در مراس��م پايان��ي پنجمی��ن
کنفرانس و جشنواره کسب و کار
بیمه از برترينهاي صنعت بيمه
كشور تقدير شد.
به گزارش روابط عمومي بيمه نوين
در مراسم پاياني اين همايش...

بدون شك نمايندگان ميتوانند
س��هم و نقش عمدهاي در رشد و
توسعه بازار بيمه داشته باشند .در
حال حاضر نيز بخش عمدهاي از
فروش بيمه در اختيار نمايندگان
شركتهاي بيمه است.
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پيشكسوتان و
نمايندگان برتر بيمه
نوين تقدير شدند
نمايندگان بـازوانپـرتوان
بيـمههستند

شركتهاي
مديريتريسـكپزشـكي
در بيـمههايزندگي

استونيا

نرخسودتضمينشدهبيمههايعمروپسانداز
بيمهنوين 19/22درصداعالمشد

حــرف مـــاه
سـردبیـر

همراهانگرامی

چهل و پنجمين ش��ماره پيام نوي��ن همزمان با روزهاي
پاياني سال  91منتشر ش��ده است .در چهلمين شماره
طي يك فراخوان هم��ه مخاطبان خود را به همراهي و
همكاري در اين ماهنامه دعوت كرده بوديم .تالش ما در
اين مدت انتش��ار مرتب ماهنامه ،با كليتي جديد در فرم
و همگون��ي در محتوا براي ارائ��ه مطالب مفيد خبري و
تحليلي بوده است.
خوش��بختانه در اين مدت ياري صميمانه شما همكاران
گرام��ي در تهيه مطالب و ارس��ال اخبار براي ما نش��انه
بزرگ��ي از همدليتان اس��ت .اين حضور ب��ه اين مفهوم
است كه ش��ما عزيزان پيام نوين را به عنوان يك رسانه

و كان��ال ارتباطي پذيرفته و ب��ه تأثير انتقال پيامتان از اين
مجرا اعتقاد داشتهايد.
ت�لاش برخي همكاران در انتش��ار آثاري همچ��ون مقاله،
ترجمه ،يادداش��تهايي با موضوعات تخصصي قابل تقدير
است اما همچنان ظرفيتهاي زيادي براي همكاري متقابل
بين ما و مخاطبانمان وجود دارد.
اعتقاد ما بر اين اس��ت كه همواره بايد در مسير بهتر شدن
قرار گرف��ت و پيمودن اين راه بدون كمك مخاطبان فهيم
ميس��ر نميشود .بر اين اساس هميش��ه در انتظار دريافت
نظرات ،انتقادات و پيشنهادات شما هستيم.
در ضمن شماره بعدي ماهنامه در فروردين  92منتشر ميشود.

معاون فنی بیمه نوین در گفتوگو با
فارس مطرح کرد

خبر یک

ارزیابی درست ریسک ضامن
آزادسازی کارآمد نرخها

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly

خبــر
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مع��اون فنی بیمه نوین با تش��بیه ارائه
نرخه��ای غیرفن��ی از س��وی برخ��ی
ش��رکتهای بیمه برای بُرد در رقابت به
نوعی انتحار گفت :آزادس��ازی تعرفهها
هنگام��ی کاراس��ت ک��ه بیمهگ��ران از
محاسبان فنی و ارزیابان ریسک استفاده
کنند.
ناهید عباس��ی در مورد نحوه آزادسازی
تعرفهه��ا اظه��ار داش��ت :با تأس��یس
ش��رکتهای خصوصی بعضاً رقابتهای
غی��ر حرفهای در صنعت به وجود آمد و
کماکان تعرفههای مصوب شورای عالی
بیمه برقرار بود و هیچ بهروزرس��انی در
نرخهای مصوب انجام نگرفت.
وي افزود :با اين حال صنعت بیمه کشور
دارای معی��ار و مبنای��ی بود ک��ه به آن
تعرفه میگفتند .آزادیسازی تعرفهها 6
سال پس از تأسیس اولین شرکت بیمه
خصوصی انجام شد.
ای��ن فعال صنع��ت بیمه تصری��ح کرد:
آزادس��ازی تعرفهها هنگامی میتواند به
عنوان یک ابراز مثبت در صنعت به کار
رود که شرکتهای بیمه اعم از قدیمی
یا تازه تأسیس واحدهای فنی و ارزیابی
ریسک را درون خود تأسیس کرده باشند
و از وجود کارشناسان فنی ،متخصصان و
اکچوئرها یا محاسبان ریسک بهره ببرند.
عباسی تصریح کرد :زمانیکه کارشناسان
فنی بدون وجود تعرفه اقدام به نوش��تن
ریس��ک میکنند ،به راحت��ی میتوانند
می��زان ریس��ک در مع��رض خط��ر را
محاس��به و ن��رخ آن را نیز تعیین کنند
و به عبارت دیگ��ر میتوانند با ابزارهای
محاس��باتی می��زان ( MPLحداکث��ر
خس��ارت احتمالی) را به دس��ت آورده
و ح��ق بیمهای مناس��ب را از بیمهگذار
دریافت کنند.
معاون فن��ی بیمه نوین اظهار داش��ت:
هماکنون در بسیاری از مناقصات بزرگ
کشور ،شرکتهای بیمه برای برنده شدن
ب��ه ارائه نرخهای غیرفنی و غیرحرفهای
متوسل میش��وند که میتوان این رویه
را به نوعی فعالیت انتحاری تشبیه کرد و
چنانچه برنده مناقصه شوند باید مراحل
دشواری را برای واگذاری کردن و توزیع
ریسک سپری کنند.

در مراسم پاياني پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب و کار بیمه؛

پيشكسوتانونمايندگانبرتربيمهنوين
تقديرشدند
در مراس��م پاياني پنجمین کنفرانس و جش��نواره
کس��ب و کار بیم��ه از برترينه��اي صنعت بيمه
كشور تقدير شد.
به گ��زارش روابط عمومي بيمه نوين در مراس��م
پايان��ي اين همايش از س��وي ش��ركت بيمه نوين
آق��ای نصرالهطهماس��بي آش��تياني؛ عضو هيئت
مديره به عنوان پيشكس��وت فع��ال در اين عرصه
معرفي و از ایشان قدرداني شد.
همچنين از ش��ركت خدمات بيم��هاي پادنوين با
مديريت آقای احمد احدي به عنوان ش��ركت برتر

و آقای مهدي عسگرزاده ،خانم ها نسيم صفريپور
و اله��ام طحان به عنوان نماين��دگان حقيقي برتر
بيمه نوين با اهداي لوح تقدير و تنديس همايش از
سوي آقای غالمعلي غالمي ،مديرعامل بيمه نوين
تقدير به عمل آمد.
گفتني است پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب
و کار بیم��ه ب��ا محوریت تمایز رقابت��ی مبتنی بر
نوآوری ،پنجم و شش��م بهمن ماه با حضور فعاالن
صنعت بيمه كشور در تهران برگزار شد.

همایت مالی و معنوی بیمه نوین از باشگاه سپاهان

با هدف معرفي شركت بيمه نوين و حمايت مالی و معنوی از تيم فوتبال سپاهان پوستر شركت
در اتاق كنفرانس مطبوعاتي اين باشگاه نصب شد.
به گزارش روابط عمومي بيمه نوين ،همزمان با برگزاري مسابقات ليگ برتر فوتبال ،محمد
كاسيان از نمايندگان بيمه نوين (کد )3178در راستاي انجام تبلیغات پیشبردی و معرفی هرچه
بیشتر شرکت و با هدف حمايت از تيم سپاهان ،اقدام به نصب بنر و پوستر شركت بيمه نوين در
محل اتاق مصاحبه مربيان و خبرنگاران باشگاه فرهنگي -ورزشي سپاهان اصفهان نموده است.

خبـــر

نماينـدگان
بـازوانپـرتوان
شركتهايبيـم ه
هستنـد

ب��دون ش��ك نماين��دگان ميتوانند س��هم و نقش
عمدهاي در رش��د و توس��عه بازار بيمه داشته باشند.
در ح��ال حاضر نيز بخش عمدهاي از فروش بيمه در
اختيار نمايندگان شركتهاي بيمه است .با توجه به
اهميت جايگاه نمايندگان در صنعت بيمه با سهراب
میرفخرایی معاون امور شعب و بازاریابی شركت بيمه
نوين به گفتگو پرداختهايم.
به نظر شما جايگاه و نقش نمايندگان در صنعت
بيمه كشور كجاست؟

صنعت بيمه كش��ور داراي شبكه فروش گستردهاي
شامل كارگزاران ،نمايندگان حقيقي و حقوقي است.
طبق آمارهاي موجود تعداد كل نمايندگان در پايان
س��ال  90به 25هزار و 304نماينده بالغ ميش��ود .با
مراجعه به آمارهاي موجود در صنعت بيمه در س��ال
 90معادل  81/11درصد از حق بيمه توليدي مربوط
به شبكه فروش بوده اس��ت .پرواضح است كه نقش
نمايندگان در توليد حق بيمه بس��يار مؤثر بوده و از
جايگاه بااليي در صنعت بيمه برخوردار هستند.
در ش�ركت بيم�ه نوين ب�راي نماين�دگان چه
جايگاهي در نظر گرفته شده است؟

تعداد نمايندگان حقيقي و حقوقي شركت در پايان
س��ال  90به 1350نماينده رس��يده است .نگاهي به
آمار و حق بيمه توليدي شركت نشان از نقش مؤثر و
مثبت نمايندگان است چرا كه معادل  94/ 95درصد
از حق بيمه توليدي در س��ال  90مربوط به ش��بكه
فروش شركت است.

كيفي�ت تعامل بيم�ه نوين با نماين�دگان خود
چگونه است؟

با توجه به تأسيس ش��ركتهاي خصوصي و توسعه
شبكه فروش در س��طح كشور و همچنين برداشتن
تعرفه رقابت جهت جذب مش��تريان بسيار سخت و
مش��كل شده اس��ت ،قطعاً براي جذب يك مشتري
نمايندگان زحمات زيادي را متقبل ميش��وند .الزم
است تا رؤساي شعب و مديران شركت نهايت همكاري
و مساعدت را با نمايندگان مبذول دارند .سرعت عمل
در پاسخ به نرخ و شرايط درخواستي با توجه به حضور
رقبا در بازار ميتواند در جذب مش��تريان مؤثر واقع
ش��ود .ضمن اينكه برگزاري جلس��ات با نمايندگان
در مقاطع زماني برنامهريزي ش��ده و بيان مس��ائل و
مشكالت بسياري از امور جاري را تسريع خواهد نمود.
راهكارهاي مؤثر براي ارتباط مناسب چيست؟

خوشبختانه در عصري زندگي ميكنيم كه ارتباطات
ب��ا تكنولوژيهاي مدرن به راحت��ي انجام ميپذيرد.

با هدف تبيين سياستهاي شركت در
دو ماه پاياني سال

جلسه مشترک مدیر بیمههای
مسئولیت و نمایندگان بيمه نوين
در بوشهر

نرمافزاره��اي موج��ود و ارتب��اط از طري��ق اينترنت
ميتواند در س��رعت كار مؤثر واقع ش��ود .الزم است
مديران و نمايندگان ش��ركت با همفكري راه تعامل
ارتباط بيشتر را بررسي و اجرايي نمايند.
برنامههاي بيمه نوين ب�راي تقويت نمايندگان
چيست؟

در ابت��دا الزم ميدانم از نمايندگاني كه در باال بردن
كيفيت دان��ش فني خود و انتقال آن به مش��تريان
هميشه پيش��قدم بودهاند ،تش��كر و قدرداني نمايم.
تمام تالش مديران شركت برنامهريزي جهت آموزش
نمايندگان بوده و معتقديم كه الزم است در رابطه با
بازديد اوليه و صدور بيمهنامه اختيارات الزم و كافي به
نمايندگان داده شود تا سرعت پاسخگويي به مشتريان
در باالترين سطح ممكن فراهم گردد.
انتظارات ش�ما ب�ه عنوان معاون امور ش�عب و
بازاریابی شرکت بيمه نوين از نمايندگان چيست؟

نمايندگان بازوان پرتوان ش��ركت هستند كه تمامي
تالش خود را در جهت توليد حق بيمه به كار ميبرند.
كار در چارچ��وب دس��تورالعملها و آييننامهها به
ويژه در رابطه با نح��وه صدور بيمهنامهها و پرداخت
ب��ه موقع ح��ق بيمهها و پيگيري ب��راي وصول حق
بيمه بيمهنامههاي اقس��اطي از انتظارات ش��ركت از
نمايندگان است.
چه خبرهايي خوبي براي آنان داريد؟

حتم��اً نمايندگان محترم اطالع دارند كه در رابطه با
توليد حق بيمه عمر و پسانداز تش��ويقهايي جهت
نمايندگان در نظر گرفته شده است كه پس از پايان
سال  91بررس��ي و پرداخت خواهد ش��د .بنا داريم
در رابطه با س��اير رشتهها با توجه به توليد و تركيب
مناس��ب پرتفوي جوايز ويژهاي تعيين و ابالغ كنيم.
وام تجهي��ز دفتر كه به تصويب هيئت مديره محترم
رس��يده بود مورد بازنگري مجدد قرار خواهد گرفت
تا نمايندگان بتوانند نس��بت به تجهي��ز دفتر اقدام
نمايند .در رابطه با تمديد بيمهنامههاي صادر ش��ده
كارمزدهاي تشويقي در نظر گرفته خواهد شد كه در
سال  92اجرايي خواهد شد.

در راس��تای اهداف و سیاستهای کالن
ش��رکت ب��رای دو ماهه پایانی س��ال و
عملیات��ی ش��دن برنامهه��ای مدیریت
بیمههای مسئولیت جلس��های با حضور
مدیر بیمههای مس��ئولیت و نمایندگان
بيمه نوين در استان بوشهر برگزار شد.
به گ��زارش روابط عمومی بیمه نوین ،در
ابتداي این نشست محمد صادق حاجیانی
رئیس شعبه بوشهر با تأكيد به اين مسئله
كه در دو ماه پاياني هر س��ال بودجههاي
دس��تگاههاي دولت��ي و غيردولت��ي آزاد
ميش��ود ،به نمايندگان حاضر در جلسه
متذكر ش��د كه اين زمان از سال فرصت
بسيار مناسبي براي جذب همكاري و اخذ
پوششهاي مختلف بيمهاي در اين ادارات
و شركتهاست.
همچني��ن در ادام��ه جلس��ه مصطفی
آقارضی؛ مدیر بیمههای مسئولیت نسبت
به تبیین سیاستهای شرکت خصوصاً در
بخش حمل و نقل و مسئولیت و ضرورت
تشکیل پروندههای خسارت و تسریع در
امور زیاندیدگان و صاحبان کاال در جهت
اصل مش��تری مداری و جل��ب رضایت
مشتریان تأکید كرد و به سئواالت مطرح
شده از سوي نمايندگان حاضر در جلسه
پاسخ داد.

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly

خبــر

اصطالحات رایج در بیمـه

بیمه جامع
()Comprehensive Insurance

بیمهنامهای است که مجموعهای از خطرهای
مشخص را تحت پوشش میگيرد.
بیمه زيان پولی
()Pecuniary Loss

این نوع بيمه هر نوع زيان مالی را که
ممکن است به علت اختالل در فعاليت
اقتصادی و وامهای رهنی اتفاق افتد
تحت پوشش قرار میدهد.
بیمه مستمری عمر
()Annuity

نوعی بیمه عمر که بهموجب آن بيمهگر
با دريافت حق بيمه (بهطور يکجا يا با
اسقاط) متعهد پرداخت مستمری تمام
عمر يا مستمری تا مدت معين میشود.
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از طریق پرتال بیمهگذاران بیمه نوین

امکان دسترسی آنالین به
اطالعات بیمه نامهها فراهم شد

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly
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باور به رضايت خاطر و رفاه مش��تريان
از اصول مهم در بهبود س��طح خدمات
و ارتقاي كيفيت ارتباطي است .كليد
طالي��ي موفقي��ت در ش��رايط كنوني
براي كسب اعتماد و رضايت مشتريان
دسترسي مناسب و ايجاد زمينه براي
ارتباط مؤثر از راههاي متنوع است.
بهمن ماه امسال يكي ديگر از خدمات
نوي��ن ش��ركت بيمه نوين ب��راي ارائه
به مش��تريان گرامي با هدف آس��ايش
و رفاه ح��ال بيمهگ��ذاران ،راهاندازي
پرتال بيمهگذاران حقيقي در س��ايت
ش��ركت بود .با راهان��دازي اين پرتال
امكان دسترسي اينترنتي به اطالعات
بيمهنامهها ب��راي بيمهگذاران حقيقي
شركت فراهم شده است.
ب��ه گزارش روابط عموم��ي بيمه نوين
فرش��يد پوريوس��في مديريت فناوري
ارتباط��ات و اطالعات ش��ركت در اين
خص��وص گفت :اين پرتال در س��ايت
ش��ركت تعري��ف ش��ده و امكان��ات و
قابليته��اي مختلف��ي را ب��ه صورت
اينترنتي در اختيار بيمهگذاران حقيقي
شركت قرار ميدهد.
وي ادام��ه داد :بيمهگذاران ش��ركت از
طريق اين پرتال به بسياري از اطالعات
كامل بيمهنامههاي خريداري شده خود
از شركت بيمه نوين دسترسي داشته و
ت حق بيمهها نيز
جزئيات كامل پرداخ 
در اين سيستم قابل مشاهده است.
پوريوس��في در خص��وص ديگ��ر
قابليته��اي اين پرت��ال تصريح كرد:
ام��كان پرداخت اينترنتي حق بيمهها،
اس��تعالم وضعي��ت پرداختهاي حق
بيمه عمر ،استعالم وضعيت مشاركت
در منافع بيمهنامه عمر و اس��تعالم از
خس��ارات بيم ه نامهه��اي اتومبيل از
ديگر قابليتهاي ويژه اين پرتال براي
تمام بيمهگذاران حقيقي شركت است.
مدير فن��اوري ارتباط��ات و اطالعات
بيمه نوين در پايان خاطر نش��ان كرد:
اعالم زمان انقضاي بيمهنامهها ،امكان
تمدي��د آن از طريق اينترنت و قابليت
ارس��ال دو س��ويه پيام بين شركت و
بيمهگ��ذار از ديگر امكاناتي اس��ت كه
قرار اس��ت در آينده براي اين سيستم
تعريف و اجرايي شود.

مديريت ريسك پزشكيدر بيمههاي زندگي
نويسندگان :مريم رشيدي -معاون اداره نظارت بر خسارات بيمه هاي عمر
نادره سميع دارياني -كارشناس بيمه پزشك مشاور :دكتر عليرضا چيت ساز
ادامه از شماره قبل

 )1در صورتی که میزان پوش��ش مورد تقاضا از حد
بیمهگ��ری تجاوز کند .ش��رکتهای بیمه معموال با
حد بیمهگ��ری خاصی فعالی��ت ميکنند .حدهای
بیمهگری متغیره��ای متعددی همچون مبلغ بیمه
شده ،مدت بیمه نامه ،سن و اطالعات بیشتر (مانند
چکاپ توسط یک پزشک عمومی و یا متخصص ) را
در نظر میگیرند.
 )2متقاضی ممکن است وضعیت پزشکی کنونی و یا
گذشته خود را که نیازمند بررسیهای بیشتر است
از طریق پرسش��نامه ،گزارش پزش��ک و یا آزمایش
پزشکی افشا کند.
گروههایی که بر مبنای آنها ریس��کها طبقه بندی
میش��وند ممکن اس��ت در طول زمان تغییر یابند
و ممکن اس��ت این امر ب��ه دلیل تحوالت اجتماعی
باش��د .بدین ترتیب که برای س��الیان طوالنی ،سن
تنها عامل غیر پزش��کی بود که در بیمه گری مورد
توجه قرار میگرفت .ارتباط میان س��ن و ریس��ک
کام ً
ال مشخص است .با افزایش سن نرخ مرگ و میر
افزایش مییابد و به تناس��ب امید به زندگی کاهش
پيدا ميكند .جهت طبقهبندی ریسکها باید آنها را
در گروههای یکنواخت قرار دهیم و در همین گروهها
نی��ز تفاوتهایی در مرگ و میر و ی��ا بیماری مورد
انتظ��ار وجود دارد .به غی��ر از معیارهای اولیه طبقه
بندی که در باال ذکر شد وضعیت پزشکی مهمترین
عاملی اس��ت که جهت طبقهبندی ریس��ک در نظر
میگیرند .عوامل پزشکی به خصوص هنگام ارزيابي
س�لامتي متقاضیان مسن که ممکن است وضعیت
سالمتی خوبی نداشته باشند مهم است .بیمهگران
باید کلیه وضعیتهای پزش��کی که ممکن است در
شدت ،عالئم و درمان متفاوت باشد را یکپارچه کنند
و به صورت اضافه نرخ محاسبه کنند .همچنین طبقه
خطر ش��غلی نیز بر شرایط ارائه بیمهنامه تأثیر دارد.
افش��ای اطالعات مهم ستون اصل حد اعالی حسن

نیت است که بیمه عمر بر آن بنیان نهاده شده است.
انتخاب عاملي است كه جهت قبول كردن يا نكردن
يك درخواست انجام ميشود .فرضيات در خصوص
مرگ و مير و س��اير عوامل و اهداف فروش ش��ركت
نيازمند انتخاب اصلح است .اداره عمر در هنگام ارائه
بيمهنامه استانداردهاي خاصي را در نظر ميگيرد و
تنها افرادي كه شرايطش��ان با استاندارد تطابق دارد
پذيرفته ميشوند .سهم چشمگیر متقاضیان بر پایه
پاسخ به سواالت فرم پیشنهاد پذیرفته میشوند و در
صورتی که س��طح پوش��ش مورد تقاضا از یک حد
خاص فراتر رود متقاضی باید تحت آزمایش قرار گیرد
و هر چه قدر که س��ن باالتر میرود انجام آزمایشات
ضروریتر اس��ت .در صورتی که مبلغ بیمه شده باال
باشد ممکن اس��ت آزمایشات اضافی همچون تست
ورزش و عكس راديولوژي قفسه سينه الزم باشد.
ش��رکتهای بیمه ممکن است عالقهمند باشند که
از اطالعات ژنتیک جهت بیمهگری یک درخواست
بیمه عمر اس��تفاده کنند .این بدین دلیل است که
ان��واع خاصی از اطالعات ژنتیک درب��اره یک فرد و
یا خان��وادهاش ممکن اس��ت اطالعاتی در خصوص
وضعیت س�لامتی کنونی و یا آین��ده فرد متقاضی
فراهم کند که بر احتمال ادعای خسارت بیمه گذار
تحت این بیمه نامه تأثیر دارد .بیمهگران ممکن است
ک��ه از متقاضیان بخواهند که اطالعاتی در خصوص
ژنتیک را از طریق یک تس��ت ژنتیک و یا تاریخچه
پزشکی خانوادگی آشکار کنند.
معموال س��واالتی که در خصوص تاریخچه پزشکی
خانوادگی پرس��یده میشود این است که آیا اعضای
درجه یک خانواده که شامل پدر ،مادر ،برادر یا خواهر
(چ��ه در قید حی��ات  ،چه متوف��ی) از بیماریهای
قلبی ،سکته مغزی  ،فشار خون باال ،دیابت ،سرطان
و یا س��ایر بیماریهای مشابه رنج میبرند .اطالعات
پزش��کی خانوادگی به عنوان اب��زاری جهت ارزیابی
طول عمر و احتمال این که فرد وضعیت مشابه و یا به

ارث برده را در آینده تجربه خواهد کرد به کار میرود.
انواع ريس�كهاي پزش�كي مؤث�ر در بيمههاي
زندگي:

مهمترين بيماري هايي كه منجر به مرگ و مير در
ايران و جهان ميشوند به شرح زير است:
ح��دود  35تا  40درصد از مرگ و ميرها در ايران
ناشی از بيماريهای قلبی و عروقی است.
سومين علت مرگ و مير در ايران سرطانها هستند.
گومير در دنيا سکته مغزي است.
چهارمين علت مر 
پنجمين عامل مرگومير در بين مردان آمريکايي،
بيماريهاي مزمن انسدادي ريه است.
ششمين عامل مرگ و مير در بين مردان آمريکايي
بيماري قند است .گفته ميشود که اين بيماري در ايران
شانزدهمين رتبه را در بين علل مرگومير دارا است.
هفتمين علت مرگ و مير در مردان جهان س��ل،
ذاتالريه و آنفلوانزا است.
نارس��ايي کليه نهمين علت مرگ در بين مردان
آمريكايي اس��ت كه در س��ال  ۲۰۰۲موجب مرگ
 ۱۹.۶۹۵نفر از آنان شده است .اين عارضه اغلب جزء
عوارض ديابت يا فشارخون باال است.
س��يروز و بيماريه��اي مزمن کبدي ،در س��ال
 ،۲۰۰۲دهمين علت مرگ در بين مردان آمريکايي
بود در همين سال تعداد  ۱۷.۴۰۱مرد بر اثر بيماري
کبدي مزمن و سيروز از بين رفتند.
ريسك فاكتورهاي بيماريهاي منجر به فوت:

ريسك فاكتورها ،عواملي هستند كه به طور مستقيم
ي��ا غيرمس��تقيم بر احتم��ال بروز ريس��كها تأثير
ميگذارند .در اينجا عواملي هستند كه بيماريهاي
منجر به فوت و در نتيجه ريسك فوت را باال ميبرند.
سيگار
نوع
ريسك
كم خطر

ريسك
متوسط

ژنتيك
جنسيت
چربي خون
عدم فعاليت بدني
اضافه وزن
توصيههاي كاربردي كنترل ريسك پزشكي در
بيمههاي زندگي:

متقاضيان بيمههاي زندگي براساس جدول ريسك
فاكتورها به س��ه دس��ته كم خطر ،خطر متوسط و
پرخطر دسته بندي ميشوند.
 )1متقاضياني كه كمتر خطر هستند :شامل افرادي
كه يك يا كمتر از يك ريسك فاكتور داشته باشند.
 )2متقاضياني كه ريس��ك متوسط هستند :شامل
افرادي كه دو يا بيشتر ريسك فاكتور داشته باشند.
 )3متقاضياني كه پرخطر هستند يعني داراي يكي
از شرايط زير باشند:
الف :يكي از بيماريهاي قلبي عروقي (عروق محيطي
يا عروق مغزي) ،ريوي (برونش��يت ،آمفيزم ،آسم)،
متابوليك (ديابت ،بيماري كليوي ،كبد ،تيروئيد) را
داشته باشند.
ب :يكي از عالئم يا نشانههاي درد يا سنگيني تنفس،
كوتاهي تنفس ،سنكوپ ،ادم قوزك پا ،طپش قلب و
سوفل قلبي(صداي قلبي) را داشته باشند.
نتيجه :

با توجه به ريسكهاي طبقه بندي شده و تأثير آنها
در ميزان مرگ و مير و در نتيجه وقوع خس��ارت در
بيمههاي زندگي و همچنين با توجه به لزوم افزايش
فروش بيمههاي عمر و توس��عه اين رشته در كشور،
الزم اس��ت روشهايي به منظور كنترل ريسكهاي
فوقالذكر ارائه گردد.
تـوضيحـات

RF=0ريسكي وجود ندارد ،بيمه نامه صادر ميگردد
RF=1بسته به نوع ريسك ،بيمه نامه با اضافه نرخ پزشكي صادر ميگردد
بسته به نوع ريسك ،بيمه نامه با انجام آزمايشات يا اضافه نرخ پزشكي بيشتر صادر
RF≥2گردد
پس از انجام آزمايشات و
 RF=3تست ورزش

با توجه به نتيجه آزمايشات ،تائيد مي شود
با توجه به نتيجه آزمايشات ،رد مي شود

ريسك هاي مربوط به بيماري قلبي ،اظهارنظر پزشك معتمد
پس از انجام تست ورزش يا اكو
RF≥3

ريسك هاي مربوط به بيماري ريوي ،اظهارنظر پزشك
معتمد پس از انجام تست ورزش يا اسپيرومتري
ريسك هاي مربوط به بيماري متابوليك ،اظهارنظر پزشك معتمد
،پس از انجام آزمايشات تكميلي( مدت زمان و نوع ديابت
،آزمايش ادرار ،سونوگرافي كليه ،آزمايشات تكميلي كبد
)سونوگرافي كبد ،آزمايشات مربوط به تيروئيد

خبـــر
ن�رخ س�ود تضمي�ن ش�ده
بيمهه�اي عم�ر و پسانداز
بيم�ه نوي�ن  19/22درص�د
اعالم شد
به لحاظ تعيين س��ود مش��اركت در
منافع سال  ،90نرخ سود تضمين شده
بيمههاي عمر و پسانداز  -طرح جامع
بيمه عمر در س��ال  1390از 15درصد
ب��ه  19 /22درص��د افزايشياف��ت.
به گزارش روابط عمومي بيمه نوين،
با اعمال نرخ س��ود جدي��د ،اندوخته
بيمهنام��ه هر ي��ك از بيمهگ��ذاران
در سررس��يد س��ال بيمهاي آنها در
س��ال  90ب��ه مي��زان  4/ 22درصد
افزايش ميياب��د .اين افزايش نرخ به
لحاظ س��ود تحصيلش��ده از محل
س��رمايهگذاري اندوخت��ه بيمهنامه
بيمهگذاران عمر حاصل شده است.

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly

خبــر

نکتـه ديـگر
طب��ق آخرین گزارشها به نقل از الیو
هلث ،بیشترین خريد و فروش آنالین
بیمهنامهه��ا از طریق تلف��ن همراه و
تبل��ت در میان کش��ورهای جهان به
اسپانیا تعلق دارد.
طب��ق تحقیقات انجام ش��ده توس��ط
“فی��ن رک��ورد” یک مرکز مش��اوره و
تحقیقات تجاری در لندن ،کشورهای
فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،لهستان ،اسپانیا
و بریتانی��ا در زمینه ف��روش آن الین
بیمه رکوردار هستند.
مشتریان بيمه در اسپانیا تمایل زيادي
دارند تا بیمههایي مانند عمر و مسکن
را به صورت آنالین و از طریق موبایل
و تبلتهای خود خریداری کنند.
حدود  34/2درصد اس��پانیایی که در
این تحقیقات شرکت کردهاند ،گفتهاند
که معموال بیمههای خود را به وسیله
موبای��ل و تبلتهای خ��ود خریداری
کنند .ای��ن رقم به ط��ور میانگین در
س��اير كش��ورهاي اين تحقيق 16/1
درصد است.
ب��ه گفت��ه کارشناس��ان ،ع�لاوه ب��ر
زیرس��اختهای مناس��ب مخابرات��ی
و الکترونیک��ی ،اس��تفاده از ای��ن
تکنولوژیها به س��ن افراد نيز بستگی
دارد.

شماره 44
دی ماه 1391

5

اشتباهات مرگبار کسب و کار
رضا شاكري

كارشناس ارش��د بيمه هاي زندگي و
مدرس بازاريابي و فروش

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly

خبــر

اش�تباه ش�ماره  :4يك اشتباه
ش��ايع اين اس��ت كه به مسائل ريز و
كوچك توجه نكنيم .نميتوان شيشه
شكس��ته باش��د و اتاق را گ��رم نگه
داشت .مشتري اول به نكات ريز توجه
ميكند .وقتيببيند به موارد كوچك
توجه نش��ده ميگوي��د واي به حال
موارد بزرگ و شما را رها ميكند.
اشتباه ش�ماره  :5اشتباه پنجم
اين اس��ت ك��ه خ��ود را درگير كاغذ
بازي كني .حركت كن و وقت خود را
هدر نده! بروكراس��ي يعني وقت تلف
كردن و همان چيزيس��ت كه ما از آن
متنفريم ولي غالبا كارمندان عاش��ق
آن هستند .خود را در بروكراسي غرق
نكنيد بيزنس را ساده و آسان كنيد.

شماره 45
بهمن مـاه 1391

6

اش�تباه ش�ماره  :6اش��تباه
حس��ادت .غرق شدن در اين كه رقبا
چه دارند! س��عي كن به چيزهايي كه
داري فك��ر كن��ي و آن را ارتقا دهي.
ن��ه اينكه هميش��ه حس��رت ديگران
و موقعيتش��ان را بخ��وري .ت��و اين
ش��ركت و اي��ن محص��ول را انتخاب
كردي پس س��عي ك��ن آن را بهينه
كني .چون هميش��ه ممكن است در
ن��وع كاال و خدمات ديگ��ران برخي
موارد و محاسن بيشتري وجود داشته
باش��د ولي تو كار خ��ود را انجام بده
و هميش��ه به فك��ر ارتق��اي كيفيت
محصوالت باش.
اشتباه شماره  :7ما فكر ميكنيم
هم��ه كارهاي��ي كه انج��ام ميدهيم
خوب است و مشتري شانس دارد كه
با ماس��ت .غرور هميشه قبل از مرگ
است هر چه غرور بيشتر مرگ زودتر!
طي يك تحقيق در سال  2020يعني
فقط  7س��ال ديگر در هر روز بيش از
 450ميليون معامله صورت ميگيرد
و در رقاب��ت س��نگين و طاقتفرس��ا
مشتري به راحتي ميتواند رقباي ما
را پي��دا كند .پس همواره بايد خود را
به چالش بكشيم .بيزنس ساده است
ولي ما ب��ي تفاوتيم و آنرا پيچيده و
سخت ميكنيم.

استونيا

بـخش اول

مترجم :نادره سمیع داریانی
استونيا كشوري در اروپاي شمالي است كه از
باالترين پتانسيل اقتصادي در منطقه برخوردار
است 61 .درصد توليد ناخالص داخلي استونيا از
بخش خدمات تأمين و حق بيمه كل آن حدودا ً
 500ميليون دالر آمريكا است .عمدهترين بخش
بازار بيمه در اين كشور را بيمههاي عمر تشكيل
ميدهد كه  5.5%توليد ناخالص داخلي در رابطه
با دارائي با  2.36درصد نفوذ و  368دالر آمريكا
براي هر نفر است.
جمهوري استونيا ايالتي در منطقه بالتيك اروپاي
شمالي با جمعيت  1ميليون و  318هزار نفر است.
بزرگترين شهر و پايتخت آن شهر تالين است .به
عنوان عضوي از اتحاديه اروپا در يكي از بزرگترين
مناطق اقتصادي اروپا واقع شده است .همچنين
اين كشور يكي از بزرگترين كشورهاي در حال
توسعه است ،با اين وجود نرخ حق بيمهاش بسيار
باال نيست .وسايل نقليه زميني و بيمه شخص ثالث
باالترين حق بيمه را در اين كشور توليد ميكند.
سن كار
 67.2درصد از جمعيت در ّ
با عضويت استونيا در اتحاديه اروپا در سال 2004
اين كشور يورو را بهعنوان واحد پول در سال 2011
پذيرفت .استونيا در ميان عضوهاي جديد اتحاديه
اروپا دومين كشور قوي پس از قبرس جنوبي است.
استونيا از سال  1999عضو مؤسسه تجارت جهاني
و از دسامبر  2010به عضويت  OECDدرآمده
است .با اقتصاد در حال رشد سريع و فنآوري
اطالعات بسيار قوي در اين كشور ،شركتهاي
بينالمللي زيادي راغب به سرمايهگذاري در آن
هستند .توليد خالص ملي  20ميليارد و  654هزار
دالر و توليد ناخالص داخلي به طور سرانه  20هزار
و  600دالر آمريكا استونيا را به باالترين شاخص
اقتصادي در ميان ايالتهاي بالتيك تبديل كرده
است .نرخ بيكاري هر سال متفاوت است و بر
اساس نتايج سال  2011به  12.5درصد رسيده
است .اما استونيا با  99.8درصد باالترين نرخ سواد
را در جهان به خود اختصاص داده است.
شاخص قيمت براي مصرف كننده در اين كشور

ناپايدار است و ساالنه به طور قابل مالحظهاي
تغيير ميكند به گونه اي كه در سال 2008
شاخص قيمت براي مصرف كننده  10.4درصد
گزارش شده بود در حاليكه كه در سال 2009
به  0.1افت كرد و در پايان سال  2011تا 5
درصد باال رفت .جمعيت سن كار (15تا  64سال)
 67.2درصد جمعيت استونيا را تشكيل ميدهد.
كودكان  15.1درصد و افراد مسن  17.7درصد
جمعيت را تشكيل ميدهند .اقتصاد استونيا بر پايه
فناوري اطالعات توسعه يافته است .توليد در بخش
الكترونيك ،ماشينآالت و تكنولوژيهاي پيشرفته
در اقتصاد برجسته است .شركتهاي بينالمللي
از سوئد و فنالند بخش عمدهاي از تجهيزات
توليدشان را از كشور استونيا تهيه ميكنند .سهم
سرمايههاي خارجي يك سوم درآمد ملي است.
تقريباً نيمي از صادرات كشور استونيا توسط
شركتهاي سرمايهگذاري خارجي انجام ميشود.
توليد و توزيع انرژي ،مخابرات ،راهآهن و ساير
سازمانهاي دولتي در حال خصوصي شدن در اين
كشور است.
صادرات استونيا از سالهاي  2008تا  2011به
 30.38درصد افزايش يافت در حالي كه واردات
تنها  6.49درصد افزايش يافته است .گرچه رشد
صادرات بيشتر از واردات بوده است کسری تراز
تجاری جهاني در پايان سال  789 ،2011ميليون
دالر آمريكا بود.
بزرگترين شركاي تجاري استونيا كشورهاي
همساي ه و عمدهترين بازارهاي صادرات آن سوئد،
فنالند ،روسيه و ليتواني هستند .در حاليكه
محصوالت صادراتي عمده تجهيزات الكترونيكي و
ماشينآالت،چوب و محصوالت چوبي ،سوختهاي
معدني ،محصوالت شيميايي و مواد غذايي است.
عمدهترين كشورهاي وارد كننده فنالند ،ليتواني،
سوئد و آلمان و اصليترين محصوالت وارداتي
ماشينآالت و تجهيزات الكترونيكي ،سوختهاي
معدني،محصوالت شيميايي و مواد غذايي است.
منبعTurkinsurance :

مسـابقـه ماه

 )1در بيمه درمان گروهي بيمه نوين فرانشيز تعهدات تا چند درصد قابل كاهش دادن است؟
الف) % 10
ب) % 20
ج)% 30
د) صفر
 -2كداميك از موارد زير جزو خطرات اصلي در بيمه آتشسوزي محسوب ميشوند؟
الف)آتشسوزي،زلزله ،انفجار
ب) آتشسوزي ،انفجار،سيل
ج) آتشسوزي ،صاعقه ،انفجار
د) زلزله ،صاعقه ،انفجار
 -3هرنوع تغييري در بيمهنام ه به نحو زير انجام ميشود:
الف) با فسخ بيمهنامه قبلي و جايگزيني بيمهنامه جديد
ب) با صدور الحاقيه
ج) با ابطال بيمهنامه قبلي و جايگزيني بيمهنامه جديد
د) با افزودن متن اصالحي در اصل بيمهنامه

پاسخ های شماره قبل:

داستانک

هميشه را ه سادهتري هم هست

معرفی کتاب

کتاب “حسابداری شرکتهای بیمه” با رویکرد استاندارد
حسابداری منتشر شده است.
کتاب حسابداری شرکتهای بیمه نوشته داریوش محمدی
و امیررضا نعمتالهی در چهار فصل به رشته تحریر درآمده
است .مطالب و مباحث این کتاب شامل :مروری بر اصول
و مفاهیم حسابداری ،حسابداری بیمههای مستقیم و
حسابداری شعب ،حسابداری بیمههای اتکایی ،کنترلهای
داخلی در شرکتهای بیمه است .همچنين در انتهاي هر
گفتار پرسشهاي چهارگزينهاي خودآزمايي ،پرسشهاي
تشريحي و مسائل گنجانده شده است .اين كتاب از سری
کتابهای تحول در صنعت بیمه توسط پژوهشکده بیمه
منتشر شده است.

مـاهنـامه خبـری ،تحلیلـی
پیــام نـوین
Monthly

خبــر

انتصاب

سؤال  3گزینه ج

از سوی یکی از مشتریان یک شرکت بزرگ تولید وسایل آرایشی شكايتي رسيد .او گفته بود که
هنگام خرید یک بسته صابون متوجه شده بود که آن قوطی خالی است.
بالفاصله این مشکل بررسی و دستور داده شد که خط بستهبندی اصالح شود .مهندسان نیز دست به کار
شده و راه حل پیشنهادی خود را چنین ارائه دادند ”:پایش (مونیتورینگ) خط بسته بندی با اشعه ایکس”
سیستم مذکور خریداری شد و با تالش شبانهروزی گروه مهندسان ،دستگاه اشعه ایکس و مانیتورها
در خط مذبور نصب شدند و دو نفر اپراتور نیز براي کنترل دائمی پشت دستگاهها قرار گرفتند.
نکتهجالبتوجهدراینبودکهدرستهمزمانبااینماجرا،مشکلیمشابهدریکیازکارگاههایکوچکتولیدی
پیش آمده بود اما آنجا یک کارمند معمولی و غیرفني آنرا به شیوهای بسیار سادهتر و کم خرجتر حل كرد:
تعبیه یک دستگاه پنکه در مسیر خط بستهبندی تا قوطیهاي خالی را باد ببرد!

حسابداریشرکتهایبیمه

همکاران همیشه کوشا ی شرکت
بیمهنوین
همانطور كه مس��تحضريد حجم فعاليت
شركت در ماههاي پايان سال رو به افزايش
اس��ت و موجب گرديده ك��ه تماسهاي
متعددي از س��وي مش��تريان با ش��ركت
ص��ورت پذيرد ،از س��وي ديگ��ر تبليغات
گس��ترده سراس��ري (بيلبورد) بر اين امر
افزوده اس��ت ،لذا به منظ��ور رعايت اصل
مشتريمداري پاسخگوئي سريع و مناسب
به مش��تريان ميتواند شركت را در كسب
پرتفو ياري نمايد.
با آرزوي توفيق و عرض خدا قوت
روابط عمومي

برنده شماره قبل :خانم بهنوش رشیدی
سؤال  1گزینه الف ؛ سؤال  2گزینه الف ؛

اطالعیه

ط��ي حكمهاي جداگانهاي از س��وي
مديرعامل بيمه نوين؛
آقايان نيما لطفي به عنوان معاون اداره
نظارت بر خسارت مالي،
ابراهيم خليلي مقدم به عنوان معاونت
شعبه ياسوج و
جواد عبدالهپور به عنوان معاونت شعبه
تبريز منصوب شدند .ضمن تبريك به
اين عزيزان برايشان آرزوي موفقيت
ميكنيم.

تبـریک
تبريك ازدواج ...
آقاي جواد مهدويان رئيس محترم شعبه
زاهدان شادباش همكارانتان در بيمه
نوين را به مناسبت جشن ازدواجتان
پذيرا باشيد				.
تبريك تولد ...
خانمها بهنوش رشیدی ،گلناز نوشفر،
ويدا ختوانه ،مونا خاتمی ،منیره تفضلی،
زهرا عطروش ،فاطمه نیک شمار،
شهین بختیاری ،معصومه سلیمانی
و آقايان حسینعلی غالمی ،مصطفی
آقارضی ،حمیدرضا نوروزی ،محمدعلي
دانشور ،علی مهربخش ،محمد سعدي
خاني و محسن کالنتری متولد بهمن
ماه ،تولدتان بهانهاي است براي
صمیمانهترین شادباشها و قدرداني از
زحمات فراوانتان در شركت بيمه نوين،
تبريك گرم ما را در اين روزهاي سرد
زمستاني پذيرا باشيد.

شماره 45
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شماره  45بهمن مـاه 1391
ماهنامهخبری،تحلیلیپیامنوین
تهیه و تولید :روابط عمومی شرکت بیمه نوین
زیر نظر هیئت تحریریه
سردبیر :آرش بابایان
دبیر تحریریه :زهره گلدار
گرافیک :شهرزاد خباز ،فریبا امامی
عکس :احمد ستاریان

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:

ميالد با سعادت پيامبر اسالم(ص) و
امام جعفرصادق(ع)را تبريك عرض
مينماييم.

هر صبح با سالم تو بیدار میشویم
از آفتاب چشم تو سرشار میشویم
در چشمهای آبیات ای تا افق وسیع
سیار میشویم
یک آسمان ستارهی ّ
یک آسمان ستاره و یک کهکشان شهاب
بر روی شانههای شب آوار میشویم
چندین هزار پنجره لبخند میزند
تا روبهروی فاجعه دیوار میشویم
روزی هزار مرتبه تا مرگ میرویم
روزی هزار مرتبه تکرار میشویم
فردا دوباره صبح میآید از این مسیر
چشم انتظار لحظهی دیدار میشویم

سلمان هراتي

معرفیمنطقه3بیمهنوین
عباس احمديان كارش�ناس مديريت
بيمه و دانش�جوي كارشناس�ي ارشد
مديريت اجرايي اس�ت .او از سال 90
به بيمه نوين پيوس�ته است و در حال
حاضر رئي�س منطقه س�ه ( كرمان-
بندرعباس -زاهدان) بيمه نوين است.
ب�ا او در خصوص فعاليتها و عملكرد
منطق�ه س�ه بيمه نوي�ن ب�ه گفتگو
پرداختهايم.

در خص�وص ش�بکه نمایندگی و
ش�عب تحت سرپرستی منطقه سه
توضیح دهید.

سرپرس��تي منطق��ه س��ه ش��امل
اس��تانهاي كرم��ان ،هرم��زگان و
سيس��تان و بلوچستان اس��ت كه در
هر سه اس��تان ،شعبه در مركز استان
داير است .تعداد نمايندگيهاي استان
كرمان  ،42سيستان و بلوچستان  13و
هرمزگان  23نماينده است كه مجموعاً
 78نماينده در منطقه سه مشغول به
فعاليت هستند.
در خص�وص عملک�رد بیم�های
منطقه سه توضیح دهید.

پرتفوي هشت ماهه سال  91بيمه نوين

در استان كرمان  90/996/707ريال است
كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل
از رش��د  163درصدي برخوردار بوده
كه رشتههاي عمر و تشكيل سرمايه با
 605درصد ،مسئوليت با  360درصد
و درمان با  194درصد بيشترين رشد
را داشتهاند .توليد حق بيمه در استان
هرم��زگان نيز در همين زمان رش��د
199درص��دي داش��ته و رش��تههاي
مس��ئوليت با  1420درص��د ،ثالث با
 113درص��د و درم��ان ب��ا  71درصد
بيشترين رشد را داشتهاند .همچنين
در اين استان ضريب خسارت كاهش
 33درصدي داشته است.
در اس��تان سيس��تان و بلوچستان نيز
با رش��د  170درص��دي در كل فروش
مواجه بودهايم كه ضريب خسارت نيز با
18درصد كاهش حدود  10درصد است.
رتبه منطقه س�ه را در مقایس�ه
ب�ا س�ایر مناط�ق چگون�ه ارزیابی
میکنید؟

سرپرستي منطقه سه در رتبهبندي 8
ماهه در جايگاه ششم قرار دارد.

اقدامات و دستاوردهای منطقه در
سال  1391چیست؟

يكي از مهمترين اقدامات انجام شده
در منطقه برنامه ويژه توس��عه فروش
در بيمهه��اي عمر و س��رمايهگذاري
اس��ت كه با تالش جمع��ي همكاران
و نماين��دگان منطقه و با اس��تفاده از
تجارب تيم كارگ��زاري آقايان نقابي،
زرگراني ،س��عيد و مه��دي ايرواني و
حس��يني كه با قراردادي س��ه س��اله
ش��روع به جذب و آموزش بازارياب و
ايجاد ش��بكه بازاريابي براي هر يك از
نمايندگان كردهاند كه خوشبختانه در
س��ه ماهه ابتداي كار به موفقيتهاي
چش��مگيري دس��ت يافتهاي��م ك��ه
دس��تيابي به برنامه ميان مدت مبني
بر توليد ماهانه يك ميليارد تومان حق
بيمه عمر و سرمايهگذار را در آيندهاي
نزديك محقق خواهد ساخت.
جای�گاه منطق�ه س�ه را در
بخشه�اي مختلف بيمهاي چگونه
ارزیابی می کنید؟

افزايش  158درص��دي در توليد حق
بيم��ه و كاه��ش  30درصدي ضريب
خس��ارت و همچنين توس��عه فروش
در رشت ه بيمههاي مسئوليت و عمر را
شاهد بودهايم.

تیتر  -خبر
فارس :با موافق��ت بیمه مرکزی صدور
بیمهنامه شخص ثالث بیمه پارسیان از
سر گرفته شد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی گفت:
تفح��ص از بیمهها به دلیل مش��کالت
ساختاری ،قراردادها و بیمههای اتکایی
مطرح است که تحقیق از بیم ه ایران در
حال نهایی شدن است.
نوروزی مدیرکل دفتر فناوری اطالعات
و ارتباط��ات بیمه مرکزی ،از سیس��تم
هشدار خطا بهعنوان یکی از مهمترین
کارکردهای سنهاب نام برد.
بينا :معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی،
از پرداخت  4630میلیاردتومان خسارت
در  9ماه اول سال خبر داد.
بینا :تا پایان اس��فند ماه س��ال جاری
تکلیف نظام آزادسازی تعرفهها مشخص
میشود.
صنعت بيمه :آییننامههای «ش��رایط
عمومی بیمه باربری» و «شرایط عمومی
بیمه مسئولیت مدنی حرفهای كارفرما
در قبال كاركنان» توسط بیمه مرکزی
برای اجرا به شرکتهای بیمه ابالغ شد.

