت می باشد و بر 
اســاس تعهدات قانوني، تسهیالتي که براي مسکن 
مهر داده شده، مشــمول حوادث غیرمترقبه مانند 
زلزله مي شود. زلزله کرمانشاه، با توجه به گستردگی 
جغرافیایی و حجم خسارت، تلخ ترین اتفاق در سال 
1396 بود. بیمه آرمان در همان ساعت های نخست 
حادثه به یاری حادثه  دیدگان شتافت و کمک های 
انسان دوســتانه خود را به مناطق زلزله زده ارســال 
کرد. این شرکت بالفاصله وظیفه حرفه ای خود را در 
زمینه بازدید و ارزیابی پرونده های خسارت آغاز کرد 
و تیم های ارزیاب از واحدهای تحت پوشش)مسکن 
مهر( بازدید و با بررسی پرونده های خسارتی تاکنون 
360 میلیارد ریال خسارت در وجه بیمه گذار خود) 

بانک مسکن( واریز کرده است. 
در زلزله خراســان شمالی نیز که بیش از 2000 
واحد مسکونی در شهرک گلستانه بجنورد )مسکن 
مهر( تحت پوشش، آسیب دیدند، این شرکت پس 
از بررســی و ارزیابی پرونده خسارتی، 50 میلیارد 
ریال خســارت پرداخت کرد. بیمه آرمان همچنین 
طی سال های 96 و 97 به دو مصدوم در دو حادثه 
رانندگــی بیش از 17 میلیارد ریال خســارت دیه 

پرداخت کرده است.
z محصوالت و خدمات انحصاری بیمه آرمان

1- بیمه آرمان زندگی 
شــاید یکــی از مناســب ترین و منعطف تریــن 
محصوالت بیمه ای دنیا که بتواند یک فرد را از منظر 
خاص و مطمئنی تحت پوشش قرار دهد، بیمه عمر 
و سرمایه گذاری است که شرکت بیمه آرمان با ارائه 
این محصول در قالب “ آرمان زندگی” توانســته در 
همراهــی با فروش این نــوع بیمه در صنعت بیمه، 

گام موثری بردارد. 
در بیمۀ آرمان زندگی، بیمه گذار با در نظر گرفتن 
توان مالی و هدف خود از خرید بیمه نامه، مبلغی را 
به عنوان حق بیمه ســالیانه انتخاب می کند و بیمه 
آرمان در طول مدت بیمه، بخشــی از حق بیمه را 
به عنوان اندوخته بیمه نامه سرمایه گذاری کرده و 
صرف نظر از ســایر مزایای بیمه ای در پایان مدت 
بیمه نامه، ســرمایه قابل توجهــی را به بیمه گذار 

پرداخت می نماید.

z :مزایای بیمه ای
• سرمایه بیمه فوت: مجموع سرمایه فوت بیمه نامه 
و اندوخته سرمایه گذاری تشکیل شده تا زمان فوت. 

)قابل پرداخت تا 40 برابر حق بیمه(
• سرمایه فوت در اثر حادثه: پرداخت تا سه برابر 

سرمایه فوت به هر علت. 
• نقص عضو ناشــی از حادثه: پرداخت حداکثر تا 

یک برابر سرمایه فوت.
• معافیــت از پرداخت حق بیمــه در صورت از 
کارافتادگی کامل و دائم. )پرداخت حق بیمه هرسال 

به جای بیمه گذار تا20 سال(
• پرداخت مستمری درصورت ازکارافتادگی کامل 
و دائم تا سه برابر آخرین حق بیمه پرداختی به بیمه 

گذار تا 20 سال.
• پرداخت سرمایه پوشش امراض خاص به میزان 
50 درصد سرمایه فوت برای هر بیماری این پوشش 

حداکثر به میزان 500,000,000 ریال. 
• هزینه های پزشــکی ناشی از حادثه. ) به میزان 

10 درصد سرمایه فوت(
z : مزایای سرمایه گذاری 

• پرداخت سود حاصل از مشارکت در منافع عالوه 
بر سود تضمین شده در قرارداد. 

)میانگین سود قطعی تخصیص یافته به اندوخته 
بیمه نامه های عمر و زندگی طی 5 ســال گذشته 
22 درصد بوده که به حســاب اندوخته بیمه نامه ها 

واریز گردیده است(. 
• امکان دریافت وام از محل اندوخته بدون ضامن. 
• امکان برداشــت از اندوخته تا میزان 90 درصد 

اندوخته از پایان سال دوم. 
• امکان بازخرید بیمه نامه برابر اندوخته بیمه نامه 

و براساس سود قطعی. 
• معافیت مالیاتی اندوخته و ســرمایه فوت بیمه 

زندگی. 
• نداشــتن محدویت ســنی. ) از بدو تولد تا 75 

سالگی( 
• انعطاف پذیری و امکان تغییر شرایط بیمه نامه 

در ابتدای هر سال بیمه ای. 
• بهره منــدی اعضای خانواده از پوشــش های 
بیمه ای بدون پرداخت حق بیمه اضافی.) بیمه نامه 

طرح مشترک( 
• امکان نگهداری ســپرده در بیمه نامه عالوه بر 
حق بیمه و بهره مندی از منافع سرمایه گذاری آن. 
• پرداخت ســود روز شمار در صورت واریز حق 

بیمه زودتر از تاریخ سررسید پرداخت.
2- بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای رادیولوژیست ها 

z  بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای رادیولوژیست ها
امروزه بیمه مســئولیت مدنی حرفه ای پزشکان 
به خصوص مسئولیت مدنی حرفه ای رادیولوژیست ها، 
از اهمیت فراوانی در جوامع پزشکان برخوردار است.

این بیمه نامه، مســئولیت مدنی حرفه ای هر یک 
از رادیولوژیســت ها را در قبال بیمارانی که به علت 
خطا و یا کوتاهی در انجام امور تخصصی خود دچار 
صدمات جسمانی و روانی شــده و یا فوت نمایند، 

تحت پوشش قرار می دهد.
منظــور از بیمه گذاران در این نــوع بیمه نامه، 
پزشکان متخصص رادیولوژی، دستیاران رادیولوژی، 
فلوشیپ های مختلف رادیولوژی )تحصیالت تکمیلی 

پس از تخصص رادیولوژی( است.
تعهدات بیمه گر منحصر به مسئولیت حرفه ای بیمه 
گذار در مدت اعتبار بیمه نامه است، مشروط بر اینکه 
ادعای خسارت حداکثر ظرف 5 سال از تاریخ شروع 

بیمه نامه به بیمه گر اعالم شده باشد.
z  سایر با  قیاس  در  نامه  بیمه  این  مزیت های 

شرکت های بیمه:
1- چنانچه مسئولیت حرفه ای بیمه گذار )قصور، 
خطــا و...( در یکی از مراجع قانونی ذیصالح ) رأی 
دادگاههای کیفری و حقوقی، هیات بدوی یا تجدید 
نظر انتظامی نظام پزشکی، سازمان پزشکی قانونی، 
هیات حل اختالف نظام پزشکی یا دادگستری( تایید 
گردد، بیمه گر بدون رعایت انجام تشریفات نسبت به 

پرداخت خسارت اقدام می نماید.
2- از جمله پوشش های قابل توجه این بیمه نامه 
پوشــش پرداخت خســارت بدون رأی دادگاه در 
صورت احراز مســئولیت بیمه گذار اســت؛ بدین 
معنی که چنانچه مســئولیت بیمه گذار با توجه به 
اسناد و مدارک ارائه شده از نظر بیمه گر محرز شود، 
بیمه گر قبل از صدور رأی مراجع قانونی ذیصالح، با 
تحصیل موافقت بیمه گذار مدعی یا مدعیان، نسبت 

به پرداخت و تسویه خسارت اقدام می کند.
3- افزایش مهلت اعالم خســارت از 5 روز به 60 

روز از تاریخ اطالع بیمه گذار.
4- امکان ارائه پوشش تعدیل دیات سال های آتی.
5- امکان ارائه پوشش جبران هزینه های پزشکی 

ناشی از قصور رادیولوژیست.
6- پوشش عملکرد پرسنل فنی بخش رادیولوژی 
در انجــام امــور مرتبط با این رشــته )تزریق ماده 
کنتراســت و...(، در صورت محکومیت پزشــک در 
یکی از مراجع قانونی ذیصالح، تحت پوشــش این 

بیمه نامه خواهد بود.
7- مســئولیت حرفه ای و حقوقی بیمه گذار در 
ارتباط با خطا، قصور و... ناشــی از عدم تشــخیص 
بیماری و یــا ناهنجاری جنین، عوارض ناشــی از 
روش هــای رادیولــوژی مداخلــه ای، تزریق ماده 
کنتراســت و سایر موارد مرتبط با رشته رادیولوژی 
که در مراجع ذیصالح قانونی منجر به محکومیت و 
پرداخت خسارت موردی یا مستمر بیمه گذار گردد، 

مشمول این بیمه نامه خواهد بود.
8- در صــورت انجام عملیــات خارج از تخصص 
حرفه ای بیمه گذار در مواقع اضطراری و اورژانسی، 
خسارت وارده در صورت تایید سازمان نظام پزشکی، 

تحت پوشش بیمه نامه است.
9- بــا توجه بــه اینکه امکان اطاله دادرســی و 
طوالنی شدن زمان صدور رای دادگاه ها )کیفری و 
حقوقی( و یا هیات های انتظامی نظام پزشکی و اداره 
کل پزشــکی قانونی، وجود دارد؛ بیمه گر متعهد به 
جبران خسارت موضوع بیمه نامه به منظور افزایش 
دیه روز حداکثر به میزان 20درصد تعهد خریداری 
شده بابت افزایش دیه چهار سال آتی از تاریخ صدور 

بیمه نامه است.
10- همــه دعاوی بیماران و یا صاحبان حق آنها 
علیه رادیولوژیســت که عملیــات درمانی منجر به 
خسارت در مدت اعتبار بیمه نامه رخ داده باشد، به 
مدت چهار ســال پس از انقضای بیمه نامه تا سقف 

تعهدات بیمه نامه مشمول پوشش بیمه ای است.

زلزله کرمانشاه، با توجه 
به گستردگی جغرافیایی 

و حجم خسارت، 
تلخ ترین اتفاق در سال 
1396 بود. بیمه آرمان 

در همان ساعت های 
نخست حادثه به 

یاری حادثه  دیدگان 
شتافت و کمک های 

انسان دوستانه خود را به 
مناطق زلزله زده ارسال 

کرد

هر شرکت بیمه ای 
مدعی ارائه بهترین 
خدمات ممکن است 

بنابراین انتخاب شرکت 
بیمه در چنین فضایی 

 امر دشواری است، اما 
می توانیم با بررسی 
شاخص هایی به این 

نتیجه برسیم که کدام 
شرکت بیمه جوابگوی 

نیازهای بیمه ای ماست. 
اولین شاخص مهم برای 

انتخاب بیمه آرمان، 
توانگری مالی است. 
توانگری مالی نشان 

دهندۀ میزان توانمندی 
مالی شرکت در مواجهه 

با حوادث و قدرت 
ایفای تعهدات است که 

نسبت آن را هر ساله 
بیمه مرکزی که نهاد 

ناظر و حاکمیتی است، 
مشخص می کند
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سندیکای بیمه گران ایران به عنوان نهاد صنفی و حرفه ای 
در فضای کســب وکار بیمه به ویژه در دهه اخیر جایگاهی 
تأثیرگذار داشته است، در طی یکسال گذشته نیز با حفظ 
اســتقالل، تالش نموده با یک برنامــه راهبردی و با بهره 
بردن از تجارب ارزنده مدیران صنعت بیمه و کارشناســان 
آن در قالب کمیسیون ها و کارگروه های تخصصی، گام های 
مؤثری برای توســعه صنعت بیمه کشــور و دفاع از حقوق 

بیمه گران بردارد.
z  در این راستا همواره چارچوب و اهداف مندرج در

اساسنامه از جمله:
• ایجاد، حفظ و توسعه همکاری بین اعضا

• تالش در جهت توسعه و ترویج فرهنگ بیمه
• کوشــش برای ارتقا توان تخصصی کارکنان مؤسسات 

بیمه و
• ســعی در افزایش کارایی و بهره وری اعضا، حمایت از 

حقوق و منافع صنفی اعضاء
 مدنظر بوده است. سندیکا همچنین تالش نموده است تا 
وظایف ذیل را که در اساسنامه به آن اشاره شده، انجام دهد:

• اظهارنظر درباره مسائل مرتبط با اهداف سندیکا
• بررسی اطالعات مربوط به بازار بیمه

• انتشار نشریات تخصصی و عمومی
• پیشنهاد تغییر یا اصالح آیین نامه های مربوطه

• کوشش برای آشنا کردن مردم با مزایای بیمه و
• ارتقا سطح فرهنگ بیمه در جامعه

در یکسال گذشــته سندیکای بیمه گران ایران عالوه بر 
فعالیت های جاری از جمله برگزاری جلسات، کمیسیون ها، 
شورای عمومی و سایر جلسات مشترک با شرکت های بیمه، 
توانست با همراهی شرکت های عضو اقدامات قابل توجهی از 
جمله ارتباط مســتمر با کمیسیون اجتماعی هیئت دولت 
در راســتای انعکاس نظرات شرکت های بیمه در خصوص 
آیین نامه های بیمه شخص ثالث، ارتباط و پیگیری مستمر 
با دولت و مجلس در خصوص معافیت فعالیت های بیمه ای 
از مالیات بر ارزش افزوده، تشــکیل شــوراهای هماهنگی 
استانی و بازطراحی و تقویت ساختار سندیکا را انجام دهد. 
همچنین با تصویب خرید ســاختمان جدید برای سندیکا، 
توســط شورای عمومی پس از بررسی گزینه های مختلف، 
مبایعه نامه خرید ساختمان بیمه ایران واقع در میدان گلها 
منعقد گردید که با تصمیم کمیسیون راهبردی و با توجه 
به وضعیت فعلی ســاختمان، احداث ساختمان جدید در 

دستور کار قرار گرفته است.
در ادامه مشــروح مباحث و اقدامات انجام شده در ارکان 

مختلف سندیکا آورده شده است.
z تعامالت سندیکا با نهاد ناظر

بررسی و بازنگری آیین نامه های شورای عالی بیمه:
• ارائه پیشنهادات اصالحی در خصوص نمونه اساسنامه 

شرکت های بیمه به بیمه مرکزی
• ارائه پیشــنهادات و اصالحات مربــوط به آیین نامه ها 

و پاسخ به استعالم های بیمه مرکزی در موضوعات فنی:
• بحث و بررسی در مورد آیین نامه حاکمیت شرکتی

• بحث و اعالم نظــر در خصوص آیین نامه های اجرایی 
قانون بیمه شخص ثالث

• اعالم پیشــنهادات در خصوص آیین نامه شورای عالی 
بیمه در مورد بیمه درمان )شماره 74(

• بحــث و اعالم نظر در خصوص آیین نامه های شــماره 
4/75 )مکمل تنظیم امور نمایندگی بیمه( و 1/92)مکمل 
کارگزاری رسمی بیمه مستقیم(، آیین نامه شرایط عمومی 
بیمه مســئولیت مدنی حرفه ای کارفرما در قبال کارکنان 
)شماره 80(، اصالح آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری 
)شــماره 68(، اصالح آیین نامه مقــررات تعیین حق بیمه 
کلیه رشــته های بیمه ای )آیین نامه شــماره 81(، بررسی 
اصالحات پیشــنهادی ضوابط تأســیس مؤسســات بیمه 
غیردولتی )آیین نامه شــماره 40(، آیین نامه نحوه محاسبه 
و نظارت بر توانگری مالی مؤسســات بیمه )شــماره 69(، 
آئین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه و موارد پیشنهادی 
جهت اصالح شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل )آیین نامه 
53(، پیش نویس آیین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه 

زندگی و مستمری.
z :سایر موارد

• کمک در راه اندازی سیســتم کد یکتا و اجرایی شدن 
آن در کلیه شرکت ها با برگزاری جلسات متعدد با مدیران 

اتومبیل و IT سندیکا
• همــکاری در خصوص فروش بیمه نامه آنالین و تهیه 

دستورالعمل اجرایی پیشنهادی به بیمه مرکزی
• بررســی طرح تبدیل بیمه نامه شخص ثالث کاغذی به 

کارت هوشمند و حذف کوپن
• برگزاری جلســات مشــترک با مدیران فنی و مدیران 

روابط عمومی
 اقدامات مرتبط با قوانین و مقررات کشور و ارتباط 

با سایر سازمان ها:
• حضور در کمیســیون های تخصصی مجلس شــورای 
اســالمی و تالش در جهت حذف مالیات بر ارزش افزوده 

رشته های مختلف بیمه ای در قانون مربوط.
• پیگیری در خصوص اخذ عوارض شهرداری ها از فروش 

بیمه نامه در استان ها
• برگزاری جلســات متعدد با کارگروه آتش ســوزی با 
ســازمان مدیریت بحران کشور برای تدوین بیمه نامه های 

زلزله
• بررســی ماده )2( الحاقی به قانون حداکثر استفاده از 
توان تولیدی و خدماتی و تأمین نیازهای کشــور و تقویت 
آن ها در امر صادرات و اصالح ماده )104( قانون مالیات های 

مستقیم
• همــکاری در تدوین ســند ارزیابی ریســک ملی به 

درخواست سندیکای شرکت های ساختمانی ایران
• اعــالم نظر در خصــوص طرح معاونــت اجتماعی و 
پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در رابطه با ســازوکار 
متناســب به منظور برهم زدن بازارهــای خرید و فروش 

اموال مسروقه
• اعالم نظر در خصوص موضوع بهره مندی از ظرفیت های 
صنعت بیمه در جهت جبران خســارت های ناشی از بالیا 
به شبکه های حمل و نقل ریلی و جاده ای طبق درخواست 
مرکز تدوین مقررات ایمنی حمل و نقل، پدافند غیر عامل 

و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی
• ایجاد هماهنگی با کلیه شــوراهای هماهنگی استان ها 
برای مشارکت در امر کمک رسانی در مناطق زلزله زده استان 
کرمانشاه که این امر موجبات رضایت مقامات استانداری و 

استان کرمانشاه را فراهم نمود.
• حضور دبیرکل ســندیکا در جلســات هیئت نظارت 

صندوق خسارت های بدنی
• همکاری و تعامل با سازمان پزشکی قانونی کشور: در 
سال 96 سندیکا با عنایت به قانون بیمه شخص ثالث مصوب 
سال 95 به منظور حسن اجرای برخی از تکالیف مقرر در 
این قانون برای پزشــکی قانونی با برگزاری جلسات متعدد 
به اجرای مطلوب قانون کمک نموده و باتوجه به توافق به 
عمل آمده مقرر گردید کارگروهی ویژه متشکل از مدیران 
و کارشناسان سندیکا و سازمان پزشکی قانونی راه اندازی 
شود که به طور مستمر بر حسن اجرای تکالیف کمک کند.
• همکاری با قوه قضائیه: به منظور بررسی ضرورت یا عدم 
ضرورت مجتمع های قضایی ویژه امور بیمه ای در تهران و 
چند اســتان بزرگ در سال 96 جلساتی با مقامات این قوه 
برگزار گردید و پیش نویس تفاهم نامه ســه جانبه )بیمه 

مرکزی، قوه قضائیه و سندیکا( تهیه گردید.
 تشکیل شوراهای هماهنگی استانها

نظر به ضرورت ایفای نقــش فعال تر و هماهنگ صنعت 
بیمه در اســتان ها و حضور نمایندگان صنعت در شوراها و 
جلسات استانی مربوط، جهت طرح و پیگیری دیدگاه های 
صنعت بیمه و با توجه به فقدان تشــکیالت خاص در این 
مــورد و همچنین کمک به منظور توســعه فرهنگ بیمه و 
افزایش ضریب نفوذ بیمه در اســتان ها و ایجاد هماهنگی 
و وحدت رویه در اجرای اصول بیمه گری و توســعه بازار 
و تعامل با مسئولین اســتان، شورای هماهنگی بیمه های 
بازرگانی اســتان ها که طی نامه شماره 51449/100/95 
مورخ 95/10/6 مورد تأکید بیمه مرکزی ایران نیز قرارگرفته 
اســت، به عنوان یکی از برنامه های اصلی سندیکا در سال 

96 تعریف گردید.
به همین منظور با حضور نمایندگان ســندیکا در تمامی 
استان ها به صورت منظم انتخابات شورای هماهنگی استانی 
برگزار گردیده و احکام هیئت رئیسه هر استان صادر گردید. 
به منظور دستیابی به اهداف شوراهای هماهنگی استانی، در 
اولین اقدام از این شــوراها درخواست شد تا برنامه فعالیت 
یک ساله خود را تدوین نمایند تا بدین طریق بتوان فعالیت 

آن ها را مورد ارزیابی و رصد قرار داد. 

خالصه گزارش عملکرد سندیکای بیمه گران ایران طی یکسال گذشته

صدای واحد بیمه
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اهم موضوعات و مصوبات شورای عمومی

موضوعات و مصوباتردیف

بحث و تبادل نظر پیرامون بیمه های درمان تکمیلی و ضرورت بررسی راهکارهای کاهش هزینه 1
و ضریب خسارت این رشته

انتخاب نماینده سندیکا جهت عضویت در هیئت حل اختالف موضوع ماده )29( قانون بیمه 2
شخص ثالث مصوب سال 95

انتخاب یک نفر از اعضای شورای عمومی جهت عضویت در کمیسیون راهبردی سندیکا3

بحث و تبادل نظر و بررسی پیشنهاد شرکت سهامی بیمه ایران در خصوص سامانه صدور بیمه 4
نامه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر خودروسازان )ایران خودرو و سایپا(

استماع گزارش دبیر کارگروه تخصصی درمان سندیکا در خصوص راهکارهای پیشنهادی به 5
منظور کاهش و کنترل ضریب خسارت بیمه درمان تکمیلی

6
ارائه گزارش پروژه »سامانه تجمیع و تخصیص اطالعات خودرویی شرکت سهامی بیمه ایران 

)راهبر کنسرسیوم( جهت تقسیم پورتفوی خودروهای صفرکیلومتر خودروسازان به نسبت های 
مورد نظر جهت صدور بیمه نامه های شخص ثالث

استماع گزارش رئیس کمیسیون راهبردی سندیکا در خصوص طرح پیشنهادی کمیسیون 7
مذکور برای صدور بیمه نامه خودروهای صفرکیلومتر

بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص گزارش حسابرس و بازرس قانونی سندیکا در ارتباط با 8
ترازنامه و صورت های مالی منتهی به )29( اسفندماه سال 95

انتخاب بازرس و حسابرس سندیکا برای سال مالی 996

بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص برنامه و بودجه پیشنهادی سال 96 سندیکا10

بحث و تبادل نظر پیرامون راهکارهای اجرایی به اشتراک گذاشتن اطالعات شرکت های بیمه به 11
منظور پیشگیری و جلوگیری از تقلبات در بیمه شخص ثالث

بحث و تبادل نظر پیرامون اجرای آیین نامه «ضوابط جابجایی کارکنان شرکت های بیمه» 12
مصوب سال 1389 شورای عمومی

انتخاب رئیس کمیسیون فنی سندیکا با توجه به خاتمه مدت مأموریت ایشان13

14
بحث و تبادل نظر پیرامون رأی دیوان عدالت اداری در ارتباط با معافیت بیمه گذاران بیمه های 

درمان تکمیلی از مالیات بر ارزش افزوده )موضوع ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 9253 
مورخ 1390/7/9 سازمان امور مالیاتی کشور(

استماع گزارش کمیسیون مالی سندیکا در خصوص پیش نویس اصالحیه آیین نامه «نحوه 15
محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه )شماره 69(»

بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم در خصوص کاهش حق عضویت ثابت شرکت های بیمه مناطق 16
آزاد بر اساس پیشنهاد کمیسیون راهبردی سندیکا

17
استماع گزارش مالی مدیرعامل بیمه ایران )راهبر کنسرسیوم( در خصوص وصول مطالبات 

کنسرسیوم از خودروسازان )ایران خودرو و سایپا( در ارتباط با صدور بیمه نامه شخص ثالث 
خودروهای صفرکیلومتر

گزارش دبیرکل سندیکا در خصوص انعقاد مبایعه نامه ملک خریداری شده برای سندیکا از 18
شرکت بیمه ایران

استماع گزارش دبیرکل سندیکا پیرامون تشکیل شورای هماهنگی استانها و انتخاب هیئت 19
رئیسه شوراهای مذکور

استماع گزارش نماینده سندیکا در شورای عالی بیمه پیرامون مصوبات شورای مذکور20

21
بحث و تبادل نظر پیرامون مفاد بخشنامه بیمه مرکزی در خصوص ممنوعیت شرکت های بیمه 

از حضور در مناقصاتی که بیمه گذار درخواست اخذ تضمین جهت حسن اجرای قرارداد از 
بیمه گر می نماید.

بحث و تبادل نظر پیرامون نحوه ذخیره گیری پایان سال مالی شرکت های بیمه و نسبت کفایت 22
بدهی )موضوع پیشنهاد مدیرعامل بیمه میهن(

بحث و بررسی موضوع افزایش دیه در سال 97 و انتخاب استراتژی مناسب به منظور کاهش 23
تبعات این افزایش در وضعیت بیمه شخص ثالث

بررسی ضرورت تدوین نظامنامه و سازوکار مناسب جهت پرهیز شرکت های بیمه از اعمال 24
نرخ های غیر فنی

طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 97 سندیکای بیمه گران ایران25

عرضه »عمراندوخته دار امید« 
بیمه کارآفرین در آستانه روز بیمه

»بیمه نامه عمراندوخته  دار امید« در سه حوزه از 
ریسک های »فوت«،»امراض خاص« و »ازکارفتادگی« 
بیمه شده را تا ســقف سرمایه 500 میلیون تومان 
پوشش می دهد که این نوید از رویکردی جدید در 
تحریک تقاضای بازار دارد و می تواند موثرتر از قبل، 
نهاد خانواده و جامعه را حمایت نماید. عباس اسالمي، 
در آستانه 13 آذر گرامیداشت روز ملی بیمه، محصول 
جدید بیمه کارآفرین را معرفی کرد. معاون فنی مدیر 
عامل در بیمه های زندگی این شرکت اظهار داشت: 

شــرکت بیمه کارآفرین در ابتدای سال جاری برنامه راهبردی خود در بیمه های 
زندگی را در قالب طرح تحول و با عنوان »کارآفرین1400« تدوین کرد.

وی گفت: در این برنامه راهبردی سه ساله به ترتیب درخصوص مهندسی مجدد 
»محصول« و »فرآیندها«، توسعه خدمات جدید درحوزه »مدیریت ارتباط وخدمات 
مشتریان« و همچنین بازنگری در»ساختار و سازمان فروش«، راهبرد های مدون 
تعریف شده است. اســالمی تصریح کرد: بیمه نامه جدید شرکت بیمه کارآفرین 
بــا عنوان »بیمه نامه عمراندوخته دار امید«طی ماه آتی رونمایی و به بازار عرضه 
می شــود. این بیمه نامه دارای ویژگی های منحصر به فردی است. درطراحی آن 
ســعی شده با تکیه بر مطالعات انجام شده و به کمک شبکه فروش حرفه ای این 
شــرکت، به نیازهای واقعی بازار توجه شود. معاون فنی بیمه کارآفرین افزود: در 
این بیمه نامه با تمرکز بیش از گذشــته به خطرات ناشی از ابتال به»انواع مختلف 
بیماری های خاص« که  امروزه کیان خانواده را با هزینه های ســنگین خود تهدید 

می کنند، توجه ویژه شده است.
وی گفت: پوشش امراض خاص در»بیمه نامه عمراندوخته دار امید« ضمن اینکه 
از بدو تولد تا شــصت و پنج سال تا دو برابر سرمایه فوت و تا سقف 500 میلیون 
تومان ارائه می گردد، »بسته تکمیلی امراض خاص« نیز به این پوشش اضافه شده 
که تنوع خطرات تحت پوشــش را از پنج مورد فعلی در صنعت بیمه به بیســت و 

یک مورد افزایش داده است.
برخی از خطرات تحت پوشــش شــامل: هپاتیت ب، هپاتیت سی، اچ آی وی/ 
ایدز، پارکینسون، آلزایمرودمانس، نارسائی حاد کلیوی/دیالیز، ام اس، کما، مننژیت، 

بیماری های نورون های حرکتی، نابینائی وناشنوائی کامل می باشند.
وی در ادامه افزود: از دیگر ویژگی های »بیمه نامه عمراندوخته دار امید« می توان 
به نحوه ارائه پوشش »ازکارفتادگی« اشاره کرد. براساس ظرفیت های آئین نامه 84 
شــورایعالی بیمه، این پوشش تا چهار برابر سرمایه فوت و تا میزان 500 میلیون 
تومان از سن چهار سالگی تا هشتاد سالگی با لحاظ برخی شرایط ارائه می گردد. 
»بیمه نامه عمراندوخته  دار امید« در ســه حوزه از ریســک های »فوت«،»امراض 
خاص« و »ازکارفتادگی« بیمه شده را تا سقف سرمایه 500 میلیون تومان پوشش 
می دهــد که این نوید از رویکردی جدید در تحریک تقاضای بازار دارد و می تواند 
موثرتر از قبل، نهاد خانواده و جامعه را حمایت نماید. معاون فنی بیمه کارآفرین 
با تاکید بر اینکه صیانت از حقوق بیمه گذاران بیمه هاي زندگي به اتکاي استقرار 
زیرساخت هایي نظیر فرآیندهاي حسابداري کارا و بستری نوین از فناوری اطالعات 
ممکن خواهد شــد، گفت: خوشــبختانه با راه اندازی »سایت تخصصی بیمه های 
زندگی« مي توان در راستای راهبرد رسوخ در بازار ضمن ایجاد شفافیت بیشتر و 
حسابدهي برخط، از ارائه خدمات تکمیلی و سایر بیمه نامه های مورد نیاز خانوار 

به بیمه گذاران فعلی نیز اطمینان حاصل کرد.
اسالمی با تصریح این موضوع که در بیمه هاي بلندمدت، نقش خدمات پس از 
صدور و نیز رعایت حقوق مشتریان بسیار اهمیت دارد، اظهار کرد: یکي از ویژگي 
هاي منحصر به فرد شــرکت بیمه کارآفرین توجه ویژه به بیمه های عمر اندوخته 
دار و پیشــگامی در ارائه محصول یونیورسال الیفuniversal life بوده به نحوی 
که همواره در طی 15 سال گذشته سهم بیمه های زندگی در پرتفوی این شرکت، 
تا میزان 50 درصد محقق شده است. دستیابی به این مزیت و کیفیت از ترکیب 
پرتفو که با استاندارد های جهانی همخوانی دارد، اتفاق نمی افتاد مگر در سایه اتکاء 
به کارشناســان متخصص و شبکه فروش حرفه ای. اسالمی در پایان ضمن تشکر 
خاطرنشــان کرد: اطالعات تکمیلی درخصوص »محصول«، »فرآیندهای جدید« 

و بسته های تشویقی بیمه گذاران، در آینده نزدیک اطالع رسانی خواهد شد.
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بیمه های مسئولیت 
ممکن  است  براثر غفلت  یا قصور فردي ، خساراتي  مالي  و جاني  به  اشخاص  ثالث  وارد شود. که  در نتیجه ، آن  فردمحکوم  به  پرداخت  

غرامت  به  اشخاص  ثالث  شود; در مواردي  نیز مسئولیت  و یا خساراتي  ناشي  از تولید، ساخت ،اداره  و مدیریت  و یا ارائه  خدمات  
سرویس  و نگهداري  در مورد اشخاص  ثالث  وجود دارد )حتي  در مورد منازل مسکوني (; ممکن  است  بواسطه  امور شغلي  از قبیل  

بازسازي ، پذیرایي ، ساخت  و تولید در بعضي  مواقع  خسارات جاني  و مالي  سنگیني  به  افراد وارد آید که  مسئولیت  این  موارد متوجه  
کارفرماست ; غفلت  فردي  ممکن  است  منجر به خسارت  مالي  یا صدمه  جاني  به  شخص  یا اشخاص  ثالث  گردد و شخص  خاطي  مسئول  

جبران  خسارات  و صدمات وارده  است . به  همین  منظور وجود بیمه اي  مانند بیمه  مسئولیت  مي تواند حائز اهمیت  خاصي  باشد. 
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در سال هاي  اخیر بیمه های مسوولیت   داراي  رشد و گسترش  
باالیي  بوده  است . خسارات  ناشي  از مسئولیت  براثر عمل  اشتباه  
و غفلت آمیز یک شخص  حقیقي  و یا حقوقي  که  در انجام  کاري  
کلیه  اقدامات  احتیاطي  را رعایت  نکرده  واقع  مي شــود. الزم  به  
توضیح است  که  بیمه نامه هاي  مسئولیت  در هیچ  موردي  در قبال  
اقدامات  و اعمال  عمدي  بیمه گذار که  منجر به  خسارات  مالي و 
جاني  شــود، پوشــش  ارائه  نمي دهد. زیرا حادثه  بیمه پذیر، به  
حادثه اي  اطالق  مي شود که  اتفاقي  باشد. به  همین  دلیل خسارات  

عمدي ، خارج  از تعهد این  نوع  بیمه نامه  قرار مي گیرد.
از انواع  بیمه نامه هاي  مسئولیت  مي توان  بیمه نامه هاي  مسئولیت  
مالکان  مستغالت ، مستاجران ، تولید کنندگان ،مقاطعه کاران  و 

بیمه  مسئولیت  آسانسور و مسئولیت  حرفه اي  را نام  برد.
z  بیمه نامه  مسئولیت  مدني  حرفه اي  پزشکان

پوشــش  این  نوع  بیمه نامه  عبارت  است  از جبران  مسئولیت  
مدني  بیمه گذار ناشي  از قصور و تقصیر وي  در انجام  امورپزشکي  
که  منجر بــه  وارد آمدن  صدمات  جســماني ، رواني  و یا فوت  

اشخاص  ثالث  شود.
مواردي  که  خارج  از تعهد بیمه گر است  و غرامت  یا خسارتي  

پرداخت  نمي شود :
- خسارات  ناشي  از درمان  یا عمل  جراحي  خارج  از تخصص  

بیمه گذار.
- خسارات  ناشي  از هرگونه  معالجه ، مداوا و یا عمل  جراحي  
توســط بیمه گذار در صورتي  که  وي  از مواد مخدر یاداروهاي  

خواب آور و یا مشروبات  الکلي  استفاده  کرده  باشد.
- غرامت ناشــي ازهرگونه معالجه ، مــداوا ویاعمل جراحي که  

خالف قوانین  و مقررات  جاري  کشور باشد.
- غرامت  ناشي  از هرگونه  بیهوشي  عمومي  که  خارج  از درمانگاه  

یا بیمارستان  انجام  شده  باشد.
- غرامت  ناشي  از دعاوي  اشخاص  ثالث  در خصوص  عدم النفع 

- غرامت  ناشي  از انجام  معالجه ، مداوا و یا عمل  جراحي  نسبت  
به  منسوبین  درجه  یک  

- غرامت  ناشي از انجام  هرگونه مداوا، معالجه  و یا عمل جراحي  
به منظور زیبایي .

در ایــن  نوع  بیمه نامه  تعهد بیمه گــر در هر مورد محدود به  
جبران  غرامت  مسئولیت  مدني  بیمه گذار براساس  حداکثرسقف  
مندرج  در بیمه نامه  است . الزم  به  توضیح  است  که  در مورد این  
بیمه نامه  حداکثر ســقف  تعهدات  مالي  براي  جرح و فوت  باید 
به نحوي  تعیین  شود که  منطبق با آراءصادره  از محاکم  و مراجع  

ذیصالح  قانوني  باشد.
چند نمونه از حق بیمه های مسوولیت مدنی 

حرفه ای پزشکان: 
پزشک بیهوشی – برای اولین بار برای یک سال مبلغی بین 
یک میلیون و 600 هزار تومان می پردازد. تعهدات بیمه گر دراین 
بیمه نامه دیه ماه های عادی 231 میلیون تومان و ماه های حرام 

308 میلیون تومان می باشد.
این رقم برای پزشک زنان و زایمان – جراح عمومی- متخصص 
مغز و اعصاب نبرای صدور اولیه یز همین یک میلیون و 600 

هزار تومان با همان پوشش هاست.
اگر خسارت داشته باشید، حق بیمه افزایش می یابد. 

z کارفرما در مقابل کارکنان
 این بیمه مسئولیت قانونی شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از 
شغل کارفرما را در قبال جرح بدنی کارکنان تحت پوشش قرار 
می دهد که شامل مشاغل صنعتی ،خدماتی و بازرگانی می باشد.

براساس این بیمه افرادی که در واحدهای صنعتی ،تولیدd یا 

در بخش خدمات فعالیت می کنند با خطرات و حوادث بسیار 
زیادی مواجه هستند که غالبا”مسئولیت جبران خسارت ناشی از 
این حوادث برعهده کارفرمایان است.مثل :شکست ماشین آالت 
،حوادث ناشی از عدم استفاده صحیح از ابزارآالت و ماشین های 
صنعتی ،عدم رعایت مسائل ایمنی ،برق گرفتگی ،آتش سوزی 
و خســارات مرتبط با خط تولید و انبارداری ،سقوط باالبرها و 
آسانسور و ده ها موارد مشابه دیگر از جمله خطرات و حوادثی 
هستند که هر کدام به نوبه خود می تواند خسارت مالی و جانی 
سنگینی برجای گذارند که اکثر مسئولیت جبران آنها بر عهده 
کارفرمایان است.این شرایط موجب شد تا شرکت های بیمه ای 
با ارائه این بیمه پاســخ مناســبی برای رفع نیاز کارفرمایان به 

انتقال ریسک ارائه دهند.
z متصدیان حمل و نقل بین المللی

این بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل را در قبال ارسال 
کنندگان و یا صاحبان کاال ناشی از فقدان و یا خسارات وارده 
به کاال که متصدی حمل و نقل براســاس مواد 377 الی 394 
قانون تجارت و به موجب بارنامه های صادره ،مســئول جبران 

آنها شناخته می شود را تحت پوشش قرار می دهد.
z سازندگان ابنیه

 این بیمه مســئولیت سازنده ساختمان را در مقابل صدمات 
جســمانی وارد به کارکنان که ناشی از وقوع حوادث حین کار 
باشد در محدوده مکانی مشخص جبران می نماید.از این بیمه 
بیشتر جهت ساخت و سازهای شهری دارای پروانه ساختمانی 

استفاده می شود.
پوشــش این بیمه جبران هزینه های پزشکی و غرامت فوت 
و نقص عضو براســاس دیه می باشد.مثال” چنانچه کارگری در 
حین انجام عملیات ســاخت و ساز در اثر حادثه فوت نماید یا 
دچار نقص عضو گردد و سازنده ساختمان مسئول شناخته شود 

بیمه گر خسارت وارده را جبران می نماید.
مالک محاســبه حق بیمه ،مدت بیمــه ،کل متراژ زیر بنا و 
تعداد طبقات ســاختمانی در دســت احداث می باشد و جهت 
فعالیتهای عمرانی مدت بیمه و ضریب نیروی کار شــاغل در 

پروژه ها می باشد.
z مسوولیت حرفه ای

 هر فرد به تبع شــغل و حرفه خود ممکن اســت خسارات 
جانی و مالی به افراد مرتبط با حرفه خود وارد نماید. بیمه های 
مســئولیت مدنی حرفه ای ضامنی برای جبران خسارات ناشی 

از شغل و حرفه افراد می باشند.
z  بیمه مسئولیت حرفه ای مسئول فنی بیمارستان ها، کلینیک ها

و درمانگاه ها
ایــن بیمه نامه غرامت فوت و نقــص عضو وارد به بیماران را 
که ناشی از تقصیر یا سهل انگاری مسئول فنی )در چهارچوب 
وظایف محوله از جانب وزارت بهداشــت و درمان در محدوده 
بیمارستان( می باشد، جبران می نماید. ادعاهای حقوقی علیه 
مراکز درمانی به علل عدم کارایی، فقدان و یا نقص در امکانات 
پزشــکی، تجهیزات فنی، تاسیساتی، تغذیه نادرست در مدت 
مداوا، جراحی و دوران بســتری بیمار که منجر به خســارات 

بدنی بیماران گردد، تحت پوشش این بیمه نامه خواهد بود.
z  قبال بیمه مسئولیت مدیران مجموعه های ورزشی در 

مراجعه کنندگان
این بیمه نامه خســارات جانــی وارد بــه مراجعه کنندگان 
)ورزشکاران و افراد همراه( در محدوده مجموعه ورزشی ناشی 
از مســئولیت بیمه گذار را جبران می نماید. خســارات وارد به 
تماشــاگران نیز تحت پوشــش این بیمه نامه قرار دارد. شایان 
ذکر اســت خساراتی که مسئولیت آن بر اساس قانون بر عهده 

بیمه گذار نباشد، تحت پوشش این بیمه نامه نیست.
بیمه مسئولیت حرفه ای هتلداران و مدیران واحدهای اقامتی

ایــن بیمه نامه خســارات جانی و مالی وارد به مســافران و 
میهمانان هتل یا واحد اقامتی ناشی از مسئولیت مدیر هتل یا 

واحد اقامتی را جبران خواهد کرد.
بیمه مســئولیت حرفه ای مدیران شــهربازی ها و مکان های 

تفریحی در قبال استفاده کنندگان از دستگاه های شهربازی
این بیمه نامه خســارات جانی شــامل فوت و نقص عضو و 
هزینه های پزشکی وارد به استفاده کنندگان از امکانات شهربازی 
یا اماکن تفریحی که ناشــی از مسئولیت مدیر مجموعه باشد، 

را جبران می نماید.
z  بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران و مربیان مهدکودک ها در

قبال کودکان
در صــورت وقوع حادثــه برای کودکان تحــت مراقبت در 
مهدکودک، که ناشی از مسئولیت مدیر مهدکودک و یا مربیان 
باشد، خسارت وارده، از طریق این بیمه نامه جبران خواهد شد.

z  بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر
ساختمان

در این بیمه نامه خســارت جانــی و مالی وارد به کارگران و 
اشخاص ثالث ناشی از مســئولیت حرفه ای مهندسین طراح، 
محاســب و ناظر که دارای پروانه اشــتغال از وزارت مسکن و 
شهرسازی باشــند، در حیطه فعالیت ساختمان سازی جبران 

می گردد.
z بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران آژانس های مسافرتی

چنانچه برای افراد شــرکت کننده در اردو/تورهای سیاحتی 
و زیارتــی، حادثه ای رخ دهد و این حادثه ناشــی از تقصیر یا 
ســهل انگاری مدیر یا مســئول اردو/تور باشــد، این بیمه نامه 

خسارات جانی وارد به زیاندیده را جبران می نماید.
z  بیمه مسئولیت حرفه ای شرکت های نصب و نگهداری

آسانسور و پله برقی
در این بیمه نامه جبران خسارت های جانی وارد به سرنشینان 
آسانســور تحت پوشش می باشــد منوط به اینکه مسئولیت 
بیمه گذار در حادثه رخ داده محرز گردد. عالوه بر شرکت های 
نصب آسانسور، دارندگان آسانسور نیز می توانند این بیمه نامه 
را درخواســت نمایند، مشروط بر اینکه با یک شرکت ذیصالح 

دارای قرارداد سرویس و نگهداری باشند.
z تولیدکنندگان کاال

 به موجب این بیمه نامه، بیمه گر متعهد می شود که خسارات 
جانی یا مالی وارد به مصرف کنندگان و اشخاص ثالث که ناشی 
از عدم ایمنی و یا عیب و نقص کاالی تولید و عرضه شده توسط 
بیمه گذار اســت را جبران نماید. این بیمه نامه هرگز جایگزین 
گارانتی یا ضمانت نامه کاال نمی گردد و به عبارتی خسارت وارد 

به خود کاال تحت پوشش نمی باشد.
z  بیمه مسئولیت ناشی از نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی

با این بیمه نامه خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث 
ناشی از نصب، نگهداری و یا مالکیت انواع تابلو، در صورت احراز 

مسئولیت بیمه گذار، جبران خواهد شد.
z  بیمه مسئولیت دارندگان ماشین آالت راهسازی،صنعتی،کشاورزی

این بیمه نامه خســارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث 
که ناشــی از مســئولیت دارنده یا راننده وسیله نقلیه باشد را 

جبران نمایند.
توجه: برای خرید بیمه نامه های مسوولیت می توانید از طریق 
مراجعه به شــعب و نمایندگی های شرکت های بیمه یا سایت 
شرکت های بیمه و در جدیدترین مدل از طریق استارت آپ ها 

اقدام کنید. 

آیا مسوولیت خود را بیمه کرده اید؟
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خدمات پس از فروش
عملیات بیمه گری بر دو بخش فروش یا تولید حق بیمه و خدمات پس از فروش یا پرداخت خسارت تقسیم می شود.

طبق امارها تعداد خسارات اتومبیل و درمان و آتش سوزی بیشتر از سایر رشته هاست در این بخش به طور اجمالی فرایند پرداخت 
خسارت آمده است.
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z  چگونه بدون کروکی خسارت بگیریم ؟
حتما بارها شــنیدید که بدون کروکی هم می توان از بیمه 
شخص ثالث استفاده کرد و خسارت گرفت و شاید این را هم 
شــنیدید که برخی ها بدون کروکی یا همان گزارش پلیس به 

بیمه گر مراجعه کرده اند اما نتوانستند، خسارت بگیرند.
می پرسید چرا؟ شاید به این خاطر است که مدارک و شرایط 

برای استفاده از خسارت بدون کروکی فراهم نبوده.
***

ارائه کروکی برای دریافت خسارت در برخی تصادفات 
الزم نیست؛ اما همین کروکی در برخی از تصادفات 

ضروری است.
درگزارش پلیس تاریخ و زمان دقیق و جزئیات حادثه 

به طور کامل ذکر می شود و در مواردی مانند: 
تصادف شاخ به شــاخ - تصادف منجر به جراحت - تصادف 
منجر به فوت - تصادف دنده عقب و تصادف مشکوک که علت 
آن گنگ باشد، کروکی یا همان گزارش پلیس ضروری است.
درصورتی که تصادف خســارتی باشد یعنی تصادف مجروح 
نداشته باشد - طرفین تصادف اختالف نداشته باشند و بر سر 
نکشــیدن کروکی به توافق برسند - خسارت زیر 6 میلیون و 

300 هزار تومان باشد. 
هر دو خودرو هم مقصر و هم زیان دیده دارای بیمه شخص 
ثالث باشــند - هر دو راننده گواهینامه داشته باشند و راننده 
هر دو خودرو در شعبه پرداخت خسارت حاضر باشند، می توان 

بدون کروکی از شرکت بیمه خسارت گرفت. 
نکته: اگر راننده مقصر، بیمه شــخص ثالث یا گواهینامه 
نداشــته باشد، خسارت را باید شــخصاً پرداخت کند و بیمه 
مســئولیتی در قبال آن نمی پذیــرد. به عالوه باید جریمه نیز 

پرداخت کند.
چنانچه تمام این موارد رعایت شــده باشد اما شرکت بیمه 

بدون کروکی خسارت ندهد، تخلف کرده است.
برای گرفتن خســارت بدون کروکــی باید کارت خودرو – 
گواهینامه - بیمه نامه شخص ثالث معتبر - برش کوپن بیمه نامه 

مقصر همراه داشته باشید ) از تمام اینها کپی هم بگیرید(.

خسارت بیمه بدنه بدون کروکی
معموالً برای دریافت خسارت بیمه بدنه کروکی الزم است. 
درواقع تمام شــرکت های بیمه ارائه کروکی را الزم می دانند، 
مگر اینکه خســارت جزئی باشد. برخالف بیمه شخص ثالث، 
پرداخت خسارت بیمه بدنه نیازمند ارائه عکس هایی از صحنه 

تصادف است. برخی شرکت های بیمه سقف پرداخت خسارت 
بیمه بدنه بدون کروکی را 3 میلیون تومان اعالم کرده اند.

اگر افسر پلیس اعالم کرد که نیاز به کروکی نیست اما شرکت 
بیمه ارائه کروکی را الزامی دانست، باید به افسر مربوطه برای 

دریافت کروکی مراجعه کرد. 
مدارک الزم: بیمه نامه بدنه و شــخص ثالــث - بازدید 
کارشــناس بیمه از خودرو به همراه عکس از خودرومدارکی 

است باید همراه داشته باشید. 

z وظایف بیمه گذار بعد از وقوع حادثه آتش سوزی
• بیمه  گذار حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان وقوع حادثه 

بیمه گر را مطلع نماید.
• حداکثــر ظرف مدت 10 روز از زمــان وقوع حادثه باید 
کیفیت حادثه، فهرست لوازم نجات داده شده و مبلغ تقریبی 

خسارت را برای بیمه گر ارسال کند.
• برای جلوگیری از توســعه خسارت هنگام وقوع حادثه یا 

بعد از آن اقدامات الزم را انجام دهد.
• بدون اجازه بیمه گر تغییراتی در موضوع بیمه ندهد که در 
ارزیابی خســارت و یا تعیین علت حادثه اختالل ایجاد نماید. 
مگر آنکه تغییرات در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع 

عمومی ضروری باشد.
• همکاری الزم را با بیمه گر برای تعیین حدود خسارت انجام 
دهد، و حداکثر ظرف مدت 15 روز بعد از وقوع حادثه فهرست 
کاملی از اموال و اشــیاء موجود در روز حادثه، فهرست لوازم 
ازبین رفته و آسب دیده و در صورت درخواست بیمه  گر قیمت 
آنها بالفاصله قبل از تاریخ حادثه را در اختیار بیمه گر قرار دهد.

z مدارک الزم جهت دریافت خسارت
• اصل گزارش ســازمان آتش نشانی در صورت وقوع آتش 

سوزی
• اصــل گزارش نیروی انتظامی در صورت وقوع ســرقت با 

شکستن حرز
• اصل گزارش ســازمان هواشناسی در صورت وقوع طوفان 

و صاعقه
z  چگونه خسارت درمان بگیریم ؟

برای گرفتن خســارت درمان دو راه پیش رو داریم یا پس 
از مراجعه به مراکز درمانی، صورتحساب هزینه های پرداختی 
خود را از طریق سازمان به شرکت بیمه یا نمایندگی های آن 
اعالم کنیم تا پس از بررسی های الزم، هزینه های تحت پوشش 

محاسبه و پرداخت شود.

یا پس از دریافت معرفینامه از شرکت بیمه ، به بیمارستان 
مذکور مراجعه نمایید. در این حالت بیمارستان های طرف 
قــرارداد موظف خواهند بود با توجه به ســقف هزینه های 
توافق شــده که معموالً در معرفینامه هم قید می شــود، 
بدون دریافت هزینه، اقــدام به ارائه خدمات درمانی مورد 
نیاز نمایند. در این روش شــما پس از تعیین بیمارستان، 
بایستی به همراه دستور پزشــک مربوط و همچنین نامه 
کتبی بیمه گذار)ســازمان و یا شرکتی که از طرف آن بیمه 
شده اید(، برای دریافت معرفینامه به شرکت بیمه مراجعه 
نمایند تا معرفینامه بابت پوشش هزینه درمانی خاصی که 

موردنظر راست، صادر شود. 
z  مدارک مورد نیاز جهت بررسی اسناد بستری بیمارستان

خصوصی
1- اصل صورتحساب بیمارستان ممهور به مهر بیمارستان

2- اصل ریز داروها ممهوربه مهر داروخانه بیمارستان
3- اصل قبوض رســید و رونوشــت جــواب رادیوگرافي، 
آزمایشگاه، M.R.I، سي تي اسکن، اکو، تست ورزش،سونوگرافي، 

ماموگرافي، مانیتورینگ،آنژیوگرافي و...
4- گواهي از پزشــک مبني بر تعداد مشاوره صورت گرفته 

با مهر
5- گواهي تعداد جلســات فیزیوتراپی تاریخ آنها و اقدامات 

انجام شده در هر جلسه.
6- در صورت دریافت هزینه از سوی بیمه گر پایه کپی برابر 

اصل چک دریافتی از سوی سازمان
7- در صورت دریافت هزینه از سوی بیمه گر پایه کپی برابر 

اصل اسناد ازسوی سازمان
در صورت عمل جراحی )عالوه بر مدارک فوق(:

1- ارائه برگه شرح عمل جراحي
2- اصل گواهي جراح ممهور به مهر پزشک جراح

3- اصل گواهي بیهوشي ممهور به مهر پزشک بیهوشي
4- اصل گواهي کمک جراح ممهور به مهر پزشک

5- اصل ریز داروها و وسایل مصرفي اتاق عمل ممهوربه مهر 
داروخانه بیمارستان

6- گواهي از پزشــک مبني بر تعداد مشاوره صورت گرفته 
با مهر

7- در صورت جراحی سپتوپالســتی ارائــه گرافی قبل از 
عمل جراحی

8- در صورت جراحی کورتاژ ارائه سونوگرافی قبل از عمل
9- ارائه جواب پاتولوژی جهت سایر اعمال جراحی

چگونه از بیمه ها خسارت بگیریم

خدمات پس از فروش
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الزام قانونی و توسعه فرهنگ بیمه باعث شده تا »بیمه شخص 
ثالث« به گســترده ترین شکل خودش در کشور توسعه یابد. اما 
با خرید و اســتفاده از بیمه شخص ثالث سوال بعدی که مطرح 
می شود این است که خسارت وارد شده به خودروی فرد چگونه 
باید جبران شــود؟ با توجه به افزایش خطر برخورد و تصادفات 
رانندگی، هیچ کس نمي تواند مطمئن باشــد از لحظه شــروع 
رانندگي تا رســیدن به مقصد از خطر تصادف در امان باشــد، 
جبران خســارت های وارد شده به خودرو در کنار خطر سرقت و 
آتش ســوزی خودرو و... که ضرورت استفاده از »بیمه بدنه« را 

افزایش می دهد.
اما آیا بیمـــــه نامه بدنه همه شرکت های بیمه شبـــیه به هم 
است؟ آیا می شود با دریافت خسارت بیمه بدنه، »تخفیفات آتی« را 
از دست نداد؟ آیا خدمات بیمه بدنه می تواند شامل خدمات »ویژه 
و خاص« هم باشــد؟ آیا بیمه نامه بدنه ای ارائه می شود که »بدون 
دریافت وجه«، خدمات ویژه ای مثل حمل خـــــودروی معیوب، 
امکـــان انتخاب تعمـیرگاه و... را به بیمه گذاران خود ارائه دهد.

شرکت بیمه نوین با اعتقاد به این نکته که با وجود تمام مزایایی 
که خودرو برای افراد به همراه دارد، همواره دغدغه بروز خســارت 
بــه ویژه تعمیرات خودرو و برگرداندن آن به حالت قبل از تصادف 
و همچنین جبران هزینه های ناشی از این تصادفات وجود داشته و 
دارد و مالکان خودرو را با مشکل رو به رو می سازد، به همین دلیل 
این شرکت بیمه بدنه را با پوشش های جدید و دقیقا بر اساس بیمه 

گذاران خود طراحی کرده است.
z چرا بیمه بدنه "بیمه نوین" ؟

به طور کلي بیمه بدنه، خســارات وارد شــده بــه خودرو را در 
مقابل خطراتي که تحت پوشــش بیمه نامه هســتند جبران مي 
کند. این خطرات عبارتند از حریق )آتش سوزي، صاعقه، انفجار(، 
تصادفات)کلــی و جزئی( و ســرقت کلي و با خرید پوشــش های 
اضافی، می توان خطرات زیر را هم در بیمه بدنه پوشش داد؛ مانند 
سرقت در جاي قطعات و لوازم وسایل نقلیه، شکسته شدن شیشه 
ها، هزینه هاي توقف در تعمیرگاه جهت تعمیر و بازسازی خودرو 
آسیب دیده، بالیاي طبیعي، خطرات پاشیده شدن مواد شیمیایي 

و اسیدی و نوسانات قیمت.
اما عالوه بر تمام خدمات و پوشــش هایی که یک بیمه نامه بدنه 
عــادی دارد، بیمه بدنه بیمه نویــن مزایایی دارد که آن را از دیگر 

محصوالت موجود در بازار متمایز می کند، مانند:
1. نیــاز به خدمات امدادی خودرو در حین رانندگی یا در زمان 
اضطرار، جزو پوشــش های بیمه نامه بدنه عادی و رایج نیســت و 
بایستی مبالغ جداگانه ای را برای دریافت خدمات امدادی هزینه کرد. 
این بیمه نامه در این شرایط به شما خدمات خوبی را خواهد داد.

2. مواردی مانند اتمام ســوخت و یا پنچری و... برای خودروی 
فرد جزو خدمات رایگان این بیمه نامه است.

3. پوشش هزینه های رفت و آمد در زمان حادثه و توقف خودرو 
جهت تعمیر و عقب افتادن از کارهای روزمره، جزو پوشــش های 

دیگر این بیمه نامه قرار می گیرد.
4. و مهم تر از همه در استفاده از این بیمه نامه بدنه نگرانی بابت 

از بین رفتن تخفیفات آتی وجود ندارد. 
ســوال مهمی که ممکن اســت به وجود آید این است که آیا با 
یک بار اســتفاده از بیمه نامه بدنه، تخفیفات عدم خسارت خودرو 

از دست می رود؟ 
بیمــه نویــن عالوه بر ارائه پوشــش های یک بیمــه نامه بدنه، 
پوشش های جدید و خدمات امدادی رایگان و ارزشمندی را برای 
اولین بار در کشــور به منظور ایجاد آسودگی خاطر مشتریان خود 
در طرح نوینــی تحت عنوان طرح "اتوپالس"، ارائه می نماید. این 
طرح با هدف توســعه و تنوع  بخشــي خدمات بیمه اي مطلوب  و 
افزایش ســرعت و کیفیت ارائه خدمات به مشتریان، در دو سطح 
"اتوپالس" و "اتوپالس طالیي"، تســهیالت، پوشش ها و خدمات 
امــدادي متنوعي را به صورت رایگان بــه دارندگان بیمه نامه هاي 
بدنه خودرو این شرکت ارائه مي دهد. در این طرح، در صورت بروز 
مشکل فني و یا وقوع خسارت اتومبیل بیمه گذاران، خدمات ویژه 
و یکپارچه اي از سوي شرکت بیمه نوین و شریک تجاري آن ارائه 
مي شود و دارندگان کارت هاي اتوپالس با توجه به نوع کارت خود، 
مي توانند از خدمات ویژه امدادي و پرداخت خسارت بهره مند شوند.

طرح اتوپالس در دو سطح اتوپالس طالیی و اتوپالس که هر یک 
مشتمل بر خدمات خاصی است:

z  طرح اتوپالس طالیی
در این طرح خدماتی ویژه به شرح زیر به صورت رایگان به همراه 
بیمــه بدنه خودرو به مشــتریان دارای خودروهای با ارزش 800 
میلیون ریال و بیشــتر ارائه می شود و شامل خدمات ویژه شرکت 
بیمــه نوین به صورت رایگان و خدمات اختصاصی امداد خودرو به 

صورت رایگان است.
• خدمات ویژه شرکت بیمه نوین به صورت رایگان

• پرداخت یک خسارت بدون از دست رفتن تخفیف عدم خسارت 
ســنوات قبل در بیمه بدنه تا سقف دو برابر حق بیمه دریافتی در 

بیمه نامه بدنه. 
• عــدم الزام به مراجعه حضوری بیمه گذار، جهت اســتفاده از 

مزایای بیمه بدنه
• مراجعه کارشــناس بیمه نوین به محل مورد درخواست بیمه 

گذار جهت تشکیل پرونده خسارت.
• امکان انتخاب تعمیرگاه توسط بیمه گذار

• مراجعه کارشــناس ارزیاب خسارت خودرو بیمه نوین جهت 
ارزیابی خسارت به تعمیرگاه 

• هزینــه نگهداری خودرو در پارکینگ عمومی در صورت وقوع 
حادثه ) به مدت 30 روز(

• سیستم پاسخگویی شبانه روزی
• ایاب و ذهاب ویژه در صورت بروز حادثه )به مدت 30 روز(

• خدمات اختصاصی امداد خودرو به صورت رایگان
• اعزام امدادگر به صورت شبانه روزي در سراسر کشور

• انتقــال خودرو با خودرو ســوار و یدک کش تــا تعمیرگاه یا 
نمایندگی 

• تعویض الستیک پنچر با زاپاس
• باتری به باتری در صورت توقف خودرو به دلیل اتمام شارژ باتری 

• تعویض تسمه های هیدرولیکی
• ســوخت رسانی با سوخت رایگان )در صورت توقف خودرو به 

دلیل اتمام بنزین در سطح شهر و جاده ها(
• ارائه خدمات تلفنی مشاوره وکارشناسی فنی خودرو

z  طرح اتوپالس
کلیه مشتریان دارای خودروهای با ارزش کمتر از 800 میلیون 
ریــال نیز می توانند از خدمات ویژه امداد به شــرح زیر به صورت 

رایگان بهره مند گردند.
• خدمات اختصاصی امداد خودرو به صورت رایگان

• اعزام امدادگر به صورت شبانه روزي در سراسر کشور
• انتقــال خودرو با خودرو ســوار و یدک کش تــا تعمیرگاه یا 

نمایندگی 
• تعویض الستیک پنچر با زاپاس

• باتری به باتری در صورت توقف خودرو به دلیل اتمام شارژ باتری 
• تعویض تسمه های هیدرولیکی 

• ســوخت رسانی با سوخت رایگان )در صورت توقف خودرو به 
دلیل اتمام بنزین در سطح شهر و جاده ها(

• ارائه خدمات تلفنی مشاوره وکارشناسی فنی خودرو
این محصول از ســال گذشته توسط بیمه نوین به بیمه گذاران 
بیمه نامه های بدنه در هشت استان تهران، البرز، خراسان رضوي، 
اصفهان، کرمان، گیالن، خوزستان و یزد ارائه شد و در پي استقبال 
از این خدمت نوین، فاز دوم این طرح آبان ماه ســال جاری در 9 
استان دیگر نیز عملیاتي شد و در حال حاضر شهروندان شهرهاي 
همدان، اراک، بیرجند، قم، شــیراز، گرگان، ساري، تنکابن، آمل، 
زنجان و قزوین هم مي توانند با مراجعه به شعب و دفاتر نمایندگي 
این شرکت از مزایاي ویژه و رایگان "اتوپالس نوین" بهره مند شوند.

فراموش نکنید... بیمــه بدنه بیمه نوین یک بیمه بدنه معمولی 
نیست!

اتوپالس نوین؛ گامی نوین در خدمت رسانی 
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پیام رئیس کل و مدیران عامل صنعت بیمه 
به مناسبت 13 آذر
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حسین کریم خان زند/ مدیرعامل بیمه نوین●
خدمت مفهوم جدیدی نیســت اما محور مشــتری مداری و 
رضایت مشــتریان این مقوله را در رأس ارزش های سازمانی 
شــرکت های تولیدکننده محصوالت و عرضه کننده خدمات 
قرار داده و ما را با مفهوم نوینی با نام خدمت گرایی به عنوان 

یک اولویت استراتژیک در سازمان ها رو به رو کرده است.
امروزه شرکت ها به دنبال خلق زنجیره ای از ارزش های افزوده 
در بازاریابی هستند. زنجیره ای که در مفهوم ساده و در عمل 
و اجرا با پیچیدگی هایی رو به روست؛ مواردی در شکل ساده 
خود از قبیل برخورد مناسب با مشتریان و ارائه خدمات با در 
نظر گرفتن آســایش آنها و انعطاف پذیری در برابر خواسته و 
نیازهای شان و... که از آن به عنوان مأموریت اصلی و اساسی 
شرکت ها از ســوی تک تک اعضای سازمان دنبال می شود. 
فــروش برای این گروه از خدمت دهنــدگان آغاز یک تعهد 
است که صادقانه بودن، برخورداری از شفافیت و سرعت عمل 
در حضــور به موقع آن را معنا می کنند. بازار رقابتی در عصر 

خدمت شــرکت ها را به اتخاذ رویکردی وا داشته است که با 
ارتباط مؤثر و مستمر، مشتریان فعلی خود را حفظ کرده و با 
ارائــه بهترین خدمات اعتماد آنها را با برند خود همراه کنند. 
این اعتماد به یک نام تجاری و چســبندگی افراد به خدمات 
آن تا حد بسیار زیادی برآمده از مزیت است. مزیت به معنای 
توانمندی هایی که یک مجموعه را در عملکردش نســبت به 

رقبا در سطح بهتری به تصویر می کشد.
طبق تعاریف »مزیت رقابتی وقتی رخ می دهد که یک شرکت 
در شاخصه ای یا ترکیبی از شاخصه ها به پیشرفت، توسعه  و یا 
قابلیت هایی می رسد که نسبت به رقبا برتری پیدا می کند، به 
عبارتی مزیت رقابتی، میزان جذابیت خدمات شرکتی است که 
از نظر مشتریان در مقایسه با دیگر رقبا قابل گزینش باشد.« 
این مبحث احتماالً مجال خوبیســت برای آنکه به یاد آوریم 
در صنعت بیمه امروزه بخش وسیعی از خدمات و محصوالت 
آن قدر شبیه یکدیگرند که موضوعی به عنوان مزیت رقابتی 
عینیت پیدا نکند. علی رغم تمام آنچه که در این ســال ها به 
عنوان خدمت رسانی در این صنعت انجام گرفته است، تلقی 
و باور عمومی نســبت به خدمت در این صنعت همچنان به 

شکل گمانه هایی از حرف تا عمل بیان می شود.
هر چند باور داشته باشیم بخشی از بی مهری موجود نسبت 
به بیمه نبود فرهنگ ســازی و ترویج آن درجامعه است، اما 
بی شــک قســمت دیگری از آن، فقدان شناخت معطوف به 
عملکرد شرکت های بیمه است تا زمانی که نتوانند در بدنه و 
رکن خدمت رسان خود مزیتی را برای ایجاد رقابت خلق کند. 
شرکت های بیمه امروز بیش از هر چیز می بایست به تقویت 
منابعی از قبیل شناسایی ساختار بازار، پاسخگویی به مشتریان، 
نوآوری سازمانی و البته توجه به کیفیت محصوالت و حساسیت 
نسبت به خدمات رسانی با سطحی باالتر از آنچه در حال انجام 
است اهتمام ورزند. این مسئله که همچنان پرداخت خسارت 

به زیان دیده و یا تکریم ارباب رجوع در زمان مراجعه به عنوان 
بخشی متعالی در خدمت رسانی در این صنعت تلقی می شود، 
حاکی از نیاز جدی شــرکت ها در بازنگری مفاهیم خدمت و 
بازیابی شکاف های موجود در این حوزه است، حال آن که نگاه 
کردن از دریچه چشم مشتریان به خدمت مورد انتظار و تعریف 
فرآیندهای خدمات محور در این صنعت مغفول مانده اســت 
و این انتظارات مشتریان است که می بایست تصمیم مدیران 

و عملکرد کارکنان را جهت دهی کند.
همان گونه که اشاره شد تأمین خدمات در دنیا امروز مفهومی 
است شامل زنجیره ای به هم پیوسته از نیازها و خواسته های 
مشــتری که می بایست پیش از بیان پیش بینی و شناسایی 
شوند. امروز در کشور ما احتماالً عملکرد بازاریابی شرکت های 
بیمه بهترین شناســه مشــتری مداری آنهاست در حالی که 
شرکت های بیمه می بایســت دانش مدیریتی خود در حوزه 
ارزش آفرینی برای مشــتریان را عمیق تر کرده و ارزش هایی 
ایجاد کنند که مفید، اثربخــش، ماندگار و البته اقتصادی و 

سودده باشند. 
از دیگر سو در دنیا شرکت های بیمه مانند دیگر کسب و کارها 
امروز تعالی خود را در بهبود ساختار خدمت رسانی خود تعریف 
کرده اند و نیاز و دغدغه مشتریان را به عنوان سرمایه های فکری 
و ســازمانی و به عنوان منبع الهام خود از طراحی محصول تا 
بازاریابی، آموزش، توســعه، فروش و ارزیابی عملکرد در نظر 
می گیرنــد؛ این امر در عمل به معنــای ایجاد تجربه ای برای 

مشتری است پیش از آنکه او با این تجربه رو به رو شود. 
شــاید این نقطه را بتوان کانون عطف خدمت گرایی و روایت 
هنرمندانه ای از خدمتی دانست که هیچ مرزی برای دستیابی 
به خشــنودی مشتریان خود نمی شناسد، مسیری آزموده و 
روشی اثربخش برای تحقق عملی شعار خدمت رسانی و التزام 

به فرهنگ مشتری مداری در شرکت های بیمه.

خدمت گرایی؛ از حرف تا عمل

سامان؛ بیمه ای
 با سوددهی پایدار 

احمد رضا ضرابیه/ مدیرعامل شرکت بیمه سامان ●
در تقویــم ایران 13 آذر " روز بیمه" نامگذاری شــده 
است. بیمه تنها خدمتی است که جبرانی برای خسارت ها 
و آســیب هاســت و در مقابل حــق بیمه های کوچک، 

خسارت های بزرگی می پردازد. 
با گســترش رو به رشد تکنولوژی و استفاده متنوع آن 
توســط انسان، پیشــرفت های قابل توجهی برای انسان 
میسر شده است و در عین حال مخاطرات به وجود آمده 
در کســب و کار های نوین، با گذشته سنتی تفاوت های 
بســیاری دارد. بیمه همواره به عنــوان یکی از نیاز های 
اساســی انسان می بایست خدمات خود را با نیاز های روز 
بیمه گذاران منطبق نموده و در هر زمان امکان استفاده 

از خدمات مناســب را در زمان بروز خسارت، برای بیمه 
گذاران به وجود آورد. بیمه گران در مســیر پیشرفت و 
نوآوری، وظایف و مسئولیت های بیشماری دارند تا عالوه 
بر جلب رضایت مشتریان خود، بتوانند در رقابت با سایر 
رقبا پیروز میدان شده و مهم تر از آن حس اعتماد مشتری 

را در خود داشته باشند. 
در بیمه ســامان رضایت و اعتماد به عنوان ارزش اولیه 

و اصلی ما تعریف شده است.
کلیه همکاران ما در گروه بیمه سامان، اعم از معاونین، 
مدیران، پرسنل ستاد و شعب، سرپرستی ها، شرکت های 
همکار، نمایندگان و کارگزارانی که با ما همکاری می کنند 
بر این باورند که اولین و مهمترین مســئولیت ما خدمت 
به بیمه گذاران، بیمه شــدگان و خسارت دیدگان است. 
ما همواره در مقابل ایشان پاسخگو هستیم و در برخورد 
و تعامل با ایشــان می بایســت حد اعالی ادب، احترام و 
حســن نیت را رعایت کنیم. خدمات ما در شرکت بیمه 
ســامان می بایســت همواره خالقانه، و با در نظر گرفتن 
شرایط مشتری باشد. مهمترین تالش ما در راستای ارائه 
خدمات ارزش افزوده به مشتریان، ایجاد و توسعه کسب 
و کار هایی اســت که در آن اجزاء و سیستم های مختلف 
با همکاری و مشارکت با یکدیگر بتوانند خدمات بیمه ای 
را به صورت کاماًل نوین، بر خط و بر اساس نیاز مشتریان 
به آنها ارائه نمایند. ما باید بکوشــیم که محصوالتمان را 
با مناســبترین قیمت و با در نظــر گرفتن جامعه هدف 
به ایشــان ارائه کنیم. بر همین اســاس، ما با استفاده از 
سیستم های مبتنی بر تحلیل داده های بزرگ و مدل های 
نوین اکچوئری، دقیق ترین محاسبات حق بیمه را با توجه 

به سوابق مشتری برای وی مورد محاسبه قرار می دهیم و 
حق بیمه را بر اســاس شاخص مشتریان ارائه می نماییم. 
رســیدگی به پیشنهادات و شکایات مشتریان می بایست 
کاماًل سازمان یافته و به سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد. 
با بهره گیری از اندیشــه های نو و زیر ساخت های مبتنی 
بــر نرم افزار، همواره در تالش برای ارائه خدماتی راحت 
تر، ســریع تر و دقیق تر به مشــتریان خود هستیم. ما در 
بیمه سامان همواره به دنبال تغییر و نوآوری هستیم اما 
آنچه در بیمه سامان ثابت است و تغییر نمی کند، جلب 

رضایت مشتری و حفظ اعتماد اوست.
رشد مداوم، ســود دهی پایدار، سطح ممتاز توانگری 
مالــی و نام و اعتبار متعالی در صنعت بیمه کشــورمان، 
بهترین شرایط را برای پیش برد فروش بیمه های زندگی 
فراهم کرده است. بیمه های عمر، مهمترین بیمه نامه هایی 
هســتند که بنیان خانــواده را در گذار زمان و با در نظر 
گرفتن شرایط اقتصادی حفظ نمایند. ما در بیمه سامان 
بر این باور هســتیم که فــروش بیمه های عمر عالوه بر 
حمایت مالی و ســرمایه ای از افراد می تواند زمینه ســاز 
رشــد، پیشرفت و ســودآوری بنگاه های خرد و متوسط 
شده و باعث اشتغال زائی آحاد مردم جامعه خواهد بود. 
در نتیجه این امر و با کمک ســرمایه انســانی، ایده های 
نــو و خالقانه کســب و کار و همچنین بهــره مندی از 
تجربه موفق بیمه گری است که می توان تحولی شگرف 
در صنعــت بیمه ایجاد نمود. ما در بیمه ســامان بر این 
اســتواریم که می توانیم با انضبــاط مالی و برنامه ریزی 
صحیح ســرمایه گذاری، متضمن تعهدات خود به صنعت 

بیمه و مشتریان خود باشیم. 
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معصوم ضمیری/ مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد ●
روز 13 آذر در تقویم جمهوری اســالمی ایران » روز بیمه« 

نامگذاری شده است. 
زندگــی روزمره ما، همواره با خطر و حادثه همراه اســت و 
بیمه بهتریــن روش برای جبران زیان هــای مالی و جانی 
است. یکی از دغدغه های شاغلین امروز، تأمین مالی دوران 
بازنشستگی می باشد. شاغلین در ایران در ایام بازنشستگی 

با دو ریسک مواجه هستند:

- آیا صندوق های بازنشستگی می توانند حق و حقوق آنان 
را بپردازند؟ 

- حقــوق دریافتی تکافوی هزینه های ایام بازنشســتگی را 
می نماید یا خیر ؟

عدم افزایش مستمری ها به تناســب رشد هزینه ها، بدون 
تردید زندگی را برای بازنشســتگان سخت خواهد کرد. بی 
تردید افزایش فاصله درآمد در دوران  اشتغال در مقایسه با 
دوران بازنشســتگی،ذهن هر فرد دوراندیشی را برای یافتن 
جایگزیــن و حامی مطمئنی برای تأمین هزینه های دوران 
کهولت به جستجو وا می دارد.بیمه می تواند در تأمین آتیه 
شاغلین فعلی و بازنشستگان آتی سودمند و راهگشا باشد. 
انواع بیمه های زندگی عالوه بر تأمین معیشــت بازماندگان 
دارای جنبه های پس اندازی نیز می باشــند و برای تأمین 
آتیه بیمه شده در زمان حیات وی خصوصاً ایام بازنشستگی 

بسیار مؤثرند.
شرکت بیمه پاسارگاد افتخار دارد در اجرای رسالت خود، با 
تالش همه همکاران نزدیک به ســه میلیون بیمه نامه عمر 
و تأمین آتیه به هموطنان عزیز فروخته است که این تعداد 
بیمه نامه در هشــتاد سال فعالیت صنعت بیمه کشور، بی 
سابقه است.جا دارد در آستانه 13 آذر روز بیمه، این روز را 
به مردم شریف ایران، دست اندرکاران صنعت بیمه، خانواده 
بزرگ بیمه پاسارگاد، سهامداران محترم، مشتریان وفادار و 
ارجمند، مدیران، کارکنان و نمایندگان تالشــگر صمیمانه 
تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند منان برایشان سالمتی 

و موفقیت آرزو نمایم.

به خودمان کمک کنیم

ابزارهای مالی اسالمی 
نسخه نجات بخش اقتصاد

 غالمرضا سلیمانی/ رییس کل بیمه مرکزی ایران●
بسیاری از ابزارهای نوین مالی ریشه در اقتصاد اسالمی 
دارد و باید با نگاه ویژه به این ظرفیت ها، مسائل اقتصادی 
کشور را ساماندهی کنیم.به گزارش اداره کل روابط عمومی 
و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر غالمرضا سلیمانی که 
در چهارمین همایش انجمن مالی اسالمی، سخن می گفت 
ضمن اعالم این مطلب افزود: ابزارهای مالی اسالمی، مترقی 
و نوگرایانه محسوب می شــود و خوشبختانه فعالیت های 
متعــارف بیمه ای در چارچوب قوانین دین مبین اســالم 
اســت.رییس کل بیمه مرکزی با اشــاره به تنوع مذاهب 
اسالمی به ضرورت بهره مندی تمامی مذاهب اسالمی از 
ظرفیت های صنعت بیمه، تاکید کرد: فعالیت های بیمه ای 
باید به گونه ای طراحی شود که تمام بخش های جامعه و 
هموطنان اهل تسنن نیز بتوانند با نگاه فقهی از محصوالت 
بیمه ای بهره مند شوند.دکتر سلیمانی با تشریح وضعیت 
بیمه های تکافل در کشورهای اسالمی از این نوع بیمه به 
عنــوان یک فعالیت بیمه ای نزدیــک به تعاون، یاد کرد و 
گفت: مشارکت در سود و زیان از ویژگی های بیمه تکافل 
است که می تواند در کشور ما نیز توسعه پیدا کند.رییس 
شورای عالی بیمه با ابراز خرسندی از تایید شورای فقهی 
سازمان بورس در خصوص پذیرش موضوع بهادارشدن اوراق 
ریســک های بیمه ای، خاطرنشان کرد: بعد از تحریم های 
اقتصادی شرایط را به گونه ای طراحی کردیم که ریسک های 
اتکایی را به داخل کشور منتقل کنیم که این امر تعامل با 

بازار سرمایه داخلی را می طلبد.
وی افزود: بازیگران امروز عرصه اقتصادی دیگر بازیگران 
ســنتی نیستند و کسانی می توانند ســهم بزرگی از بازار 
ســرمایه را به خود اختصاص بدهند که قواعد استفاده از 
ابزارهای نوین مالی را بلد باشند. رییس کل بیمه مرکزی 
با بیان این نکته که برخی از بانک ها توســط شرکت های 
بیمه تاسیس شده اند، گفت: سپرده گذاری صنعت بیمه 
در بانک ها به دلیل خاصیت نقدشــوندگی سپرده ها قابل 
قبول است اما به دالیل تورمی، سپرده گذاری کامل منابع 
بیمه ای در بانک ها مخاطراتی را به دنبال دارد.ســلیمانی 
تصریح کرد: صنعت بیمــه به خاطر ایجاد تعهدات آینده 
برای بیمه گذاران باید به فکر تولید ارزش افزوده باشــد و 
به همین دلیل باید به بازارهای متنوع سرمایه ورود کند.

رییس کل بیمه مرکزی در پایان با تشکر از "انجمن مالی 
اســالمی ایران" که میزبانی همایش را بر عهده داشت از 
آمادگی صنعت بیمه برای مشارکت در خصوص استفاده از 
ابزارهای مالی اسالمی خبر داد.شایان ذکر است چهارمین 
همایش مالی اسالمی با حضور رییس کل بیمه مرکزی، قائم 
مقام بانک مرکزی، آیت اهلل تسخیری و مقامات اقتصادی 

و فقهی در دانشگاه الزهرا برگزار شد.

بازوی اصلی بازار مالی

محمد ابراهیم تحسیری / مدیرعامل شرکت بیمه معلم ●
روز بیمه فرصت مغتنمی است تا ضمن پاسداشت خدمات 
80 ســاله صنعــت بیمه به عنوان یکــی از بازوهای اصلی 
بازار هــای مالی، به مرور راهبردهــای این صنعت در برهه 

حساس فعلی بپردازیم.
بی تردید صنعت بیمه طی ســالهای متمادی با پوشش 
ریسک های مختلف، به اقتصاد کشور کمک شایان توجهی 
داشــته و با وجود پرداخت عوارض گوناگون به سازمانهای 

ذیربط، رفاه عمومی و امنیت خاطر را افزایش داده است.
پرداخت خسارت پتروشــیمی بوعلی/ زلزله کرمانشاه و 

خســارات مربوط به کشتیرانی تنها نمونه کوچکی از سهم 
بســزای صنعت بیمه در اقتصاد کشــور طی سالهای اخیر 

می باشد.
این صنعت توانســته با عمل به مفاد ســند چشم انداز و 
قانون برنامه ششــم توسعه، سهم خود را از اقتصاد افزایش 
دهد،،، که افزایش ضریب نفوذ بیمه های عمر بدون شک در 
تحقق کامل اهداف برنامه ششم، سهم بسزائی خواهد داشت.
اما بر کســي پوشیده نیست که صنعت بیمه براي اینکه 
بتواند در اقتصاد نقش واقعي خود را ایفا کند نیازمند تحولي 
ساختاري در خدمت رساني است و این مهم در گرو گذار از 

بیمه گري سنتي به مدرن محقق مي شود.
تمرکز شــرکتهاي بیمه بر ارایه طرح هاي نواورانه، بازار 
ســنجي و ارایه محصوالت جدید، توســعه زیر ساختهاي 
فناوري اطالعات و تقویت اســتارت آپ ها )STARTUP( به 
عنوان سرویس هاي تحول گرا از جمله اهدافي است که باید 

صنعت بیمه در راستاي تحقق آن گام بردارد.
انتخاب هوشــمندانه محورهاي همایش امســال بیمه و 
توسعه "خود گواهي است بر ضرورت تمرکز بر تحول گرایي 
و اهمیت توســعه فین تک ها که مورد توجه نهاد ناظر نیز 

قرار گرفته است".
اما آنچه که روز بیمه را در سال 97 نسبت به سالهای قبل 
با اهمیت تر می کند، نقشی است که این بازار مالی می تواند 
در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با اعمال تحریم های ظالمانه 

ایاالت متحده ایفا کند.
در این راستا تدوین بسته های مقابله با تحریم توسط بیمه 
گران ضروری به نظر می رسد تا در صورت وقوع ریسک های 
غیر منتظره، ظرفیت های صنعت بیمه را در شرایط بحرانی 

به نمایش گذارد.
امید که صنعت بیمه در سایه عمل به قوانین بتواند بیش از 
پیش ظرفیت هاي خود را در اقتصاد کشور به ظهور برساند.
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هادی اویار حسین/ مدیرعامل بیمه پارسیان ●
بیمه به عنوان فعالیتي مهم و تاثیر گذار در آرامش و آسایش 
اجتماع همــواره مطرح بوده و فعاالن این عرصه تمام تالش 
خــود را براي فراهم آوردن این آرامش اجتماعي بکار گرفته 
اند. یکی از ویژگی های بازار بیمه ما جوانی آن است. برخالف 
اینکه حدود 80 سال هم سابقه دارید، اما در مقایسه با دنیا، 
بازار بیمه کشــور ما جوان اســت، بازار بیمه کشورمان برای 
آحاد مختلف مردم ناشناخته است، خدمات بیمه ای که ارائه 
می شــود در مقایسه با انتظارات واقعی جامعه محدود است و 
این صنعت راه طوالنی درپیش دارد. صنعت بیمه کشورمان 
به شدت نیازمند آموزش  است، آموزش های روز دنیا. ظرفیت 
دانشــگاه هایمان برای پذیرش دانشــجویان رشته تخصصی 
بیمه ضعیف اســت و ظرفیت آن کم اســت. درمقابل رشد 
تعداد شرکت های بیمه که رو به افزایش است نیروی انسانی 
متخصــص کم داریم و جابه جایی نیروی انســانی در صنعت 
بیمه کشور ما بسیار زیاد است و این یکی از آفت هایی است 
که برای صنعت بیمه می توان برشمرد که با می توان با برنامه 
ریزی برای نیروهای جوان آنها در کســب مهارت یاری داد تا 
شرکت های بیمه با کارشناسان و مدیران ماهر که به شرکت 
خود وفادارهستند دربازار فعال باشند و برای توسعه بیمه تالش 
نمایند. روز سیزدهم آذر که در تقویم ملي ما بعنوان روز بیمه 
نامگذاري شده را به تمامي فعاالن این صنعت تبریک گفته و 
از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون را برایتان خواستارم. 

در دنیا هیچ خانواده ای مصون از ریسک نیستبیمه صنعتی جوان
سید محمد آسوده / مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان●

13 آذر هر ســال روز بیمه و روزی است که در آن نقش 
و اهمیت بیمه در رفاه خانواده ها و توســعه اقتصادی کشور 
مورد تاکید قرار می گیرد و اهالی صنعت بیمه را در گسترش 
خدمات بیمه ای مصمم تر می ســازد. گسترش درخور توجه 
خدمــات بیمه ای ارائه شــده به خانواده هــا در بخش های 
بیمه های عمر و تامین آتیه، درمان، خســارت های جانی و 
مالی ناشــی از حوادث رانندگی و مســئولیت در کنار بیمه 
کردن بخش عظیم ســرمایه ها و فعالیتهای اقتصادی کشور 
بیانگر نقش ســازنده و موثر صنعــت بیمه در ایجاد آرامش 
خاطر و رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی است. در دنیا هیچ 
خانواده ای مصون از ریسک نیست و هیچ فعالیت اقتصادی 
بدون ریســک وجود ندارد و هرجا ریســک هست بیمه هم 

هست و یا باید باشد. 
جبران خسارتهای سنگین زلزله و یا دیگر حوادث طبیعی، 
خســارتهای وارده به واحدهای فعال و یا پروژه های صنعتی 
و طرح های عمرانی، خسارتهای گسترده جانی و مالی ناشی 
از تصادفات و حوادث رانندگی و جبران هزینه های درمانی 
خانواده ها تنها گوشه ای از خدمات شرکتهای بیمه به مردم 

و اقتصاد کشوراست.
شرکتهای بیمه همزمان با بیمه کردن جان و مال خانواده ها 
و کارکنــان و اموال و مســئولیت و پروژه هــای بنگاههای 
اقتصادی، منابع مالی حاصل از جمع آوری حق بیمه ها را در 
اقتصاد کشور سرمایه گذاری می کنند و این امر نقش سازنده 

آنان در اقتصاد را مضاعف می نماید. 
شرکتهای بیمه در دو نقش بیمه گر و سرمایه گذار نقش های 
گوناگونــی از قبیل کاهش دهنده ریســک، جبران کننده 
خســارت، محافظان ســرمایه، پایدار کننده زنجیره تولید 
و خدمات، تســهیل کننده اعتبارات و توســعه زیرساختها، 
حمایت کننــده کارآفرینان و نوآوران و تامین کننده منابع 

مالی را ایفا می کنند.
خدمات بیمه مرهون تالشــهای مستمر و مجدانه اهالی 
صنعت بیمه شــامل کارکنان و مدیران شــرکتهای بیمه، 
نمایندگان و کارگزاران بیمه و ارزیابان خســارت همچنین 

نقش موثر ســهامداران شرکتهای بیمه در تامین سرمایه و 
ریســک پذیری فعالیت های بیمه ای می باشد. اینجانب روز 
بیمه را به کلیه دســت اندرکاران صنعت بیمه و سهامداران 
محترم شرکتهای بیمه تبریک عرض می کنم و برای ایشان 
ســالمتی و توفیق روزافزون در گســترش خدمات بیمه ای 

همراه با خیر و برکت و ارتقای کیفیت خدمات آرزومندم.
شایان ذکر است پذیرش ریسکهای انبوه و بزرگ نظیر سیل 
و زلزلــه و یا پروژه های بزرگ صنعتی و طرح های عمرانی و 
ریسکهای بزرگ ناشی از حمل و نقل هوایی، دریایی و زمینی 
توســط شرکتهای بیمه مستقیم جز با توزیع مجدد بخشی 
از ریسکهای پذیرفته شده و برخورداری از پشتوانه حرفه ای 
و ســرمایه های شــرکتهای بیمه اتکایی در داخل وخارج از 
کشور امکان پذیر نخواهد بود. شرکت بیمه اتکایی ایرانیان 
از بدو تاسیس با بهره گیری از ظرفیتهای مالی و فنی خود، 
با عرضه خدمات بیمه اتکایی، شــرکتهای بیمه کشور را در 
افزایش ظرفیت و گسترش خدمات بیمه ای یاری نموده است. 
در شرایط تحریم نیز با احساس مسئولیت، همت و جدیت 
بیشتری برای تداوم و گسترش خدمات صنعت بیمه درکنار 

کلیه شرکتهای بیمه کشور تالش خواهیم کرد.

بیمه گر باید خوشنام باشد

مسعود بادین/ مدیرعامل بیمه آسیا●
در ســیزدهمین روز آذر ماه 1397 که روز بیمه است، به 
عنوان مدیرعامل شرکت بزرگ و خوشنام بیمه آسیا با شما 
صحبت می کنم. در کنار خوشنامی به عنوان اولین شاخص 
انتخاب بیمه گذاران، قدمت 59 ساله بزرگترین بیمه خصوصی 
کشور، حائز رتبه اول گروه موسسات بیمه ای برای چهار سال 
متوالی و حائز رتبه اول شــفافیت مالی در بین شرکت های 
بیمــه بورس و دارا بودن بزرگترین و قدرتمندترین شــبکه 

فروش نیز حائز اهمیت است. 
شرکت های بیمه انواع بیمه نامه ها را ارائه می دهند؛ بیمه 
نامه هایی که اموال، اشخاص و مسوولیت افراد را تحت پوشش 
قرار می دهند. دراین پوشش ها برخی بیمه نامه ها کوتاه مدت 
و برخی بلند مدت هســتند که بدون تردید بیمه نامه های 
بلندمدت شــرایط خاصی دارنــد و در زمان خرید آنها باید 

شاخص های زیادی را مورد توجه قرار داد.
بیمه های زندگی بیمه نامه های بلند مدت هستند و شرایط 
گوناگونــی دارند. درواقع بیمه عمر به ویژه بیمه جامع عمر 
و پس انداز مانند لباســی اســت که باید اندازه فرد باشد و 
بیمه گــر مانند یک خیاط خوب تمــام اندازه ها را گرفته و 
لباسی متناسبی بدوزد. در بیمه های زندگی جنسیت ،سن، 
شــرایط جغرافیایی زندگی، خانواده، شغل، درآمد و... تاثیر 
گذار اســت. هر فردی باید متناسب با شرایطی که دارد، به 
خریــد بیمه زندگی اقدام کند. شــرکت های بیمه با فروش 
بیمه های زندگــی در راه پرپیچ و خم تعهد قدم می گذارند 
که ضمن رونق بازار سرمایه، آینده روشن بیمه شدگان عمر 
را هم تضمین می کنند. بیمه آســیا به عنوان اولین شرکت 
ارائه دهنده بیمه های عمر و پس انداز، پس از انقالب توانسته 

است این مسیر را با سربلندی طی کند.

بیمه عمر، تنها خدمتی اســت که درزمان بازنشستگی با 
پرداخت های مستمری، کم و کاستی های زندگی را پوشش 
می دهد. در زمان از کارافتادگی موانع مالی را از میان برمی 
دارد. درزمان سررســید بیمه نامه، سرمایه خریداری شده 
برنامه های بیمه گذار را جامه عمل می پوشــاند. بیمه عمر 
بیمه نامه ای معتبراست که حتی برای دریافت تسهیالت از 
محل ذخایر بیمه نامه می تواند مانند یک ســند معتبر نزد 
بانک ســپرده شود و در عین حال از پرداخت مالیات معاف 
است. دراین شرایط سخت اقتصادی و تمدید تحریم ها باید 
در حفظ دارایی هایمان کوشا باشیم. دراین شرایط، جبران 
و جایگزین کردن دارایی ها سخت و دربرخی موارد غیرممکن 
است. بنابراین به تمام اقشار جامعه توصیه می کنم، با توجه به 
افزایش ارزش وسایل نقلیه، ساختمان ها، تاسیسات صنایع 
ودیگردارایی ها، بیمه نامه های مناســب خریداری و اگر از 
قبل خریداری کرده اید برای افزایش سرمایه آن اقدام کنید.

بیمه، تنها ابزاری اســت که در مقابل دریافت حق بیمه های 
انــدک، تعهدات بزرگی را ایفا و خســارات زیادی را جبران 
می کنــد. دراین روزهای امید آفرین برای تمامی هموطنانم 
به ویژه خانواده بزرگ بیمه آسیا در سراسر کشور سربلندی 

و موفقیت آرزومندم.
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توسعه، وظیفه بخش خصوصی

سید مجید بختیاری/مدیرعامل بیمه رازی●
همکاران و نمایندگان ارجمند شرکت بیمه رازی 

در آستانه روز بیمه، از تالش های تک تک شما بزرگواران برای ارائه خدمات 
شایسته بیمه ای به هموطنان عزیز سپاسگزارم. روز بیمه را شادباش عرض میکنم.

در جوامع پیشرفته وظیفه اصلی توسعه بر عهده بخش خصوصی است. شرکت 
بیمه رازی با پشت سر گذاشتن بیش از پانزده سال فعالیت و فراز و نشیب های 
بسیار، به سطح ارزشمندی از تجربه و بلوغ دست یافته است. در واقع بیمه رازی 
در ســن جوانی، نشــاط و سرشار از انرژی به عنوان یک شرکت کامال خصوصی 
خود را متعهد به ارائه خدمات مطلوب و نیز طراحی محصوالت نوین برای افزایش 
سطح رضایتمندی بیمه گزاران و نیز کمک به بهبود شاخص های توسعه در کشور 
می داند. این مهم زمانی محقق خواهد شــد که تمامی ظرفیت های شــرکت در 
بستری اخالقی، و رویکردی عقالنی یکپارچه شده و متعهد به اجرای برنامه های 
تحول گرا و نواندیشــانه باشــند. همچنین الزم است با شناخت و درک عمیق 
معضالت کنونی سازمان های اقتصادی ایران، و رعایت نظم و توجه جدی به قواعد 
حرفه ای و تاکید مضاعف بر رعایت سالمت مالی و برخورد جدی با هر گونه عدم 
رعایــت، محیطی امن و بیش از پیش قابل اعتماد برای ذی نفعان فراهم نماییم. 
امید بسیار دارم با توکل بر خدا، دلسوزی و کوشش جانانه، انشاءاهلل الگوی موفقی 

از یک شرکت بیمه رو به تعالی را به جامعه معرفی نماییم.

زندگی ماشینی

علیرضا بیانیان/ مدیرعامل شرکت بیمه آرمان●
دستاوردهاي روز افزون بشري و شتاب قابل توجه 
آن منجر به تحول در نحوۀ زندگي و تعامالت افراد 
شــده است و به سبب این پیشرفت ها، مخاطرات 
فراوانــي زندگي و اموال مردم را تهدید مي کند و 
جبران صدمات ناشــي از زندگي ماشــیني، وجود 
سازمان هاي بیمه گر را روز به روز پر اهمیت کرده 
است. در همین راستا، شرکت بیمه آرمان با تأکید 
بر مشــتری مداری تالش می کند با بهره گیری از 
دانش فنی و حرفه ای گری و پرهیز از رقابت ناسالم، 
خدمات مطلوب و شایسته ای به بیمه گذاران خود 
ارائه کند و با هم افزایی و همکاری دیگر شرکت های 
بیمه، نقش سازنده ای در رشد و توسعه صنعت بیمه 

کشور ایفا نماید. 
بدون تردید بیمه هــای بازرگانی امروز پیام آور 
آرامش و آســایش فکری اقشــار مختلف مردم و 

فعاالن اقتصادی در زمینه ها و حوزه های مختلفند 
و با پشــتوانه ای قوی و ارائه طرح های نوین بیمه 
ای، نویدبخش آینده ای درخشان برای ملت بزرگ 

ایران هستند.
 بیمه همچنین ابزار کارآمدی برای انتقال ریسک 
و کاهش ریسک های سوانح طبیعی است، اما سهم 
آن در کاهش آسیب پذیری و جبران خسارت های 
ناشــی از این حوادث بسیار ناچیز است. نقش این 
صنعت در حوادث غیر مترقبه و طبیعی برای کسانی 
که پوشــش بیمه ای دارند، بســیار پررنگ است و 
بیمه های بازرگانی حسب وظایف ذاتی خود اقدامات 
الزم را در ایــن زمینه به ســرعت انجام می دهند؛ 
بطوری که در حادثه دلخراش زلزله کرمانشــاه در 
سال 96، شــرکت های بیمه از جمله بیمه آرمان 
حسب وظیفه انسانی و ذاتی خود در همان ساعات 
اولیه نسبت به امدادرسانی و اعزام کارشناسان فنی 
به مناطق زلزله زده به منظور برآورد و ارزیابی میزان 
خسارت های وارده اقدام و خسارت آسیب دیدگان را 

در کمترین زمان ممکن پرداخت کردند. 
من در همیــن جا از احاد مردم عزیز می خواهم 
بــرای جبــران آثار روانــی و اقتصــادی حوادث 
غیرمترقبه با خرید پوشش های بیمه ای از اموال و 
دارایی های خود محافظت و ریسک های خود را به 

شرکت های بیمه واگذارکنند. 
در پایــان، 13 آذر روز ملی بیمه را نیز به تمامی 
همکاران فعــال در حوزه بیمه های بازرگانی که با 
ارزش نهــادن به حقوق بیمه گذاران باعث آرامش 
و امنیت خاطر این عزیزان می شوند، تبریک عرض 
می کنم و توفیق روز افزون برای تمامی تالشگران 

این عرصه را از ایزد یکتا خواستارم.

محمد حیدری/ مدیرعامل بیمه کارآفرین ●
برندسازی روی ایجاد و افزایش سطح آگاهی برند متمرکز 
اســت و بواســطه برنامه های ترویجــی و تبلیغاتی به ثمر 
می نشــیند و کاربسیار سختی است. اینکه جامعه یک برند 
را به آنچه هدف شــرکت است، بشناسند، تحقق بسیاری از 
اهداف شرکت است. بیمه کارافرین نیز از سال 82 که فعالیت 
خود را آغاز کرد برروی توســعه بیمه های عمر تمرکزکرد. 
نماینده هــای تخصصی فروش بیمه هــای عمر تربیت کرد، 
طرح های جدیدی به بازار عرضه کرد و حتی دپارتمان عمر 
را از غیرعمــر جدا کرد. تقریبا ایرانی ها بیمه کارآفرین را با 
بیمه های عمر می شــناختند. اما چند سالی است که رشد 
بیمه های زندگی کارآفرین ســیر صعــودی ندارد. درحالی 
کــه معتقدم بیمه کارآفرین که یکــی از برندهای مطرح در 
بیمه های عمربود باید به مســیر قبلی خود بازگردد و حول 

همین محور حرکت کند.

 بر پایه چنین مبنایی بازنگری در جامعه هدف و شــبکه 
فروش بیمه کارآفرین که در گذشته به صورت خاص تعریف 
شــده بود در اولویت برنامه های جدید قرار می گیرد. امروز 
بایدبــه دلیل باورپذیری به عنوان یک اصل بازاریابی معتقد 
بود و این پرســش را مطرح کرد که مشتریان به چه دلیل 
باید ما را انتخاب کنند؟ در شرایطی که شرکت های بزرگی 
مانند آسیا و البرز رقبای سرسختی در بخش خصوصی اند، 
بیمه کارآفرین در تقسیم بندی بازارهای هدف باید در اقیانوس 
آبی خود و حول محور بیمه های عمر حرکت کند و از رقابت 

در اقیانوس قرمز بپرهیزد.
هرچند که شرکت های کوچک توانایی پذیرش ریسک های 
بزرگ در حیطه دریایی و انرژی را با توزیع ریسک در بازارهای 
اتکایی دارند، اما معتقدم شرکت ها در پوشش ریسک ها باید 
به ابعاد ســازمانی خود اشراف داشته باشند و از حرکت در 
چنین فضاهایی اجتناب کنند. مسلما پوشش این ریسک ها 
برای شــرکت های کوچکتر نیزمقدور اســت اما در صورت 
بروز خســارت، پرداخت آن و بازیافتش از بیمه گران اتکایی 
شــرایط را دشــوار خواهد کرد. بنابراین عالوه بر تجزیه و 
تحلیل ریســک الزم است به مولفه های اقتصادی دریافت و 

پرداخت نیز توجه کرد.
 بنابراین بیمه کارآفرین ماموریت قدیمی را بازنگری خواهد 
کرد. بازار ظرفیت و کشش پذیری بیمه های عمر را همچنان 
دارد. از سوی دیگر شرایط امروز بازاربیمه های عمر در کشور 
به دلیل آنکه در نرخ و شرایط این رشته اصول حرفه ای رعایت 

می شــود و دارای قیمت تمام شــده و هزینه های مشخص 
است، از شــفافیت بیشتری برخوردار است و از سوی دیگر 
اکچوئرهای حرفه ای در بیمه مرکزی نیز آن را رصد می کنند 
و رقابت غیر حرفه ای در بازار بیمه های عمر حداقلی است و 
اساســا رقابت در بیمه های زندگی در ارائه و افشاء اطالعات 
برای مشتریان )فروش صادقانه ( و ایجاد دسترسی اینترنتی 
برای مشــاهده پرداخت ها و تعهدات شــرکت بیمه و ایجاد 
بســتر ارتباطی الکترونیکی برای اعالم خواسته ها و دریافت 
پاسخ، روش های سرمایه گذاری  و کنترل هزینه های اداری 

و بیمه گری است.
 برپایه چنین اســتداللی معتقدم بیمه کارآفرین باید در 
این فضا حرکت کند، اما قطعا باید محصوالت این شــرکت 
متناسب با نیازهای بروزرسانی و کانال های عرضه و فروش 
را نیز بازنگری کرد. مســلما ارتقا مطلوبیت بیمه های عمر 
برای ســه ضلع این مثلث یعنی مشتری، نماینده و شرکت 
از دســتاوردهای این بازنگری خواهدبود. سایر پوشش های 
بیمه ای نیز در مســیر محور اصلــی فعالیت  قرار می گیرند. 
به عبارت دیگر اولویت فعالیت در سایر رشته ها با مشتریان 

بیمه های عمر است.
 چنین ســاختاری جامعه آماری متناســبی را در اختیار 
قرار خواهد داد که می توان با نیازســنجی های دقیق برای 
آنها حرکت های اثربخشــی را شاهد باشیم. با چنین روشی 
دستیابی به رشدی پایدار و معقول دور از انتظار نیست و این 

خواسته شرکت از اجرای برنامه های جدید است.

بازنگری ماموریت قدیمی 
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دکتر علي جباري/ مدیر عامل صندوق تامین خسارت هاي بدني●

در یک دیدگاه ســنتي شــاید اولین نگاه به حوزه مأموریت هاي 
صنعت بیمه و به عنوان اولین کارکرد صنعت بیمه ایجاد اطمینان 
براي اشــخاصي مواجه با ریســک هاي تهدیدکننده در حوزه هاي 
مختلف کســب و کار و زندگي باشد و رســالت شرکت هاي بیمه 
ایجاد اطمینان براي آینده اي غیرقابل پیش-بیني در صورت ایجاد 
خسارت و یا حتي به عنوان پشتیبان آتي بیمه گذاران تلقي  گردد. 
اما واقعیت این است که صنعت بیمه در دنیاي امروزه تحوالت بسیار 
شگرفي داشته است بطوریکه در استانداردهاي جهاني براي سالمت 
اجتماعي، اقتصادي و سیاسي کشورها بر این شاخص اشاره مي گردد 
که اساساً به عنوان شاخص میزان نفوذ صنعت بیمه در جامعه تلقي 
مي گردد چرا که در سلسله مراتب امنیت ایجاد شده، فارغ از ایجاد 
اطمینان براي بیمه گذاران عماًل ســطح اطمینان خوبي به جامعه، 
کســب و کار مربوطه و همچنین امنیت سیاســي دولت ها تبدیل 
گردیده اســت. بر همین اســاس است که حتي دولت ها در تمامي 
دنیا بخشــي از رشته هاي بیمه اي که جامعه و حاکمیت نیازمندي 
بیشتري در ایجاد نفوذ آن در سطوح مختلف جامعه احساس مي کنند 
آن را به عنوان رشته هاي اجباري بیمه اي تلقي مي نمایند، از جمله 
این رشته هاي بیمه اي مختلف مي توان در حوزه هایي از قبیل: بیمه 
بازنشســتگي و بیکاري، مسئولیت،  بیمه هاي اجتماعي و همچنین 
بیمه شخص ثالث در رشته بیمه هاي اختیاري- بازرگاني اشاره نمود 
و در صورت یک بررسي عمیق تر حتي در سطح کشورهاي پیشرفته 
و کشور عزیزمان مي توان گفت این الزامات به جهت افزایش سطح 
اســتانداردهاي امنیت جان، مال و روان جامعه و همچنین امنیت 
سیاســي حاکمیت تبیین مي گردد. بنابرایــن، صنعت بیمه با ارائه 
انواع پوشــش هاي بیمه اي و تأمین امنیت، خطرات و ریسک هاي 
تهدیدکننده، جان، مال و ســرمایه اشخاص حقیقي و حقوقي را در 
مراحل مختلف برطرف مي کند و مهمترین ابزار دفع دغدغه تأمین 

آسایش، امنیت و رفاه در جامعه امروزه مي-باشد. 
بــا گذر از مقدمــه مذکور مي توان گفت امروزه با ظهور کســب 
و کارهــاي جدید و پیچیدگي هاي موجــود در حوزه هاي مختلف 
کســب و کار عماًل کسب و کارهاي فعال در حوزه ارزیابي و خرید 
ریســک با پیچیدگي هاي بسیار زیادتري از قبل مواجه مي باشند و 
جهت حفظ بقاء و تکامل شــرکت-هاي خود نیازمند تجهیز خود 
به ابزارهاي الزم در حوزه هاي مدیریت ریســک در عرصه سازمان، 
شناخت ظرفیت هاي سازماني، بکارگیري استانداردهاي نوین تجربه 
شده در سطح جهان در حوزه مدیریت ریسک و حفظ بقاي سازمان 
و ایجاد نزدیکي بیشتر به حوزه هاي جدید و نوپا و کسب و کارهاي 
فناوري بیس دیجیتالي، ایده هاي خالقانه و همچنین افزایش سطح 

شفافیت عملکرد سازمان ها مي باشد.
بدین ترتیب پس از شناخت ابزارهاي مذکور انجام فرآیند تطبیق 
پذیري ســازمان هاي خود با این استانداردها بر اساس شاخص ها و 
مدل هــاي دقیق کــه در عین به روز بودن تطابــق پذیري الزم با 
حوزه هاي کسب و کار کشورمان را داشته باشد. بدین ترتیب مي توان 
گفت که این حوزه تعامل مي تواند در دو بخش بسیار جداگانه دسته 
بندي گردد، که بخش اول آن دســتگاه هاي راهبر و ناظر به عنوان 
نهادهاي تبیین کننده مسیر راه و به تعبیري ناظر صنعت بیمه کشور 
از جمله نهادهاي همچون مجلس شــوراي اسالمي، هیأت وزیران، 
وزارت اقتصاد، شــورایعالي بیمه و همچنین بیمه مرکزي کشور نام 
برد که با تدوین قوانین و طراحي زیر ساخت مناسب جهت افزایش 
نفوذ صنعت بیمــه با لحاظ نظارت به عنوان حوزه اطمینان بخش 
صنعت بیمه کشور از طرفي دیگر شرکتهاي بیمه به عنوان مجریان و 
سرمایه گذاران فعال در حوزه صنعت بیمه کشور در راستاي دستیابي 
به چشــم انداز و اهداف تعیین شده در قوانین باالدستي با تحصیل 

بهینه ترین بازدهي براي ســرمایه گذاران فعال در این صنعت بیمه 
مي باشد. لذا ضرورت تعامل بیشتر في مابین این دو رکن اجرایي و 
نظارتي جهت افزایش اطمینان بخشي براي سرمایه گذار و بیمه گر 

بسیار موثر خواهد بود.
بررســي هاي انجام شده در حوزه اقتصاد کشور به عنوان آبشخور 
صنعت بیمه کشور و تأثیرگذار اساسي بر صنعت بیمه کشور در چند 
سال اخیر بیانگر تأثیرگذاري بسیار باال در عدم دستیابي صنعت بیمه 
به اهداف باالدســتي تبیین شده مي باشد چرا که تغییرات اساسي 
در شاخص هاي اقتصادي، عدم ثبات مؤلفه هاي اقتصادي و نوسانات 
بســیار شــدید ارزي در حوزه  اقتصادي به عنوان یکي از مهمترین 
بســترهاي تأثیرگذار بر فعالیت صنعت بیمه کشور عماًل به عنوان 
عامل بســیار مهمي در عدم دستیابي صنعت بیمه به اهداف کالن 

تبیین شده در قوانین باالدستي گردیده است.
بنابراین به نظر مي رســد دولت ها بمنظور ایجاد افزایش ســطح 
امنیــت اقتصادي، اجتماعي، رواني و سیاســي حکومت هاي خود 
مطابق با اســتانداردهاي نوین امــروزي، نیازمند افزایش ارتباط و 
همچنین لزوم تعامل تنگاتنگ تر از قبل با صنعت بیمه براي ایجاد 
شاخص هاي سالمت جامعه مي باشند و این نکته اي بسیار مغفول  
در ارتباط حاکمیت با صنعت بیمه مطرح مي باشــد که متأسفانه تا 
بحال بدان توجه چنداني نشــده است و در مواردي نیز در صورت 
تبیین شاخص هایي براي تأثیرگذاري صنعت بیمه در اقتصاد کالن، 
ارزیابي میزان دستیابي صنعت بیمه در پایان دوره ها، غیر ممکن تلقي 
گردیــده و این اصل جدایي ناپذیر در افزایش اطمینان جامعه هاي 
پویا در کشورمان مورد توجه قرار نگرفته است. از طرفي دیگر نقش 
نظارتي شــورایعالي بیمه و بیمه مرکزي بر شرکتهاي بیمه اي در 
تطبیق ســازي آنها با استانداردهاي تدوین و ابالغ موضوعي بسیار 
مهــم در جریان این حرکت از دوره گذر به تعبیري دوره پوســت 

اندازي صنعت بیمه تلقي مي گردد.
به هر حال بررســي حوزه عملکردي بیمه مرکزي و شــرکتهاي 
بیمــه اي با وجود تمام پیچیدگي ها و مشــکالت، متأثر از ســایر 
حوزه هاي کسب و کار و اقتصاد کشور در چند سال اخیر بیانگر یک 
روند حرکتي در مسیر پوست اندازي مي باشد بطوریکه از یک طرف 
فرآیند نظارتهاي نوین و تا حدودي یکپارچه در صنعت بیمه کشور 
با شــناخت از وضعیت صنعت بیمه کشور از طریق بیمه مرکزي با 
ابزارهاي مختلف از جمله نظارتهاي نرم افزاري و همچنین بازنگري در 
آیین نامه هاي بیمه گري آغاز گردیده است و از طرفي دیگر شرکتهاي 
بیمه اي هم که به عنوان مجریان صنعت بیمه کشور تلقي مي گردند 
در این فرآیند تطبیق سازي و حسب تغییرات در حوزه هاي کسب و 
کار اقدام به انجام اصالحات ساختاري هر چند کند ولیکن جریاني 
را آغاز نموده اند که در ادامه الزم اســت به شــقوق بسیار مهمي از 
این اصالحات که آینده صنعت بیمه کشــور بدان وابســته است را 

مورد اشاره قرار -دهیم.
الف( بازمهندســي مجدد ســاختار شــرکتهاي بیمه اي اعم از 
شــرکت هاي بیمه  قدیمي دولتي و شــبه دولتــي از یک طرف و 

همچنین شرکتهاي خصوصي فعال در صنعت بیمه کشور از طریق:
1- بازمهندسي ساختار شرکت هاي بیمه اي جهت حفظ بقاء :

• از طریق توانمندسازي کارکنان
• شناخت استانداردهاي جدید در حوزه صنعت بیمه جهان

• بررسي حوزه هاي جدید کسب و کار براي صنعت بیمه
• تبیین مدل هاي ریسک نوین در عرصه کسب و کارها

2- شناسایي استانداردهاي نوین مدل هاي اداره شرکتهاي بیمه اي 
در عرصه صنعت بیمه جهان 

3- نرم افــزاري نمــودن کلیــه فرآیندهاي کســب و کار اعم از 
فرآیندهاي اصلي، مدیریتي، پشتیباني و استفاده از فناوري هاي جدید 
4- افزایش ســطح شفافیت عملکردهاي فني و مالي سازمانها با 

بکارگیري استانداردهاي شناخت عملکرد سازمانها
....-5

ایــن مجموعه اقدامات به عنوان مهمتریــن ابزارهاي مورد نیاز 
جهت حفظ بقاء و تحول در شرکتهاي فعال در صنعت بیمه کشور 
در آینده نزدیک تلقي خواهد شد و به تعبیري دیگر مي توان گفت 
گذر از چرخه هاي ســنتي فعالیت شــرکت هاي بیمه اي به عنوان 
مهمترین عامل حفظ بقاي این شــرکت تلقي خواهد شد و اساساً 
مطابق با تغییرات بسیار گسترده صورت گرفته در عرصه کسب و 
کارها در صورت عدم توجه صنعت بیمه کشــور به این تغییرات و 
عدم انجام فرآیند تطبیق ســازي خود با این تغییرات در آینده اي 
نزدیک شــاهد خروج بخشي از شرکت هاي فعلي فعال در صنعت 
بیمه کشــور خواهیم بود و بر همین اساس اینجانب این دهه را به 
عنوان دهه پوست اندازي صنعت بیمه کشور در فرآیند تطبیق سازي 
ابتدا با تغییرات نوین در حوزه فناوري اطالعات و سپس با صنعت 

بیمه جهان مي بینم.
در ادامه مي توان اشاره نمود حسب این تغییرات مطالعات تطبیقي 
بســیار گســترده اي در حوزه فعالیت صندوق تأمین خســارتهاي 
بدني در قیاس با کشــورهاي مختلف اسالمي و غیراسالمي انجام 
داده ایم و بر همین اســاس خوشــبختانه مطابق بــا نتایج حاصله 
از این بررســي ها از ســال 1390تا1395 در فرآیند تدوین قانون 
بیمه شــخص ثالث به عنوان قانون تبیین کننده ساختار و تأسیس 
صندوق تأمین خسارتهاي بدني این تغییرات در قانون بیمه شخص 
ثالث پیش بیني گردیده اســت و بر همین اساس یکي از مهمترین 
تغییرات صورت گرفته در ساختار عملکردي صندوق تبدیل نمودن 
این صندوق به عنوان پشتوانه صنعت بیمه کشور و مکمل شرکتهاي 

بیمه مي باشد.
صندوق تأمین خســارتهاي بدني به عنوان ســازمان پشتیبان 
شرکتهاي بیمه اي عماًل اطمینان بخشي الزم را براي بیمه گذاران 
رشــته بیمه شــخص ثالث حتي در صورت عدم پوشش خسارت 
توسط شرکت هاي بیمه اي در اثر ورشکستگي را ایجاد نموده است. 
از طرفي دیگر مطابق با تغییرات بسیار گسترده صورت گرفته در 
حوزه تعهدات صندوق خوشبختانه با مدیریت بهینه این سازمان 
در چند ســال اخیر ضمن دستیابي به استراتژي مهم تدویني در 
سازمان از جمله در حوزه بکارگیري فناوري الکترونیکي در انجام 
وظایف محولــه، ایجاد امنیت، آرامش براي گروه هدف با افزایش 
نقش حمایتي در حــوزه خانواده هاي قربانیان حوادث رانندگي و 
همچنین جلوگیري از زنداني شدن مقصرین حوادث رانندگي به 
عنوان متولیان جرایم غیرعمد، کاهش طول دوره رسیدگي، ارزیابي 
خسارت، افزایش سطح شفافیت مالي و عملکرد در سازمان به عنوان 
بخشــي از مهمترین نتایج عملکردي صندوق در چند سال اخیر 
بوده ایم. امید اســت با حمایت دولت محترم و در راستاي اهداف 
دولت تدبیر و امید در ســال آتي نیز بیش از پیش شاهد افزایش 
نقش حمایتي صندوق در راســتاي امر عدالت محوري به عنوان 

شعار اصلي دولت محترم باشیم.

دهه نود، دهه پوست اندازي صنعت بیمه کشور 
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مدیریت نوآوری 

در صنعت بیمه کشور

امیرصفری/ رییس پژوهشکده بیمه ●
زندگي در جامعه نوین و در محیط بسیار پویاي امروزي، بدون داشتن 
پوشش هاي بیمه اي کافي و مناسب، مانند گام زدن با چشم هاي بسته 
در محیطي پرتالطم و تاریک اســت. اهمیت بیمه مانند بسیاری دیگر 
از ضرورت ها، وقتی در دســترس نیست آشکارتر می شود. بیمه برای 
جامعه از دیدگاه های مختلف ارزشــمند اســت. بیمه گران، اشخاص و 
موسســات تجاری را بیمه می کنند. افراد و کسب وکارها، یک محصول 
بیمه ای را به منظور اجتناب از مواجهه با بار مالی حاصل از بروز آسیب 
و صدمه ناشی از روی دادن یک حادثه خاص یا کاهش ریسک های طول 
عمــر، مرگ ومیر و ازکارافتادگی انتخاب می کنند. بیمه در حفظ ثبات 
مالی به آن ها کمک کرده و باعث می شود که بتوانند با صرفه جویی از 
هزینه های غیرضروری   شــان کاسته و ذخایر مالی خود را به پروژه های 

دارای بازگشت سرمایه باالتر تخصیص دهند. 
بیمه هــا انواع مختلفی دارند و هــر کدام از آن ها می توانند در زمان 
نیاز بیمه گذار یا بیمه شــده، بخشی از هزینه ها را پوشش دهند. بیمه 
درمان و هم چنین بیمه عمر، از مهم ترین بیمه هایی هستند که نه تنها 
در تامیــن و جبران هزینه ها به خانواده ها کمک می کنند، بلکه نوعی 
سرمایه گذاری هم محسوب می شوند. بیمه هایی نظیر بیمه شخص ثالث 
و بیمه های اتومبیل نیز بیمه هایی هستند که فراگیری باالیی دارند و 
به نوعی موجب کاهش هزینه های ریسک خانوارها می شوند. عالوه بر 
زندگی و خانواده، بیمه در کار و تجارت نیز مورد نیاز اســت. در اصل، 
استفاده از بیمه نوعی آینده نگری محسوب می شود که می تواند در آینده 
در هزینه های ناشی ریسک های خاص مشاغل و کسب وکارها، به افراد و 
سازمان ها کمک کند. اما مسئله ای که وجود دارد این است که از زمان 
آغاز به کار بیمه و به طور خاص شــروع فعالیت های بیمه ای در ایران، 
تغییرات فراوانی در بســیاری از حوزه ها رخ داده است. تغییرات بسیار 
زیاد در فناوری و نوســانات شــدید اقتصادی که در ایران وجود دارد، 
نیازهای جدید بیمه ای را در افراد و کســب وکارها به وجود آورده، اما 
آن چه مشــاهده می شود این است که هم چنان محصوالتی در بازار به 
فروش می رسند، که از دهه های دور در ایران وجود داشته اند. بنابراین، 
در حال حاضر یکی از مهم ترین نیازهای صنعت بیمه نوآوری و خالقیت 
در ارائه محصوالت جدید و متناسب با نیازهای روز جامعه است و الزم 
است که شرکت ها در خدمات رسانی و ارائه بیمه نامه ها بازنگری کرده 
و با استفاده از خالقیت، خدمات و محصوالت جدید ارائه نمایند. اگرچه 
اهمیت نوآوری به طور کامل توسط اکثر شرکت های بیمه در ایران درک 
شــده و آن ها هر روز توجه بیشتری صرف نوآوری می کنند، بااین حال 
بســیاری از این ابتکارات برای آن ها مزیت رقابتی ایجاد نمی کند. در 
واقع مشکل مربوط به بخش نوآوری یا تولید ایده های نوآورانه نیست، 
بلکه در مدیریت موفق فرآیند نوآوری از ایده به یک محصول موفق در 
بازار است. اکثر شرکت های بیمه فاقد استراتژی مشخص و شفاف برای 
نوآوری محصول هستند، درحالی که وجود چنین راهبردی ضروری و 
به شدت مرتبط با عملکرد مثبت در نوآوری محصول است. استراتژی 
نوآوری باید اهداف و مقاصد کل تالش های صورت گرفته برای نوآوری 
محصول را مشخص کرده و نقشی را که نوآوری محصول در کمک به 
تحقق اهداف کســب  و کار دارد، بیان کند و شناخته شده ترین شاخص 

نیز، درصد فروش ساالنه ناشی از محصوالت جدید است. 

بیمــه عمر، حــوادث و درمان و اکنون هر نوع بیمه کســب وکار از 
عدم النفع تا بیمه سایبری، نشان دهنده نوآوری های بیمه گران است تا 
به صاحبان کسب وکار امکان ریسک پذیری برای رشد دهند و خانواده ها 
در مواجهه با سختی های پیش بینی نشده، دوام بیاورند. سه نوع نوآوری 
در محصوالت بیمه ای می توانند انجام شوند: نوآوری های توانمندساز، 
نوآوری های پایدارکننــده و نوآوری های کارایی بخــش. نوآوری های 
توانمندساز، محصوالت را از اقالم پرهزینه موجود برای حجم کمی از 
بازار انبوه، تبدیل به محصوالتی می کنند که برای افراد بیشتری قابل 
دسترسی هستند. این نوآوری ها، بازار را توسعه می دهند، مانند حرکت 
از بیمه تمام عمر به محصوالت بیمه  عمر زمانی یا مدت دار که نمونه ای 

از نوآوری های توانمندساز است.
نوآوری  پایدارکننده، الزاما بــه معنی جایگزین کردن محصوالت و 
حرکت از یک مدل به مدل دیگری اســت که ممکن اســت از قبلی 
بهتر باشــد، اما مشابهت های پایه ای با هم دارند. اکثریت نوآوری های 
فعلی در حوزه محصوالت بیمه ای از این نوع هســتند، اما این نوآوری 
یک بازی اقتصادی مجموع صفر است. مثال، جایگزین کردن یک بیمه 
مستمری با بیمه مستمری دیگری که کمی بهتر است، اما شباهت  های 
قابل توجهی با محصول قبلی دارد، نمونه ای از این نوع نوآوری است.

نوآوری هــای کارایی بخــش، هزینه محصوالت یــا توزیع را کاهش 
می دهند. استفاده از اینترنت توسط بسیاری از بیمه گران دنیا، می تواند 

نمونه خوبی برای استفاده از این نوع نوآوری باشد. 
این سه نوع نوآوری مانند یک چرخه هستند. نوآوری های کارایی بخش 
منجر به اســتفاده کاراتر از ســرمایه  می شوند و شــرکت ها می توانند 
این ســرمایه را در نوآوری های توانمندســاز صرف کنند. نوآوری های 

توانمندساز هم از طریق نوآوری های پایدارکننده اهرم می شوند. 
ماهیت نوآوری های توانمندساز، برای مدل کسب وکار بیشتر بیمه گران 
موجود، نوآوری مخرب محسوب می شود. بیمه به عنوان یک صنعت بر 
بهترین محصوالت و سرمایه گذاری های مناسب تمرکز دارد و جایگاه 
خوبی برای هر دو نوع نوآوری پایدارکننده و کارایی بخش است، اما این 
کافی نیست. بیمه گران در تحلیل داده ها بسیار عالی و توانا هستند، اما 
بازاری که وجود ندارد، داده ای هم ندارد. اگر موج بعدی نوآوری نادیده 
گرفته شود، انجام دادن کارهای درست برای زمان حال کافی نیست. 
محصوالت جدید اغلب در ابتدا مبهم هســتند و محبوبیت ندارند. اما 
معموال ارزانترند و اســتفاده از آن ها آسان تر می باشد و بنابراین افراد 
و شــرکت هایی که برای استفاده از محصوالت قدیمی تر به قدر کافی 
ثروتمند یا پیچیده نیستند، شروع به خریدن محصوالت جدید می کنند. 
بیمه به نوعی زندانی گذشته است. این صنعت برای ارزیابی و مدیریت 
ریســک ها و خلق محصوالت جدید، نیازمند داده است. بیمه گران در 
توسعه مرزهای مدل فعلی کسب وکارشان بسیار توانایی دارند و صنعت 
بیمه در اصالح و بهینه ســازی محصوالتش، استاد است. نگاهی گذرا 
بــه برخی از محصوالت جدیدی که در دهه های اخیر خلق شــده اند 
نشان دهنده تعداد زیادی نوآوری های پایدارکننده است. بنابراین به نظر 
می رســد صنعت می داند که چگونه نیازهای مصرف کنندگانش را رفع 
کند. از سوی دیگر، نگاهی به درصد بازار موجود خریداران بیمه نامه های 
مختلف نشان دهنده تحرک کم برای توسعه ضریب نفوذ بیمه است. 

ممکن است بیمه آماده نوآوری مخرب شگفت انگیزی نباشد )مانند 
بیمــه عمر زمانی در دورانی که بیمه تمــام عمر، تنها محصول بیمه 
زندگی بود(؛ اما ممکن است بازار بیمه، این نوع نوآوری را تقاضا کند. 
چه نوآوری منجر به خلق بازار جدید شود )نوآوری مخرب( و چه باعث 
توسعه شگفت انگیز بازار گردد )نوآوری توانمندساز(، بیمه گران به خوبی 
می توانند نوآوری هایی انجام دهند که اندازه بازار تحت خدماتشــان را 

افزایش دهد. 
با این که ممکن است مشتریان فعلی از گزینه های محصوالت بیمه ای 
موجود راضی باشند، اما با وجود جمعیت بزرگی که از محصوالت بیمه 
بهره مند نیستند و نیازمند بیمه هایی مانند مراقبت بلندمدت یا بیمه های 
زندگی می باشند، یا نیازهای بیمه ای جدیدی که تحوالت شگفت انگیز 
فناوری، به ویژه صنعت فناوری اطالعات ایجاد کرده، صنعت بیمه باید 
به این نیازها توجه داشته باشد و محصوالت مناسبی را برای رفع این 

نیازها طراحی کند. 

بیمه حافظ در مسیر بالندگی

عبدالرسول عطایی/ مدیرعامل بیمه حافظ●
روز فرخنده 13 آذرکه روز صنعت بیمه نامگذاری 
شــده است بهانه ای اســت تا ارج نهیم به تالشهای 
بی وقفه همه دست اندرکاران و متولیان این صنعت و 
یادآور رسالتمان در قبال مردم عزیز کشورمان باشیم.

خداوند را شاکریم که صنعت بیمه نقش خود را در 
حوزه های گوناگون )حمایت از بنگاههای اقتصادی، 
تولید، رشــد و بالندگی اقتصادی و ایجاد اطمینان و 
آرامش برای هموطنان( را با رسیدگی دقیق و بموقع 
خســارتها و پرداخت سریع آن به خوبی ایفاء کرده و 

فرهنگ بیمه در کشور نهادینه گردیده است.
دراین راســتا موجب افتخار و خرسندی است که 
اعالم کنم شرکت بیمه حافظ به عنوان شرکت بیمه 
خصوصی فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توانسته 
پس از پشت از سرگذاشتن مشکالت خود، اکنون در 
وضعیت مناســب در طول 17 سال فعالیت خود قرار 
گرفته و بدون شک با ثبات و اقتدار، آرامش و آسایش 
هموطنان خود را فراهم کرده و مسیر رشد بالندگی 

خود را طی نماید
. اقدامات شــرکت بیمه حافظ در سالهای اخیر با 
طرحهای جدید بیمه ای و روشــهای نوین ارتباط با 
مشتری و بررسی و پرداخت خسارت در حداقل زمان، 
افزایش ســرمایه وارتقا رتبه توانگری مالی و اقدامات 
الزم برای فعالیت در ســرزمین اصلــی، نویدبخش 

آینده ای درخشان برای این شرکت خواهد بود.
اینجانــب ضمن گرامیداشــت روز 13 آذر، مراتب 
ســپاس و قدردانی خود را از تالش های ارزشــمند 
همــکاران، نمایندگان و ســهامداران بیمه حافظ و 
متعاقب آن بیمه گذاران عزیز این شرکت که اکنون 
همانند عضوی از خانواده حافظ در کنارمان هستند 
اعالم داشــته و امیدواریــم بتوانیم به شایســتگی 
پاســخگوی این اعتمــاد هموطنان بــوده و هر چه 
مقتدرانه تــر حافظ منافع تمامــی بیمه گذاران خود 

باشیم.
همچنین این روز را به تمامی فعاالن صنعت بیمه 
تبریک گفتــه و امیدوارم تا در پرتــو منویات مقام 
معظم رهبري، سیاســتهاي اقتصاد مقاومتي را چراغ 
راه خویش قــرار داده و باهمکاري و همراهي بخش 
دولتــي و خصوصي با عزم ملــي و مدیریت جهادي 
گامهای بلند توســعه را برداریم و فراموش نکنیم که 
در این مسیر باید از تجارب موفق سایرکشورها بهره 

شایسته را ببریم. 
سالمتی و ســربلندی همه تالشگران صنعت بیمه 
را از در ســایه توجهات حضرت ولی عصر )عج(درگاه 

باریتعالی خواستارم.
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لباس های داخل ویترین 

را عوض کنید

عبدالمحمود ضرابی/ عضو هیات مدیره بیمه کارآفرین ●
از بنده خواســته شده که مطلبی در باره روز بیمه بنویسم 
و هر چند از آن دسته کارشناسانی نبوده و نیستم که دست 
به قلم باشم اما تجربیات حدود 45 سال کار در صنعت بیمه 
این توانایی و جرات را به من داده اســت. بین همکاران بیمه 
ایران ،که بنده بازنشسته آن شرکت هستم، و همکاران بیمه 
مرکزی ایران این اختالف دیدگاه وجود داشته اما از دید بنده 
روز بیمه روزی اســت که قانون بیمه تصویب شد و در واقع 
بیمه های بازرگانی قانونمند شد، زیرا یک شرکت بدون قانونی 
که تنظیم کننده روابط بین بیمه گر و بیمه گذار باشد معنا و 
مفهومــی ندارد ولی به هر حال روز 13 آذر ماه به عنوان روز 

بیمه شناخته شده است.

باید دید اهمیت این روز در چه قرار دارد؟برای شرکت های 
بیمــه مهم اســت و یا مصرف کنندگان خدمــات بیمه ای و 
خریداران پوشش های بیمه ای این شرکت ها؟به اعتقاد بنده 
باید از دید بیمه گذاران و بیمه شدگان به این روز نگاه کنیم 
و از منظر آنها به قضاوت در عملکرد این صنعت بنشینیم. آیا 
توانسته ایم از پوسته انحصار ساله خارج شویم؟ آیا توانسته ایم 
آن چه مردم و عوامل فروش برای پویایی این صنعت خواسته اند 
در اختیار آنها قرار دهیم؟ آیا قدمی در راه آموزش نیروی جوان 
و جایگزین در این صنعت برداشــته ایم؟ آیا چون کشور های 
مترقی و پیش رفته قادر هســتیم در مقابل خواســته بیمه 
گذاران و بیمه شدگان انعطاف پذیر باشیم؟ هزاران امای دیگر 

در ذهنم شکل می گیرد.
صنعت بیمه همیشه خواسته که گناه عدم رشد و تعالی خود 
را بــه گردن مردم انداخته و بگوید آنها دانش بیمه ای ندارند 
و کاربرد بیمه را نمی شناســند. این بزرگ ترین ناسپاسی در 
حق این مردم اســت، آنها بیمه را می شناسند و ارزش آن را 
می دانند اما آماده نیستند که محصولی بخرند که بیش از 50 
سال از عمر آن سپری شده و هر چند وقت یک بار آن را جال 
داده و رنگ آمیزی مجدد می کنیم و قصد فروش آن را به مردم 
داریم. بگذارید به طور خالصه داســتان تاسیس کار آفرین را 
نقل کنم. در زمانی که زنده یاد مرحوم مهندس ادب و دکتر 
عقیلی از کارشناسان صاحب نام صنعت بیمه آقایان ایثاری، 
علوی و دستباز خواستند بیمه کار آفرین را تاسیس کنند بنده 
مدتی بود که بدلیل تاســیس یک شرکت بیمه خصوصی از 
بیمه ایران بازنشست شده بودم و به دوستان قدیمی پیوستم 
و جناب آقای غالمی حدود دوسال بعد از تاسیس از بیمه ایران 

به درخواست خود باز نشست شده و به جمع ما ملحق شدند. 
به تحقیق هیچ شــرکتی تا کنون چنین نیروی کار شناسی و 

صاحب نامی نداشته است.
در دوسال اول آقایان ایثاری، دستباز و آقای خلیلی فر بیمه 
عمر و سرمایه گذاری کار آفرین را طراحی و پس از اخذ تایید 
بیمه مرکزی ایران فروش آن را از طریق تربیت شبکه فروش 
آغاز کردیم و در ده سال حق بیمه، بیمه عمر و سرمایه گذاری 
ما تقریبا 50 درصد حق بیمه شرکت را تشکیل میداد، و این 
همان خواسته ای بود که صنعت بیمه از ابتدای تاسیس بدنبال 

آن بود. چرا کارآفرین صاحب این موفقیت شد؟
نــو آوری در ارائه محصولی که در پیش رفته ترین بازار های 

بیمه ای جهان فروخته می شد. 
کارآفرین در طول مدت فعالیت خود توانست حدود بیش از 
700,000 هزار بیمه نامه بفروشد. این همان بیمه نامه ای است 
که کلیه شرکت ها آن را عرضه کرده و با افزودن پوششی به با 
نام های... در بازار شروع به فروش آن کردند.در واقع کارآفرین 

صاحب یک برند شد که با آن شناخته می شد.
 قصدم از ذکــر این تاریخچه این بود که در این اوضاع 
و شــرایط اقتصادی فعلی بیمه کارآفرین بواسطه همین 
برند و نام نیک خود در شــش ماهه ســال جاری حدود 
30 درصد رشــد حق بیمه نشان می دهد که بسیار جای 

خوشحالی دارد.
توصیه بنده به شرکت های بیمه ارائه محصوالت جدید چه در 
زمینه بیمه اموال و چه اشخاص است، زیرا ویترین صنعت بیمه 
باید از گرد وغبار سال های غفلت و فراموشی پاک شود، لباس 

داخل ویترین عوض شود تا خریداران را بیشتر جذب کند.

باورهای اشتباه

یونس مظلومی/ مدیرعامل شرکت بیمه تعاون ●
 جهانــی که امــروزه ما در آن زندگی می کنیم انباشــته از 
ریسک ها و نا اطمینانی هاست. افراد، خانواده ها و کسب و کارها 
در معرض ریسک های مختلف و متنوعی قرار دارند همچنین 
اموال و دارایی ها نیز در معرض ریســک های مختلفی هستند. 
این ریســک ها شــامل از دســت دادن و یا لطمه به سالمتی، 
زندگی، اموال، دارایی ها و نیز مسئولیت در قبال اشخاص ثالث 
میگــردد. هر روزه اخبار گوناگونی در خصوص وقوع حوادث و 
اتفاقاتی که در برگیرنده ریسک های فوق می گردند هستیم. حال 
ســوال اصلی این هست که در خصوص این نااطمینانی ها چه 
باید کرد؟  اینکه میگویند عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد در 
اینگونه موارد چگونه باید باشد؟ آنچه که در جامعه ما مشهود 
اســت و به کر      ات گفته و شنیده می شود اشکاالت فرهنگی در 
خصوص موضوع بیمه و نیز عدم وجود فرهنگ آینده نگری در 
خصوص مخاطرات محتمل الوقوع در آینده هست. نمونه هایي 

از اشکاالت فرهنگي از این قرار هستند:
1- تکیه بر تقدیر و قسمت

وقتي حادثه اي براي کسي اتفاق میفتد مي گوییم »قسمتش 
این بوده« و یا اینکه مي گوییم »خدا به دادمان برسد« آنهم 
در شــرایطي که خداوند مي فرمایند و ان اهلل ال یغیر ما بقوم 

حتي یغیروا بأنفســهم یعنی “خدا وضع و حال هیچ قومی را 
عوض نخواهد کرد مگر آنکه انســان ها خودشان وضع و حال 

خودشان را تغییر دهند.
 2- نیمه خالي لیوان:

 شاید دلیل آن این باشد که ما همیشه گفته ایم و میگوییم 
که نیمه پرلیوان را ببینید. اتفاقا باید نیمه خالي لیوان را دید 
باید اشکاالتي که در ایمني ساختمان ها وجود دارد را دید و 
براي برطرف کردن آن هزینه کرد. ساختمان پالسکو و هزاران 

ساختمان دیگر از اینگونه بودند و هستند.
 3- نفوس بد زدن:

 شــاید دلیل آن این باشد که اگر کسي صحبت از احتمال 
وقوع حوادث ناگوار را بدهد به او میگوییم که »نفوس بد نزن« 
و هیچوقت حاضرنیستیم به اتفاقات نامطلوب در آینده فکر 

کنیم و براي آن فکر چاره بکنیم.
 3- سق سیاه:

 اگر کسي صحبت از اتفاقات ناگوار بکند و یا حادثه اي را 
پیش بیني کند و آن حادثه اتفاق بیفتد میگوییم سقش سیاه 
است. همه این اشکاالت فرهنگي و باورهاي غلط نتیجه اش 
این میشود که هیچوقت حاضر نیستیم به حوادث ناگوار و 
نامطلــوب فکر کنیم و براي کاهش احتمال وقوع و کاهش 
شدت آسیب هاي ناشــي از وقوع حوادث چاره اي اندیشه 
کنیم. جهان به ســرعت در حال پیشرفت هست و نوع بشر 
در حال ابداع انواع و اقســام ابزارهایی اســت که زندگی را 
آسان تر و سختیها را کمتر می کنند. یکی از این ابزارها ابزار 
مالی مهم و تاثیر گذاری به نام بیمه هســت. بیمه کسب و 
کارهــا و افراد را در مواجهه با مخاطرات حمایت می کند و 
شــرایط زندگی افراد و کســب و کارها را به شرایط قبل از 
وقوع حادثه باز میگرداند. بیمه همچنین به افراد و کسب و 
کارها کمک می کند که با آرامش خیال به زندگی خود ادامه 
داده و به کســب و کار خود بپردازند. گذشته از نقش بیمه 
در حمایت از افراد و کسب و کارها در مواجهه با مخاطرات، 

بیمه ابزاری هســت که به توسعه اقتصادی کمک می کند 
همچنین با منابعی که شــرکت های بیمــه از محل جمع 
آوری حق بیمه ها بدست می آورند در نقش سرمایه گذاری در 
بخش های مختلف اقتصادی نیز ظاهر گردیده و نقش مضاعف 
خود را در توســعه اقتصادی ایفا می کنند.همچنین بیمه ها 
نقش مهمی در خصوص گسترش پس انداز خانوارها از طریق 
فروش بیمه های زندگی ایفا می کنند. بیمه ها با ایجاد اشتغال 
مستقیم و غیر مستقیم نقش بسیار مهم دیگری در اقتصاد 
ایفا میکنند آنهم در شرایطی که امروزه موضوع اشتغال یکی 
از دغدغه های اصلی کشور عزیزمان ایران می باشد. صنعت 
بیمه دربرگیرنده ذینفعان مختلفی می باشــد که هرکدام از 
زاویه دید خود به ایــن صنعت نگاه کرده و طبعا انتظارات 
متفاوتی از کارکرد صنعت بیمه دارند. ذینفعان اصلی شامل 

موارد ذیل هستند:
1- ســهامداران: تامین کننده ســرمایه شرکت های بیمه 
هستند و طبعا انتظار دارند که شرکت بیمه بگونه ای اداره شود 

که حداکثر سود منطقی را برای آنان تولید نماید
 2- کارکنان: سرمایه های انسانی شرکت های بیمه هستند و 
با توجه به نقش بسیار مهمی که ایفا می کنند الزم هست که 
در انتخاب آنان بســیار دقت شود تا دانش ،تجربه و تخصص 

الزم را برای انجام این امر مهم داشته باشند
 3- نمایندگان و کارگزاران: بازوی اصلی فروش شرکت های 

بیمه و خط مقدم ارتباط با بیمه گذاران هستند
4- بیمه گذاران: مشتریان شرکت های بیمه که جلب رضایت 

آنها بسیار می تواند به توسعه بیمه کمک کند
5- نهــاد ناظــر: نقش مهمی در حمایــت از حقوق کلیه 
ذینفعان و بســط و تعمیم صنعت بیمه دارد. فرا رسیدن روز 
بیمه را به کلیــه ذینفعان بیمه تبریک می گویم و امیدوارم 
صنعت بیمه کشــورمان با تالش و کوشش این ذینفعان در 
جایگاه بســیار رفیع تر  و جایگاهی کــه برآزنده این صنعت 

هست قرار بگیرد.
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چرا باید بیمه بخریم و چه 
بیمه ای مورد نیاز ماست؟

محمدرضا کشاورز/مدیرعامل بیمه دی ●
برای پاسخ دادن به چنین پرسشی ضروری است 
در ابتدا پیش زمینه های فکری مربوطه مورد بررسی 
قرار گیرد. اساس و مبنای کلیه فرضیات علمی، مدل 
سازی ها، روش های مدیریتی و هر آن چه با مقوله 
برنامه ریزی روبروســت، بر پایه ســطحی از ثبات 

محیطی قرار گرفته است. 
در عیــن پذیرش تغییرات عمــده و لحظه ای در 
محیط پیرامون و دنیای رقابتی امروز، برای بررسی 
هر موضوعی الزم است برخی از پارامترها، متغیرها 
و مؤلفه هــای پیرامون به صورت ثابت )در شــرایط 

آزمایشگاهی( در نظر گرفته شود.
 از این فرضیه می تــوان نتیجه گرفت در زندگی 
فــردی و اجتماعــی نیز، برای تمرکــز بر برخی از 
حوزه هایی که فرد تمایل بــه برنامه ریزی و توجه 
ویژه به آن ها دارد، ضروری اســت شرایط برخی از 
جنبه های دیگر را ثابــت در نظر بگیرد. اگر فردی 

تمرکز خــود را بر کار خود قرار داده باشــد، طبعاً 
نیازمند آن اســت که از ثبات زندگی شخصی خود، 
حداقل اطمینان قابل قبولی داشته باشد. با پذیرفتن 
این فرضیه ثبات، می تــوان ابزارهای فراهم کننده 

ثبات را در محیط اجتماعی شناسایی نمود. 
همانگونه کــه کارکرد اصلی بیمــه، بازگرداندن 
زیان دیده به شــرایطی مشابه شرایط پیش از وقوع 
حادثه اســت، قطعاً یکی از رایج ترین، مرسوم ترین 
و کم هزینه تریــن ابزارهایی که ثبات را در زندگی 
انسان ها از دیرباز تا کنون فراهم نموده است، مفهوم 
بیمه اســت. مهمترین پیامد بیمه ایجاد آرامش در 

جامعه است.
در پاســخ به بخش دوم پرسش فوق، توجه به 
این نکته ضروری اســت که ســطح نیاز فرد به 
ثبات و اطمینان، تعیین کننده سطح نیاز وی به 
محصوالت و خدمات متنوع بیمه است. در صورتی 
که فرد، با کسب اطمینان از حفظ ثبات دارایی های 
خود به راحتی در حوزه های دیگر تمرکز می نماید، 
تنها بیمه های اموال و مسئولیت تأمین کننده نیاز 

وی می باشد. 
در صورتــی که تمرکز فرد با اطمینان از تأمین 
هزینه های سالمتی و یا وضعیت آتی خانواده تأمین 
می شود، بیمه های اشخاص پوشش های حمایتی 

الزم را برای وی فراهم می کند.
 کارکرد و وظیفه اصلی شــبکه محترم فروش و 
مشاوران بیمه ای، شناسایی سطوح مختلف نیاز 
مشــتریان به ثبات و ارائه محصوالت متناسب با 

نیاز مشتریان است. 
هر چند توجه ویژه شرکت های بیمه به طراحی 
بســته های مرکب از چند محصول برای پوشش 
سطوح مختلف نیاز مشتریان نیز از مواردی است 

که تا حد قابل توجهی مغفول مانده است.

13 آذر روز ملی بیمه

محسن پورکیانی/مدیرعامل بیمه ایران ●
سرشت صنعت بیمه، آمیختگی بنیادینی با دو مفهوم عمیق 
خالقیت و ایجاد اعتماد دارد و به دیگر ســخن از زمانی که 
جوامع بشــری با ساز و کار بیمه و نهاد بیمه آشنا شدند به 
صورت آشــکار این دو خصلت را برای این نوع از خدمات به 
رسمیت شناخته اند و البته تغییرات پی در پی در ظهور و بروز 
ریسک های جدید که توام با نیازهای جدید در حوزه گسترش 

چتــر حمایتی بیمه بود این مطالبه گری به حق و منطقی را 
در آحاد افرادجامعه به دنبال داشته است.

ورود این صنعت به کشور عزیزمان هرچند با موانع بسیار 
و فراز و نشیب های گسترده ای مواجه بود، اما تالش بی وقفه 
و اهتمام نسل های مختلف فعاالن عرصه بیمه گری، شرایط 
را برای گسترش، اعتال و تعمیم فرهنگ بیمه در ایران مهیا 
نمود. روز بیمه در تقویم ما به عنوان نقطه عطفی که بیانگر 
توجه و تأیید و اشتیاق قانونگذاران و متولیان توسعه اقتصادی 
کشور به ضرورت توسعه بیمه است، فرصتی است بسیار مغتنم 
برای اینکه تمامی دســت اندرکاران این حوزه در کنار هم و 
با هدفی واحد و مشــترک برای رسیدن به نقطه مطلوب با 
یکدیگر تجدید میثاقی داشــته باشند که نتیجه آن افزایش 
ضریب نفوذ بیمه و در نتیجه امکان بهره گیری هرچه بیشتر 
مردم عزیزمان از کارکردهای حمایتی و تأمینی بیمه باشد. 
امروز با عنایت خداوند و کارنامه شایسته تقدیری که در تکوین 
پایه های اعتماد عمومی به مقوله بیمه به دســت آمده است 
بسترهای پیشــرفت و تعالی در این صنعت به خوبی فراهم 
آمده است.بدون تردید در این شرایط، ارزشمندترین سرمایه 
صنعت بیمه نیز همان اعتمادی است که نسبت به آن در باور 
جامعه رقم خورده است و حفظ این سرمایه خطیر، مهمترین 
رسالت متولیان امر بیمه گری است. در این راستا توجه ویژه 
به رویکردهای فنی و دقت در مطابقت عملیات بیمه گری با 
موازین آماری و اقتصادی و حقوقی، التزام همه بیمه گران به 
اصل منتهای حسن نیت و حرفه ای گری، به عنوان ضرورتی 

ویژه مطرح و پیش روی ما قرار دارد.
تحوالت روزافزون و حیرت انگیــز در عرصه ارتباطات و 
نفوذ صنعت دیجیتال، به سرعت تمامی وجوه فعالیت های 
اجتماعی و اقتصادی کشــور به مــردم را تحت تأثیر قرار 
داده اســت و ورود صنعــت بیمه به ایــن حوزه با بصیرت 
کافی و خالقیت پویا، بخشــی از مطالبه اجتماعی مردم از 
این صنعت نوپا را شامل می شود. توسعه نوآوری و فناوری 
اطالعات و ورود اســتارت آپها، نیازها و انتظارات و شرایط 
جدیدی را به ارمغان آورده اســت و در این رهگذر تطبیق 
قوانیــن با اقتضائات نوین و افزایش ســرعت بیمه گران در 
ارائه طرح های بدیع می بایســت ظرفیت هــای بالقوه این 
بازار را شناســایی و به مرحله ظهور و بروز برســاند؛ بدون 
تردید اســتعدادهای موجود و عرصه های پنهان بازار بیمه 
کشور آنچنان وسیع است که با شناخت آن و برنامه ریزی 
خردمندانه برای تأمین آن، رقابت ها از تمرکز بر بخشی بسیار 
کوچک از پرتفوی فعلی بر گستره ای پهناور انتقال خواهد 
یافت و آنگاه شــاهد تبلور و بالندگی درخور شأن و منزلت 
صنعت بیمه کشــورمان خواهد بود. این نقطه ای است که 
همه برای رسیدن به آن می بایست مشتاقانه و صبورانه عزم 
خــود را جزم نمائیم، در این میان بیمه ایران نیز به عنوان 
بنیانگذار این صنعت آگاهانه و هدفمند همچون گذشته از 
هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد. این مناسبت ارزشمند بر 
تمامی مدیران صنعت بیمه و جامعه بیمه ای ایران اسالمی 

عزیز صمیمانه مبارک باد.

دنیای در حال تغییر

ناصر کیان وش/ مدیر عامل بیمه آسماری ●

 خداوند منان را ســپاس که بار دیگر توانســتیم در کنار 
یکدیگربا همدلی و محبت در راســتای اهداف صنعت بیمه 
با دستاویز به ایده های نوین گامی محکم برداریم.در دنیایی 
زندگــی می کنیم که به ســرعت در حال تغییر اســت که 
این ســرعت ،شــرایط عدم اطمینان را بوجود می آورد. که 
خوشبختانه صنعت بیمه می تواند خود را با این قبیل تحوالت 
بــه روز نماید و این عدم اطمینان را به اطمینان تبدیل کند 
چــرا که آمده ایم که دنیایی بهتر بســازیم و آنچه امروز باید 
به آن پرداخت ،محصوالت و خدماتی اســت که از یک ســو 
پاســخگوی نیازهای زندگی نوین امروزی باشــد و از سوی 
دیگر بتواند خواســته های مشتری را در دسترسی و استفاده 
از خدمات جدید برآورده سازد.روز ملی صنعت بیمه ،فرصت 
را بســیار مغتنم می دانم تا از تالش و همت تمامی همکاران 
عزیزدر صنعت بیمه علی الخصوص همکاران شــرکت بیمه 
آســماری تشکر ویژه نمایم.امید اســت اهالی این صنعت با 
نهادینه کردن فرهنگ بیمه و ارائه خدمات شایســته بتوانند 
گامــی موثر در جهت اعتالی کیفیــت زندگی آحاد جامعه 
ایفاد نمایند و بتوانیم توسعه، تحول و شکوفایی را در تمامی 
عرصه ها ی فعالیت های خدمت رسانی بیمه ای محقق نماییم.
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سخنی نو آر که نو را حالوتی 
دگر است 

نیما نوراللهی/ مدیر عامل بیمه تجارت نو●
تغییر در انتظارات بازار هدف که برخاســته از تغییر نگاه جامعه 
به مفهوم کیفیت است، لزوم درانداختن طرحی نو و نگاهی تازه به 
کسب و کار بیمه  گری را بیش از پیش یادآوری می کند. پیشرفت های 
فناورانه و ظهور نســل جدیدی از بیمه گری با تکیه بر فناوری های 
نوین، شرکت های بیمه را در ایجاد ساختارهای منعطف و فرآیند های 
معتبر، خوشایند و تعاملی در بستر فناوری دیجیتال یاری می دهند 
تا ضمن افزایش دسترسی بیمه گذار به خدمات، تجربه خوشایندی را 
برای مشتریان ایجاد کنند. در این رویکرد، بیمه گذار تعامل با بیمه گر 
را به مثابه ســفری هیجان انگیز، مطمئن و خوشــایند با کمی راز 
آلودگی درک می کند که نتیجه آن ایجاد ارزش برای کلیه ذی نفعان 

و نهایتا ارتقاء کیفیت زندگی عموم افراد جامعه است.
با این پیش فرض از فعالیت های بیمه گری متناسب با اقتضائات 
محیطی، بیمه تجارت نو بعنوان شــرکتی جوان و پویا در صنعت 
بیمه، به پشتوانه سهامداران توانمند و مدیران، کارشناسان و شبکه 
فروش پر تالش خود، به دنبال درنوردیدن حوزه های تجربه نشده 
در بازار بیمه کشور است؛ این هدف از طریق نهادینه کردن رویکرد 
»تغییر ساختارشکنانه« پشتیبانی می شود و مستلزم وجود ساختاری 

چابک، تفکری خــالق و بهره مندی از دانش و مهارت های نوین و 
چند بعدی است که همزمان با خلق دانش از تجربه پیشکسوتان، با 
نوگرایی جوانان آینده ای روشن و تکیه گاهی مطمئن را برای افراد و 
کسب و کارها رقم زند. راهبرد شرکت تجارت نو، تلفیق و یکپارچه 
سازی دانش و مهارت های موجود در حوزه های بیمه گری، بازاریابی، 
آکچوئری و فناوری اطالعات به شکلی است که با طراحی هوشمندانه 
زنجیره ارزش بیمه گذار، این شرکت را در قلب اکوسیستم کسب و 

کار و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی جای دهد. 
در نگاه بیمه تجارت نو، فناوری دیجیتال، نه صرفا یک ابزار، بلکه 
یک مدل تجاری است که فعالیت های بیمه گری بر بستر آن انجام 
می گیرد. بدین ترتیب این شرکت رویکردی جدید را دنبال می کند 
که می توان آن را بیمه گری هوشمندانه مبتنی بر داده نامید. توسعه 
بستر فناورانه و حرکت به سوی تعامالت چند کاناله با بازار، ضمن 
یکپارچه سازی کلیه فعالیت های بیمه گری حول یک بستر بیمه گری 
مرکزی، مشارکت و همکاری با استارتاپ های فناورانه در حوزه کسب 
و کار را می طلبد، تا جایی که شــرکت بیمــه تجارت نو در آینده 
نزدیک به عنوان یک بازیگر فعال در حوزه فین تک شناخته شود.
بازار بیمه، بــازاری اثربخش در اقتصاد، صنعت و رفاه اجتماعی 
است و تردیدی نیست که فراگیری خدمات آن، لزوم همگام شدنش 
بــا تحوالت اجتماعی و نیازها و الگوهای مصرفی که به فراخور آن 
ایجاد شده است را روشن می کند. درکشورهای پیشرو در این عرصه، 
صنعت بیمه همگام با تحوالت تکنولوژیک، دگرگون شده است. امروز 
تغییرات فناورانه، زمینه را برای کاهش هزینه دسترسی به خدمات 
بیمه ای و دسترســی به سبد متنوع تری از این محصوالت را برای 
عموم افراد اجتماع فراهم کرده است و نتیجه همه این دگرگونی ها 

کاهش دغدغه های اجتماعی، صنعتی و اقتصادی بوده است.
در دنیای امروز، مشــتریان به دنبال دسترســی به خدمات در 
کوتاه ترین زمان، به آسان ترین شیوه و با بهترین قیمت هستند. اما 
استفاده از خدمات بیمه ای به روش سنتی، رویه پرداخت خسارات 
و رســیدگی به پرونده ها را طوالنی می کند و زمینه ساز نارضایتی 

مشتریان می شود. امروز شرکت های بیمه ای همچون دیگر پایگاه های 
اقتصادی و صنعتی، می تواننــد با به خدمت گرفتن کالن داده ها، 
هوش مصنوعی، اینترنت اشــیا و زنجیره بلوکی روند جمع آوری و 
تحلیل اطالعات مشتریان را تسهیل کنند و توان سازمان برای ارائه 
خدمات بهتر بیمه ای به مشتریان و تدوین بسته های جدید بیمه ای 

برحسب نیاز مشتریان بالقوه را باالببرند.
بدیهی اســت که با اســتفاده از پتانسیل های ایجاد شده به مدد 
پیشــرفت فناوری اطالعات و ورود آن بــه صنعت بیمه، می توان 
گام های موثری را در جهت ایجاد شــبکه گسترده مشتریان وفادار 
برداشت. اما تردیدی نیست که عالوه بر بهره گیری از این ظرفیت ها، 
با ایجاد انگیزه در میان شــبکه فروش، می توان به رشــد پورتفوی 
شرکت های بیمه امیدوارتر بود. توجه به توانایی های شبکه فروش 
و ارتقا انگیزش نمایندگان و کارگزاران با توجه به مولفه هایی مانند 
»ارزش پورتفوی« و »مشــارکت در منافع«، از جمله راه های موثر 
برای حمایت از شبکه فروش پویا و توانمند در صنعت بیمه است. از 
همین رو، بیمه تجارت نو به منظور قدردانی از تالش های نمایندگان 
و کارگزاران، و با هدف انگیزه بخشی به شبکه فروشی که قلب تپنده 
هر شرکت بیمه ای است، بر لزوم بهره مندی آنها از این حقوق قانونی 
تاکید کرده و در تالش اســت تا سهم نمایندگان را از سود حاصل 

از فروش بیمه نامه ها افزایش دهد.
خوشبختانه امروز حمایت مجموعه بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران، پژوهشکده بیمه و سندیکای بیمه گران، امکان ورود صنعت 
بیمه به مســیرهای نو را فراهم کرده و بستر را برای هم اندیشی و 
تعامل فعاالن این صنعت فراهم کرده است. برگزاری همایش های 
ارزشــمند و تاثیرگذاری چون »بیمه و توســعه« نیز، فعاالن این 
عرصه را برای جســت و جوی راه هــای تازه و بازتعریف بیمه گری 
علمی تشــویق کرده و پویایی علمی در این عرصه را افزون کرده 
است. از سوی دیگر، رویکرد رئیس کل محترم بیمه مرکزی مبنی 
بر جوانگرایی در سطوح مدیریتی صنعت بیمه، فرصت مغتنمی را 

برای بهره گیری از اهرم خالقیت و نوآوری را فراهم کرده است.

بنام او که مهربانترین است
حجت بهاری فر/مدیرعامل بیمه »ما« ●

رنــگ  هــزار  پاییــز  دل  در 
و روزهــای مهربــان آذرماه نام 
خودنمایی  بیمــه  ســخاوتمند 
می کند. 13 آذر سالروز صنعت 
بیمه می توانــد زنهاری مهم در 
اذهــان فعاالن بیمــه ای و همه 
ذینفعان این حوزه باشد تا نگاهی 
به آنچه که از گذشته تا به امروز 

در صنعت بیمه رخ داده بیاندازیم قطعا با نگاهی گذرا به اتفاقات سهمگین 
و دردناک گذشــته نقش بی بدیل بیمه بر همگان روشــن می شود. توجه 
ویژه به توسعه فرهنگ بیمه در جامعه کم برخوردار از موهبت بیمه کشور 
قطعا می تواند گذر از بحران ها و گلوگاه های مخاطره را بسیار سهل تر نماید.

حادثه دردناک ساختمان پالسکو، فاجعه دهشتناک سوختن و غرق شدن 
کشتی سانچی، اتفاق مرگبار انفجار و ریزش معدن زمستان یورت گلستان، 
حادثه اندوهناک تصادف قطار ســمنان مشــهد و زلزله مهیب کرمانشاه و 
هــزار رخداد بزرگ و کوچک ناخوشــایند پیرامون ما با نگاه مهربان بیمه 
می تواند با تسکین مناسبی همراه باشد. از این رو برای دنیای پر مخاطره 
امروز و با توجه به زندگی پر ریســک عصر ما که گریزی جز بیمه نیست. 
بر خود می بالیم در مجموعه همکاران شریفی نفس می کشیم که بودنشان 
بارقه امید بر مردم شــریف میهن ماست.اینجانب این روز بزرگ را به همه 
فعاالن و متخصصان صنعت بیمه تبریک عرض نموده و از خداوند متعادل 
توفیق روز افزون خدمتگزاری در این ســنگر مقدس را برای همه عزیزان 

مسئلت می نمایم.
به امید گسترش چتر حمایت بیمه بر سر ایرانیان

ضرورت فرهنگ سازی برای توسعه بیمه در کشور
امین شیرکانی/مدیرعامل بیمه سینا●

بدون تردید رشد صنعت بیمه در هر کشوری یکی از 
معیارهای توسعه یافتگی آن محسوب می شود. صنعت 
بیمه به عنوان یکی از شــاخص های توسعه یافتگی از 
بزرگ ترین نهادهای اقتصادی در هر جامعه است که 
حتی فعالیت سایر سازمان ها و نهادها را نیز پشتیبانی 
می کنــد. به عبارت دیگر، این صنعت از یک ســو، با 
دریافت حق بیمه در توســعه اقتصادی کشور نقش 
مهمی برعهده دارد و از سوی دیگر با ایجاد امنیت و 
اطمینان خاطر برای فعالیت های خدماتی و تولیدی 
روند پیشرفت و توسعه جامعه را تسهیل می کند. در 

کشــور ما با وجود مشــکالت اقتصادی امروز و چالش های زندگی روزمره خرید بیمه کار سختی است. بدون 
تعارف، »بیمه یک کاالی لوکس در سبد خرید خانوار محسوب می شود«. بیمه در مقابل بسیاری از کاالهای 
اساسی مصرفی زندگی »لوکس« است و در اولویت خرید خانواده ها نیست. حتی بیمه های آتش سوزی و زلزله 
به رغم اتفاقاتی که رخ می دهد باز هم در ســبد خرید خانوار ما جایی ندارد.شــاید یکی از دالیل این بی میلی، 
عدم اطالعات درســت مردم از خدمات بیمه ای باشــد. بسیاری از افراد هستند که اطالعات چندانی از بیمه و 
مزیت های آن ندارند و بسیاری از آن ها نمی دانند چه نیازهای بیمه ای دارند که می توانند با حق بیمه های نازل 
این خطرات را تحت پوشش بیمه درآورند و جبران زیان های ناشی از بسیاری از آن ها را برعهده شرکت های 
بیمه بگذارند.به نظر من، رســانه ها نقش بســیار مهمی در ایجاد این فرهنگ ســازی و اطالع رسانی آن دارند. 
صنعت بیمه کشور بیش از هرچیز نیازمند فرهنگ سازی و ایجاد بسترهای اجتماعی است که این مهم توسط 
رســانه ها محقق می شــود. در این راستا با فرهنگ سازی و اطالع رســانی در زمینه استفاده همه افراد از بیمه 
به خصوص در بخش بیمه های زندگی، می توان به رشد هرچه بیشتر نقش بیمه ها در سرمایه گذاری اقتصادی 
کشور امیدوار بود.توسعه فرهنگ بیمه ای در ابعاد مختلف سبب اطمینان و آرامش و در نتیجه تسریع و تسهیل 
در امر ســرمایه گذاری می شــود، چون بیمه هزینه نیست، بلکه نوعی سرمایه گذاری است و باید همه مردم از 

مزایای این سرمایه گذاری آگاه شوند. 
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شبکه فروش در خدمت توسعه بیمه

علی رضا هادی/مدیرعامل شرکت بیمه باران)در شرف تاسیس(●
در ســال های اخیــر، کارگــزاران و نمایندگان با 
شبکه ســازی، خدمت شایانی به توســعه و به ویژه 
بیمه های زندگی کرده اند و با اســتفاده از فن آوری 
اطالعات، این روند ســرعت بیشتری خواهد گرفت. 
به نظرم فن آوری اطالعات به شــرکت های بیمه در 
تنوع بخشی خدمات بیمه به مشتریان، شفاف سازی 
عملیــات بیمه گــری و همچنین اســتفاده موثر از 
فرصت های ســرمایه گذاری، کمک غیرقابل انکاری 

خواهد کرد.
باید پذیرفت که کارگزاران و نمایندگان، مشــتریان 
درون سازمانی شرکت های بیمه هستند و طراحی های مبتنی بر فن آوری اطالعات، باید قبل از هر چیز پاسخگوی 
نیاز این بخش از بازار بیمه بوده باشــد و این شــبکه بایستی با رویکرد حرفه ای و مشتری مدار، نیاز بیمه گذاران 
را به طور مســتمر مورد توجه قرار داده و با اولویت بندی، به شــرکت بیمه انتقال دهند. به عبارت دیگر، امروز 
نمی توان با روش های گذشــته برای مشــتریان برنامه ریزی کرده و محصوالت را صرفاً بر اســاس توانمندی ها و 
قابلیت های موجود به بازار معرفی کرد. فن آوری اطالعات در فرهنگ سازی و تغییر سالیق و انتظارات مشتریان 
نیز حرف های زیادی برای گفتن دارد که صنعت بیمه به واسطه ده ها هزار فعال در سطح کشور، می تواند از این 
پتانســیل به خوبی بهره بگیرد. این صنعت به واسطه بهره مندی از سامانه سنهاب و سامانه های متنوع یکپارچه 
بیمه گری، کارشناســان فناوری اطالعات و آشــنا به بیمه خیلی خوبی در اختیار دارد که می توانند نوآوری های 

مبتنی بر فن آوری اطالعات را رقم بزنند. 

»البرز«، بیمه برتر

سید رسول تاجدار/مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت بیمه البرز●
صنعت بیمه همچون دیگر بخش های اقتصادی کشور، متاثر از 
فراز و نشیب های کشور از جمله پیروزی انقالب اسالمی و درپی 
آن ملی شدن صنعت بیمه کشور، جنگ تحمیلی و به دنبال آن 
تامین و پوشــش سرمایه های ملی به ویژه زیرساخت های میهن 
اسالمیمان و پس از آن،  اعمال تحریم های ناجوانمردانه از سوی 
دشمنان و بدخواهان این مرز و بوم، افت و خیزهای زیادی را تجربه 
کرده است اما با تکیه بر سرمایه نیروی انسانی متعهد و تالشگر و 
فعالیت مبتنی بر تخصص و حرفه ای گری، توانسته است در طول 
دوره فعالیت حرفه ای خود، در کنار سایر بازارهای مالی، با ایجاد 
اطمینان در مجموعه ی فعالیت های اقتصادی، نقشی کلیدی در 

توسعه ی اجتماعی و اقتصادی ایفا کند.
شــرکت بیمــه البرز نیز در گــذر 59 ســال فعالیت خود در 
صنعت بیمه کشــور همواره ســعی کرده است بهترین خدمات 
را به هموطنان گرامی عرضه کند و با ســرلوحه قرار دادن اصل 
مشــتری مداری در برنامه ها،  اهداف و استراتژی خود، رتبه های 
برتر بیشماری را در کارنامه خود و برای آیندگان به یادگار بگذارد 
که از آن جمله می توان به کسب مقام اول مشتری مداری و جلب 
رضایت مراجعان طی 9 ســال متوالی در بین تمامی شرکت های 

بیمه اشاره کرد.
امروز خرســندیم که در محافل مختلف کشور از بیمه البرز به 
خاطــر عملکرد خوب به ویژه پرداخت به هنگام خســارت ها به 
نیکی و افتخار یاد می کنند. چه در حوادث گذشته های دور مثل 
آتش ســوزی در بازار بزرگ در دهه 40 شمسی که بیمه البرز با 
اســتقرار واحد سیار پرداخت خسارت در محل، چک خسارت را 
به زیان دیدگان پرداخت کرد و چه در حوادث سال های نزدیک تر 
مثل حادثه پتروشــیمی شازند اراک و زلزله منطقه غرب کشور. 
بیمه البرز در حادثه زلزله غرب کشور که در سال گذشته رخ داد 
با اعزام کارشناسان خود و تشکیل ستاد ویژه طی مدت کوتاهی 
بیش از 9 هزار پرونده خسارتی را مورد بررسی و مبلغ 540 میلیارد 

ریال خسارت به هموطنان آسیب دیده پرداخت کرد.
کسب رتبه اول شفافیت مالی، رتبه اول انفورماتیک،  سطح یک 
توانگری مالی، شفاف ترین شرکت بیمه بورسی از لحاظ کیفیت 
افشا و اطالع رسانی از دیگر دستاوردهای بیمه البرز در سال های 

گذشته بوده است.
در این میان، کسب رضایت مشتریان و افکارعمومی ومسئوالن 
از طریق التزام به قوانین نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران 
سر لوحه برنامه ریزی ها در صنعت بیمه خواهد بود و پاسخگویی 
و شــفافیت در مدیریت و اجرا ،  تعهد همیشگی فعاالن صنعت 

بیمه می باشد.
بی شک، تالش در جهت تأمین امنیت و آرامش برای هموطنان، 
بزرگترین موهبتی است که خداوند روزِی هر انسانی می گرداند. 
ســیزدهم آذر روز بیمه را به تمامی دست اندرکاران صنعت بیمه 
که خالصانه زحمت کشیدند تا این رویداد ایجاد و به عنوان اثری 

جاودانه در اذهان تداعی شود، تبریک عرض می کنم. 

علیرضا نخستین مرتضوی/ مدیرعامل شرکت خدمات ●
بیمه ای دنیای بهتر 

از نیمه دوم سال 1396 
نحوه  دستورالعمل  اجرای 
موضوع  خســارت  تعیین 
تبصره هــای 3 و 4 مــاده 
8 قانــون بیمه اجباری به 
شــرح ذیل مورد استفاده 
قرار  بیمــه  شــرکت های 

گرفت.
طبق این دســتورالعمل 
گران تریــن خودرو معادل 
50 درصد ســقف تعهدات جانی که در ابتدای هر سال 
می باشد اعالم شده و شرکت های بیمه در قبال بیمه نامه 
شخص ثالث اجباری و حتی اختیاری می بایست مالک 
تعیین خســارت را همان 50 درصد قرار داده و جدول 
ذیل به عنوان فرمول پرداخت خسارت را به اجرا بگذارند.
میزان تعهدات مســبب حادثه درمقابل خسارت مالی 
وارده به خودروهای با قیمت نامتعارف زیاندیده معادل 
50 درصد دیه همان ســال است. یعنی درسال 97 که 
میزان دیه 308 میلیون تومان در ماه های حرام اســت، 
تعهد مقصر حادثه در خســارت های مالی نباید بیش از 
154 میلیون تومان باشــد ، وگرنه مشمول خودروهای 

نامتعارف می شود.
این نگاه و تصویب این قانون نقش تاثیرگذار شرکت های 
بیمــه را در جامعــه کامــال کم رنگ نمــوده و اعتماد 

بیمه گذاران از شرکت های بیمه را سلب نموده است.
چرا که مقصران حادثه هیچگونه مسوولیتی برای تقصیر 
خود به جز داشــتن یه بیمه نامه شــخص ثالث اجباری 
که خریداری نموده اند متصور نمی باشند و زیاندیدگان 
)غیرمقصران( بابت تقصیر مقصران می بایست جریمه و 
خسارت مازاد بر مبنای ارزش غیرمتعارف را از محل جیب 

خود پرداخت یا از محل بیمه نامه بدنه تامین نمایند.
سوال این است که اگر در سایر بخش ها چنین مصوبات 

به اجرا گذارده شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟
چرا می بایســت غیرمقصر را کــه هیچگونه تقصیری 
در حادثه نداشــتند جریمه نمود و خسارت اتومبیل را 
بــه علت تقصیر فرد دیگری متوجه ایشــان یا بیمه نامه 

بدنه ایشان نمود.
آیا در آینده ارزش متعارف اتومبیل در اشکال دیگری 
وارد ســایر زیرساخت های اقتصادی جامعه نخواهد شد 
به عنوان مثال ارزش متعارف منازل مســکونی، ارزش 
متعارف کارخانجات و ارزش متعارف فروشگاه ها و سایر 

ارزش های متعارف!
آیــا اگر راننــده اتومبیل به علت تقصیــر در حادثه 
فروشــگاهی را به آتش بکشــد همین جدول و فرمول 
مــالک تعیین خســارت زیاندیده خواهد بــود و مازاد 
خســارت را می بایست صاحب فروشگاه از جیب مبارک 

پرداخت نماید.
این دو حادثه )تصادف وسیله نقلیه با اتومبیل متعارف – 
و حادثه تصادف اتومبیل با فروشگاه( آیا تفاوتی با یکدیگر 
دارند که برای یک طبق فرمول نسخه پیچیده می شود 
و بــرای دیگری مقصر حادثه تا پرداخت کل زیان وارده 

به زیاندیده مسوول پرداخت ان خواهد بود.
ضمنــا در ماده 2 قانون جدیــد تعهدات مالی مازاد 
کــه یک بیمه نامه اختیاری خریداری شــده توســط 
بیمه گذار اســت با فرمول تعهدات مالی اجباری مورد 
محاسبه قرار گرفته که اجرای آن یک امر غیربیمه ای 

و غیرحرفه ای است.
پیشنهاد می گردد شورای محترم بیمه ضمن بررسی 
مجــددا قانون اخیرا آن را بــه مجلس محترم عودت 
داده تا بتوان از تصویب قوانین مشــابه جلوگیری به 

عمل آورد.

بیمه و راه های نرفته اش
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دکترابراهیم کاردگر/ مدیرعامل بیمه دانا●
اهمیت بیمه زندگی در توســعه صنعت بیمه، رشد اقتصادی، 
تأمین مالی، توســعه انســانی، شــاخص های رفــاه و...از منظر 
پارادایم های مختلف اقتصادی و مواجه کشورهای توسعه یافته و 
نوظهور برای سیاســت گذاری های تحول گرا و فراگیر، بر کسی 

پوشیده نیست. 
در ســال های اخیر شاهد یک جریان پرشور در تغییر روند های 
پیشین، که عمدتاً معطوف به وجوه نظارتی در اندازه های حداکثری 
در صنعت بیمه بوده ایم که بدون شک ناشی از تغییر نگرش متولی 
امر )رئیس کل بیمه مرکزی( در این حوزه از یک دیدگاه تک بعدی 
به نگاه متکثر و چند وجهی به مقوله سیاست گذاری در صنعت 
بیمه می باشد. ویژگی ارزشمند این تغییر نگرش به طور مشهودی 
در توجه به سیاســت گذاری های معطوف به گسترش معنی دار 
"بیمه" در سطح جامعه و سبد دارایی های خانواده متبلور شده و 
نتایج آن در تحلیل های کمی صنعت بیمه به خوبی قابل ارزیابی 
می باشد. نکته مهم تر اینکه سهم عمده این همت عالی به معنی 
دار کردن رشد و گسترش بیمه های زندگی به عنوان رکن اصلی 
و عمود خیمه صنعت بیمه می باشد که تفکر حاکم به خوبی این 
شاهرگ اصلی را تقویت و پشتیبانی می نماید. حمایت از تشکیل 
شرکت های بیمه تخصصی، توسعه فراگیر و تخصصی شبکه فروش 
موضوع آئین نامه 54 و بهره مندی ازظرفیت های نهادهای قانونی 
برای حمایت همه جانبه از بیمه های زندگی، شواهد عملی از تغییر 
نگرش در بنیان های فکری و عملیاتی حاکمیت جدید اســت. بر 
این اســاس می توان یک چشم انداز تحول گرا که ابعاد تحول آن 
به مراتب فراتر از مقیاس های کمی روندهای گذشته و حال باشد، 
را به طور معقول و منطقی انتظار داشت. در این نوشتار از منظری 
جدید؛ "بررسی تجربه بازارهای نوظهور، که موتور پیشران اقتصاد 
دنیا هستند" به نقش و جایگاه نهاد حاکمیت )بیمه مرکزی( برای 
نیل به یک نتیجه عملی در تحقق یک تحول معنی دار در توسعه 

بیمه های زندگی در کشور، پرداخته شده است. 
z تحلیل روندهای بیمه در جهان

نکته اول این گزارش در خصوص چشــم انداز رشــد بیمه 
در جهان اســت که عنــوان می دارد: "تداوم رشــد }اندک{ 
صنعت بیمه در جهان به واســطه رشــد قدرت مند بازارهای 
)کشورهای( نوظهور خواهد بود." همچنین در خصوص رشد 
بیمه هــای زندگی نیز به پشــتیبانی بازارهای نوظهور در این 

حوزه تأکید می نماید.
رشد معنی دار بیمه های زندگی در بازارهای نوظهور در مقایسه 
با بازارهای پیشرفته و رشد جهانی را نشان می دهد. سرعت رشد 
در بازارهای نوظهور طی 4 سال )2012-2016( قریب 10 برابر 
شــده درحالی که روند تغییرات در بیمه های غیر زندگی رویه 
عکسی را در پیش گرفته است. بی شک این امر مبین تغییرات 
معنادار در سیاســت گذاری و توجه به این بخش اصلی )بیمه 
زندگی( در رشــد صنعت بیمه در کشــورهای نوظهور است. به 
عبارت بهتر مبتنی بر تجربه های موفق و پیشــرو در کشورهای 
پیشرفته، توجه بنیادی و همه جانبه به رشد و توسعه بیمه های 
زندگــی به عنوان مهمترین و بزرگترین بخش صنعت بیمه، در 
صدر سیاست گذاری های کالن اقتصادی کشورهای نوظهور قرار 
گرفته و هم افزایی قابل توجهی را نه تنها در رشــد بخش بیمه 
در این کشورها بلکه به عنوان حمایت کننده اصلی رشد جهانی 
بیمه ایجاد کرده اند. روند پرشــتاب رشــد تا 2016 به حداکثر 
خود رسیده و از آن به بعد کاهش رشد در سال های آتی پیش 

بینی شده که البته روندی طبیعی و منطقی به نظر می رسد.
z کشورهای نوظهور آسیایی

بخش 4 گزارش فوق به بررسی کامل بازارهای نوظهور در مناطق 

مختلف به شرح زیر پرداخته است.
در خصوص کشورهای نوظهور آسیایی بر این نکته تأکید دارد 
که: "}آســیا{یک منطقه با رشد باال که نیاز به پذیرش تغییرات 

در جهت حفظ و تداوم حرکت رو به رشد خود دارد."
تفاوت ســهم بیمه هــای زندگی و غیر زندگی در کشــورهای 
نوظهور آســیایی به بیش از 3 برابر می رسد که نشان از اهمیت 
بنیانی بیمه های زندگی دارد. بیشترین سهم از آن هند با حدود 
72 درصد و بــه ترتیب پس از آن تایلند )22 درصد( و اندونزی 
)15 درصد( می باشد. ضریب نفوذ بیمه های زندگی طی سال های 
)2010- 2015( به نسبت بیمه های غیر زندگی کاهش بیشتری 
را نشــان می دهد که می تواند به علت حجم گســترده و فراگیر 
بیمه های زندگی در ســال های اولیه اعمال سیاست های رشد و 

توسعه آن در این کشورها باشد. 
تفاوت ســهم بیمه هــای زندگی و غیر زندگی در کشــورهای 
خاورمیانه به بیش از 9 برابر در 2010 و 6 برابر در 2015 می رسد 
که گرچه این شکاف تا حد قابل توجهی ترمیم شده ولی با توجه 
به اینکه طی این ســال ها بیمه های زندگی 2/5 برابر و بیمه های 
غیر زندگی 1/7 رشد یافته، به نظر می رسد سیاست های حمایتی 
نهاد حاکمیت برای توســعه فراگیــر بیمه های زندگی، به عنوان 
اولویت رشد بیمه در این کشورها الزم است. عمده سهم بازار بیمه 
منطقه مذکور در اختیار 3 کشور امارات و عربستان )10 درصد( و 
ایران )8 درصد( می باشد. در حالیکه ضریب نفوذ بیمه های زندگی 
طی ســال های )2010- 2015( بدون تغییر بوده ولی در مقابل 
بیمه های غیر زندگی رشــد مثبتی داشته اند. دلیل اصلی پائین 
بودن ســهم بیمه های زندگی در این منطقه به نگرش های دینی 
به این نوع بیمه نیز برمی گردد. از آن طرف شــاید بتوان سهم و 
ضریب نفوذ باالی بیمه های غیر زندگی را در کشورهای خاورمیانه 
عمدتاً به سهم باالی بیمه های نفت و گاز در این مناطق نسبت داد.

z چشم انداز بازار بیمه
در عنوان گزارش آمده اســت که: " کشــورهای نوظهور آسیا 
همچنان محور و رکن اصلی رشــد حق بیمه جهانی محســوب 

می شوند." 

باالترین رشــد حقیقــی در حق بیمه هــای زندگی مربوط به 
کشورهای نوظهور آســیایی و پس از آن کشورهای منطقه منا، 
اروپای شرقی و آمریکای التین می باشند که بخشی از کشورهای 
آن ها در زمره نوظهورها قرار می گیرند. این مســئله بیانگر نکته 
مهمی است که توجه جدی در کشورهای نوظهور معطوف به رشد 

و گسترش کمی بیمه های زندگی در کل جامعه است.
در خصوص نرخ رشد حق بیمه ها نیز کشورهای نوظهور مناطق: 
آســیا، آمریکای التین، منا و اروپای شــرقی پیشتازند و در بین 
کشــورها نیز به استثنای امارات، کشورهای نوظهور تراز اول که 
دارای شاخص های اقتصادی و جمعیتی باالیی هستند قرار دارند. 
با این وجود کشورهای پیشرفته در سهم کلی از رشد حق بیمه تا 

2015 دوشادوش کشورهای نوظهور رقابت می کنند.
z  2016 بیمه جهان در سال

عنوان گزارش عبارت اســت از: " موتور رشــد اقتصادی چین 
باسرعت به پیش می رود " 

مالحظه می گردد که تم و محور اصلی تمامی گزارشات تحلیلی 
حوزه بیمه و از جمله مهمترین آن ها )سیگما(، حول رشد پیشران 

نوظهورها و در رأس آن چین می باشد. 
- تفاوت معنی دار رشد حق بیمه زندگی در کشورهای نوظهور 
و پیشرفته در حالیکه حق بیمه در بازار های پیشرفته با 0,5درصد 
کاهش مواجه شده، نوظهورها به رهبری چین به سرعت در حال 
رشد بودند. به خوبی مالحظه می گردد که رشد حق بیمه جهان 

توسط نوظهورها پشتیبانی و تقویت می شود. 
مطابــق گزارش 2018 نیز، علی رغم کاهش رشــد بیمه های 
زندگی در دنیا، میزان کاهش نســبی رشد بیمه های زندگی در 

کشورهای نوظهور نسبت به کشورهای پیشرفته کمتر است.
- انتظار می رود رشد حق بیمه زندگی در طول چند سال آینده، 

عمدتا به دلیل بازارهای نوظهور به رهبری چین صورت گیرد.
 حق بیمه در بازارهای نوظهور در سال 2016، 17 درصد رشد 
داشــته که بیش از دو برابر میانگین بلندمدت می باشد. یک بار 
دیگر، کشــورهای نوظهور آسیایی رشد قابل توجهی داشتند که 
بواسطه رشد سریع چین که در آن محصوالت زندگی سنتی عامل 

اهمیت بیمه زندگی در توسعه صنعت بیمه
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اصلی بودند محقق گردید. منافع حاصل از رشد فروش بواسطه آزاد 
سازی بیشتر نرخ های بهره و تالش های دولت برای تشویق رشد 
تولیدات حمایتی افزایش یافت. گرچه رشد در بازارهای نوظهور به 
غیر از چین، به طور قابل توجهی پایین تر بود، اما رشد 5/7درصد به 
دست آمده توسط هند، اندونزی و ویتنام نوید بخش بوده است. 
- نرخ رشد حق بیمه های زندگی در بازارهای نوظهور با تأکید 

بر رشد قدرت مند چین، سرعت می یابد.
شــکاف منطقه ای رشد حق بیمه زندگی، اهمیت چین را به 
عنوان موتور رشد جهانی متبلور می کند. در سال 2016، چین 
2/4 درصد از رشد 2/5 درصدی جهان را به خود اختصاص داده 
است. به این معنی که سایر بازارهای دیگر با هم معادل با 0,1 
PPT باقی مانده بودند. در حالی که کشورهای نوظهور آسیایی 
بدون چین 0,4، اروپای غربــی تنها 0,05، آفریقا، خاورمیانه 
و آســیای مرکزی، هر کدام PPT 0,02 به رشد جهانی اضافه 
کردند، عملکرد ضعیف اقیانوسیه، آسیای پیشرفته و آمریکای 
 PPT 0,06 شمالی، رشــد جهانی را به ترتیب 0,24، 0,17 و

کاهش دادند.
در جمع بندی مطالب فوق الذکر می توان به یکی از گزارشات 
معتبر بین المللی که مبنای سیاست گذاری در کشورهای مختلف 

به ویژه نوظهورها قرار گرفته اشاره کرد که: 
- ایران به جمع بازارهای نوظهور بزرگ در حال اضافه شــدن 

می باشد. 
- در 2030 براســاس شاخص تولید ناخالص داخلی بر مبنای 
برابری قدرت خرید، ایران رتبه 16 را خواهد داشــت که باالتر از 

)23.p ,2 table( .اسپانیا، کانادا، استرالیا و هلند قرار می گیرد
- ایران با 2/5 درصد رشد درآمد سرانه واقعی، 2/6 درصد رشد 
ناشی از نرخ های مبادله ای بازار و 5/5 درصد رشد تولید ناخالص 
داخلی، در جمع 11 کشور اول دنیا که همگی کشورهای نوظهور 
هســتند و باالتر از کشورهای توســعه یافته قرار خواهد گرفت. 

)69.p ,table B2(
مالحظه می گردد ایران که در یک مســیر رشد بلندمدت قرار 
گرفته، وارد باشگاه نوظهورها شده و الجرم باید الزامات و شرایط 
خاص حضور در این ســطح را برای تداوم رشــد بلندمدت ایجاد 

و نهادینه نماید. 
اما نکته مهمی که می توان در جمع بندی این بخش به آن اشاره 
کرد این است که اهمیت کشورهای نوظهور در تداوم و پشتیبانی 
از رشد بیمه در جهان به عنوان امری انکارناپذیر و قطعی پذیرفته 
شده است و عمده گزارش های مطروحه، بر مبنای تحلیل بازارهای 

نوظهور تهیه و تدوین می شود. 
بنابراین نقش سیاست گذاری نهاد حاکمیت هم در کشورهای 
نوظهور و هم در کشــورهایی که در حال پیوســتن به باشــگاه 
نوظهورها می باشــند، به طور قابل توجهی افزایش یافته اســت. 
نکته مهم اینکه در مراحل رشد اولیه و ورود به این باشگاه، نقش 
حمایتی، هدایتی و حاکمیتی دولت ها بسیار پررنگ و تأثیر گذار 
می باشــد به طوری که مباحث نظری مداخلــه دولت در بازار از 
مکانیسم های پارادایم اصلی عبور کرده و تقریب واقعی تری را با 
شرایط و روندهای تکاملی بازارهای نوظهور ایجاد نموده که یک 

نمونه آن بیمه های زندگی است. 
z نتیجه گیری و پیشنهادات

توافق نظری پارادایم های مختلف در توسعه بیمه های زندگی 
همراه با تجربه های پیشــین کشورهای توسعه یافته و جریان 
قدرت مند و پیشرو باشگاه نوظهورها در دنیای امروز، اهمیت 
برنامه ریزی و سیاست گذاری خاص برای تحول در بیمه های 
زندگی که توسط نهاد دولت هدایت، حمایت و راهبری گردد، 
فراتــر از نقش حال حاضر نهاد حاکمیت را می طلبد. پر واضح 
اســت که تحول چشــمگیر در صنعت بیمه بواســطه رشد و 
گســترش معنا دار بیمه های زندگی رخ خواهد داد و این اصل 
بنیادی نگرش تحول گرا در صنعت می باشد که بدون آن، اساساً 
"تحول" یک دیدگاه انتزاعی خواهد بود. بررســی ظرفیت های 

علمی، دانش حرفه ای و تجربه فرآیندهای قانون گذاری، نظارت، 
تنظیم بازار و از همه مهمتر توان کارشناســی و ظرفیت باالی 
سرمایه انســانی موجود در صنعت )بیمه مرکزی، شرکت های 
بیمه، سندیکای بیمه گران و...(، نهادهای زیرساختی توسعه و 
تحول نظام بیمه کشور می باشند. سیاست گذاری های معطوف 
به تحول مذکور که از حمایــت همه جانبه حاکمیت )دولت، 
مجلس و...( بهره مند می شــود، نه تنها از ظرفیت موثرسرمایه 
انسانی صنعت که بنیان نرم افزاری تحول بزرگ می باشند، بهره 
برداری حداکثری می نماید، بلکه سرمایه عظیمی برای انتقال 
دانش به نسل جوان حال )در حال ورود( و آینده صنعت بیمه 

نیز خواهد بود. 
یک جمع بندی کلی از مباحث مطروحه که پیشنهادات را نیز 

دربردارد به شرح زیر ارائه می گردد:
1- نوظهورها آینده اقتصادی دنیا را در سیطره خود قرار خواهند 
داد و اساســاً رشد آتی جهان وابستگی شدیدی به آن ها دارد. بر 
این اســاس بازارهای نوظهور متضمن تداوم رشد بلندمدت بیمه 

نیز می باشند.
2- توجه و حمایت جــدی بازارهای نوظهور قدرت مند، 
که بخش عمده رشــد بیمه را پشتیبانی می کنند، معطوف 
به توســعه بیمه های زندگی به عنــوان رکن اصلی و موتور 

محرکه صنعت بیمه، در ســطح داخل، بازارهای منطقه ای 
و جهانی می باشد.

3- ایران که پا به عرصه بازارهای نوظهور گذاشــته، ناگزیر به 
رشــد و توسعه فراگیر بیمه های زندگی به عنوان یکی از الزامات 
حضور قــدرت مند و پایدار در جریان اصلی اقتصاد آینده جهان 

که متعلق به نوظهورها می باشد، خواهد بود.
4- نهادهای زیر ساختی توسعه ای برای ایجاد یک تغییر معنی 

دار در حوزه بیمه های زندگی وجود دارد.
5- نهاد حاکمیت برای نیل به یک تحول بنیادی، نیاز به تغییر 

نگرش در نقش و جایگاه خود دارد.
6- برنامه و سیاست های تحول گرا باید برمبنای نگرش توسعه ای 

و تجارب نوظهورها طراحی و عملیاتی گردد.
منابع:

Global insurance trends analysis 2016, An industry 
braving uncertain times May 2017, EY.Insurance 
Market Outlook, Munich Re Economic Research, 
May 2016.
The Long View, How will the global economic order 
change by 2050? PWC, February 2017.
Swiss Re, Sigma No 3/2017.
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حرکت بیمه معلم در مســیر شــفافیت بــا درج  »ومعلم« در 
کدال رســمیت یافت که این امر در سایه اصالح ساختار، استقرار 
حاکمیت شــرکتي و پیاده ســازي سیســتم جامع بیمه گري به 
تکامل خواهد رسید.شــاید بتوان گفت ترکیب خاص هیات مدیره 
بیمــه معلم و حضور غالمرضا حیــدری کرد زنگنه در مقام رییس 
هیات مدیره،  که ســالها تجربه ریاست سازمان خصوصي سازي را 
در کارنامــه خود دارد، ظرفیت هاي بالقوه این شــرکت بیمه را در 
مسیر جدیدش به فعلیت خواهد رساند. تجارب کرد زنگنه در سازمان 

خصوصي سازي و واگذاري میلیارد ها تومان سهام پتروشیمي ها، پاالیشگاه ها، بانک ها و موسسات 
مختلف  از اقبال سهام بیمه معلم در بورس مي گوید؛ بر این اساس هیات مدیره این شرکت بیمه 
اي  براي حضور پویا در بازار سرمایه چابک سازي بیمه معلم را با مقررات زدایي و اصالح ساختار 
در دستور کار قرار داده اند. رییس هیات مدیره بیمه معلم، با بیان اینکه این شرکت بیمه اي پس 
از سال ها زیان انباشته طي حدود 5 سال اخیر به سود دهي و بازدهي مطلوب رسیده، ابراز داشت: 
پرتفوي شرکت از حدود 300 میلیارد تومان، به طور قطع به بیش از 1700 میلیارد تومان خواهد 
رســید که رشــدي 5 برابري را نسبت به پنج سال گذشته تجربه خواهد کرد. دکتر کرد زنگنه در 
تشــریح روند افزایش پرتفوي بیمه معلم بر توجه به منافع ســهامداران با جذب پرتفوي با کیفیت 
تاکید کرد و خاطر نشان ساخت: استراتژي افزایش پرتفوي بیمه معلم با تمرکز بر ارزیابي و مدیریت 
ریســک خواهد بود و هر ریســکي را نخواهد پذیرفت  ضمن اینکه  کلیه پرتفوي هاي پیشنهادي 
در کمیته ریسک شرکت تحلیل و بررسي خواهد شد.رییس هیات مدیره بیمه معلم درج نام بیمه 
معلم در بورس را ضمن حرکت در مســیر شفافیت، نقطه عطف عملکرد این شرکت بیمه دانست 
و عنوان داشت: با توجه به حرکت بیمه معلم در سال هاي اخیر در مسیر بازدهي مناسب به دلیل 
ضرورت ایجاد شفافیت بیشتر و از آنجا که دارایي هاي بیمه معلم از ارزش دفتري آن بسیار بیشتر 
است و ضرورت داشت که این عملکرد خود را بیشتر نمایان کند، درج نام بیمه معلم در بورس رقم 
خورد. کردزنگنه پیش بیني کرد: با توجه به طرح توجیهی )business Plan( که براي حضور بیمه 
معلم در بورس پیاده سازي شده و تغییرات ساختاري که در این راستا ایجاد خواهد گردید با طي 
مرحله کشــف قیمت و حضور رســمي بیمه معلم در بورس پیش بیني مي شود این شرکت مورد 
اقبال ســهامداران واقع شده و تبدیل به یکي از سوداورترین شرکت هاي بورسي خواهد شد.رییس 
هیات مدیره بیمه معلم  با اشاره به اقدامات بیمه معلم در بدو ورود  این شرکت به بورس گفت: در 
گام اول  اصالح مقررات شرکت را در دستور کار قرار دادیم که در این راستا آیین نامه ها و دستور 
العمل هاي  شــرکت در حال بازنگري هستند، ضمن اینکه تالش کردیم تا بروکراسي هاي زاید از 

شرکت حذف شود تا بیمه معلم چابکي الزم براي حرکت در مسیر بازار سرمایه  را دارا باشد.

یکي از نقاط قوت شــرکت بیمه معلم  ترکیب ســهامداري این شرکت 
بیمه اي و تعامل مطلوب سهامداران با یکدیگر است که در نهایت به تکمیل 
پازل سیاســت گذاري در این شــرکت بیمه اي انجامیده است. بي تردید 
حضور شرکت ملي کشتیراني جمهوری اسالمی ایران با سهم 37درصدي 
در بیمه معلم، به عنوان یک سهامدار،  از مزیتهاي نسبي این شرکت بیمه 
اي  محسوب مي شود زیرا دسترسي بیمه معلم به پوشش بیمه اي ناوگان 
کشتیراني را بیش از سایر شرکتهاي بیمه فراهم آورده و از سویي این پرتفوي 
منحصر به فرد با فرایند مدیریت و ارزیابي ریسک، بهره گیري از کارشناسان 

فني و ارزیابان خسارت متخصص، کشتیراني جمهوري اسالمي را نیز به بهره گیري از خدمات مطلوب منتفع 
کرده است.محمدرضا سمیعی، نایب رئیس هیات مدیره بیمه معلم ضمن تشریح عملکرد این شرکت در حوزه 
پوشش بیمه ای کشتیرانی گفت: شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمي ایران به عنوان یکي از سهامداران بیمه 
معلم تعامل دو سویه  با سایر سهامداران از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان را همواره در دستور کار قرار داده 
که نتیجه این تعامالت منتج به اتخاذ سیاست های متناسب با استراتژي و راهبردهاي سازماني در شرکت بیمه 
معلم شده است.سمیعی با اشاره به مهمترین همکاری های بیمه معلم با شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمي 
ایران به بیمه بدنه کشتی و کانتینر اشاره کرد و گفت: شرکت های بیمه معموال در حوزه  sheepingتخصص 
کافی ندارند در این راستا تالش کردیم در بیمه معلم از افراد صاحب تخصص مانند کاپیتان های کشتی، افراد 
حرفه ای در ارزیابي خسارت و متخصصان فني استفاده کنیم در این راستا عمده خسارات وارده و ادعاها علیه 

کشتیرانی و بیمه معلم به دلیل بهره گیری از خبرگان منتج به موفقیت شده است.
z تشکیل کمیته ریسک در بیمه معلم

نایب رئیس هیات مدیره بیمه معلم در ادامه در خصوص عملکرد این شرکت بیمه اي در زمینه ضرورت ارزیابی 
و مدیریت ریسک  به خصوص در پوشش بیمه اي کشتي ها گفت: بیش از یک سال است که  در بیمه  ها و بانک ها 
ضرورت ایجاد کمیته ریسک مطرح است در این راستا یک سال پیش دستورالعمل ایجاد کمیته ریسک در هیات 
مدیره بیمه معلم مطرح شد  که با تشکیل این کمیته بنده به عنوان رئیس کمیته ریسک انتخاب شدم.وي افزود: در 
کنار کمیته ریسک یک کمیته کارشناسي و فرعی نیز در بیمه معلم متشکل  از متخصصان  حوزه های فنی، مالی، 
بیمه ای و خسارت  تشکیل شده و از ظرفیت های دفتر خسارت بیمه معلم در کشتیراني هم بهره گیري شده است.

z تهیه مي شود IFRS صورت هاي مالي بیمه معلم بر مبناي
نایب رئیس هیات مدیره بیمه معلم با اشاره به دیگر عملکرد کمیته ریسک در بیمه معلم از تهیه صورت های 
مالی بیمه معلم بر مبنای IFRS خبر داد و گفت: با اجرای این فرایند بیمه معلم اولین شرکت بیمه ای خواهد 
بود که صورت های مالی اش  بر مبنای استاندارد های بین المللی تهیه خواهد شد. وی با بیان اینکه در اسفند 
ماه این مســاله در کمیته ریســک مطرح  و به هیات مدیره ابالغ شد، عنوان داشت:  در حال حاضر کمیته 

کارشناسي در حال سنجش راهکار برای عملیاتی کردن این استانداردها است.

رئیس هیات مدیره بیمه معلم:

اصالح ساختار در بیمه معلم کلید خورد
براي اولین بار

 بیمه معلم IFRS در صنعت بیمه اجرا می کند 

نصرت اله نوربخش/ مدیرعامل ●
شرکت خدمات بیمه ای جنوب شرق 

سال 2017 و 2018 را با اتفاقات 
گوناگون و مختلفی در سراسر جهان 
پشت سر گذاشتیم و اقتصاد جهانی 
تجــارب ارزنده و تازه ای به دســت 
آورده و رشــد اقتصادی در ســطح 
دنیا از مطلوبیتی خــوب برخوردار 
نبود. مطالعه گزارشــات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و 
بازارهای پولی و مالی و نوســانات آنها نشان می دهد که روند رشد 
اقتصادی دوران کندی را می گذراند و در ســال 2019 نیز به نظر 

می رسد از رشد کاهشی نمی توان در امان بود.
اقتصاد کشورمان نیز چشم انداز رشد مثبت از خود نشان نمی دهد 
مگر اینکه تحوالت سیاسی و اقتصادی و گذر از تحریم های تحمیلی 

این امکان را فراهم آورد تا شاهد رشد اقتصادی باشیم.

در هــر اقتصادی بنگاه های بزرگ دولتــی و بخش خصوصی و 
تعاونی تعریف شده ای دارند که به دلیل عظیم بودن و داشتن توان 
و پتانسیل قوی تر نسبت به بنگاه های متوسط و کوچک می توانند 
پایدار بمانند تا ســختی ها را پشت ســر گذارند، ولی چون تعداد 
نیروی انسانی اینگونه واحدها و تاثیرگذاری آنها در اقتصاد از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است توجهات و تصمیمات بیشتر متوجه اینگونه 
بنگاه های اقتصادی می گردد و اگر نگوییم بقیه فراموش می شود.

می توان گفت به آنها کم توجهی می شود تصمیمات دولت برای 
حمایــت از SME هــا از اقدامات ارزنده ای بود کــه برای تقویت 
SME ها به کار گرفته شــد و با فعال شــدن آنها اثرات مثبت و 
خوبی را شاهد خواهیم بود در اینجا از زاویه دیگری به بنگاه های 
کوچک و متوسط نگاه می کنیم که صنعت بیمه کشور می تواند با 
جایگاه خوبی که دارد در این شــرایط خاص و اعمال تحریم های 
مغرضانه واحدهای SME را در چارچوب ضوابط بیمه ای زیر چتر 
 NON-DAMAGE حمایتی خود قرار دهــد و از بیمه نامه های
BUSINESS INTRUPTION برای این امر بهره برداری نماید. 
حوادث و اتفاقاتی که به طور ناگهانی رخ می دهند و دولت را برای 
رفع مشــکالت آنان تحت فشار قرار می دهند به همان ترتیب که 
بیمه های عدم النفع )Loss of Proft( و خسارات ایجاد شده به 
 )Consequential.loss( تبعیت از وقوع یک خطر بیمه شده
تحت پوشش شــرکت های بیمه قرار می گیرند خسارات ناشی از 
اتفاقات رخ داده بدون اینکه بــه بنگاه  تولیدی یا بنگاه  اقتصادی 

خســارت وارد شــده باشــد )مثال حریق یا زلزله وقوع نیافته که 
خسارت ایجاد کند( زیان های مادی به آن بنگاه های اقتصادی وارد 
می کند که عالوه بر تولید کنندگان کوچک و متوســط بنگاه های 
تجاری بازرگانی صادراتی و یا حتی وارداتی را نیز می تواند متضرر 
ســازد به نحوی که خود آنان در بــروز چنین حوادث و اتفاقاتی 

دخالتی نداشته اند.
مثال های روشــن اینکه حوادث را نظیر آتش سوزی ساختمان 
پالسکو و زیان های مالی غیر فیزیکی وارده به بنگاه های کوچک و 

متوسط فعال در این ساختمان مورد توجه قرار داد.
تجاری کــه قراردادهای منعقده برای صــادرات انواع کاالهای 
صنعتی، کشــاورزی و خدماتی و فنی منعقــد کرده اند و با طرف 
قراردادهای خود توافقات بلندمدت دارند تا اقالم موردمعامله را برای 
خریدار از کشور صادر کنند به وسیله اتفاقاتی که باعث توقف کار 
آنها می شــود و تجارتشان را تقلیل می دهد یا تعطیل می کند و در 
معرض زیان قرار می گیرد. چه بســا اگر در قراردادهای بین  المللی 
خود پنالتی و جریمه ای هم پیش  بینی شده باشد مکلف می شوند 
تــا ضرر و زیان خریــدار را جبران کنند و یا اینکه خریداری را که 
بــا تالش فراوان و صرف هزینه هایی پیــدا کرده و با آن معامالت 
تجاری داشــتند از دســت می دهند و در نتیجه متضرر می گردند 
تعریف اینگونه خســارات و زیان ها در این قالب گنجانده می شود 
در حالــی که واحد تولیدی به خودشــان صدمه فیزیکی ندیده اند 

مواجه با زیان های مالی و غیرفیزیکی می شوند.

بیمه نامه های NDBI دغدغه بازرگانان را 
کاهش می دهد

پیشنهاد تازه
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وقتی صحبت از استارتاپ های بیمه ای می شود، ناخودآگاه 
یاد »بیمیتو«، شــرکتی نوپایی که حاال دیگر واقعاً خیلی هم 
نوپا نیســت میفتیم. به همین دلیل و به مناسبت روز بیمه، 
که از قضا ســالروز روانه کردن به بازار بیمیتو است، به سراغ 
آیدین محمد حسینی، هم بنیان گذار بیمیتو رفته ایم تا اندکی 

از اوضاع این روزهای بیمیتو بیشتر با خبر شویم.
z  13 آذر، عالوه بر روز بیمه یادآور تأسیس استارتاپ بیمیتو

است که از همان ابتدا سر و صدای زیادی در صنعت بیمه به 
پا کرد.

البتــه من یک نکته را اصالح کنم؛ 13 آذر ســالگرد النچ 
محصول بیمیتو اســت. 13 آذر 95، وب ســایت و اپلیکیشن 
بیمیتو در معرض عموم قرار گرفت و امکان مقایســه و خرید 
آنالین بیمه از طریق آن فراهم شــد. تأسیس بیمیتو، شروع 

مطالعات و آغاز فعالیت ها از چندین ماه قبل آغاز شده بود.
z  یک نقد جدی به استارتاپ های بیمه ای این است که عاری 

از نوآوری هستند و تنها فروش بیمه را آن هم نه طور کامل، 
آنالین کرده اند؛ آیا شما این نقد را وارد می دانید؟

واقعیت این اســت که وقتی از اینشورتک 
صحبت می کنیم، حوزه کار بســیار فراتر از 
فروش آنالین بیمه است اما به دالیل مختلف 
که شــاید همه آنها را بتوان در عبارت عدم 
آمادگی اکوسیستم بیمه ای در کشور خالصه 
کرد، استارتاپ های بیمه ای از ابتدای فعالیت 
خود، بیشتر بر روی مقایسه و فروش آنالین 
بیمــه تمرکز کرده اند. امــا خب ما به عنوان 
افرادی که همیشــه به ســاختارهای لَخت 
اعتراض داشــته ایم، قرار نبوده و نیســت که 
منتظر آمادگی اکوسیســتم بیمه ای کشــور 

شــویم و بعد به نوآوری های مختلف بپردازیم؛ بلکه به لطف 
پــروردگار، فعالیت های نوآورانه ای را آغاز کرده ایم و در حال 

حاضر، تمرکز زیادی بر روی این نوع فعالیت ها گذاشته ایم.
z  امکان دارد در مورد این فعالیت های نوآورانه بیشتر توضیح

دهید؟
اجازه بدهید برای شما مثالی بیاورم. هنگامی که ایده بیمیتو 
به ذهن ما رســید و در حال تشــکیل تیم بودیم، همیشه بر 
این موضوع اصرار داشتیم که علی رغم بودجه محدود که ذات 
فعالیت های استارتاپی است، نگاهی بلندمدت داشته باشیم. به 
همین خصوص، هنگام تشکیل تیم فنی، نخبگانی مانند دکتر 
رمضانی، معاون توسعه و نوآوری بیمیتو را از دانشگاه های برتر 
کشــور جذب تیم کردیم که فعالیت های این افراد چه در آن 
زمــان و چه در زمان حاضر، به نوعی حرکت بر روی مرزهای 
حوزه های نظیر یادگیری ماشینی، هوش مصنوعی و بالک چین 

در دانشگاه های داخل و خارج کشور بوده است.
z  گمان می کنید به زودی اخباری از پیوند بالک چین و صنعت

بیمه در کشور به گوش ما خواهد رسید؟
بررسی موردهای موفق در سراسر جهان و تأمل کمی بر روی 
کارکردهایی که توجه به یادگیری ماشــینی، هوش مصنوعی 
و از سوی بالک چین می تواند برای صنعت بیمه داشته باشد، 
برای هر کسب وکار فعال در این حوزه می تواند وسوسه برانگیز 
باشد. به همین خاطر، ما هم بخشی از بودجه خود را بر روی 
فعالیت های نوآورانه در این حوزه ها سرمایه گذاری می کنیم. 
همیشــه حوزه های مربوط به نوآوری، بــا عدم قطعیت های 
فراوانی همراه هســتند و واقعاً نمی توان قول انتشــار اخبار 
دقیق تر را داد. اما با توجه به انگیزه ای که من در تیم بیمیتو 

برای ایجاد تحول های عظیم در صنعت بیمه 
می بینم، بسیار به آینده خوشبینم.

z  ،در حوزه هایی که به آنها اشاره کردید
یا  دانشگاه ها  شرکت ها،  سازمان ها،  آیا 
همکاری  شما  با  نیز  مختلف  انجمن های 

می کنند؟
بله؛ وقتــی صحبت از نوآوری می شــود، 
نمی توان فقط به منابع درون سازمان متکی 
بود. خوشــبختانه در حال حاضــر، ارتباط خوبی که با مراکز 
تحقیق و توســعه چند دانشگاه مطرح کشور با بیمیتو اتفاق 
افتاده اســت. کارهای بسیار خوبی انجام شده است که برای 
بسیاری از ناکارآمدی های فعلی صنعت بیمه راهکارهایی ارائه 
شود. خوشبختانه در این زمینه، شرکت های بیمه نیز همکاری 

خوبی با ما دارند و با مطرح کردن مشــکالت 
خود و در اختیار گذاشــتن منابع مختلف ما را 

یاری کرده اند.
z  در مورد همکاری با سازمان تأمین اجتماعی

چطور؟ آیا همکاری شما صرفًا محدود به 
خدمات دفترچه بیمه خواهد بود؟

همان طور که اشاره شد، در حال حاضر، امکان 
دریافت خدمات دفترچه بیمه ســازمان تأمین 
اجتماعــی از طریق بیمیتو وجود دارد و همین 
موضوع، موجب شــده اســت که رضایتمندی 
بسیار باالیی در میان کاربران بیمیتو به وجود 
آید. اما بیمیتــو، هیچ گاه محدودیت فعالیت ها 
را تاب نمی آورد. برنامه هایی که برای همکاری 
با ســازمان تأمین اجتماعی داریم، به گسترش 
خدمــت دفترچه بیمه به اســتان های دیگر و 
همچنین اضافه کردن ســایر خدماتی اســت 
که ســازمان تأمین بــه مردم ارائــه می کند. 
خوشــبختانه بعد از اضافه کردن شهر رشت به 
محدوده خدمات دهی دفترچه تأمین اجتماعی، 
برنامه هایی برای ارائه این خدمت در استان های 

دیگر کشور داریم.

z  چه برنامه های دیگری برای آینده بیمیتو دارید؟ آیا قرار
است خدمات بیمیتو محدود به همین بیمه های فعلی و مقایسه 

و فروش آنالین بیمه باشد؟
در حــال حاضر عالوه بــر خدمات دفترچــه بیمه تأمین 
اجتماعی، امکان مقایســه و خرید آنالین بیمه های شــخص 
ثالث، بدنه، آتش سوزی، مســافرتی، عمر و سرمایه گذاری و 
مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان از طریق بیمیتو وجود دارد. 
در ماه های آتــی و در کوتاه مدت محصوالت بیمه ای دیگری 
نیز به ســامانه بیمیتو اضافه خواهند شــد. عالوه بر این، یک 
بخش جدید و بســیار جذاب به سامانه بیمیتو اضافه خواهد 
شــد که مدل کسب وکار ما را دچار تغییراتی می کند و اجازه 
دهید در اینجا به ذکــر جزئیات آن نپردازم اما طی یکی دو 
هفته آینده اخبار مربوط به اطالع عموم خواهد رسید. عالوه 
بر این، گســترش جغرافیایی به شهرها و البته 
کشورهای مختلف، جزو برنامه هاییست که در 

دستور کار داریم.
z  در پایان اگر صحبتی با خوانندگان دارید، در

خدمت شما هستیم.
بــار دیگر روز بیمه را به همه فعاالن بی توقع 
این صنعت تبریک عــرض می نمایم. امیدوارم 
روند بســیار مثبتی که با حضور استارتاپ های 
بیمــه ای در کشــور شــکل گرفته اســت، با 
جهت دهی مثبت تــر و اثربخش تری ادامه یابد 
و همکاری هایــی که بیــن ارگان های مختلف 
بــرای پیوند بیش از پیش بیمــه و تکنولوژی 
شکل گرفته است تداوم یابد. برای مثال، اخیراً 
کارگروهی با همــکاری معاونت علمی فناوری 
ریاست جمهوری، بیمه مرکزی و استارتاپ های 
بیمه ای ایجاد شده است که با برگزاری جلسات 
متعدد ســعی در هموارســازی مسیر حرکت 
اینشورتک ها دارد. به همین منظور، از زحمات 
جناب آقای دکتر علیرضا دلیری معاون توسعه 
مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری تشکر ویژه دارم.

گفت وگو با آیدین محمد حسینی، هم بنیانگذار بیمیتو
بیمیتو؛ از فروش آنالین بیمه تا یادگیری ماشینی، هوش مصنوعی و بالک چین

در حال حاضر عالوه 
بر خدمات دفترچه 

بیمه تأمین اجتماعی، 
امکان مقایسه و 

خرید آنالین بیمه های 
شخص ثالث، بدنه، 

آتش سوزی، مسافرتی، 
عمر و سرمایه گذاری 

و مسئولیت پزشکان و 
پیراپزشکان از طریق 

بیمیتو وجود دارد. 
در ماه های آتی و در 

کوتاه مدت محصوالت 
بیمه ای دیگری نیز به 
سامانه بیمیتو اضافه 

خواهند شد
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حسین زندی/ مدیرروابط عمومی بیمه مرکزی ایران ●
او دوره آموزشــي روابط عمومي و ارتباطات 
اسالمي- دوره آموزشي ارتقاء سالمت اداري و 
مبارزه با فساد - دوره آموزشي تمدن و فرهنگ 
)عمومي( - دوره آموزشي تفسیر آیات برگزیده 
قرآن کریم )عمومي( - دوره آموزشي آشنایي 
با ده برنامه تحول اداري و شاخص هاي مرتبط 
با آن - دوره آموزشــي کارآفریني و دوره آموزشي بررسي روابط 
عمومي سرآمد و سرآمدي روابط عمومي را پشت سرگذاشته است. 

***
محمود افشاری/ مدیر روابط عمومی بیمه آسیا●

 دارای مدرک کارشناســی علــوم اجتماعی 
گرایش برنامه ریزی و کارشناسی ارشد جامعه 
شناســی افشاری کار خود را در بیمه آسیا به 
عنوان کارشــناس تبلیغات و روابط عمومی و 
همکاری در تأسیس روابط عمومی بیمه آسیا 
در سال 1374 آغاز کرد. وی درآن زمان معاون 
اداره تبلیغات بیمه آسیا و سپس معاون مدیر روابط عمومی بیمه 
آسیا شــد. از سال 86 تا کنون مدیر روابط عمومی بیمه آسیا از 
اســت.او همچنین مدیر مسئول نشریه داخلی بیمه آسیا - عضو 

ودبیر شورای معاونین بیمه آسیا ست. 
درســال 1390 گروهی به مسوولیت افشاری پروژه نظرسنجی" 

جایگاه برند بیمه آسیا در میان مردم" را اجرا کردند.
***

افشین نوری/ مدیرروابط عمومی بیمه پارسیان ●
 دارای مدرک کارشناسي ارشد مدیریت رسانه 

و کارشناسي علوم ارتباطات اجتماعي است.
نوری متولد 1360 اســت و از مدیران جوان 
صنعت بیمه است اما تجربه 13 سال فعالیت 

در بخش های مختلف روابط عمومی دارد. 
ایــن مدیرجــوان بیمه پارســیان مهارت در 
خبرنویسی - مصاحبه و حتی ویراستاری مطالب را دارد. مهارت 
او در برگزاری همایش ها در ســطح مدیرتشریفات است با فضای 
تبلیغاتی آشنا و عضو کمیته تبلیغات بیمه پارسیان است. مقاله او 
به عنوان مقاله برتر بخش عمومي چهارمین همایش روابط عمومي 
الکترونیک ایران شد، سازمان کمیته علمی همایش ساالنه روابط 

عمومی الکترونیک از وی تقدیر شد. 
***

محمود سلطان آبادی/ مدیرروابط عمومی بیمه سینا ●
 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه است و دارای 
مدرک کارشــناس ارشــد روزنامه نــگاری از 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحد تهران مرکزی، 
روزنامه نگار، پژوهشگر حوزه رسانه های جدید 
و مدرس دانشــگاه اســت. وی در حال حاضر 
مدیریت روابط عمومی و تبلیغات شرکت بیمه 
سینا را برعهده دارد. کتاب های »وبالگ نویسی و روزنامه نگاری« 
)1390(، »روزنامه نگاری مشــارکتی« )1392(، »گفتارهایی در 
روزنامه نگاری شــهروندی: ریشــه ها، دیدگاه ها و چشم اندازها« 
)1393(، »روزنامه نــگاری در رســانه های اجتماعی« )1393(، 
»روزنامه نگاری موبایلی« )1393(، »روزنامه نگاری شــهروندی و 
دموکراســی: اجتماعی شــدن خبر در عصر رســانه های جدید« 
)1393(، »روزنامه نــگاری آنالین: مفاهیم و چالش ها« )1394(، 
»شــیوه های جســت وجو و جمع آوری اخبار در وب« )1394( و 
»اصول خبرنویســی آنالین: شــیوه های نوشتن برای سایت های 

خبری« )1396( از جمله نوشته ها و ترجمه های او هستند.

***
سمیه محمدی/مدیرروابط عمومی بیمه رازی ●

 دارای مدرک کارشناســی ارشــد- مدیریت 
بازرگانی گرایش اســتراتژیک و کارشناســی 
مدیریت تبلیغات اســت. یــک نظریه پرداز 
مدیریت تاثیرگذار- پژوهشگر حوزه ارتباطات 
و تاثیر رسانه های اجتماعی بر عملکرد سازمان- 
مدیریــت تبلیغــات و برندینــگ و مدیریت 

کمپین های تبلیغاتی و کمپین های رسانه ای
مهارت های خانم محمدی است. 

***
آزاده هراتی زاده/ مسئول روابط عمومی بیمه معلم●

 از مدیران قدیمی بیمه معلم است، زمانی که 
این شرکت به نام یمه صادرات و سرمایه گذاری 
فعالیت می کرد. دســتاوردهای روابط عمومی 
طی ســال ها حضوراو در شــرکت بیمه معلم 
دریافت تندیــس برترین  های روابط عمومی 
کشور - دریافت نشان طالیی برترین مدیریت 
روابــط عمومی )دهمین اجالس تخصصی بانک، بیمه و بورس(- 
کسب رتبه برترین  های روابط عمومی کشور بر اساس رای هیات 
داوران بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران - دریافت عنوان روابط 
عمومی برتر از بین 28 شــرکت تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان 
دریافت لوح تقدیر در کنفرانس و جشــنواره کسب و کار بیمه و 
کسب تندیس روابط عمومی برتر دررشته اطالع رسانی و مدیریت 

راهبردی از جشنواره برترین های روابط عمومی ایران است. 
***

داود شکری/مدیرروابط عمومی بیمه "ما"●
 او درمحله شمیرانات متولد شده است. دارای 
مدرک کارشناســی فقه و حقوق اســالمی و 
کارشناسی ارشــد حقوق جزا و جرم شناسی 

است. 
شــکری در کارنامه خود تجربه کارشــناس 
حقوقی شرکت "کیسان" - کارشناس حقوقی 
شــرکت" سبالن گستر" - کارشــناس امور شعب، نمایندگان و 

کارگزاران شرکت بیمه" ایران معین" را دارد.
شکری عضو کارگروه تخصصی روابط عمومی سندیکای بیمه گران 
- عضو شــورای مدیران روابط عمومی صنعت بیمه کشور- عضو 
کمیته تخصصی ارتباط با رســانه بیمه مرکزی- سرممیز شرکت 
ســهامی بیمه "ما" در اســتقرار مدیریت کیفیت و مدیر مسئول 
نشــریه داخلی شرکت بیمه "ما" است. روابط عمومی بیمه "ما" 
از بیمه مرکزی در خصوص پیاده ســازی طرح ب مثل بیمه در 
کشــورلوح تقدیر گرفت. شکری درسال 96 به عنوان مدیر روابط 
عمومی برتر صنعت بیمه کشور از طرف بیمه مرکزی انتخاب شد. 
و افسر وظیفه سال در نیروی هوا فضا سپاه پاسداران نیز هست. 

***
مریم علی نیا/مدیر روابط عمومی شرکت بیمه حافظ●

 ســوابق اجرایی خانم علی نیا زیاد اســت. او 
دبیرســرویس حقوقی وقضایــی پایگاه اطالع 
رســانی قوه قضاییه )میزان( - دبیر ســرویس 
سیاسی واجتماعی خبرگزاری کتاب ایران وزارت 
فرهنگ وارشــاد اسالمی- مدیر روابط عمومی 
موسسه رســانه های تصویری وزارت فرهنگ 
وارشــاد اسالمی- دبیر ســرویس مدیریت نشر بیست و ششمین 
نمایشــگاه کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی- مشاور رسانه ای 
دبیر دومین جشنواه بین المللی فیلم یاس - مشاور دبیر سی ویکمین 

جشنواره فیلم فجر در امر نظارت و پیگیری- دبیر سایت و تحریریه 
خبرگزاری سینمای ایران - مسوول روابط عمومی هزار نمایشگاه 
کتاب در هزار نقطه کشور وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار سپاه و 
بسیج- دبیر کمیته بررسی و تحلیل محتوا مطبوعات بین الملل در 
معاونت مطبوعاتی وزارت ارشــاد اسالمی- قائم مقام اطالع رسانی 
جشــنواره بین المللی جایزه بزرگ مقاومت اســالمی- کارشناس 
اجتماعــی برنامه تکیه بر باد) تاثیرات مواد مخدر بر روی جوانان( 
شــبکه یک سیما - کارشناس سیاســی - اجتماعی مستند مکث 
شبکه سه سیما - کارشناس برنامه سیاسی - اجتماعی متن، حاشیه 
شبکه سه ســیما - خبرنگار و رابط خبری ســازمان ملل باشگاه 
خبرنگاران بخشــی از فعالیت ها ی اوســت. او نویســنده گزارش 
راهبردی آســیب شناســی روزنامه نگاری و خبر نویسی در مرکز 
مطالعات و برنامه ریزی رسانه وزارت فرهنگ وارشاد اسالمیاست.

***
راضیه تاجیک/مدیرروابط عمومی بیمه آسماری ●

 خانــم تاجیک ازجوان تریــن مدیران روابط 
عمومی صنعت بیمه اســت که آغاز کار وی با 
فعالیت در سرویس اقتصادی حوزه اختصاصی 
بیمه در روزنامه و مجالت معتبر بوده است که 
کاردر روابط عمومی بیمه مرکزی در کارنامه 

وی موجود می باشد.
این مدیر خالق و خوش رو است که دارای مقاالت بیمه ای در این 
خصوص می باشد.که در حال حاضر در بیمه آسماری مشغول به 
فعالیت می باشد که در مدت فعالیت وی از ابتدا تا کنون اقدامات 

و فعالیت موثر در بیمه آسماری رقم خورده است.
خانم راضیه تاجیک یکی از جوان ترین مدیران روابط عمومی در 
صنعت بیمه کشور است. وی دانش آموخته رشته مدیریت بیمه 
بوده و فعالیت خود را با نگارش اخبار و مقاالت تخصصی در زمینه 
اقتصاد و بیمه آغاز نمود و کار خود را در بخش روابط عمومی بیمه 
مرکزی ادامه داد. کســب تجربه در روابط عمومی بیمه مرکزی 
در کنار خالقیت و عالقه وافر این مدیر جوان به روابط عمومی و 
علوم ارتباطی سبب شده تا وی فردی توانا و موثر در بخش روابط 

عمومی صنعت بیمه کشور باشد.
ایــن مدیر پر تالش که مقاالت متعددی تا کنون از وی به چاپ 
رســیده، در حال حاضر به عنوان سرپرست روابط عمومی شرکت 
بیمه آســماری مشــغول فعالیت بوده و با بهره  گیری از دانش و 
توانایی های خود کمک شایانی به ارتقاء فعالیت های این شرکت 

در بخش روابط عمومی نموده است. 
***

میثم لطفی/ مدیرروابط عمومی بیمه ایران معین ●
 دارای مدرک کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی 
بین الملل است. عکاس،خبرنگار و فعال رسانه 
- کارشناس روابط عمومی انجمن سنگ ایران 

از دیگر مهارت های اوست.

***
نصرت اله محمدی / مدیر روابط عمومی بیمه البرز●

 دارای لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه 
مازندران و دانش آموخته رشته مطالعات 
فرهنگی از دانشــگاه عالمه  طباطبایی 

است.
او تجربه کارمند شرکت صنعتی رنا - مدیر 
داخلی مجتمع فرهنگی فجر - کارشناس 
تبلیغات در شــرکت بیمــه البرز و رییــس اداره تبلیغات 

وارتباطات شرکت بیمه البرز را در کارنامه خود دارد. 

مدیران روابط عمومی پل ارتباطی بیمه با مردم
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مهدی جمشیدیان/مدیر روابط عمومی بیمه ملت●

 متولد 10 دی 1359 شهر اصفهان
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت ارتباطات و رسانه )علوم و تحقیقات 

تهران(
سوابق: ســابقه مدیریت روابط عمومــی و تبلیغات در شرکت های پرداخت 
الکترونیــک ایران کیش، گراد، گــروه خودرویی GBG، لیزینگ ملت و بیمه 

ملت از سال 85 تاکنون
افتخارات: دریافت 2 دوره نشان و لوح سپاس روابط عمومی برتر و 1 دوره گواهینامه سرآمدان 

روابط عمومی در جشنواره برترین های روابط عمومی ایران
***

کریم همتی مدیر روابط عمومی بیمه آرمان ●
 روابط عمومی هنر مردم داری اســت و تمامی تالش خود را معطوف تنظیم 
روابط مجموعه و مردم می نماید و سعی دارد اهداف و برنامه های مجموعه را 
بــا اتکاء به اصول اخالقی و رســالت حرفه ای در جهت تحقق و حفظ منافع 
مجموعه خود و مردم بــکار بگیرد. وظایف روابط عمومی همچنین برقراری 
ارتباط صحیح، منطقی و اصولی با مخاطبان و همچنین اطالع رسانی شفاف 
و روشن و دریافت انتظارات و خواسته های مخاطبان با بکارگیری روش های 
مختلف اســت که به نظر می آید آقای کریم همتی مدیر روابط عمومی شــرکت بیمه آرمان در 
مدت حضور خود در صنعت بیمه و بیمه آرمان، بنحو احسن به این امور اهتمام ورزیده است.او 
دانش آموخته زبان و ادبیات خارجی از دانشگاه تهران است و در سال 1367 به استخدام رسمی 
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران درآمد و در حوزه معاونت سیاسی به عنوان مترجم 
سیاســی تا ســال 1375 مشــغول به فعالیت بود و در کنار آن به صورت پاره وقت نیز با روابط 
عمومی رادیو همکاری داشت. کریم همتی از سال 1375 از صدا و سیما به بیمه مرکزی منتقل 
شد و به مدت 20 سال به عنوان رئیس اداره روابط عمومی بیمه مرکزی فعالیت کرد و در مرداد 
1395 به افتخار بازنشســتگی نائل شد. بدنبال درخواست مدیرعامل بیمه آرمان برای همکاری 
با این شــرکت، از شهریور 95 تاکنون به عنوان مدیر روابط عمومی بیمه آرمان مشغول فعالیت 
است. او طی این مدت، مطالبی در حوزه ارتباطات و روابط عمومی نوشته است که آخرین مطلب 

او " نقش روابط عمومی و رسانه در توسعه بیمه در کشور" است.
***

بهروز میرزایی مدیرروابط عمومی شرکت بیمه دانا ●
 در دهه 80 کارشــناس پژوهشــی در پژوهشکده بیمه مرکزی بود و سپس 

رییس اداره روابط عمومی پژوهشکده شد.
از سال 92 به عنوان مدیر روابط عمومی بیمه دانا دراین شرکت حضور دارد. 
میرزایــی دارای مدرک کارشناســی علوم اجتماعی با گرایش پژوهشــگری 
و کارشناســی ارشــدعلوم اجتماعی با گرایش جامعه شناسی است و اکنون 

دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ا ست.
او تجربه روزنامه نگاری دراد و چند سال دبیر سرویس اجتماعی روزنامه نسیم صبابود.

او اکنون دبیر کارگروه روابط عمومی و تبلیغات سندیکای بیمه گران ایران است. 
مدیرروابــط عمومی بیمه دانا تجریه همکاری در طرح توســعه فضای فرهنگی پارک چیتگر با 

شهرداری تهران را درکارنامه خود دارد. 
میرزایی همچنین مدیر تیم، اســتخراج، کد گزاری وورود داده های طرح ملی خشــونت خانگی 

علیه زنان در همکاری با وزارت علوم تحقیقات و فناوری بوده است. 
***

فرید میرموسوي/ دارای مدرک کارشناس علوم اجتماعي گرایش تعاون و رفاه - کارشناسي ارشد جامعه ●
شناسي – دکتري جامعه شناسي اقتصاد و توسعه 

 عنوان پایان نامه کارشناسی او جامعه شناسي عشق و رفتار عاشقانه است. 
او تجربه فعالیت در روزنامه های جام جم و شرق را در کارنامه خود دارد. 

همکاری در طرح جاذبه ها و دافعه هاي تهران کاری از صدا و سیما – طرح نگرش 
مردم نسبت به سهمیه بندي بنزین برای وزرات نفت، ارزیابی تاثیرات اجتماعی 
و فرهنگی ایســتگاه تفکیک زباله شمال شرق و اخذ گواهینامه ارزیابي تاثیرات 
اجتماعي طرح هاي توسعه شهري از شهرداري تهران از فعالیت های اجرایی اوست. 

***
هاتفی/ مسوول روابط عمومی بیمه تعاون ●

 هاتفی دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم ارتباطات و رسانه است. 
او تجربه روابط عمومی مرکز رسانه های دیجیتال و روابط عمومی 
وزارت نیرو را در کارنامه خود دارد. هاتفی کار ســختی پیش رو 
دارد، زیــرا با تغییر مدیریت در بیمه تعاون و تمرکز بر حوزه های 
جدید روابط عمومی نیازمند برنامه های جدیدی است که تدوین 

انها با هاتفی است.

صنعت بیمه از رخداد زلزله کرمانشاه چه آموخت !؟
حمیدرضا حاجی اشرفی/ کارشناس مطالعات ریسک و بیمه●

* در هفته جاری ،مجددا زلزله ای با قدرت 4/6 ریشتر بار دیگر 
منطقه غرب کشــورمان و کرمانشاه عزیز را لرزاند. خوشبختانه 
بر اساس خبرهای منتشر شده در رسانه ها ،در این زلزله تلفات 
جانی و خسارتهای مالی سنگین بوجود نیامده که جای هزاران 
بار شکر در درگاه خداوند متعال دارد. اما نکته ای که برای نگارنده 
بعنوان یک شهروند ایرانی و آشنا با حرفه بیمه گری پس از رخداد 
این زلزله مهم و قابل طرح بعنوان گفتگوی هفته ، اینست که:

* صنعــت بیمه های بازرگانی درطی این چند ســال از انواع 
حوادث انسان ساز و طیبعی کشور ،چه درسها و نکات آموزشی را 

یاد گرفته و دست به تامین پوشش های مورد نیاز حمایتی هموطنان در صحنه عمل زده است !؟
* منابع آموزشی در دروس بیمه گری ،بیشتر بر ترجمه و یا اقتباس از متون صنعت بیمه در 
دنیا و دانشگاههای غربی تامین گردیده و کمتر شاهد تولید محتوی براساس تحقیقات میدانی 
و بومی ســازی بیمه گری و تجربی این صنعت در رشــته هایی که ارتباط مستقیم با تبادالت 

بین المللی ندارد هستیم.
* شاید بتوان این سوال را مطرح کرد ،که با وصف اینکه ،حوادث طبیعی متعددی در کشور 
رخ میدهد و در صدا وســیما و مطبوعات و اخیرا در فضای مجازی شــاهد خسارتها و مشکالت 
هموطنان پس از وقوع حوادث هستیم ،چرا مدیران ارشد صنعت بیمه ،در صدد مذاکره با دولت 
و مجلس شــورای اســالمی برای یاری گرفتن از آنها در توسعه پوشش ها و تامین بیمه اتکایی 

الزم و نیز ترویج فرهنگ بیمه در نزد آحاد هموطنان شریف و دولتمردان دلسوز نیستند!؟
* علل مختلفی را میتوان بر شمرد، لیکن از نظر نگارنده سه عامل از سایر عوامل در ممانعت 

از انجام تکالیف حرفه ای و ملی صنعت بیمه در این خصوص با اهمیت تر است:
1- عدم سرمایه گذاری در حوزه مطالعات مدیریت ریسک و تحقیق و توسعه در صنعت بیمه.

2- پایین بودن زمان مدیریت مسوالن ارشد بیمه ای در نهاد ناظر و شرکت های بیمه و گردش 
شغلی مستمر که مانع از برنامه ریزی و هدایت بلند مدت این طرحها در این حوزه میگردد.

3- کافی نبودن دانش مدیریتی و حجم ســرمایه بســیاری از شــرکت های بیمه و نداشتن 
موقعیت کســب تامین پوشش های اتکایی مکفی از بازار بین المللی به دلیل تحریم آمریکا بر 

علیه اقتصاد کشورمان.
4- و ......

* اما همه این عوامل مانع از این نمی شود که صنعت بیمه با کسب تجربیات میدانی و تهیه و 
تنظیم گزارشات مستند برای مدیران ارشد تصمیم گیر کشور از آنها برای یاری و حمایت دولت 
در راســتای توسعه پوشش های حوادث طبیعی غافل بماند و فقط شاهد و نظاره گر ،مشکالت 

مالی دولت و هموطنان بعد از حوادث و زمان خسارتها باشد.
* از ســال تاسیس اولین شــرکت بیمه ایرانی در کشورمان 83 سال میگذرد و اینکه صنعت 
بیمه تاکنون نتوانســته است ،به هر دلیل و مانعی ،در فرهنگ سازی و تعمیم خدمات حمایتی 
بیمه در سرتاســر کشــور موفق عمل نماید را نمیتوان با فرافکنی و بهانه آوردن به گردن مردم 

و دولت انداخت!
* صنعت بیمه در ایران به لحاظ دانش کارشناسی و دانشگاهی و نیز تجربیات بیمه گری،بدون 

شک یک سروگردن از کلیه رقبا در منطقه ]منا[ باالتر است . 
* فردا دیر اســت ،همین امروز الزمســت ،صنعت بیمه کشــورمان به فرهنگ سازی اهمیت 
خدمات بیمه در اذهان دولتمردان و هموطنان اقدام نماید تا ماموریت و رســالت خویش را در 

سرزمین ایران به طور کامل به انجام رسانیده باشد.
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