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در آستانه برگزاری مسابقات آسیایی تایلند

بیمه البرز حامی تیم ملی تنیس روی میز شد

بيمه البرز باز هم
در عاليترين سطح
توانگري مالي قرار گرفت
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رئيس پيشين شعبه کرج:

سهماهه  55درصد از حقبيمه
صادره پيشبينيشده شعبه
محقق شده است

2

جهانديده،نماينده شيراز:

در آس�تانه برگزاری مسابقات آسیایی
تنیس روی میز ،شرکت بیمه البرز حامی
مال�ی تیم ملی تنیس روی می�ز بانوان و
مردان جمهوری اسالمی ایران شد.

ب��ه گزارش روابط عموم��ی و بینالملل
بیمه البرز ،نشس��ت تیمهای ملی تنیس
روی میز بان��وان و مردان با حضور رئیس
فدراس��یون تنی��س روی می��ز جمهوری
اس�لامی ای��ران ،اعضای تیم مل��ی بانوان
و مردان این رش��ته ورزش��ی ،مدیرعامل
و جمع��ی از مدی��ران ش��رکت بیمه البرز
برگزار ش��د که در آن تفاهم نامه ای میان
فدراس��یون تنیس روی می��ز و بیمه البرز
منعقد شد که براس��اس آن شرکت بیمه
البرز به مدت یک سال حامی مالی ورزش
تنیس روی میز خواهد بود.
ای��ن گزارش حاکی اس��ت،بیم��ه البرز
ع�لاوه بر حمایت مال��ی از تیم ملی تنیس
روی میز ،تمام ملی پوشان تنیس روی میز
را به مدت یک سال با سرمایه 500میلیون
ریال در برابر حوادث بیمه کرد.
همچنی��ن ای��ن ش��رکت ،بیم��ه نامه
مس��افرتی نیز به اعضای تیم ملی تنیس
روی میز اهداء کرد.
مدیرعام��ل بیمه البرز در این نشس��ت
با اب��راز امیدواری به درخش��ش تیم ملی
تنی��س روی میز در میادی��ن بینالمللی
همچون گذش��ته ،اعالم کرد :هدف اصلی
بیمه الب��رز از حمایت مالی ملی پوش��ان
تنی��س روی میز ،ایفای وظیف��ه در برابر
ورزش و ورزشکاران کشور است.

رس��ول تاج��دار اف��زود :متاس��فانه با
توجه به ش��رایط اقتص��ادی کنونی حاکم
بر کش��ور  ،نبود توجه کافی مس��ئوالن و
اختصاص ن��دادن بودجه کاف��ی ،موضوع
بیم��ه ورزش��کاران مغفول مانده اس��ت و
ورزش��کاران از پوش��ش بیمه ای مناسب
برخوردار نیس��تند که امید اس��ت با نگاه
منطق��ی دولت به این موض��وع ،بتوان به
این امر مغفول ،جامه عمل پوشاند.
وی همچنین با ابراز امیدواری نس��بت به
گسترش همکاریهای آتی بین فدراسیون
تنی��س روی می��ز و بیم��ه الب��رز ،گف��ت:
عقل س��الم در بدن س��الم اس��ت لذا اتخاذ
تصمیمهای سیاس��ی،اقتصادی و اجتماعی
همگی به ورزش وابسته هستند .ضمن اینکه
ورزش میتوان��د ناهنجاریهای اجتماعی را
به میزان قابلتوجهی کاهش دهد.
مدیرعام��ل بیم��ه البرز تصری��ح کرد:
ام��روزه قرارداده��ای تبلیغاتی فی ما بین
ش��رکتها ،موسس��ات اعتباری ،بانکها،
بیمهه��ا و  ...درآم��د قاب��ل توجهی برای
ورزشه��ای مختلف اس��ت اما متاس��فانه
در ایران به دلیل س��اختار دولتی بیش��تر
فعالیته��ا و نبود نگاه صحیح مس��ئوالن
ذیرب��ط به امر ورزش،ای��ن تعامل ،ناقص
و ناکارآمد بوده و بیش��تر فدراسیونهای
ورزشی از کمبود بودجه رنج می برند.
تاجدار تاکید کرد :بیمه البرز با س��ابقه
 56س��ال و کس��ب مقامهای برتر ازجمله
مش��تریمداری به مدت  9س��ال در بین
بانکها و ش��رکتهای بیمه و دو سال در

بین تمام دس��تگاههای اجرایی این افتخار
را دارد ک��ه هماکن��ون حام��ی تیم ملی
تنیس روی میز کشور باشد.
در نشس��ت مش��ترک بیم��ه الب��رز و
اعضای تیم ملی و فدراسیون تنیس روی
میز همچنی��ن رئیس این فدراس��یون از
مدیرعامل ،اعضای هیات مدیره و کارکنان
بیمه البرز ب��ه خاطر حمایت مالی از ملی
پوش��ان تنیس روی می��ز قدردانی کرد و
گفت :از اینکه برترین شرکت بیمه کشور
بهعن��وان حامی ملی پوش��ان در کنار ما
است ابراز خرسندی می کنیم.
احم��د س��عادتمند ادام��ه داد :ب��رای
مسابقات انتخابی المپیک بیش 40مسابقه
برون مرزی و دو مس��ابقه بینالمللی کاپ
فجر در قزوین و کیش تدارک دیدهایم تا
ملی پوشان با آمادگی کامل در رقابتهای
انتخابی المپی��ک 2016ریو که فروردین
ماه س��ال 95در مالزی برگزار ميش��ود،
حض��ور یابند که در تمام این مس��ابقات،
بیمه البرز به عنوان حامی در کنار اعضای
تیم ملی خواهد بود.
در ادامه نشست مذکور ،سیما لیموچی،
س��رمربی تیم ملی بان��وان و اعضای تیم
ملی بان��وان و مردان تنی��س روی میز از
بیمه الب��رز به خاطر حمایت از این تیمها
سپاسگزاری کردند.
براس��اس این گزارش ،بیست و دومین
دوره رقابتهای تنیس روی میز قهرمانی
آس��یا در روزهای  4ت��ا  11مهر در تایلند
برگزار میشود.

عيد سعيد قربان و غدير خم مبارك باد

بيمه البرز شأن و جايگاه واقعي
نمايندگان و کارگزاران را
حفظ کرده است
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از سوي بيمه البرز انجام گرفت:

پرداخت بيش از هفت ميليارد
ريال خسارت به زيانديدگان
يک حادثه رانندگي
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در خسارتهاي بيش از
 5ميليارد ريالي بيمههاي مهندسي:

پرداخت بيش از  95ميليارد
و  668ميليون ريال خسارت
بيمههاي مهندسي توسط بيمه البرز
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گردهمايي نمايندگان
برتر برگزار ميشود
گردهماي�ي سراس�ري نماين�دگان
بيم�ه الب�رز و کارگ�زاران هم�کار،
9مهرماه همزمان با عيد س�عيد غدير
خم در س�الن همايشهاي بينالمللي
صدا و سيما برگزار ميشود.

دراي��ن گردهماي��ي ي��ک نماينده
ممتاز 10 ،نماينده برتر دارنده نش��ان
طال 10 ،نماينده دارنده نش��ان نقره و
نمايندگان برتر استاني معرفي و از آنها
قدرداني خواهد شد.
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رئيس پيشين شعبه کرج:

سه ماهه  55درصد از حق بيمه صادره پيشبينيشده شعبه
محقق شده است
محم�ود زارعيان که ب�ه تـــازگي
بهعنوان رئيس ش�عبه نمون�ه فعاليت
ميکند از س�ال  1373فعاليت خود را
در بيمه البرز آغاز کرده اس�ت .دراين
س�الها رياس�ت ش�عب اه�واز ،بندر
امامخمين�ي و خرمآب�اد را در کارنامه
کاري خود دارد و قبل از کوچ به شعبه
نمونه ،سکاندار شعبه کرج بود که طي
سالهاي رياست وي،اين شعبه فعاليت
بس�يار خوبي داش�ته و يکي از شعب
موفق ش�رکت محس�وب ميش�ود .به
همين منظور سيماي البرز با وي گفت
و گويي انجام داده است که ميخوانيد:
ش�عبه کرج يکي از ش�عب موفق
ش�رکت ب�وده ،توضيح�ي راج�ع ب�ه
عملکرداين شعبه بفرماييد؟

شعبه کرج در سال گذشته 100درصد
آم��ار علمک��رد پيشبيني ش��ده اش را
محق��ق کرد .ب��ر همين اس��اس ،ميزان
پورتفوي اين شعبه نسبت به سال،1392
41درصد رش��د داشت .در سال گذشته
حق بيمه ص��ادره 241ميلي��ارد ريال و
نسبت خسارت  51درصد بود.
سال گذشته هفت هزار و  580پرونده
خسارت در شعبه کرج رسيدگي شد که
نس��بت به س��ال ما قبل آن  27درصد
رشد داشت که  42درصد آنها متعلق به
ساير شعب بود.
مان�ده عملياتي ش�عبه کرج چقدر
است؟

مانده عملياتي س��ال بيمهاي گذشته،
 74ميلي��ارد ري��ال بود ک��ه قابل توجه
است .در مقايسه با مانده عملياتي سال
 92يعن��ي  20ميليارد ريال ،در مجموع
ميت��وان گف��ت مان��ده عملياتي س��ال
گذش��ته نس��بت به س��ال 195 ،1392
درصد رشد داشت.
ب��ر همي��ن اس��اس ،مان��ده عملياتي
نمايندگان شعبه در سال بيمهاي ،1392
 36ميليارد ريال بود که در سال بيمهاي
گذش��ته ب��ه  88ميليارد ري��ال افزايش
يافت .سرانه حق بيمه صادره شعبه کرج
نيز  41درصد رشد داشت.

خوب��ي را از طري��ق ش��عبه کرج جذب
شرکت کنيم.
دراينج��ا ذک��راين نکته الزم اس��ت
که موفقيت ش��عبه ک��رج مرهون تالش
کارکنان و همراهي و همدلي نمايندگان
و کارگزاران همکار با اين شعبه است.

تعامل ش�ما به عنوان رئيس شعبه
با نمايندگان چگونه بود؟

همچنين ميانگين تعداد بيمهنامههاي
صادره ش��عبه در سال157 ،92فقره بود
که در س��ال 93ب��ه 210فق��ره افزايش
يافت.
ميانگين سرانه تعداد خسارت به ازاي
ه��ر نفر در ش��عبه کرج در س��ال ،93
400بودهاين در حالي است که در ساير
شعب  390بود.
ترکيب پورتفوي شعبه چگونه بود؟

ترکيب پورتفوي ش��عبه کرج ش��امل
4درص��د آتشس��وزي10 ،درص��د بدنه،
40درص��د ثال��ث4 ،درص��د ح��وادث،
31درصد اش��خاص10 ،درصد مسئوليت
و 2درصد مهندسي بود.
البته شايان ذکر است پورتفوي ثالث
شعبه کرج نسبت به کل ثالث پورتفوي
شرکت ،رشد منفي داشت.
وضعيت مالي شعبه در سال گذشته
چگونه بود؟

شعبه کرج در سال گذشته هيچ گونه
چک برگشتي نداشت و چک در جريان
وصول و فيش نقدي واريز نشده هم در
سيستم جامع نداشتيم .در همين سال،
درص��د وصول ح��ق بيمه ش��عبه کرج،
80درصد بود.
آيا ش�عبه کرج قراردادهاي بزرگ

بيمهاي هم دارد؟

بله .در سال گذشته شعبه کرج موفق
ش��د براي اولينبار کل عمليات بيمهاي
سازمان ملي استاندارد در سراسر کشور
را طي يک قرارداد ،جذب شرکت کند.
از ديگ��ر بيمهگ��زاران بزرگ ش��رکت
که توسط اين ش��عبه جذب شده است
ميت��وان ب��ه کان��ون مهندس��ان کرج،
شيريني و شکالت فرند و پرند و سازمان
نظام پزشکي استان البرز اشاره کرد.
به نظر شما رمز موفقيت جنابعالي
در زمان سرپرستي شعبه کرج چه بود؟

تمامي کارکنان شعبه کرج در تعيين
و تشخيص ريس��ک دقت بسيار زيادي
داشتند و ريسکهاي مناسب را انتخاب
ميکردند .براين اساس ،از يک پورتفوي
کيف��ي مورد قبول در س��طح بازار بيمه
استان البرز برخوردار هستيم.
در همين راستا و با تاکيد بر انتخاب
مناسب ريسک در هنگام جذب پورتفوي
از سوي شعبه کرج ،تاکنون خوشبختانه
خسارت بزرگي نداشتهايم.
به طور کل��ي از نظر جذب پورتفوي،
رش��د بيمه البرز در س��طح استان البرز
از ساير ش��رکتها بيشتر بوده و از نظر
کيفي هم توانس��تيم بيمهگزاران کيفي

شعبه کرج بهطور منظم با نمايندگان
خود جلس��ات همفکري تشکيل ميداد
که دراين جلس��ات به بررسي وضعيت
بازار استان البرز ميپرداختيم .همچنين
کميته بازاريابي متش��کل از معاونهاي
مختل��ف ش��عبه ،رئيس انجم��ن صنفي
نمايندگان بيمه البرز در اس��تان البرز و
سه تن از نمايندگان با پورتفوي مناسب
بهمنظور جذب مشتريان جديد و حفظ
بيمهگزاران فعلي تشکيل داده بوديم.
در ي��ک کالم ،رس��يدگي ب��ه موق��ع
به خس��ارت ،تکريم ارب��اب رجوع ،ارائه
خدمات مورد نياز ارباب رجوع حتي در
س��اعات غيراداري و ايام تعطيل و پاسخ
به اس��تعالمات نرخ و شرايط نمايندگان
و کارگزاران در س��ريعترين زمان ممکن
حتي در س��اعات غيراداري رمز موفقت
شعبه کرج است.
وضعيت ش�عبه کرج در سالجاري
چگونه بود؟

خوش��بختانه ط��ي س��ه ماه��ه اول
س��الجاري ح��دود 236درص��د رش��د
داش��تيم بهطوريک��ه  150ميـليــ��ارد
ريال حق بيمه جذب کرديم که اين رقم
55درصد از حق بيمه صادره پيشبيني
شده شعبه را در سالجاري محقق کرده
است.
در پايان اگر مطلبي داريد بفرماييد.

رمز موفقيت ش��عبه کرج اس��تفاده از
تجربيات گذشته و به روز بودن اطالعات
فني در زمينه صدور و خسارت ،همراهي
و همفکري کارکنان بود که جا دارد در
همين ج��ا از هم��کاران و نمايندگان و
کارگزاران همکار ش��عبه کرج تش��کر و
قدرداني کنم.
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جهانديده،نماينده شيراز:

بيمه البرز شأن و جايگاه واقعي نمايندگان و کارگزاران را حفظ کرده است
سالجاري چقدر بود؟

جهاندي�ده ،يکي از نماين�دگان موفق
شرکت است که سيماي البرز با وي گفت
و گويي انجام داده است که ميخوانيد.
از چه زماني همکاري خود را با بيمه
البرز شروع کرديد؟

شروع همکارياينجانب با بيمه البرز از
تير ماه سال  90بود.
رمز موفقيت شما چيست؟

همانط��ور ک��ه مس��تحضريد ،صنع��ت
بيمه يک صنعت با بازار بس��يار گس��ترده
و وس��يع اس��ت بگون��هاي ک��ه تقريبا در
تمام��ي مش��اغل ،حرفهها و کااله��ا نياز
مب��رم به بيمه حس ميش��ود ل��ذا دراين
راس��تا با افزايش رضايتمندي بيمهگزاران
ب��ه ويژه در بخش خس��ارت که دغدغه و
نگراني اصلي آنهاس��ت ميتوان سهم قابل
مالحظ��هاي از بازار را ب��ه خود اختصاص
داد.
نحوه بازاريابي شما چگونه است؟

به نظر من ،ش��خصيتها و فرهنگهاي
مختل��ف در کش��ور باي��د م��ورد توج��ه
ق��رار گيرد،زي��را ه��ر بيمهگزار ي��ا مدير
ي��ک مجموع��ه ،توق��ع و س��ليقه خاصي
داردبگونهاي که ميتواني��م ادعا کنيم به
ازاء هر بيمهگزار يک روش بازاريابي وجود
دارد .پس با ش��ناخت شخصيت و توقعات
هر فردي ،فن بازاريابي متفاوتي بايد بهکار
گرفته شود .اما درنهايت ميتوان ادعا کرد
که رضايتمندي مش��تري يکي از بهترين
روشهاي تبلي��غ و بازاريابي مداوم و کم
هزينه است.
چگون�ه رضاي�ت مش�تريان خود را
جلب ميکنيد؟

با توجه به افزايش س��طح آگاهي اغلب
اقش��ار جامع��ه در بيمهه��اي بازرگان��ي
که تقريب��ا بهگون��هاي همه اف��راد از آن
بهرهميگيرن��د ،بهوي��ژه در س��الهاي
اخير که فرهنگ خري��د خدمات بيمهاي
بهعنوان يک ضرورت ،نه يک هزينه بيشتر
مورد توجه مردم قرار گرفته است ،داشتن
صداق��ت و رعايت حد اعالي حس��ن نيت
که از اصول اساس��ي فعاليتهاي بيمهاي
اس��ت و همچنين ارائ��ه خدمات مطلوب
و ب��ه موقع ميتوان��د کمک ش��اياني در
افزايش س��طح رضايتمن��دي بيمهگزاران

داش��ته باش��د .تمركز بر عبارت (بهموقع)
ج��اي تأم��ل دارد بهطوري ک��ه مثال در
يک مقايس��ه معمولي ميت��وان خدمات
بيمه در زمان خس��ارت را به اورژانس در
زمان بيماري فرد تشبيه کرد،يعني زماني
که بيمهگزار به م��ا مراجعه ميکند ،تنها
راه خود و رهاي��ي از وضعيتي که بهدليل
وقوع خسارت برايش پيش آمده را کمک
بيمهگر ميداند.
بنابراي��ن ارائ��ه خدمات مناس��ب و به
موقع و س��رويس دهي مورد انتظار در آن
ش��رايط ،بهترين رضايتمندي را بهدنبال
خواهد داشت.

نق�ش بيم�ه الب�رز در کس�ب
موفقيتهاي شما چه بوده است؟

قطعا زمان��ي که يک برند خوش��نام،
خوش سابقه و با کيفيت ،پشتيبان يک
فعال اقتصادي باشد ،نيمياز راه موفقيت
را ب��دون زحمت طي کرده اس��ت زيرا
ديگر نيازي نيس��ت با صرف هزينههاي
زمان��ي ،تبليغاتي و اقتصادي س��عي در
معرفي برند خود و پذيرش آن توس��ط
مشتري کنيم.
پس با به يدک کشيدن نام شرکت بيمه
البرز در شرايط بازار کنوني با وجود بيش
از 25ش��رکت بيمه در کش��ور ،در جذب
بيمهگ��زاران بالق��وه و افزايش همکاري با
بيمهگ��زاران بالفعل کمک ويژه و غيرقابل

انکاري ميکند.
بهوي��ژه آنکه بيمه البرز در س��الهاي
گذش��ته بهصورت متوالي هرس��اله موفق
به کس��ب باالترين س��طح مشتريمداري
و رضايتمندي در بين ش��رکتهاي بيمه
شده است.

تعام�ل بيم�ه البرز با ش�بکه فروش
چگونه است؟

خوش��بختانه ب��ر خ�لاف بس��ياري از
ش��رکتهاي بيمه ،ش��رکت بيم��ه البرز
اهمي��ت و توج��ه خاص��ي براي ش��بکه
فروش قائل اس��ت و شأن و جايگاه واقعي
نماين��دگان و کارگزاران که در خط مقدم
فعاليت در صنعت بيمه هس��تند را حفظ
کرده اس��ت لذا ج��ا دارد در فرصتايجاد
ش��ده مراتب تش��کر و قدرداني خود را از
مدير عامل ،هيئت مدي��ره ،مديريتهاي
فني و کارکنان دلسوز شرکت ابراز کنم.
ب�ه نظر ش�ما تعام�ل بيمه الب�رز با
بيمهگزاران چگونه است؟

در واق��ع وقت��ي يک ش��رکت بيمه که
توانس��ته با ش��بکه فروش خ��ود که نوک
پي��کان ف��روش در صنعت بيمه اس��ت و
ارتب��اط مس��تقيم ب��ا بيمهگ��زاران دارد،
تعامل خوبي برقرار کند ،يقينااين تعامل
با بيمهگزاران ه��م در حد مطلوب و قابل
تحسين خواهد بود.
پورتفوي ش�ما در س�ال گذش�ته و

به لطفايزدمن��ان و همکاري و تعاملي
ک��ه مديريتهاي فني،رياس��ت و معاونان
و کارکن��ان زحمتکش ش��عبه ش��يراز با
شبکه فروش داشته اند ،در سال 1393با
سابقه سه س��اله شروع فعاليت بيمهگري،
پورتف��وي بيش از  50ميليارد ريال جذب
کردم که يک ميلياردو  138ميليون ريال
آن در رشته مهندسي ،پنج ميليارد و 175
ريال آن در رشته مسئوليت 652 ،ميليون
ريال آن در رشته آتشسوزي 19 ،ميليارد
و  492ميليون ريال آن در رشته اتومبيل
و مابقي در رش��ته اشخاص و باربري بوده
است و نسبت خسارت کل در سال 1393
حدود  22/5درصد بود.
در پن��ج ماه��ه اول س��الجاري ني��ز
پورتفوي جذب ش��ده ح��دود 25ميليارد
ري��ال بوده ک��ه حدود ي��ک ميلي��ارد و
400ميلي��ون ريال در رش��ته اش��خاص،
9ميلي��ارد و 130ميليون ريال در رش��ته
اتومبي��ل ،دو ميليارد و  654ميليون ريال
در رشته مسئوليت و يک ميليارد و 800
ميليون ريال در رش��ته مهندسي و مابقي
در رشته آتشسوزي و باربري بوده است.
يک�ي از سياس�تهاي بيم�ه البرز،
افزايش فروش بيمههاي خرد است .شما
در راس�تاياين سياس�ت چگون�ه عمل
کردهايد؟

در کنار فروش بيمههاي کالن و جذب
بيمهگ��زاران عمده ،هر نماينده يا کارگزار
ضمن توجه به سياس��ت شرکت ،خود نيز
ني��از به جذب بيمهگزاران خرد دارد چون
بيمهگزاران بزرگ هم توقعشان از بيمهگر
باالتر اس��ت و هم با توج��ه به رقابتهاي
بس��يار شديد بين ش��رکتهاي بيمه ،هر
لحظه ام��کان از دس��ت دادن آنها وجود
دارد و اگ��ر نماين��ده و کارگ��زار ،فروش
مناسبي در بيمههاي خرد نداشته باشد با
مشکالت و خطر کاهش ناگهاني پورتفوي
مواجه خواهد ش��د .ل��ذا اينجانب دراين
راس��تا س��عي ميکنم از طري��ق فروش و
تمرک��ز ب��ر روي بيمهنامههاي خردي كه
ش��رکت نظر مساعدي در جذب آنها دارد
به فروش بيمههاي خرد هم اقدام کنم.
ادامه در صفحه 4
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در خسارتهاي بيش از  5ميليارد ريالي بيمههاي مهندسي:

پرداخت بيش از  95ميليارد و  668ميليون ريال خسارت بيمههاي مهندسي توسط بيمه البرز
صنع�ت بيمه در س�ال  ۱۳۹۳در رش�ته
 ۱۱۸ميليارد
بيمههاي مهندسي بالغ بر ۶.۸
ريال خسارت پرداخت كرده است.

ب��ه گ��زارش اداره كل رواب��ط عمومي

بيمه مركزي به نق��ل از اداره كلايمني و
پيش��گيري از خسارت ،در سال  ۱۳۹۳در
صنعت بيمه براي رش��ته بيمه مهندس��ي
تعداد  ۱۰۳فقره پرونده خس��ارت با مبلغ

بيش از يك ميليارد ريال تش��كيل ش��ده
كه مجموع ٌا مبل��غ  ۱۰۴۴.۵ميليارد ريال
خسارت پرداخت شده است.
بر اس��اس همين آمار ،در س��ال ۱۳۹۳

تع��داد  ۲۵فقره خس��ارت بي��ش از پنج
ميليارد ريال وجود دارد كه مجموع مبلغ
خسارت پرداختي آن ۸۹۲.۶ميليارد ريال
اعالم شده است.

عملكرد صنعت بيمه در رشته بيمه مهندسي طي  ۵سال اخير

ارقام به ميليارد ريال

سال

حقبيمهتوليدي

خسارت پرداختي

تعداد بيمهنامه(فقره)

تعداد خسارت(فقره)

۱۳۸۹

۱۲۵۶.۸

۳۷۳.۹

۲۳۰۰۶

۴۳۶۹

۱۳۹۰

۱۴۹۸.۳

۵۵۹.۹

۳۰۲۸۱

۴۹۳۸

۱۳۹۱

۱۵۵۲.۴

۴۱۸.۹

۳۰۴۸۷

۵۴۰۷

۱۳۹۲

۲۰۳۷.۴

۵۰۰.۳

۲۶۴۹۶

۵۳۲۶

*۱۳۹۳

۳۹۹۱

۱۱۸۶.۸

۶۲۰۲۶

۵۴۸۱

* آمار مقدماتي است .آمار جزئيات خسارتهاي بيش از  ۵ميليارد ريال در رشته بيمهنام ه مهندسي بيمه البرز كه در سال  ۱۳۹۳پرداخت شده است ،بهاين شرح است:
رديف

بيمهگزار

نوع پوشش

خسارت پرداختي (ريال)

شركت بيمه

۱

شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو)

مهندسي (تمام خطر پيمانكاري)

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

البرز

۱۰

شركت روكش آريا پويا (پاركو)

مهندسي (تمام خطر نصب و پيمانكاري)

۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

البرز

۱۱

شركت خاور پالست پويا

مهندسي (ساير)

۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

البرز

۱۸

مشاركت چكاد جنوب  -اوزتاش

مهندسي (تمام خطر نصب و پيمانكاري)

۱۵,۳۴۷,۳۱۰,۰۰۰

البرز

۱۹

مشاركت چكاد جنوب  -اوزتاش

مهندسي (تمام خطر نصب و پيمانكاري)

۲۲,۰۶۱,۸۵۲,۷۲۵

البرز

۲۱

شركت حفاري دانا كيش

مهندسي (ساير)

۳۷,۶۰۹,۴۶۳,۳۰۷

البرز

جمع كل:

بقيه از صفحه 3
آيا در رون�د فعاليت خود و همچنين
تعامل با بيمه البرز مشکل داريد؟

مس��لما در ه��ر فعالي��ت اقتص��ادي با
مش��کالت کوچک يا غير قابل پيشبيني
مواج��ه ميش��ويم که ب��ا کم��ي تأمل و
ريش��ه يابي و در پ��ارهاي اوقات ،تحمل و
کنار آمدن با ش��رايط (مث��ل تحريمهاي
اخير کش��ور که صنع��ت بيمه را هم مثل
س��ايرصنايع تح��ت تأثير خود ق��رار داد)
ميتوان به آنها فائق آمد اما خوش��بختانه
با مصوب��ات و تصميمات به موقع مديران
ارش��د و با تجرب��ه و دلس��وزي کارکنان،
تاکنون مش��کل خاص و غير قابل حلي با
شرکت بيمه البرز نداشتهام.
مطلب ديگر اينكه ب��ا وجودي که جاي
بسي افتخار اس��ت که بيمه البرز نرخهاي
فن��ي و کارشناس��انه به بيمهگ��زاران خود
اع�لام ميکند و به ه��ر قيمتي اق��دام به

جذب پورتف��وي نميکند ،اما ب��ا توجه به
رقابتهاي ناس��المايجاد ش��ده و افزايش
تعداد نمايندگان شرکتهاي بيمه و رعايت
نکردن اخالق حرفهاي برخي از بيمهگران،
شرايط جذب پورتفوي و حفظ بيمهگزاران
دشوارتر شده است ،لذا اگر شرايطي فراهم
ميش��د که باعث افزايش حدود اختيارات
سرپرس��تان و روساي ش��عب ميشد تا با
توجه به ش��ناختي که از منطقه و اس��تان
دارند سريعتر تصميم گيري و اقدام کنند،
بهنظر ميرس��د هم س��رعت اع�لام نرخ و
شرايط به بيمهگزاران افزايش مييافت،هم
در عملکرد نمايندگان و ش��عب رشد قابل
مالحظهاي بوجود ميآمد.

به نظر ش�ما چگونه ميتوان مردم را
به خريد بيمهنامه ترغيب کرد؟

نميت��وان گف��ت ف��روش بيمهنامه کار
آس��اني اس��ت چون بيمه نوع��ي خدمت
اس��ت و نميتوان آن را مث��ل يک کاال در

95.668.626.032

ويترينگذاش��ت و با رن��گ و لعاب و ظاهر
زيب��ا و جذاب آن را فروخ��ت ،اما ميتوان
با ش��ناخت و تس��لط کامل بر رش��تههاي
مختل��ف بيم��هاي و داش��تن ب��ازار هدف
مشخص و برنامهريزي هدفمند مردم را به
خريد ترغيب کرد .متأسفانه گاهي مشاهده
ميکنيم که فروش��نده بيمه در پاس��خ به
س��والها و ترديدهايي که براي مش��تري
پي��ش آمده ي��ا اطالعات��ي که م��ورد نياز
بيمهگزار است تا براي خريد بيمهنامه قانع
شود ،ناکام ميماند يا اطالعات ناصحيح در
اختيار مشتري قرار ميدهد و او را در مقابل
خريد مردد و بدبين ميکند ،پيشنهاد بنده
براي ترغيب مشتري به خريد بيمهنامه در
دو مطلب خالصه ميشود:
اول آنک��ه اطالع��ات ب��ه روز ،کامل و
قانع کنن��ده از بيمهنامه قابل عرضه خود
داش��ته باش��يم بهگونهاي که حتي زماني
که در مقام مقايس��ه با بيمهنامه مشابه در

شرکتهاي رقيب قرار ميگيريم ،قابليت
دف��اع و بيان محاس��ن بيمهنام��ه خود را
داش��ته باش��يم به جاياينک��ه بخواهيم
شرکت رقيب را تخريب کنيم.
ثاني��ا هدفمان فقط ف��روش بيمهنامه و
دريافت کارمزد نباش��د و از زاويه ديگر هم
به ف��روش خود بنگريم و ش��رايط و منافع
بيمهگ��زار و مزيته��ا و آرامش��ي را که با
خريد بيمهنامه ميتوانيم به او هديه بدهيم
مد نظر قرار دهي��م .به عقيده من هر وقت
بتوانيم بهاين ديد به ش��ريک تجاري خود
که همان بيمهگزاران خرد و کالن خودمان
هستند بنگريم ،پروردگار متعال هم درهاي
رحمت بيشتري به روي ما ميگشايد.
در پاي��ان ،از فرصتي که در اختيار من
قراردادهايد کمال س��پاس و تشکر را دارم
و آرزوي س�لامتي آرامش و برکت را براي
تمامي کارکنان و نمايندگان بيمه البرز از
خداوند متعال دارم.
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رئيس هيأت مديره در مجمع عمومي:

موفقيتهاي بيمه البرز شايسته قدرداني است

مجمع عمومي عادي س�اليانه شركت
بيمه البرز براي س�ال مالي منتهي به 29
اس�فند ،1393روز سه شنبه  26خرداد
 1394برگزار و به ازاي هر سهم  46ريال
سود بين سهامداران تقسيم شد.

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ي ،در مجمع
عمومي عادي س��اليانهاين ش��ركت كه به
رياس��ت محمدرضا تقواي��ي ،رئيس هيات
مديره بيم��ه البرز و با حضور سيدرس��ول

تاج��دار،مديرعامل و ناي��ب رئيس هيات
مديره و بيش از 92درصد از سهامداراناين
شرکت ،برگزار ش��د ،عملكرد هيات مديره
و صورته��اي مالياين ش��ركت در س��ال
مالي منتهي به  ۲۹اس��فند  ۱۳۹3از سوي
صاحبان سهام حاضر در جلسه تصويب شد.
همچني��ن دراين مجمع ،س��ود خالص
اين شركت در س��ال مالي منتهي به ۲۹
اسفندماه سال  ۱۳۹3معادل 510ميليارد

و  302ميلي��ون ريال اعالم ش��د كه پس
از كس��ر ذخاي��ر و اندوختهه��اي الزم و
400ميليارد ريال بابت افزايش س��رمايه
که قرار اس��ت تا پايان ش��هريور امس��ال
انجام شود 46 ،ريال به ازاي هر سهم بين
سهامداران توزيع شد.
بر اس��اس گزارش هيات مديره ،شركت
بيم��ه البرز در س��ال گذش��ته  14هزار و
391ميليارد و 232ميليون ريال حق بيمه
توليد كرده و  7هزار و  361ميليارد و 323
ميليون ريال خسارت پرداخت كرده است.
رئيس هيات مديره بيمه البرز که رياست
مجمع عادي س��الجارياين ش��رکت را
برعهده داشت در ابتداي برگزاري جلسه
مجمع ،گف��ت :بيمه البرز خوش��بختانه،
سال گذشته يکي از موفقترين سالهاي
حيات خود را پشتسر گذاشت و با رشد
 63درصدي توليد حق بيمه ،در بازارهاي
رقابت��ي ش��ديد ،يکي از ش��اخصترين و
موفقترين س��الهاي فعالي��ت خود را به
صنعت بيمه عرضه کرد.
محمدرض��ا تقواي��ي،ادام��ه داد :واقعا
جاي خوشحالي دارد که شما سهامداران

محت��رم در چني��ن ش��رکتي ب��ه اتفاق
کارکن��ان آن،ايـ��ن س��ال پرموفقيت را
پشتسرگذاشتيد.
رئيس هي��ات مديره بيمه البرز تصريح
ک��رد :ش��اخصهاي برت��ري بيم��ه البرز
همچ��ون رتب��ه اول مش��تريمداري در
بين تمامي بانکها و بيمهها ،س��رعت در
پرداخت خس��ارت ،موفقي��ت در فناوري
اطالعات ،افزايش س��هم بازار و مقبوليت
بين بيمهگزاران شايسته قدرداني است.
وي در عيـ��ن ح��ال تاکي��د ک��رد:
دو سياس��ت مهـ��م مش��تـريمداري و
افزايش س��هم ب��ازار ب��ا تاکيد ب��ر مانده
عملياتي ،همچون س��الهاي گذشته جزو
سياس��تهاي راهبردي س��الجاري بيمه
البرز اس��ت که اميد استاين سياستها با
موفقيت اجرا شوند.
رئيس هيات مديره بيمه البرز همچنين
از افزاي��ش س��رمايهاين ش��رکت تا پايان
شهريورماه س��الجاري خبر داد و گفت:
بدين ترتيب ،س��رمايه شرکت بيمه البرز
از 3ه��زار و  600ميليارد ريال به  4هزار
ميليارد ريال افزايش خواهد يافت.

گزارش تصويري مراسم امضاي تفاهمنامه ميان بيمه البرز و فدراسيون تنيس روي ميز
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خسارتهاي مبهم چگونه مديريت شوند
مجتبي قمري گل  -سرپرست منطقه  2بيمه البرز

در کن�ار اص�ول حاک�م برقراردادهاي
بيمه ،قواني�ن و مقررات فراواني نيز مانند
قان�ون بيم�ه در کن�ار ش�رايط عمومي و
خصوصي بيمهنام�ه و الحاقيههاي صادره
در ه�ر رش�ته بيم�هاي ،نح�وه رفت�ار و
تعهدات بيمهگران و بيمهگزاران را نسبت
به يکديگر تعيين ميکند.

اثرات مس��تقيم رفتار شرکتهاي بيمه
از دو جه��ت قابل اهميت اس��ت اول آنکه
بهمنظور حف��ظ جايگاه ش��رکت بيمه در
ش��رايط کنوني اقتصادي و رقابت س��خت
ش��رکتها در بازار بيمه کشور ،تصميمات
متخ��ذه بايد کمترين اثر منفي را بر فضاي
ذهني و اعتماد جامعه داش��ته باشد چون
از بين رفتن اعتماد مردم اثرات س��وء بلند
م��دت براي ش��رکت بيمه خواهد داش��ت
ضمناينکه منافع ش��رکت و س��هامداران
نيز بايد تامين شود.
با تمام حساسيتها و ويژگيهاي مذکور،
پ��س چرا بعض��ي از بيمهگران ب��ا انبوهي
از پروندهه��اي خس��ارت داراي اختالف با
بيمهگزار مواجه هستند که بسياري از آنها
منتج به شکايت بيمهگزاران يا زيانديدگان
در محاک��م قضائ��ي و محکوميت ش��رکت
بيم��ه ميش��ود يا چ��را باوج��ود خدمات
فراوان شرکتهاي بيمه ذهنيت مثبتي در
جامعه و حتي متوليان اداره جامعه (دولت،
مجلس ،دس��تگاههاي قضائي) نس��بت به
شرکتهاي بيمه وجود ندارد .پاسخ بهاين
سؤال را ميتوان از زواياي مختلف و با ارائه
داليل فراوان بيان ک��رد اما دراين مختصر
صرف��ا" به گوش��هاي از يک��ي از عوامل آن
اشاره ميشود:
تمام��ي اقش��ار جامعه (اع��م از حقيقي
و حقوق��ي (واحدهاي تولي��دي ،خدماتي
بازرگان��ي) به نوع��ي بهص��ورت اختياري
يا اجب��اري از خدمات صنع��ت بيمه بهره
من��د ميش��وند و در چند س��ال گذش��ته
ني��ز با افزايش مخاط��رات جامعه و آگاهي
مردم از خدمات بيمهگ��ران ،روز به روز بر
دامنه آن افزوده ميش��ود ل��ذا ميتوان از
صنعت بيمه ب��ه عنوان يکي از متنوعترين
و تخصصيتري��ن بخشه��اي کش��ور نام
ب��رد .از طرف��ي ،همين ام��ر اقتضا ميکند
بيمهگران خطرات فراوان��ي که واحدهاي
مختل��ف اقتص��ادي کش��ور ب��ا آن روبرو

هستند را شناس��ايي و بيمهنامه مورد نياز
با پوش��شهاي الزم را ارائ��ه دهند و نقش
پش��تيبان و تضمينکنن��ده آرام��ش را به
خوبيايفا کنند اما طبيعي اس��ت به لحاظ
تنوع زياد مشاغل و حوادث گوناگونايجاد
شده ،درتحت پوشش بودن حادثهاي خاص
اختالفي بي��ن بيمهگر و بيمهگزار به وجود
آي��د واين در حالياس��ت کهاين ابهامات با
مراجعه به ش��رايط عموم��ي وخصوصي و
قوانين بيمه نيز بهصورت ش��فاف و صريح
قابل برطرف ش��دن نيست (بهعنوان مثال
اثبات رعايت اصل حسن نيت بيمهگزار در
ابتداي قرارداد) ب��ه عبارتي بهزعم بيمهگر
خس��ارت غي��ر قاب��ل پرداخت و ب��ه زعم
بيمهگزار قابل پرداخت است بنابراين چاره
کار چيس��ت و نحوه برخورد ش��رکتهاي
بيم��ه ب��ا م��وار د اينچنيني (ک��ه کم هم
نيستند) چگونه بايد باشد:
ازآنجا که بزرگترين سرمايه شرکتهاي
بيم��ه و پش��توانه مديران ارش��د آن براي
اجراي سياس��تهاي کالن شرکت ،نيروي
انس��اني بهويژه کارشناسان خالق ،صاحب
نظ��ر ،متخصص و پايبند به اصول حرفهاي
اس��ت به نظر ميرس��داين کارشناسان با
تجرب��ه که پروندهه��اي فراواني را در طول
عمر کاري خود رس��يدگي کرده و با تعداد
زي��ادي از پروندههاي مبهم مواجه بودهاند
و دراي��ن زمين��ه مباح��ث فراوان��ي نيز با
بيمهگزاران و زياندي��دگان انجام داده اند
همواره براين باورند به جز موارد قطعي که
تخلف و سوء اس��تفاده بيمهگزار به همراه
مس��تندات الزم در دسترس است در ساير
موارد به دليل اش��کاالت ساختاري موجود

و ن��گاه و ذهنيت مراج��ع تصميمگيري به
ش��رکتهاي بيمه (قوه قضائيه ،نمايندگان
مجل��س ،ني��روي انتظامي ،کارشناس��ان
دادگس��تري ،کارشناس��ان ادره کار و)...
ام��کان دف��اع از حقوق ش��رکت نيس��ت،
بهترين تصميم براي حفظ منافع ش��رکت
بيم��ه و جلوگيري از زيان بيش��تر تعامل با
بيمهگزار در چارچوب تعيين شده قرارداد
و استفاده از قدرت چانه زني با بهکارگيري
مستندات موجود اس��ت به گونهاي که در
انتها ،منافع هر دو طرف تامين شود.
بيش��ک اين الگوي رفتاري نس��بت به
مراجع��ه به محاک��م براي رف��ع اختالفات
موجود داراي محاس��ن بيش��تري است از
قبيل:
 -1حفظ منافع م��ادي بيمهگر ،چرا که
آراي بيش��تر محاکم به نفع ش��رکتهاي
بيمه نيس��ت .درصورتيکه با اس��تفاده از
اص��ل داوري و تعامل با بيمهگ��زار ،امکان
تعديل مبالغ خسارت وجود دارد.
 -2حفظ نگاه مثبت جامعه و بيمهگزاران
به ش��رکت بيم��ه و خارج نش��دن س��بد
پورتفوي بيمهگزار و ترغيب ساير همکاران
حرفه خود به درياف��ت خدمات بيمهاي از
شرکت مورد نظر
 -3ش��بکه فروش شرکت و کارگزاران با
اطمينان ازايف��اي تعهدات بيمهگر و جلب
رضايت بيمهگزار از اعتماد به نفس و انگيزه
باالتري در حرفه خود برخوردار ميش��وند
که نتايج آن دربلند مدت مشهود است.
نکت��ه بس��يار مه��م دراينب��اره ،نقش
کارشناس��ان بيمه در نحوه رسيدگي است
چرا ک��ه صرفا کارکناني که روحيه برخورد
مسوالنه در آنها وجود دارد و از تجربه کافي
و اختيار الزم نيز برخوردار هس��تند ،امکان
مديري��ت چنين پروندههاي��ي را با رويکرد
حفظ منافع شرکت و مشتري دارا هستند
اميد اس��ت با ش��ناخت عميق نسبت به
ثمرات تصميمگيريهاي س��ريع و بهموقع
بيمهگ��ران ،نگرانيه��اي بيم��ورد جامعه
از صنع��ت بيمه رفع و ج��اي آن را اعتماد
و آرام��ش ف��را بگي��رد دراين بي��ن توجه
خاص مديران ش��رکتهاي بيمه به جلب
رضايتمندي کارکنان و رفع نيازهاي مادي
و معنوي آنها نقش بهس��زايي در دستيابي
بهاين امر مهم دارد.

سيماي

رئيس كل بيمه مركزي خبر داد

نظارت مالي بر عملكرد
شركتها اولويت اصلي
بيمه مركزي است

رئي�س کل بيمه مرک�زي گفت :امر
نظارت متناس�ب با شرايط بازار است و
بازار صنعت بيم�ه هرگاه به بلوغ كافي
برس�د طبيعتا نظارت خيلي محدود و
منحصر به فرد خواهد شد.

ب��ه گ��زارش اداره كل روابط عمومي
بيمه مركزي ،محم��د ابراهيم امين در
نشس��ت س��نديكاي بيمهگرانايران با
بياناين مطلب افزود :در حالت مطلوب
دغدغه نهاد ناظر تنها كنترل حاش��يه
توانگري ش��ركتهاي بيمه اس��ت تا در
هر مقطع زماني ،تواناييايفاي تعهدات
آنها را زير نظر داش��ته باشند .وي افزود
ريسك عملياتي در ش��ركتهاي بيمه
ميتواند بحرانآفرين باشد و مشكالتي
ب��راي بيمه گ��ذاران ،دول��ت ،جامعه و
مملكت پديد آورد.
رئيس كل بيمه مركزي با تاكيد براين
نكته كه مديران عهدهدار اداره ش��ركت
بايد اص��ول ،چارچوب ،ضوابط و مقررات
بنگاهداري را رعايت كنند ،تصريح كرد:
مش��كالت ش��ركتهاي بيمه در حوزه
پرداخت خس��ارات پيش از آنكه ريش��ه
در ريسكهاي سياسي و مقرراتي داشته
باشد مربوط به ريسك عملياتي است.
امين با اش��اره بهاين كه يك شركت
بيم��ه در هن��گام ارزياب��ي ريس��ك در
چارچ��وب ضواب��ط ش��ناخته ش��ده
بينالملل��ي بايد ح��ق بيمهه��ا را بين
خسارتهاي دوره و ذخاير آتيه تقسيم
كن��د و ذخاي��ر كاف��ي را در چارچوب
مق��ررات وض��ع ش��ده در صورتهاي
مالي خود لح��اظ كند ،اظهار داش��ت:
اگر مديران يك ش��ركت بيمهاي بدون
رعايت مقررات و ضوابط ش��وراي عالي
بيمه و گرفتن ذخاير كافي ،صورتهاي
مال��ي خ��ود را آراي��ش كنن��د در واقع
تعهدات آت��ي و درآمدهاي آتي خود را
پيش خور كرده اند.
وي ب��ا تش��ريحاي��ن فرآين��د غلط،
تصريح كرد:اين ش��ركتها منابعي كه
بايد بهص��ورت ذخاي��ر در صورتهاي
مالي مطرح ش��ود بهعنوان هزينه لحاظ
نميكنند و درنهايت سود موهوم توزيع
ميكنند.
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سيماي

مشتريمداري و سهيم کردن بيمهگزار در سود عدم وقوع خسارت
مليکا فيروزي  -غالمرضا شايستهفر  -دکتر رضا افقي
قسمت دوم و پاياني
محاسبات مربوط به بيمهنامه  Dبا مقدار ذخيره 28.874.691.809/6945
سن

پوشش (مزاياي فوت)
به ازاي يك ريال
حق بيمه

=premium
(11/)0.08*Reserve

=premium
0.08*Reserve

ميزان پوشش عمر از
هر سهم  8درصدي

ميزان پوشش
عمر از  8درصد
Reserve

25

29.42

209,997,759

2,309,975,345

6,178,134,058

67,959,474,643

26

28.07

209,997,759

2,309,975,345

5,894,637,084

64,841,007,928

27

26.74

209,997,759

2,309,975,345

5,615,340,065

61,768,740,719

28

25.42

209,997,759

2,309,975,345

5,338,143,024

58,719,573,264

29

24.12

209,997,759

2,309,975,345

5,065,145,938

55,716,605,316

30

22.86

209,997,759

2,309,975,345

4,800,548,762

52,806,036,382

31

21.64

209,997,759

2,309,975,345

4,544,351,496

49,987,866,461

32

20.47

209,997,759

2,309,975,345

4,298,654,119

47,285,195,308

33

20.18

209,997,759

2,309,975,345

4,237,754,769

46,615,302,458

34

19.08

209,997,759

2,309,975,345

4,006,757,234

44,074,329,578

35

18.02

209,997,759

2,309,975,345

3,784,159,610

41,625,755,713

قسمت اول اين مقاله در سيماي البرز
شماره  115منتشر شده بود.

بعد از محاس��به ميزان س��قف پوشش
بيمهنام��ه عم��ر از مح��ل ه��ر بيمهنامه
مهندس��ي ،ميتوان تع��داد بيمهنامههاي
عم��ر قابل صدور در هر گروه س��ني را با
توجه به درخواست بيمهگزار محاسبه كرد.
حالت ديگر آنكه ميتوان در مناقصات و
قبل از صدور بيمهنامه ميزان اين پوشش
را اعالم ك��رد و بعد از صدور بيمهنامه در
بخ��ش ش��رايط خصوص��ي بيمهنامه اين
م��ورد را ذكر كرد كه درصورت اس��تعالم
عدم خس��ارت بيمهگزار بعد از يك سال
يا يك ب��ازه زماني معين ،اي��ن جايزه به
بيمهگزار تعلق خواهد گرفت.
نتايج

مزایای  CRMبرای شرکتهای بیمه:

مزایایی ک��ه مدیریت روابط مش��تری
برای شرکتهای بیمه دارد را میتوان به
دو گروه مزایای س��ختافزاری ،که شامل
افزای��ش درآمد و کاهش هزینههاس��ت و
مزایای نرمافزاری که افزایش رضایتمندی
مشتری است ،تقسیم کرد؛
 افزای��ش درآم��د؛ ش��رکتهای بیمهمیتوانند از طری��ق افزایش حجم فروش
درآمد خود را افزای��ش دهند .روشهای
افزایش حجم فروش که به کمک CRM
صورت میگیرد عبارتند از:
کسب مشتریان جدید
تش��ویق مش��تریان کنونی به خرید

بیشتر بیمهنامه
تش��ویق مش��تریان ب��ه خری��د
بیمهنامههای جدید
حفظ مشتریان برای مدت طوالنیتر
انج��ام برخ��ی خدم��ات توس��ط
شرکتهای بیمه به صورت مجانی
کاهش هزینه
کاهش هزین��ه در بخشهای گوناگون
از جمله خدمات ،بازاریابی و فروش روی
میدهد.
در بخش خدمات
کاهش زمان پاسخگویی
بهب��ود هماهنگ��ی بی��ن واحدهای
پشتیبانی و بخش فروش
افزای��ش کارای��ی هزین��ه از طریق
استفاده از کانالهای جدید مثل E-mail
در بخش بازاریابی

درک بهت��ر از مش��تری و ب��ازار
شرکتهای بیمه
تقس��یم بندی مناس��ب بازار ،قیمت
واگذاری و جایگاهیابی مناسب محصول
بهبود هدفگذاری
ش��ناخت بیمهنامههایی که بیش��تر
مورد نیاز است
در بخش فروش

مرور آسان اطالعات مشتری قبل از
ایجاد ارتباط با او جهت فروش و یا تمدید

بیمهنامه
استفاده از کانالهای فروش ارزان
پیشنهادهای فروش اتوماتیک
با روش��ی که ما در ای��ن مقاله معرفی
کردی��م ،ب��ه دلی��ل دخال��ت دادن خود
مش��تری در کنترل خسارتها و تشویق
وی ب��ا اعطای جای��زه ص��دور بیمهنامه
عم��ر جدید ،میت��وان در راس��تای این
اه��داف حرکت ک��رد تا بیمهگ��زار برای
تمدی��د بیمهنامهه��ا و همچنی��ن صدور
بیمهنامهه��ای جدید با ش��ركت ترغيب
شود.
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بيمه البرز
باز هم در عاليترين
سطح توانگري مالي
قرار گرفت

ب�ر اس�اس اعلام بيم�ه مرك�زي
جمهوري اسلامي ايران ،شركت بيمه
الب�رز س�ال  ۱۳۹۳ني�ز در باالتري�ن
سطح توانگري مالي شركتهاي بيمه
قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي و بينالملل
بيم��ه الب��رز ،براس��اس اع�لام بيم��ه
مرك��زي ،بيم��ه البرز در س��طح يك
توانگ��ري و وضعيت مطلوب قرار دارد.
نس��بت توانگري مالي سطح يك برابر
۱۰۰درصد و بيشتر است.
بنا بر اين گزارش شركتهاي داراي
توانگري مالي ،شركتهايي هستند كه
براي ايفاي تعهدات خود در مقابل بيمه
گزاران از توانايي كافي برخوردارند.
اين گزارش حاكي اس��ت بيمه البرز
در س��ال  ۱۳۹۲و  ۱۳۹۱نيز توانست
س��طح يك توانگري مال��ي را در بين
شركتهاي بيمه كسب كند.
بنابر آييننامه ش��ماره  ۶۹ش��وراي
عالي بيم��ه توانگري مالي موسس��ات
بيمه داراي پنج س��طح است كه سطح
ي��ك باالترين س��طح توانگ��ري مالي
بيمهگر بهشمار ميآيد.
برهمين اساس و در راستاي اجراي
آييننام��ه توانگري مالي ،بيمه مركزي
با اعالم س��طوح توانگري ش��ركتهاي
بيمه ،به عموم هموطنان و بيمهگزاران
توصيه كرده اس��ت به س��طح توانگري
مال��ي ش��ركتهاي بيمه كه از س��وي
بيمه مركزي تائيد و اطالع رساني شده
بهعنوان معيار اصل��ي انتخاب بيمهگر
خود توجه كرده و در عين حال از توجه
ب��ه س��ابقه فعاليت و گس��تره خدمات
هر ش��ركت بيمه و نحوه رس��يدگي و
پرداخت خسارت در شركت هاي بيمه
غفلت نكنند.
بر اس��اس اين گزارش ،شركت بيمه
البرز در س��ال  ۱۳۹۲س��رمايه خود را
از مبل��غ ۶۰۰ميليارد ري��ال به 3هزار
و  ۶۰۰ميلي��ارد ري��ال افزاي��ش داد و
بدي��ن ترتي��ب به بزرگترين ش��ركت
بيمه خصوصي كشور از لحاظ سرمايه
تبديل شد.
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از سوي بيمه البرز انجام گرفت

پرداخت بيش از هفت ميليارد ريال خسارت
به زيانديدگان يک حادثه رانندگي

بيم�ه الب�رز درپ�ي واژگون�ي ي�ک
دس�تگاه خودرو پژو پ�ارس ،مبلغ هفت
ميلي�ارد و  121ميلي�ون و 300هزار ريال
ب�ه زياندي�دگان اي�ن حادثه خس�ارت
پرداخت کرد.

به گ��زارش روابط عموم��ي بيمه البرز،

درپ��ي واژگوني يک دس��تگاه خودرو پژو
پارس و کش��ته شدن س��ه نفر و مجروح
ش��دن س��ه نفر ،بيمه البرز بيش از هفت
ميليارد ري��ال از مح��ل بيمهنامه ثالث و
سرنش��ين ب��ه بازماندگان حادث��ه مذکور
خسارت پرداخت کرد.

انتصابات
تـعـدادي از همكاران طي ماه گذشته
به س�متهاي جدي�د منصوب ش�دند.
ب�ا آرزوي توفي�ق براياي�ن هم�كاران،
اساميآنان به اين شرح اعالم ميشود.

* سيدجواد گلداني ،رئيس شعبه بوشهر
* رض��ا صالح��ي ،با حفظ س��مت قبلي،
سرپرست شعبه حافظ
* سياوش رادمهر ،رئيس شعبه کرج
* سيد فخرالدين موسوي ،رئيس شعبه اروميه
* محمود زارعيان ،رئيس شعبه نمونه
رضا احساني ،رئيس شعبه سمنان
* حس��ين نصرالهزاده جيرندهي ،رئيس
شعبه ونک

* حميدرضا آجرلو ،رئيس شعبه دماوند
* ستار جمشيدي ،رئيس شعبه بندرامام
* محسن شريفي ،رئيس شعبه عسلويه
* محمد رهنما ،معاون مدير حسابرس��ي
داخلي
* ابوالفضل اكبري ،معاون خسارت شعبه
اكباتان
* حسين جوادي ،معاون پشتيباني شعبه
فلسطين
* مجي��د ش��ريفي ،معاون صدور ش��عبه
فلسطين
* احم��د شاهپس��ند ،مع��اون بازاريابي و
نظارت بر نمايندگان شعبه بهارستان

بازنشستگان
تع�دادي از هم�كاران ش�ركت پ�س
از تلاش و خدم�ت صادقانه ب�ه افتخار
بازنشس�تگي نائل ش�دند .براي ايشان
آرزوي سلامتي و موفقي�ت در تمام�ي
مراحل زندگي را داريم.

* ابراهيم توکلي کودهي
* محمد قاسم مرادي
* اسداهلل چزانيشراهي
* غالمحسن عبدالخالقي كرهرودي
* محمد حصاري

تسليت به همكار
با نهايت تأس�ف مطلع شديم همكاران
زير ،در غم از دست دادن عزيزان خود
به س�وگ نشس�تهاند .براي عزيزان از
دس�ت رفته طلب مغفرت الهي و براي
بازمان�دگان آرزوي صب�ر و ش�كيبايي
داريم.

* آقاي اماناهلل اورعي ،همکار بازنشسته،
در غم از دست دادن خواهر
* آقاي حس��ن رئيس دانايي ،در غم از
دست دادن پدر
* خان��م پروين نجار ،در غم از دس��ت
دادن مادر
* آقاي س��يد مهدي مظفري ،در غم از
دست دادن مادر

* آقاي محمد مرشدلو ،در غم از دست
دادن پدر
* خانم زينب ابراهيمي ،در غم از دست
دادن برادر
* آقاي فرجاله ش��ريفي اسدي ملفه ،در
غم از دست دادن پدر
* آق��اي محمد رهنما ،در غم از دس��ت
دادن پدر
* خانم س��خايي ،در غم از دست دادن
پدر
* آقاي علي علمداري ،در غم از دس��ت
دادن مادر
* آقاي فرحزادي ،در غم از دست دادن
برادر

سيماي

قدرداني اداره کل گمرک از شعبه اردبيل

مدي�ر کل گم�رکات اس�تان اردبيل از
شعبه اردبيل قدرداني کرد.

به گ��زارش روابط عموم��ي ،مديرکل
گمرکات اس��تان اردبيل با ارسال نامهاي
ب��ه اداره کل ام��ور اداري و رف��اه گمرک

جمـهوري اســـالمي از رضــايتمنـــدي
حداکث��ري کارکنان ش��اغل در گمرکات
اس��تان اردبيل از نحوه ارائه خدمات بيمه
الب��رز خب��ر داد و تماي��ل آن اداره را ب��ه
تمديد قرارداد با بيمه البرز اعالم کرد.

قدرداني سازمان اتوبوسراني مشهد از بيمه البرز
س�ــازمان اتــوبــوسراني مشـهد
از بـيـم�ه الب�رز به خاطر ارائ�ه بهترين
خدمات بيمهاي بهاين س�ازمان قدرداني
کرد.

اي��ن گ��زارش حاکي اس��ت س��ازمان
اتوبوسران��ي ت��ا کنون بي��ش از دو هزار
بيمهنام��ه امي��د آفري��ن از بيم��ه الب��رز
خريداري کرده است.

تاسيس کانون انجمنهاي صنفي کارفرمايي نمايندگان

کان�ون سراس�ري انجمنه�اي صنفي
کارفرمايي نمايندگان بيمه البرز تأسيس
شد.

به گزارش روابط عمومي ،جلس��ه مجمع
عمومي کانون سراسري انجمنهاي صنفي
کارفرمايي نماين��دگان بيمه البرز با حضور
نماينده وزارت تع��اون ،کار و رفاه اجتماعي
و اعضاي هيأت مدي��ره انجمنهاي صنفي
نماين��دگان بيم��ه البرز برگزار ش��د و پس

تسليت
جناب آقاي عربي تفتي درگذشت
فرزن�د دلبندت�ان چنان س�نگين و
جانس�وز اس�ت كه به دش�واري به
باور مينش�يند ول�ي در برابر تقدير
حضرت پروردگار چارهاي جز تسليم
و رضا نيستاين ماتم جانگداز را به
ش�ما و خانواده محترمتان تس�ليت
ميگوييم.

تسليت
با نهايت تأسف مطلع شديم همكار
بازنشسته ما آقاي ابراهيم حسن زاده
اوغاني دار فاني را وداع گفتند.
براياين عزيز از دس�ت رفته طلب
مغف�رت اله�ي و ب�راي بازمان�دگان
آرزوي صبر و شكيبايي داريم.

از قرائ��ت اساس��نامه و بح��ث و تبادلنظر
درباره موارد مطرح ش��ده ،اساسنامه کانون
مورد تصويب اعضاي حاضردر جلس��ه قرار
گرفت.اين گ��زارش حاکي اس��ت ،دراين
مجم��ع همچني��ن محمد تقوي ب��ه عنوان
رئيس هيات مديره ،عباس��علي کاوه ،نايب
ري��س هي��أت مدي��ره ،ميثم راس��خ ،دبير
وعضوهي��أت مدي��ره ،اميرمهدي ش��ريفي
ف��ر ،ب��ازرس اصل��ي و ابراهي��م زائراومالي
ب��ه عن��وان ب��ازرس عليالبدلاي��ن کانون
انتخ��اب ش��دند .بنابراين گ��زارش ،جمال
نبات قدس ،مريم عنابس��تاني ،حبيب اهلل
ش��فاف و س��يدمحمدرضا بيکائي از جمله
منتخباناين مجمع براي احراز عنوان عضو
هيات مديره بودند .همچنين زهرا عليپور
و پژمان صبوري خراساني به عنوان اعضاي
عليالبدل هيات مديره انتخاب شدند.

سيماي
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