گردهمایی سراسري مديران بيمه
نوين با حضور مديرعامل ،برخی
از اعضای هيئت مديره ،معاونين،
مديران ستادي ،مدیران مناطق و
رؤساي شعب طی  13و  14مهرماه
در مشهد مقدس برگزار شد.
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مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی پیام نـویـن

ب��راي اولين ب��ار در صنعت بيمه
كش��ور بيمههاي افزاي��ش و افت
قيمت خودرو توس��ط بيمه نوين
ارائه ميش��ود .به گ��زارش روابط
عمومي بيم��ه نوي��ن ،غالمعلي
غالمي مديرعامل اين شركت ...
صفحه 3
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براياوليـنباردرصنعتبيمهكشور؛

بيمـههايافزايـشوافـتقيمتخودرو
توسطبيمهنـوين ارائه ميشود

بـرگزارینشستمشتـرک
مدیرعامل باکارگزاران

نگاهیبهصنعت بیمهدرکشورترکیه
خدمتی دیگ�ر از بانکداری اختصاصی
بانکاقتصادنوین:
تخفیفهای ویژه ای در راه است

وکیل مدافع شرکت و مشاور مشتریانم
هستم

حــرف مـــاه
سـردبیـر

ایـنیـک
فـراخواناست...

ش��ايد از دي��دن عنوان اين مطل��ب تعجب كرده باش��يد اما اگر
نگاهي به ظاهر و محتواي نشريه بيندازيد متوجه خواهيد شد كه
تغييرات زيادي در آن رخ داده اس��ت .حاال كه چهملين شماره را
پشت سرگذاشتهايم ،بد نديديم تا چهل و يكمين شماره ماهنامه
پيام نوين را رنگي نوين ببخش��يم و به دلیل یافتن فرصتی برای
رفع نواقص و بازنگری در نحوه انتش��ار نش��ريه ،آن را با تاخیري
یک ماهه به دس��ت شما رسانديم .با اين حال براي هرچه بهتر و
پربارتر شدن اين ماهنامه به همت يكايك شما نيازمنديم و براي
همين ،حرف ماه چهل و يكمين شماره ماهنامه «پيام نوين» يك
«فراخوان» است براي شمايي كه اين نشريه را ميخوانيد و قصد

نداريد بي تفاوت از كنار آن عبور كنيد.
میگویند روابطعمومی مظهر انجام و هماهنگی یک سازمان است و
در بيمه نوين ش��ايد «پيام نوي��ن» مهمترين ابزار ما براي تجلي اين
امر باش��د« .پيام نوين» را تغيير دادهايم و ميخواهيم رسالت نشريه
بودنمان را به درس��تي ايفا كنيم كه اصليترين رسالت ،برقراري يك
ارتباط دوطرفه با مخاطبانمان است« .پيام نوين» براي همه شماست
و به همه ش��مايي كه اين نشريه به دس��تتان ميرسد نياز دارد .آثار
قلم��ي خود را از م��ا دريغ نكنيد و همچنين نظرات خود را در رابطه
با كيفيت اين تغييرات و هرآنچه كه مفيد ميدانيد در نش��ريه باشد،
به اطالع ما برسانيد.

نشست  13نماینده پرفروش
منطقه دو بامعاون امور شعب و
بازاریابی

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly

خبــر
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نشس��ت مش��ترک معاون امور ش��عب
و بازاریاب��ی بیم��ه نوی��ن ب��ا  13نفر از
نماین��دگان پرف��روش منطق��ه دو که
توانستهاند س��هم  50درصدی پرتفوی
منطقه را به دست آورند ،برگزار شد.
به گ��زارش روابط عموم��ی بیمه نوین،
س��هراب میرفخرایی در این نشست بر
موثر بودن برنامه مالی مدون بر پیشبرد
اهداف ش��رکت تأکید کرد و گفت :یک
برنامهریزی بلند و کوتاهمدت بودجهای
دقی��ق تا س��ال  94ب��رای جلوگیری از
ایجاد مش��کالت مالی برای ش��رکت در
نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد :مس��ئوالن شعب نیز باید
ش��بکه فروش را از ای��ن برنامهریزی و
ترکیب پرتف��وی و بودجه ش��عب آگاه
کنند .بودجه بندی یک ساله با نظر خود
ش��عب صورت میگیرد به این علت که
هر ش��عبه در بیمه نوین از سود و زیان
خود آگاه باشد و خروجی عملکردش نیز
در اختیار مسئول شعبه قرار گیرد.
میرفخرایی با اش��اره به عملکرد دقیق و
مناس��ب در زمینه نظارت مالی در بیمه
نوین افزود :از آنجایی که در زمینه نظارت
مالی ،ش��رکت بیمه نوی��ن در بین 22
ش��رکت بیمهای از بهترین و دقیقترین
آمار برخوردار است از این پس کنترلها
از طریق واحد حسابرسی تقویت خواهد
شد .به گفته وی هر شرکت اقتصادی در
صورت داش��تن مغایرت در صورتهای
مالی دچار مش��کالت جدی می شود و
اگر نظارت به روز باشد از بروز و افزایش
مشکالت جلوگیری خواهد شد.
وی الزم��ه حض��ور موث��ر ی��ک بنگاه
اقتص��ادی را داش��تن برنام��ه و کنترل
دانست و گفت :توسعه و پایداری شرکت
در همی��ن دو اص��ل اس��ت .روشهای
کنترلی باید متفاوت باشد ،به طور نمونه
از این پس روشهای کنترل سیستمی،
ه��م از نظر مالی و هم از نظر فنی مورد
بررسی دقیق قرار میگیرد.
معاون ام��ور ش��عب و بازاریابی تصریح
ک��رد :یکی از نکاتی که باید بیش��تر به
آن پرداخته ش��ود موضوع اطالعرسانی
صحیح و مناسب است .مسئوالن شعب
باید ارتباطی موثرتر را با نمایندگان خود
داشته باش��ند چرا که اطالع رسانی به
نمایندگان میتواند زمینه بهتری برای
برنامهریزی جامع اهداف فراهم آورد.
همچنین در این نشس��ت نمایندگان نیز
به بیان برخی پیش��نهادات و دیدگاههای
خود پرداختند و عملک��رد نمایندگان در
زمینههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

خبـریک

مدیرعامل در دومين گردهمایی سراسري مديران بيمه نوين تاکید کرد:

ظـرفیت باالی بیمه نـوین بـرایاصالح و
تغییـرترکیب پرتفـوی

گردهمایی سراسري مديران بيمه نوين با حضور مديرعامل،
برخی از اعضای هيئت مديره ،معاونين ،مديران س��تادي،
مدیران مناطق و رؤس��اي ش��عب طی روزهای  13و 14
مهرماه در مشهد مقدس برگزار شد.
به گزارش «پیام نوین» در اين گردهمايي غالمعلی غالمی،
مديرعامل شرکت با بیان عملكرد  6ماهه اول سال ،هدف
از برگزاری این جلسه را بررس��ی وضعیت عملکرد شعب
مختلف ش��رکت بیمه نوین اعالم کرد و گفت :با توجه به
سیاستهای تعیین شده برای ش��رکت ،بررسی وضعیت
مناطق مختلف میتواند گام مهمی در جهت برنامهریزی
برای بهبود روند فروش با ترکیب پرتفوی مناسب باشد.
وی با اشاره به این نکته که از سال  89برای هر شعبه مبلغ
سود و زیان در نظر گرفته شده است ،افزود :هر شعبه یک
بنگاه اقتصادی مس��تقل در نظر گرفته میش��ود و در سه
ماهه اول س��ال پس از ارائه س��ود و زیان توانستهایم برای
هر س��هم مبلغ  170هزار ریال س��ود محاسبه و پرداخت
کنیم .همچنین در شش ماهه اول سال آمارها نشان دهنده
کاهش نسبت ضریب خسارت نسبت به سال قبل هستند.
غالمی یکی از مسایل بیمه نوین را رسیدگی به امور مالی
و پرداخت بدهیهای معوق دانست و گفت :اعالم سررسید
حق بیمهها به بیمهگذاران باید به صورت کتبی و به حداقل
زمان ممکن یعنی 15روز برس��د و قبل از سررسید شدن
بدهیها باید توسط مسئوالن مالی ش��عب اطالع رسانی
الزم صورت بگیرد .همچنی��ن ارائه گزارش های آماری به
صورت روزانه بسیار مهم اس��ت و برای جلوگیری ازایجاد
مغایرته��ای مالی باید گزارشهای مرب��وط به واریز حق
بیمهها به حساب شرکت به صورت روزانه باشد.
مدیرعامل شرکت بیمه نوین در بخش دیگری از سخنان
خود با تأکید ب��ر اصالح رون��د تعامل و اطالعرس��انی به
مش��تریان گفت :توجه بیش��تر به اطالع رس��انی مطلوب
میتواند بهبود وضعیت را در بر داشته باشد .همیّت و تالش
همکاران در جهت تبلیغات و ارائه خدمات به مشتریان باید
به صورت جدیتری دنبال شود و تعهد جمعی و اخالقی در
جهت ارتقای نام شرکت صورت پذیرد.
وی همچنین در خصوص جایگاه و عملکرد ش��رکت بیمه
نوین گفت :در حال حاضر خوشبختانه عملکرد شرکت در
وضعیت مطلوب و رضایت بخشی قرار دارد و نباید جایگاهی
که امروز در آن قرار گرفتهایم را از دست بدهیم؛ همچنین

باید با تالش در جهت ارائه خدم��ات به موقع و مطلوبتر
نسبت به ارتقای این جایگاه بکوشیم.
غالمی در ادامه در خص��وص ضریب نفوذ بیمهای صنعت
بیمه گفت :ضریب نفوذ بیمه ای صنعت بیمه  1/5درصد
است و این در حالـی است که میانگیـن جهانـی این ضریب
معـادل  7درصد اعالم ش��ده .همچنین نسبت بیمههای
عمر در صنعت بیمه  8درصد و در ش��رکت بیمه نوین در
مجموع باالتر از میانگین بازار است؛ سهم بیمه نوین 11تا
 12درصد است و می توان گفت ضریب نفوذ شرکت نشان
دهنده وجود ظرفیت باال در جهت اصالح و تغییر ترکیب
پرتفوی مناسب است.
غالمی در پایان به اهمیت امر آموزش در صنعت بیمه اشاره
کرد و گفت :تعداد نمایندگان فعال در صنعت بیمه کشور
حدود  30هزار نفر اس��ت که با توجه به وجود رقابت زیاد
در این عرصه الزم است راهکارهای رقابت سالم ارائه شود.
همچنین الزم است با توجه به بافت جوان بیمه نوین ،بحث
آموزش توسط نیروهای متخصص و با تجربه جدی گرفته
ش��ود و مهارتهای الزم برای حضور جدی در این صنعت
ارائه شود.
وی در پایان تاکید کرد :شعب نباید شبکه فروش را رقیب
خود بدانند بلکه باید با راهنمایی و همراهی شبکه فروش،
آنها را در جذب بیمهگذاران بالقوه حمایت کنند.
در ادامه این نشست سهراب میرفخرایی ،معاون امورشعب
و بازاريابي بیمه نوین ضمن قدردانی از شعبه مشهد به دلیل
دارا بودن بیش��ترین آمار فروش بیمهنامههای عمر گفت:
مسئوالن شعب باید آمار خود را به طور مداوم کنترل کنند
و نمایندگان خود را با توجه به فروش و نحوه عملکردشان
راهنمایی کرده و تذکرات الزم را ب��رای تغییرات مثبت و
اصالح عملکردشان ارایه دهند.
میرفخرایی در ادامه گفت :با رش��د  15درصدی در رشته
بیمه بدنه نیازمند تالش بیشتری هستیم و برای این مهم
مدیران باید مسائل را آسیبشناسی کنند .نکته مهم این
است که تغییر در افزایش نرخها نباید به صورت یکسان بلکه
به صورت تفکیک شده و مجزا انجام پذیرد.
وی در پایان تصریح کرد :در س��ال جدید با توجه به التزام
بیمه مرکزی ،برنامه مدونی برای افزایش سرمایه شرکت
تا سقف  400میلیارد ریال و بالفاصله افزایش مبلغ 1000
میلیارد ریال خواهیم داشت.

براي اولين بار در صنعت بيمه كشور؛

بيمههايافزايشوافتقيمتخودرو
توسطبيمه نوينارائه ميشود

براي اولين بار در صنعت بيمه كشور بيمههاي افزايش و افت قيمت خودرو توسط بيمه نوين ارائه ميشود.
به گزارش روابط عمومي بيمه نوين ،غالمعلي غالمي مديرعامل اين ش��ركت با اعالم اين خبر افزود :ش��ركت بيمه
نوين به عنوان اولين شركت بيمه خصوصي كه موفق به كسب گواهينامه و تنديس رعايت حقوق مصرفكنندگان
در كش��ور شده است ،با هدف ارتقاي اصل مش��تريمداري و شناسايي نياز مشتريان و نيز تنوع بخشي به خدمات
بيمهاي خود با بهرهگيري از تجربه كارشناس��ان خويش ،اقدام به طراحي دو پوش��ش جديد بيمهاي در رشته بيمه
بدنه اتومبيل كرده است.
غالمي ادامه داد :اين دو پوشش عبارتند از بيمه افزايش قيمت اتومبيل كه در روزهاي اخير در بازار اتومبيل شاهد
آن هستيم و نيز بيمه افت قيمت اتومبيل كه پس از وقوع حادثه و خسارت براي دارندگان اتومبيل حادث ميشود.
وی در مورد جزئیات این بیمهنامه افزود :متاس��فانه با توجه به نوس��ان قيمت اتومبيل در وضعيت بازار كنوني اغلب
بيمهگذاران با كس��ري مبلغ بيمه ش��ده نس��بت به مبلغ واقعي و ارزش روز خودرو مواجه ميشوند و اين امر باعث
ميگردد كه نتوانند ارزش واقعي اتومبيل خود در سوانحي كه خسارت كلي واقع ميشود را از بيمهگر دريافت كنند
درحاليكه با خريد اين پوشش اضافي  -در زمان خريد بيمهنامه  -ديگر اين مشكل براي آنها به وجود نخواهد آمد
و ميتوانند خس��ارت كلي خود را حتي اگر از مبلغ مندرج در بيمهنامه بيش��تر باش��د به نسبتي كه پوشش اضافي
خريداري كردهاند را تا سقف مبلغ روز اتومبيل خويش ،دريافت نمايند.
به گفته مدیرعامل بیمه نوین ،بيمه افت قيمت هم براي اولين بار در صنعت بيمه كش��ور توس��ط اين شركت ارائه
ميشود و با توجه به اين پوشش بيمهاي ،بيمهگذار ميتواند كاهش ارزش اقتصادي و قيمت اتومبيل خود كه معموالً
پس از وقوع خسارت حادث ميشود را به نسبتي كه بيمه مي كند ،از شركت دريافت نمايد.

برگزاری نشست مشترک مدیرعامل با کارگزاران

جلسه مشترکی با حضور مدیر عامل بیمه نوین و کارگزاران

با هدف ارتقای سطح تعامالت و بررسی برخی مسائل،
بیمهای برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه نوین ،غالمعلی غالمی طی این جلسه با تأکید بر لزوم همفکری و همکاری بین
ش��رکت بیمه و کارگزاران گفت :شرکت بیمه نوین تمایل زیادی برای همکاری با کارگزاران حرفهای دارد و در
این زمینه تالش می کند کارگزاران را به اختصاص بخشی از پرتفوی خود به بیمه نوین ترغیب کند.
غالمی در ادامه گفت :برنامهریزی برای ارائه نرمافزار پیش��رفته در رابطه با بیمههای عمر یکی از اولویتهایی
است که باید زودتر به انجام برسد.
وی افزود :م��ا پیش بینی میکنیم که با تغییر در روش فروش بیمههای عمر ،تغییر در نحوه پرداخت اقس��اط
و واگ��ذاری آن به نمایندگان ف��روش ،حجم پرتفوی بی��ش از  30درصد از فروش کل تا پایان س��ال  94را در
بیمهنامههای عمر داشته باشیم.

خدمتی دیگر از
بانکداریاختصاصیبانکاقتصادنوین؛

تخفیفهایویـژهای
درراه است

انج��ام خدم��ات بانک��داری اختصاصی از طریق ش��رکتهای
مدیریت سرمایه اقتصاد نوین ،مدیریت سرمایه و ساخت سازه
فرآیند آرین با تس��هیالت و تخفیفه��ای ویژه برای کارمندان
شرکتهای تابعه از جمله شركت بيمه نوين صورت میپذیرد.
بر اساس این گزارش ،انجام کلیه امور مربوط به خدمات رزرو هتل در داخل و خارج از کشور ،رزرو بلیط هواپیما،
قطار و اتوبوس در داخل و کشورهای اروپایی ،تهیه بلیطهای بازدید از موزهها و گشتهای ویژه داخل شهری در
اکثر شهرهای توریستی دنیا ،کرایه خودرو در بسیاری از شهرهای اروپا ،خدمات ویژه فرودگاهی ،تورهای دریانوردی
لوک��س ،برنامهریزی برای رزرو جت اختصاصی از فرودگاههای ام��ارات به اقصی نقاط دنیا ،برنامهریزی و برگزاری
س��فرهای خاص از طریق آژانس معتبر زورق با کیفیت عالی و تخفیف ویژه برای مش��تریان بانکداری اختصاصی و
همکاران بانک اقتصاد نوین و شركتهاي تابعه صورت میپذیرد.
برخ��ورداری از اين خدمات مش��تریان بانک��داری اختصاصی و همکاران تنها از طریق تماس با ش��ماره تلفنهای
 26216951الی  5و اعالم مشخصات شناسنامهای به شرکت زورق میسر است.
همچنین عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند به سایت الکترونیکی  www.zoraq.comمراجعه کنند.

خبـــر
تقدیر از بیمه نوین در
نمایشگاه شرکت های تعاونی
و هوشمند سازی مدارس قم
در اختتامیه نمایشگاه شرکتهای تعاونی
و هوشمندسازی مدارس قم ،شرکت بیمه
نوین به عنوان سومین شرکت برتر در بین
شرکت کنندگان انتخاب و معرفی شد.
مریم مطوف؛ مس��ئول شعبه قم با اعالم
این مطلب افزود :ب��ا هدف معرفی بیمه
نوین و ایجاد زمینه برای آشنایی بیشتر با
خدمات این شرکت ،نمایندگان شعبه قم
در 2دوره نمایش��گاه شرکتهای تعاونی
و هوشمندس��ازی مدارس در قم شرکت
کردند .وی در ادامه گفت :عطیه حبیب
به عنوان یکی از نمایندگان فعال شرکت
در ق��م از تاریخ  8الی  11ش��هریور ماه
ب��ا هدف معرفی ش��رکت به خصوص در
بخش بیمههای عم��ر و زندگی و جذب
مشتریان جدید در این نمایشگاه حضور
داشت.
مطوف افزود :از تاریخ  14الی  17شهریور
ماه نیز  2نفر دیگر از نمایندگان ش��رکت
بیمه نوین(مجید پویان و محمد رجبی)
در دو غرفه جداگانه به معرفی ش��رکت و
بازاریابی مشغول بودند.
او هم��کاری و حضور دیگ��ر نمایندگان
ش��رکت در کنار غرفههای برپا ش��ده را
از ن��کات قابل توجه ب��رای خانواده بیمه
نوین دانست و گفت :خوشبختانه همیشه
همدلی و تالش مثبتی در بین نمایندگان
شرکت بیمه نوین برای تعالی اهداف این
شرکت وجود داش��ته که حضور فعاالنه
نمایندگان دیگ��ر در کنار غرفههای این
دوستان گواه این مسئله است.

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly

خبــر

خبـــر

 400كودك بيسرپرس�ت
اردبيل�ي تح�ت پوش�ش
بيمه نوين

 400كودك بيسرپرس��ت اردبيلي توس��ط
خيرين ،تحت پوش��ش بيمه آتي��ه فرزندان
بيمه نوين قرار ميگيرند.
غالمرضا صبوري رئيس شعبه اردبيل با اعالم
این خبر گفت :ش��عبه اردبيل توانسته است
با بنياد كودكان بي سرپرس��ت قرارداد بيمه
آتي��ه فرزندان با هزينه خيرين منعقد نمايد.
وي افزود :طبق مذاكرات صورت گرفته از اين
پس براي  400كودك بي سرپرست اين بنياد
پوشش بيمه نامه آتيه فرزندان صادر خواهد
ش��د .به گفته صبوري اين بنياد توسط آقاي
قرآن نويس از خيرين و معتمدين شهر اردبيل
تأس��يس ش��ده اس��ت و در حال حاضر اين
كودكان بيسرپرست با حمايت مالي خيرين
استان در اين بنياد تحت حمايت هستند.
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فروشنده موفق

 2میلیـون و 750هزار
دالر ،حـداقل سـرمایه
مورد نیاز بـرای
تأسیس شرکت بیمه
در ترکیـه است.

استقامت:

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly

خبــر

فروش خوب به پیگیری و سرسختی
فروش��نده نیاز دارد .زیرا در پروس��ه
ف��روش مش��کالت گوناگ��ون پدید
میآیند که نحوه برخورد با این موانع
س��طح موفقیت فروش��نده خوب را
تعیین میکند .افزون بر این فروشنده
موف��ق روش روبه رو ش��دن با موانع
را از قب��ل تجربه نم��وده و همواره در
جستجوی راه حلهای جدید است و
برای رسیدن به اهداف خود پیگیرانه
ت�لاش میکن��د و هرگ��ز خس��ته و
درمانده نمیشود.
جديت:

فروش��ندگان موفق برای دستیابی به
هدف جدی هس��تند .فروش��ندگان
موف��ق اهداف خود را میشناس��ند و
برای دستیابی به آن نقشه میکشند
و مشخص میکنند که چگونه باید به
اهدافشان دست یابند و هر روز بر آن
مبنا پیش میروند.
نيازسنجي بازار:

فروشندگان مجرب در مورد کیفیت
کاری که عرضه میکنند از مش��تری
سؤال مینمایند .بهترین فروشندگان
از مشتریهایشان سواالتی میپرسند
تا کام ً
ال مش��خص شود به چه چیزی
احتیاج دارند .این دسته از فروشندگان
میدانن��د مؤثرتری��ن روش معرف��ی
محصول یا خدمات ،کس��ب اطالع از
نیازهای مشتریهایشان است.
کسب اطالعات از مشتري:
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فروش��ندگان موفق به مشتری گوش
میدهند .اکثر فروشندگان سوالی را از
مشتری میپرسند و جواب میگیرند،
اما برخی از آنان به جای اینکه منتظر
پاس��خ باش��ند به صحبتش��ان ادامه
میدهند.
ارتباط نزديک با مشتري:

فروشندگان موفق بیشتر در دسترس
مشتریهایشان هستند .آنها میدانند
ارتباط دائمی با مش��تریها به حفظ
مش��تری کم��ک میکن��د بنابراین،
تماسه��ای متنوع��ی با آنه��ا برقرار
میکنند .آنها کارت تش��کر ،تبریک
تولد و تبریک سال نو برای مشتریها
میفرستند.
تلفن میکنن��د و زمانبندی منظمی
جهت در دسترس بودن به مشتریان
خود اعالم میدارند .لیست قیمتها را
برای مشتریهایشان ارسال مینمایند.
پیوس��ته مراقبند راههای جدیدی را
ابداع کنند تا نامشان در ذهن مشتری
حفظ شود.

نگاهیبهصنعتبیمـهدرکشـور ترکیـه
مترجم :نادره سميع دارياني

بازار بيمه تركيه
در حال حاضر  58ش��رکت در بازار بیمه کشور ترکیه
مشغول به فعالیت هستند که  35شرکت تنها در بخش
بیمههای غیرزندگی مشغول به فعالیت هستند و هفت
شرکت نیز در زمینه بیمههای زندگی فعالیت میکنند.
 16ش��رکت بیم��ه هم در هر دو بخ��ش زندگی و غیر
زندگی فعالیت دارند .از میان تمام این ش��رکتها 21
شرکت با س��رمایه 100درصدی کشور ترکیه تأسیس
ش��دهاند ،این در حالی اس��ت که  20ش��رکت دیگر با
مش��اركت و سرمایهگذاري کش��ورهای خارجی بنیان
گذاشته شدهاند.
حداقل س��رمایه مورد نیاز برای تأسیس شرکت بیمه
در کشور ترکیه حدود  5میلیون لیر معادل  2میلیون
و  750هزار دالر اس��ت و در حال حاضر ش��رکت بیمه
آناتولی س��يگورتا بیشترین مبلغ سرمایه در این کشور
یعنی  500میلیون لیر را داراست.
بازار بیمه ترکیه بازار پویایی محس��وب ميشود چراکه
همواره در حال رش��د و به روز شدن است و در نتیجه
این بازار بهطور مداوم در حال تغییر و تحول و نوسازي
خود اس��ت .نکته جالب این است که بازار بیمه ترکیه
بهعن��وان بازار اش��باع نش��ده در حال حاضر س��رمایه
كش��ورهاي خارجی را با ضری��ب نفوذ یک درصدي به
خ��ود جذب ك��رده و امروز  50هزار نف��ر در بازار بیمه
کشور ترکیه مش��غول به کار هستند .همچنين سطح
تحصیالت و س��واد کارکنان در طول س��الها افزایش
یافته و رش��د تنوع محصوالت بیمهای بر پایه نیازهای
بازار موجب شده است که کانالهای توزیع نيز تقویت
شوند.
بازاری که  16شرکت بازنشستگی دارد
بر اس��اس آمار انجمن ش��رکتهای بیمه مس��تقيم و
اتكايي در ترکیه در سال  2009تعداد شرکتهایی که
محصوالت بیمههای غیرزندگی میفروختند  32شركت
بوده است که اين تعداد در ماه می  2012به  35شرکت
افزایش یافته و از طرف دیگر تعداد شرکتهایی که تنها

در زمینه بیمههای زندگی فعالیت میکردهاند هیچگاه
به این اندازه باال نبوده است .به این دلیل که بیمههاي
زندگی در ترکیه نس��بت به سایر کشورهای پیشرفته
توسعه زیادی نیافته است.
در سال  9 ،2009شرکت بیمه تنها در بخش بیمههای
زندگی وجود داش��تند که تعداد آنها به هفت ش��رکت
در س��ال  2010کاهش یافت و در س��ال  2012تعداد
شرکتهایی که در حوزه بیمههای عمر فعالیت داشتند
همان هفت شرکت باقی ماند .بیشتر شرکتهای بیمه
که در ب��ازار بیمه ترکیه فعالیت دارن��د تنها در زمينه
فروش بيمهه��اي غيرزندگي فعالي��ت ميكنند .هنوز
تعداد ش��رکتهایی که ه��م بیمهه��ای زندگی و هم
بیمههای بازنشستگی میفروشند به طور قابل توجهی
باالس��ت و در سال  2012تعداد شرکتهایی که در هر
 2حوزه فعال هستند  16شركت بوده است.
درحال حاضر  16ش��ركت در کش��ور ترکی��ه صرفاً به
امر فروش بيمه بازنشستگي و مستمري ()pension
مبادرت دارند.
بیمه ترکیه متش��کل از شرکتهای بیمه ،شرکتهای
بيمه بازنشستگی ،شرکتهای اتکايی ،واسطههای بیمه
(نمایندگان و کارگزاران) ،اکچوئرها و کارشناسان است.
با س��اختار رو به رش��د صنعت بيمه در كش��ور تركيه،
موقعيت مناس��بي براي جذب منابع انساني بيشتر در
اين بازار فراهم شده است و در حال حاضر بیش از 50
هزار نفر به عن��وان نیروی متخصص در نمايندگيها و
كارگزاريها ،کارشناسي ،اکچوئري و شرکتهای بیمه
مشغول به کار هستند.
ب��ا در نظر گرفتن اینکه سيس��تم بيمه مس��تمري و
بازنشستگي خصوصي جوانتر از بازار سنتي بیمه است،
در چهار سال اخیر تعداد شرکتهای بيمه مستمري و
بازنشستگي در این کشور به سرعت رو به افزایش است.
در س��ال  12 ،2008شرکت مس��تمري در بازار وجود
داشته است که در اواخر سال  2011به  15شرکت و در
جوالی  2012به  16شرکت افزایش یافته است.
سود فني بازار در سال 2011
در پايان سال  2011توليد حق بيمه بازار تركيه معادل

 7ميليارد يورو و س��ود بازار بيمه تركيه  135ميليون
و  634هزار دالر آمريكا اعالم ش��ده اس��ت .همچنين
س��ود فني بخش بيمههاي زندگي  31ميليون و 364
هزار دالر آمريكا گزارش شده ،در حالي كه سود بخش
بیمهه��ای غيرزندگي  104ميلي��ون و  279هزار دالر
آمريكا بوده اس��ت .در س��ال  2008سود فني تركيبي
بخ��ش بيمههاي زندگ��ي و غيرزندگي  314ميليون و
 700ه��زار دالر آمريكا بود كه در س��ال  2009به 90
ميلي��ون و  281ه��زار دالر كاهش يافت .اما در س��ال
 2011وضعيت بهبود يافت و این رقم به  135ميليون
و  634هزار دالر آمريكا رس��يد و در سال  2011سود
فني يكپارچه نسبت به س��الهاي قبل  50.25درصد
افزايش يافت.
ط��ي چهار س��ال اخير ،س��ود فني بخ��ش بيمههاي
زندگي  88.12درصد كاهش يافته اس��ت ،در حالي كه
ش��اخه بیمههای زندگي توانسته است سود فني را به
 105.88درصد افزايش دهد .در سال  2011شاخههاي
بیمههای غيرزندگي نس��بت به س��الهاي قبل بهبود
يافت .در س��ال  ،2008س��ود فني در اين بخش 264
ميليون و  41هزار دالر آمريكا گزارش ش��د كه به 72
ميليون و  642هزار دالر آمريكا در طول س��ال 2009
كاهش يافت .با كاهش بيشتر ،شاخه بیمههای زندگي
 3ميليون و  92هزار دالر كسري داشت .در طول همان
س��ال خسارتهاي متحمل شده به خصوص در سوانح
رانندگي ،خسارتهاي بيمه بدنه خودروهاي زميني و
بيمههاي درمان موجب ش��د كه بازار به حالت سكون
درآيد .در اواخر س��ال  2011وضعيت بازار بهبود يافت
و به س��ود فني  31ميليون و  364هزار دالر در بخش
بیمههای غيرزندگي افزايش يافت .در س��ال  2011از
ميان بيمههاي غيرزندگي ،بيشترين سود فني را شاخه
حوادث با  31.3درصد و سپس بيمههاي آتش سوزي و
بالهاي طبيعي با  29.4درصد و حمل و نقل با 19.62
درصد ب��ه خود اختصاص داد .وس��ايل نقليه زميني و
مسئوليت مدني اش��خاص ثالث نيز همانند سالهاي
قبل همچنان بيش��ترين ميزان خس��ارت را در س��ال
 2011داشتند.
خسارتهاي بيمه بدنه و سوانح رانندگي داليل واقعي
در جهت مش��كل عدم س��ودآوري و يكي از بحثهاي
اساس��ي بازار در اين روزها هس��تند .خسارت كلي آنها
بس��يار زياد و مبلغ  341ميليون و  342هزار در س��ال
 2011در مقايس��ه با خسارت  642ميليون و  77هزار
دالر در سال  2010است.
 16هزار و  800نمایندگي
اساسیترین فاکتور توسعه بازار بیمه ترکیه با پتانسیل
باال ،فعالیتهای بازاریابی یعنی ش��بکه توزیع اس��ت.
نمایندگان بیمه بيشترين سهم بازار یعنی  57.4درصد
را دارا هس��تند که در اواخر س��ال  2011به حدود 16
هزار و  800نماینده رسید .تعداد کارگزاران در جوالی
 2012عدد  96بوده اس��ت .س��هم توليد حق بيمه از
طري��ق نمايندگان  57.4درص��د و از طريق كارگزاران
 11.20درصد است.
همكاري نزديك بانكها و بيمهها
بانک-بیمه ( )Bankassuranceهنوز یک گرايش در
حال رش��د در ترکیه است .همكاري شركتهاي بانك
و بيمه با بهرهمندي از كانالهاي مناس��ب توزیع منجر
به رش��د بانک -بیمه شده است .سهم بازار بانک -بیمه
 23.47درصد کل حق بیمه تولیدی است و بيشترين
س��هم نيز به بازار بیمههای زندگی با  78درصد س��هم
تعل��ق دارد 46 .ش��رکت بیمه و بیمههای مس��تمري

محصوالتشان را از طریق بانکها میفروشند.
آلمان فعالترین سرمایهگذار خارجی
در بازار بیمه ترکیه
 21شرکت از  60شرکت بیمه و شرکتهای مستمري
ک��ه در ترکیه فعالی��ت دارند با  100درصد س��رمایه
کش��ور ترکیه بنیان نهاده ش��دهاند .در حالی که 20
ش��رکت با  100درصد سرمایه کشورهای خارجی در
حال فعالیت هستند .باالترین ميزان سرمایه خارجی
در بازار بیمه ترکیه ،از کش��ور آلمان با هشت شرکت
فراهم ش��ده است .فرانسه در هفت شرکت سهم دارد
در حالی که هلند در چهار شرکت و بلژیک ،انگلیس،
اس��پانیا و سوییس هر کدام در دو شرکت سهم دارند.
بدين ترتيب شرکتهای بیمه ترکیهاي با  37.1درصد
کل ش��رکتهای بیمه و سپس آلمان با  12.9درصد،
فرانسه با  11.3درصد ،آمریکا و هلند با  6.5درصد در
این بازار سهیم هستند.
سایر شرکتهای سرمایهگذاری خارجی از کشورهای
استرالیا ،امارات متحده عربی ،اسرائیل ،ایتالیا ،ژاپن و
یونان هستند 63.درصد شرکتهای بیمه در بازار بیمه
ترکیه متعلق به شرکتهای با سرمایه خارجی هستند.
 71درصد کارکنان دارای مدرک
دانشگاهی هستند
بر اس��اس نتایج منتشر ش��ده در سال  2011بیش از
 50ه��زار نفر در بازار بيمه تركيه مش��غول به فعاليت
هستند .به اس��تثناي افرادی که در کانالهای توزیع
نمايندگيه��ا و كارگزاريها و بازاریابی فعالیت دارند،
تعداد کل افرادی که توسط بازار بیمه ترکیه استخدام
ش��دهاند  10هزار و  662نفر است .زنها  53درصد و
مرده��ا  47درصد کارکنان را تش��کیل میدهند71 .
درصد این اف��راد مدرک دانش��گاهی دارند ،در حالی
ک��ه  18درصد آنه��ا ديپلم و هش��ت درص��د دارای
مدرک کارشناس��ی ارشد و تنها  3/8درصد کارمندان
دارای مدرک دکتری هس��تند .بر اساس نوع شرکت،
افرادی که در شرکتهای مستمري استخدام شدهاند
س��طح تحصیالت باالتری نسبت به س��ایر شرکتها
دارن��د 74 .درصد کارکنان ش��رکتهای مس��تمري
فارغالتحصیالن دانشگاهها هس��تند و  10درصد آنها
مدرک کارشناس��ی ارشد دارند .سهم فارغالتحصیالن
دانش��گاهها در ش��رکتهای دارای خدمات بیمههای
زندگی  61درصد است ،در حالی که سهم افرادی که
مدرک کارشناس��ی ارش��د دارند به  8درصد ميرسد.
در ش��رکتهايی با خدم��ات بیمههای غیرزندگی 71
درصد کارکنان ،فارغالتحصیالن دانشگاهها و  8درصد
آنها دارای مدرک کارشناس��ی ارشد هستند .با توجه
به توزیع فارغالتحصیالن و رش��ته تحصیلیشان سهم
کارمندانی ک��ه در بخش اکچوئ��ری و بیمه تحصیل
کردهان��د ،اندك و کمتر از  2.45درص��د در كل بازار
بیمه اس��ت .کارکنان عموماً فارغالتحصیل رشتههای
مدیری��ت اجرای��ی ( 28.42درصد) ،اقتص��اد (9.89
درصد) و مهندس��ی ( 9.42درصد) هس��تند48.43 .
درصد کارکنان بیمه نیز از س��ایر رش��تهها وارد بازار
کار بیمه شدهاند .اجزای نیروی کار کیفی در افزایش
نیروی رقابتی ترکیه بسیار مهم است .جمعیت جوان
ترکیه و پیش��رفت اقتصادی نمایشگر یک وعده قابل
توجه برای بازار آینده شركتهاي خصوصي در حوزه
مستمري و بازنشستگي به طور خاص است.
منبعturkinsurance/no 34/sep 2012 :

اصطالحات رایج در بیـمه
ادعای خسار ت
()Claim
وقوع خطر یا پیش��امدی که موجب انجام
تعهد مالی يا تعهد اساسی بيمهگر شود.
ارزش باز خریدی
()Surrender Value
در ن��وع ویژهای از بيم��ه زندگی ،چنانچه
قب��ل از موع��د پرداخت مزاي��ا ،بيمهنامه
ب��ه عللی تداوم نيابد ،کمتر از س��رمايهای
که در بيمهنامه نوش��ته شده به بيمهگذار
پرداخت میشود که به آن سرمايه مخفف
میگوين��د .س��رمايه مخفف ش��امل همه
بيمههای زندگی نمیشود.

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly

خبــر

استثنائات
()Exclusions
وقایعی که مش��مول بيمه نمیشوند يا از
تعهد بيمهگر خارجان��د در اصطالح بيمه،
استثنائات بيمهای ناميده میشوند.

نکتـه ديـگر
گستـرشاحسـاس رضایـت
ي عمي��ق و قابل
احس��اس رضاي��ت مفهوم 
ي که هر کس به نوعي و با
اعتناست ،مفهوم 
اهداي کااليي سعي در ابراز آن دارد.
کارخانهاي با عرضه ماش��ين لباسش��ويي
بيص��دا و بيحرک��ت ،آن ديگر ب��ا توصيه
تحصي�لات عال��ي در بهتري��ن رش��ته و
معتبرترين دانشگاه و ش��ايد اقامت در يک
ش��هر و يا هتلي پر از ستاره؛ همگي در يک
نقطه اشتراک دارند و آن اين که اگر شما آن
را نداشته باش��يد ،توان رسيدن به احساس
رضايت را نخواهيد داشت.
راس��تي براي چ��ه زندگ��ي ميکنيم؟ کي
هس��تيم و عالقه ما چيس��ت؟ اين س��والي
اساس��ي اس��ت که از فرط تکرار و دريافت
پاسخهایي نظير تقدير از پيش نوشته شده
است ،رنج دنيا براي رفاه آخرت ،اين سوال را
به ابتذال کشاندند و امروز نيز مردم سعادت
گم ک��رده به دامان مصرف چس��بيدهاند تا
ش��ايد با تکنولوژي و کاال به رضايت زندگي
برسند.
هرگاه به پاسخ سوالهاي خود رسيديم ،آن
گاه بايد به قول اوشو ،شهامت زيستن داشته
باشيم ،چون نداي درون انسانها پيام وجود
را بر آن ميخواند .مس��ائل ريش��ه گرفته از
دوران کودکي همچون ترس و نااميدي مانع
از زيستن خود واقعي ميشوند.
باشد که احساس رضايت را در زندگي خود
و ديگران گسترش دهيم.
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گام های مـوفقیت

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly

خبــر

شیپور تشویقتان را خودتان بزنید
اینکه چه میدانم کافی نیس��ت ،اینکه
چه کس��انی را میشناسم هم مهم است.
کارمندان موفق از اهمیت ارتباطات چه در
داخل و چه در خارج از ش��رکت باخبرند.
باید بتوانید فعاالنه ارتباطاتی تخصصی برای
خ��ود جور کنید .عضو انجمن تخصصیتان
ط سازی کنید.
شوید .برای آیندهتان ارتبا 

چ�ه کار دیگ�ری میتوانم انج�ام دهم؟

ازآنجا که سرنوش��تتان دس��ت خودتان
اس��ت ،برای پیدا کردن راهه��ای ارتقا و
پیش��رفت در کارتان ،باید به خود کارتان
توج��ه کنید .ب��رای گرفتن ی��ک پروژه
اضافی داوطلب شوید .یک مهارت تازه یاد
بگیرید که توجه باال دس��تیها را به شما
بیشتر کند .برای کمک به همکارانتان تا
دیروقت سر کار بمانید .کارمندان موفق
کسانی نیستند که فقط کارشان را انجام
دهند و بعد محل کار را ترک کنند .آنها
دنبال راههای دیگ��ری برای جلب توجه
دیگران هستند.

م�ن بزرگتری�ن طرفدار خودم هس�تم
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مهمترين نكته داشتن برنامه
و تعيين اهداف بلند پروازانه
و سپس ايجاد روابط مؤثر
و صميمي با مشتري است
تا جايي كه مشتري شما را
به عنوان دوست و مشاور
معتمد خود بشناسد.

منتظر این هستید که یک نفر در شرکت
اس��تعدادها و تالشهای ش��ما را کشف
کند؟ شاید دیگر وقتش رسیده باشد که
شیپور تشویقتان را خودتان بزنید .درمورد
دس��تاوردهایتان و کارهای��ی ک��ه برای
ش��رکت کردهاید ،حرف بزنید .کارمندان
موف��ق میدانند چط��ور دس��تاوردها و
موفقیتهایش��ان را بدون اینکه پرادعا به
نظر برسند به گوش همه برسانند.

به دنبال فرصت های خوب بروید

دس��تگاه فرصتس��نج م��ن هیچوق��ت
خاموش نمیش��ود .بله ،روزهایی خواهد
بود که فقط میخواهید با وضعیت موجود
شاد باشید اما یادتان باشد که کارمندان
موفق همیشه دنبال فرصتهای پیشرفت
هس��تند .همیش��ه چش��مها ،گوشها و
ذهنتان را برای یافتن فرصتهای خوب
باز نگه دارید چون نمیدانید که چه وقت
فرصتی پیش میآی��د که روند کارتان را
تغییر دهید.

رضا شاكري ،نماينده موفق بيمه نوين:

وكيلمدافع شركتومشاورمشتريانم هستم
رضا ش��اكري در زمره آن دس��ته از نمايندگان شركت بيمه نوين اس��ت كه امروز توانسته با كولهباري از
تجربيات ارزنده با نام و اعتباري نيكو در كنار برترينهاي اين صنعت بايستد .او با توجه به جهش و رشد
بيمههاي عمر و تحوالت رويكردهاي بيمهاي طي چند س��ال اخير در كشور ،آيندهاي روشن را براي اين
حرفه در ايران پيشبيني ميكند .شاکری از سال  1389به جمع خانواده بيمه نوين پيوسته است كه در
ادامه گفتو گوي ما با او در خصوص حرفهای که انتخاب کرده و داليل موفقيتش را ميخوانيد.
از زمان و دليل ورودتان به صنعت بيمه بگوييد.

از س��ال  1379فروش بيمه عمر را ب ه عنوان ش��غل دوم
آغاز كردم ،اما ورود تخصصيام به اين صنعت سال 1387
بود که با تالش و پشتكار موفق شدم در اين حرفه موفق
و پيش��رو باشم و با تشكيل گروه  5200صرف ّا به فروش
بيمه عمر ب ه عنوان ش��غل اصلي پرداختم .پس از مدتي
تصميم گرفت��م عدهاي را به عن��وان بازارياب و نماينده
ف��روش جذب كنم و فنون اي��ن حرفه را به آنها آموزش
دهم .امروز هم در كنار فعاليت اقتصادي ب ه عنوان مدرس،
مش��اور فروش و بازاريابي مشغول و عالوه بر اين مشاور
فروش هشت شركت غير بيمهاي در زمينههاي مختلف
هس��تم .خوشبختانه شركتهايي كه به عنوان مشاور با
آنها همكاري دارم تا امروز از نظر س��وددهي پيش��رفت
محسوسي داشتهاند .حضور در چند سمينار دانشگاهي به
عنوان سخنران با محوريت صنعت بيمه ،فروش و بازاريابي
نیز از ديگر فعاليتهاي کاری ام محسوب ميشود.
شما در سه ماه گذشته موفق به صدور چند فقره بيمه
نامه عمر و در مجموع چه ميزان پرتفوي در اين رش�ته
ش�دهايد و در ميان نمايندگان بيمه عمر چه رتبهاي را
كسب كردهايد؟

در سه ماه گذشته بيشتر از  450بيمه نامه صادر و مبلغي
حدود سه ميليارد ريال پورتفوي كسب كردهايم .در حال
حاض��ر نفر دوم فروش در حوزه بيمه نامه عمر هس��تم.
البته هنوز با اهداف تعيين ش��ده فاصله زيادي دارم ولي
مطمئن باشيد در پايان سال رشد و جهش قابل توجهي
خواهيم داشت.

فكر ميكنيد رمز موفقيت ش�ما در جلب مشتريان
چيست؟

براي موفقیت در اين حوزه نكتههاي زيادي اهميت دارد
اما براي م��ن عزم و اراده قوي ،خوشبيني ،سرس��خت

بودن ،صداقت و پايبندي به اصول حرفهاي و مسئوليت
پذيري در اولويت قرار داش��ته اس��ت .من همواره وكيل
مدافع شركت و مشاور مشتريانم هستم.

به نظر ش�ما بهترين تكنيكهاي ف�روش و بازاريابي
براي يك نماينده بيمه عمر چيست؟

مهمترين نكته داشتن برنامه و تعيين اهداف بلند پروازانه
و سپس ايجاد روابط مؤثر و صميمي با مشتري است تا
جايي كه مشتري شما را به عنوان دوست و مشاور معتمد
خود بشناسد.
جاي�گاه و اولوي�ت خريد بيمه عمر ب�راي ايرانيان را
چگونهارزيابيميكنيد؟

با توجه به افزايش تعداد ش��ركتهاي بيمه و تنوع انواع
بيمه اين صنعت در حال طي كردن روند خوبي در جامعه
ايراني است .اما در خصوص بيمه عمر متأسفانه هنوز آثار
و فواید اين نوع بيمه به خوبي براي مردم ما روشن نشده
اس��ت و كوشش براي توس��عه بيمههاي عمر و زندگي
در ايران ،ت�لاش در ايجاد اطمينان به بيمهگذاران براي
سرمايهگذاري در جهت ساختن آيندهاي با دغدغههاي
كمتر و بهرهمندي از س��ود اين نوع سرمايهگذاري است.
در جوام��ع ام��روزي بیمه زندگی یا عم��ر یک ضرورت
انکارناپذیر و يک س��رمایه گذاری مطمئن برای آینده و
رفاه عمومي جامعه است.
توصيه ش�ما به نمايندگان و بازارياب�ان برای فروش
بيشتر در اين حوزه چيست ؟

مهمترين اصل اين است كه براي خود هدفگذاري كنيد
و ب��ا برنامه پيش برويد .از افراد موفق و تجربه آنها درس
بگيريد و در كالسها و سمينارهاي فروش شركت كنيد.
در اين راه هيچگاه نبايد نااميد ش��د چرا كه همواره افراد
زماني دست از تالش برميدارند كه فاصله بسيار ناچيزي
با موفقيت دارند.

مسـابقـه ماه

از این ش�ماره با توجه به هدف از طرح س�واالت مسابقه که همانا افزایش دانش بیمهای شما مخاطبان
عزیز است بر تعداد سواالت افزوده شده تا این بخش از نشریه حاوی اطالعات بیشتری باشد .بنابراین
از این شماره به قید قرعه به یک نفر از همکارانی که بتواند به تمام سواالت پاسخ درست بدهد یک ربع
سکه بهار آزادی به عنوان جایزه تعلق خواهد گرفت و بیصبرانه منتظر پاسخهای صحیح شما هستیم.
و اما سواالت این شماره:
يكي از ابزارهايي كه در مشتري براي خريد بيمهنامه عمر ،ايجاد انگيزه ميكند و فروشنده حرفهاي بايد آن
را بسيار ظريف و هوشمندانه به مشتري انتقال دهد......................
 -1شناخت شخصيت مشتري است.
 -2پي بردن به عالقه او نسبت به خانواد ه است.
 -3اعجاز روان شناسي است.
 -4شناخت مسئوليت اجتماعي است.
كدام يك از عبارتهاي زير صحيح است؟
 -1بيمهگر مسئول جبران خسارت ناشي از تقصير بيمهگذار نيست.
 -2بيمهگر مسئول خسارت ناشي از اشتباه بيمهگذار يا نمايندگان او نخواهد بود.
 -3بيمهگر مسئول خسارت ناشي از اشتباه و تقصير بيمهگذار يا نمايندگان او نخواهد بود.
 -4بيمهگر مسئول خسارات ناشي از تقصير بيمهگذار يا نمايندگان او نخواهد بود.
پس از آتشسوزي مهيب لندن ،اولين سازماني كه در رابطه با آتش سوزي ايجاد شد چه سازماني بود؟
 -1اداره آتش سوزي لندن
 -2شركت سان
 -3شركت هند اند هند
 -4لويدز

پاسخ مسابقه مـرداد  /گزينه الف

ت را از چشـمها
خـود 
نتاديـد هشـوي
نكـ 
پنهـا 

داستــانـک

ل گذشته
ي سا 
ي او را نميديد ...سالها 
دان ه كوچك بود و كس�� 
ن دان ه كوچك بود.
بود و او هنوز هما 
ت چگونه.
ت ب ه چش�� م بيايد ،اما نميدانس 
ش ميخواس�� 
دان ه دل 
ي چشمها ميگذشت...
ي سوار باد ميشد و از جلو 
گاه 
ن اينجا
ن هستم ،م 
ي فرياد ميزد و ميگفت :م 
ت و گاه 
ن برگها ميانداخ 
ي زمينه روش 
ش را رو 
ي خود 
گاه 
ي ك ه ب ه چشم
ش را داشتند يا حشرههاي 
ي ك ه قصد خوردن 
س جز پرندههاي 
هستم ،تماشاي م كنيد .اما هيچك 
ي ب ه او توج ه نميكرد.
ن ب ه او نگا ه ميكردند ،كس 
آذوق ه زمستا 
ي خست ه بود ،يك روز رو ب ه خدا كرد و گفت :نه،
ن و كوچك 
ن هم ه گ م بود 
ن زندگي ،از اي 
دان ه خست ه بود از اي 
ي بزرگتر مرا ميآفريدي.
ي بزرگتر ،كم 
ش كم 
س نميآيم .كا 
چك 
ن ب ه چش م هي 
ش نيست .م 
ن رسم 
اي 
ن ندادي.
گ شد 
ت بزر 
ت فرص 
ت ب ه خود 
چ وق 
ف ك ه هي 
خدا گفت :تو بزرگي ،بزرگتر از آنچ ه فكر ميكني .حي 
ي ب ه چش م بيايي،
ي ك ه ميخواه 
ت باشد تا وقت 
ي ياد 
غ كردهاي .راست 
ت دري 
ت ك ه تو از خود 
ي اس 
رشد ،ماجراي 
ي خدا را خوب
ي حرفها 
ن تا ديد ه شوي .دان ه كوچك معن 
نك 
ت را از چش��مها پنها 
ديد ه نميش��وي .خود 
ي خدا بيشتر فكر كند .سالها بعد دانه
ت تا ب ه حرفها 
ن كرد .رف 
ش را پنها 
ت زير خاك و خود 
نفهميد ،اما رف 
ي ك ه ب ه چش م هم ه ميآمد ...
ش بگيرد؛ سپيدار 
ت نديدها 
س نميتوانس 
چك 
ي بلند و باشكو ه بود ك ه هي 
كوچك سپيدار 
اسکاول شين
			

ن شناسي ريسك
روا 
معــرفی كتـاب

ن شناسي ريسك» در سه بخش اصلي ،ضرورتهاي ريسكپذيري،
كتاب «روا 
مش��كالت ريسك و شخصيسازي ريسك ،روانشناسي ريسك را مورد بحث و
بررسي قرار داده است.
ای��ن كتاب ضمن بررس��ي موانع روان��ي موفقيت تجاري ،به معرف��ي قواعد يا
روشهاي روانش��ناختي پرداخته كه در انجام يك معامله مس��تقل از واكنش
احساس��ي ،در معامالت اس��ترسزا كمك ميكند .روانشناس��ي ريس��ك نگاه
عميقي را در زمينه روانشناسي تجارت در راستاي موفقيت فراهم ميكند كه در اين راستا تمركز ويژهاي
بر ارتباط با برخي از الگوهاي آسيبش��ناختي ريس��ك كردن منجر به ناكارآمدي فرد ،تمايل به ريس��ك
كردن ،روشهاي تعديل و مديريت ريس��ك دارد .كتاب روانشناسي ريسك نوشته آريكيو ترجمه رضا
وفايييگانه و مريم آقانصيري از انتشارات پژوهشكده بیمه است.

بزرگان چه میگویند؟
تحمل و بردباري باالترين جرات و جس��ارت
است.
پاستور

پيش تمام دشمنان به نزديکترين دشمن
خود که زبان است توجه داشته باش.
سقراط

کينه و تنفر را به کس��اني واگذار کنيد که
نميتوانند دوست بدارند.

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly

خبــر

ويکتور هوگو

ي��ا چنان نماي که هس��تي ،يا چنان باش
که مينمايي.
بايزيد بسطامي

ب��رگ در هنگام ناب��ودي ميافتد ،ميوه در
هن��گام كم��ال ميافتد؛ بنگر ك��ه چگونه
ميافتي چون برگي زرد و يا سيبي سرخ.
كنفوسيوس

انتصاب
طی حکمی از سوی مدیر عامل
شرکت بیمه نوین ،خانم رضایی
به عنوان نماینده مدیریت در نظام
مدیریت کیفیت مبتنی بر
 iso 2008: 9001منصوب شد.

شعـر

شماره 41
شهریور ومهرماه 1391

خون هر آن غزل
که نگفتم بهپای تست
اينجا براي از تو نوشتن هوا كم است
دنيا براي از تو نوشتن مرا كم است..
اکسیر! من نه اینکه مرا شعر تازه نیست
من از تو می نویسم و این کیمیا کم است..
سرشارم از خیال ولی این کفاف نیست
در شعر من حقیقت یک ماجرا کم است..
تا این غزل شبیه غزلهای من شود
چیزی شبیه عطر حضور شما کم است..
گاهی تو را کنار خود احساس میکنم
اما چقدر دلخوشی خوابها کم است..
خون هر آن غزل که نگفتم به پای توست
آیا هنوز آمدنت را بها کم است؟
محمدعلی بهمنی
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شماره  41شهریور و مهر ماه 1391
ماهنامهخبری،تحلیلیپیامنوین
تهیه و تولید :روابط عمومی شرکت بیمه نوین
زیر نظر شورای سردبیری
خبروگزارش :زهره گلدار
گرافیک :شهرزاد خباز ،فریبا امامی
عکس :احمد ستاریان

دریــچه

Payam - e - Novin M o n t h l y
آدرس پورتالwww.novininsurance.com :
پست الكترونيكinfo@novininsurance.com :
تلفن روابط عمومي 22271731 :دورنگار22923846 :
نش��اني :تهران  -بلوار ميرداماد  -ميدان مادر  -خيابان
بهروز  -نبش خيابان يكم  -پالك 11
كدپستي 1911933183:صندوقپستي15875-5888:

گرانی دربازار اتومبیل،
مدیریت ریسک درصنعت بیمه

طرح  :خبرگزاری فارس

بـــازاریـــابی
نطاليي
چنـدقانو 

امروزه در بازارهای گوناگون کسب و کار ،تمرکز
زیادی بر بهبود کارایی و اثربخشی تالشهای
بازاریابی وجوددارد.
ش��رکتها در جس��تجوی روشهایی نوین
برای انج��ام بهینه ای��ن وظای��ف خطیر در
راس��تای کاهش هزینهها و افزودن ارزش به
محصوالت و خدمات خویش هستند .در زیر
چند قانونطاليي برای بازاریابی آمده است که
میتواند قابل توجه باشد.
قانون رهبری :اول ب��ودن بهتر از بهتر بودن
است.
قانون طبقه :اگر در یک طبقه نمیتوانید اول
باشید ،طبقه دیگری درس��ت کنید تا در آن
اول باشید.
قانون تص�ورات :بازاریابی جنگ محصوالت
نیست ،بلکه جنگ تصورات است.
قانون توجه :اثرگذارترین مفهوم در بازاریابی،
داشتن کلمهای در ذهن مشتریان است.
قانون انحصار :ش��رکت نمیتوانند یک کلمه
مشترک در ذهن مشتریان داشته باشند.
قانون نردبان :اس��تراتژی مورد استفاد ه شما
به پلهای از نردبان بس��تگی دارد که روی آن
ایستادهاید.
قانون مسابق ه دونفره :در بلندمدت ،هر بازاری
به محل مسابقه دو رقیب تبدیل میشود.
قانون عکس :اگر هدفتان جایگاه دوم است،
استراتژی شما را رهبر بازار تعیین میکند.
قانون چشم انداز :آثار بازاریابی در گذر زمان
نمایانمیشود.

تکنیکهای فروش
اهمیت خاتمه فروش

خاتم��ه فروش فرآیندی اس��ت ک��ه در آن
مشتری در نهایت تصمیم خود را برای خرید
میگیرد .عملیات فروش بدون خاتمه فروش
کامل نیست زیرا شما ممکن است محصول
عالی داشته باش��ید و مشتری شما ممکن
اس��ت آن را نیاز داشته باشد .و شما ممکن
است بسیار عالی آن را معرفی کرده باشید اما
هیچ اتفاقی نخواهد افتاد ،مگر این که شما
از خریدار درخواست کنید تا از شما بخرد.
آگاهی از زمان خاتمه فروش حیاتی اس��ت.
در طی ارائه محصول عالقه مش��تری ش��ما
افزای��ش خواهد یافت .ش��ما نیازه��ای او را
کش��ف و قطعی میکنی��د .راه حل��ی ارائه
مینمایید .موافقت او را در مورد درستی این
راه ح��ل جلب میکنید .اما اگر در زودترین
زمان ممکن فرآیند را خاتمه ندهید معامله
را از دس��ت خواهید داد .خرید یک تصمیم
احساسی است که مردم غالبا این تصمیم را
در لحظات گذرایی میگیرند .حتی اگر این
تصمیمات ،تصمیم��ات درازمدت ،منطقی
و دقیق تجاری باش��ند .اگر ش��ما سوار این
امواج احساسی نش��وید مشتریان شما وارد
عمل نخواهند شد و پس از مدتی احساسات
آنها فروکش مینماید .و به گش��ت زدن در
قلمرو رقبا خواهند پرداخت .نکته اینجاست
که شما همیش��ه نخواهید توانست که کار
خاتمه فروش را انجام دهید .یک فروش��نده
بایستی همواره فرصت های دعوت به خرید
را جستجو نماید.

مشتــری مـداری
شناسايي انتظارات مشتري

يکی از ويژگي هاي بارز فروشندگان حرفهای
بیمه تشخيص نیازهای بیمه گذاران است.
ابت��دا باید بدانید ك��ه بیم��ه گذارتان چه
میخواه��د .خ��ود را از قالب ی��خ زده بیمه
نامهای موجود برهانی��د و آزادانه در فضای
گسترده نیاز بیمه گذارتان پرواز کنید و از باال
بنگرید تا بهتر بفهمید وی از شما درخواست
خری��د چه بیم��ه نامهای ،چ��ه تعهداتي و
يا چ��ه مش��خصاتي را دارد .فروش��ندگان
حرفهای سعی میکنند با شناسایی نیازهای
مش��تری و تکمیل تصویر ذهنی او ،نکاتی
را که برای او بهتر اس��ت و به آنها نیازدارد،
بیشتر تکرارکنند .فراموش نکنیم که برای
تاثیرگذاری قوی روی حافظه مشتری باید
نیازهای اطالعاتی او را با جمالت مناس��ب
تامی��ن کنیم و با تکرار پ��ی درپی جمالت
رضایت او را جلب نماييم تا خریدار به نقطه
تصمیمگیری برای خرید برسد .پس باید به
صحبتهای مشتری به دقت گوش دهیم و
سعی کنیم دلیل واقعی مراجعه او را دریابیم.
پرسیدن سواالت مکمل برای تشخیص نیاز
واقعی مش��تری ضروری است ،زیرا ممکن
است مشتری نتواند به طور واضح خواسته
خود را بیان کند.
عوامل فراوانی بر ناموف��ق بودن فروش اثر
میگذارد ولی یک دلیل عمده برای موفقیت
فروش وجود دارد وآن رضایتمندی مشتری
اس��ت .ب��ه عنوان فروش��نده و کس��ی که
درآمدش وابسته به رضایت مشتریان است.

فرارسیـدناعیـادباسعادتقربان
و غدیـر خـم را به همه همکاران
محتـرمتبـریکمیگوییم.

بـازار بیمـه در
خـاورمیانه و شمالآفـریقا
طب��ق گزارش ای.ام بس��ت( ،)A.M Bestوضعیت بازار
بیم��ه در منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریقا ()MENA
نش��ان میدهد که صنعت بیمه به دلیل رشد حق بیمه
روند رو به رشدی را در پیش گرفته است.
در این گزارش آمده است که اصلی ترین عامل این رشد،
توسعه اقتصادی اکثر کشورهای منطقه در کنار پوشش
اجباری بیم��های بازارهای این منطقه اس��ت .همچنین
تعداد ش��رکتهای بیمه در این منطقه به شدت در حال
افزایش است و سرمایه گذاران معتقدند که گسترش این
بازار ،سودهای بیشتری را نصیب آنان میکند.
اکثر این س��رمایه گذاران جدید ب��ا معرفی «تکافل» (یا
همان بیمه اس�لامی) ،فرصت فروش بیمه را به بخش��ی
از جمعیت این منطقه به وجود آوردهاند؛ جمعیتی که تا
پیش از این یا قادر به خرید حق بیمه نبودهاند یا ضرورت
آن را احساس نمیکردند.
این پیش بینی خوش بینانه برای رش��د صنعت بیمه در
این منطقه این انتظار را به وجود آورده است که سودهای
کالنی نصیب ش��رکتها ش��ود؛ به همین دلیل ،سرمایه
گذاران جدیدی وارد این صنعت شدهاند و انتظار دارند که
سرمایههایشان به س��رعت بازگردد و در این بازار ریسک
کمتری را تجربه کنند .این عامل در کنار این مس��ئله که
اکثر شرکتها به طور سنتی میتوانند سرمایههای خود
را بازیابی کنند ،بیمه ش��وندگان را ترغیب کرده است تا
سرمایه گذاریهای پرخطری را انجام دهند.
این ش��رکتها از س��وی دیگر با کاهش رش��د اقتصادی
جهانی روبه رو هستند که بر بازار منا نیز تاثیراتی داشته
است ،پس میتوان گفت که آینده صنعت بیمه در حالی
که نس��بت به س��ال گذش��ته آهنگ کندتری دارد ،اما
همچنان امیدوارکننده است.

تیتر  -خبر
ایسنا به نقل از مديركل نظارت مالي بيمه مركزي :وزارت
بهداشت باید اعتماد صنعت بیمه را جلب کند
بیما :درخواس��ت رییس کل بیمه مرک��زی ایران برای
ورود موضوع بیمه به كتابهای درسی
ریی��س کل بیم��ه مرکزی به بیمه آنالی�ن گفت :بیمه
کیفیت س��اختمان را پس از انعق��اد یک تفاهم نامه با
سازمان نظام مهندسی ،به شرکت ها ابالغ کردیم.
بینا :سبقت بخش خصوصی بیمه از بخش دولتی
خبرگزاری فارس :روایت خصوصیسازی بیمهها از زبان
پدر بیمه
ایرنا به نقل از معاون طرح توسعه بیمه مرکزی :در میان
رش��تههای مختلف بیمهای و خدماتی که شرکتهای
بیمهگر ارایه می دهند ،اس��تقبال م��ردم از بیمههای
درمان تکمیلی بیش از سایر بیمههاست.
رييس كل بيمه مركزي ايران به ايسنا خبرداد :تاسيس دو
بيمه خصوصي جديد در دستور كار شوراي عالي بيمه
بیمه آنالین به نقل از رییس کل بیمه مرکزی :در تالشیم
تا سیاس��ت دامپینگ صورت نگیرد یا ش��رکتها بازار
یکدیگر را کاهش ندهند.
ایس�تانیوز به نقل از س�ازمان اطالعات ان�رژی آمریکا:

بیشتر مشتریان نفت ایران توانستهاند تحریمهای غرب
را دور بزنند و جایگزینی برای خدمات بیمهای اروپا در
خصوص واردات نفت ایران بیابند.

