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خاندوزی خواستار شد: تحول بر مبنای »بیمه گری 
هوشمنـد«

»تحول گرایی« اهرمی برای خروج 
صنعت بیمه از بحران »خودخوری«

مریم کائید
 احسان خاندوزی در روز ملی بیمه صراحتا در خصوص تغییر نگرش در 

صنعت بیمه تاکید کرد.
تاکید او زمانی معنا و مفهوم به خود گرفت که به نظر می رسد ریل گذاری 

صنعت بیمه مقصد دیگری را هدف گرفته است.
تــا پیــش از ایــن نطــق مقــام عالــی وزارت اقتصــاد، ســنگر گیری ها در 
صنعــت بیمــه بــر گســترش بازار فــروش بر خط متمرکز بــود و در یک قالب 
سنتی گسترش ضریب نفوذ بیمه مطابق برنامه توسعه تحریم ها وحبس 
500 میلیــارد دالر ریســک در کشــور از جملــه دیگــر آورده هــای مدیریتــی 
صنعــت عنــوان شــد. اما وزیــر اقتصاد خــط بطالنی بر تمامــی آن نگرش ها 
کشــید؛ او صراحتــا نگرش هوشــمند را مطالبه خــود از صنعت بیمه عنوان 
کرد و خواستار شناسایی مدیران تحول گرا و اتکا هرچه بیشتر نهاد ناظر 

به این مدیران شد.
مدیرانی که هم نیازهای صنعت را بشناســند و هم قدرت تحلیل در 

حوزه آینده پژوهی داشته باشند. 
نیــز   جمهــور  رئیــس  اقتصــادی  معــاون  رضایــی،  محســن  ســوی  از 
نیــز در ســخنرانی خــود بــه دو نکتــه کلیــدی مناســب موضــوع نــرخ هــا و 
 بحــث شــراکت و نظــارت در صنعــت رویدادهــای امــروز صنعــت اشــاره 

کرد. 
بررســی رویکردهــای این دو مقام ارشــد در مهم تریــن رویداد بیمه ای 
تاکیــد  و هدفگــذاری  نگــرش  تغییــر  پیــش  از  بیــش  بــر ضــرورت   کشــور 

دارد. 
صنعت بیمه که متولی مدیریت ریسک در کشور به شمار می رود این 
روزها به شــدت درگیر رقابت و جنگ قیمت در درون خود اســت. مصائب 
تئــوری نمایندگــی کــه مدیــران ارشــد را در تقابــل میــان منافــع زودهنــگام 
صاحبیــن ســهام و خواســته های مشــروع مشــتریان قــرارداده از یک ســو و 
مصائب سندرم صندلی گهواره ای که سازمان های با ساختار عمودی عاری 
از خالقیت را درگیر حواشــی ســاخته از ســوی دیگر ســبب خلق بحرانی به 

نام »خودخوری« در صنعت شده است.
بــا چنیــن رویکردهــای کوتــاه مدتــی، مدیــران نــه تنهــا مجالــی بــرای 
ســرمایه گذاری و نگرش بلند مدت ندارند بلکه از شــرایط تحریم کشــور و 
تجمع ریسک های محبوس داخلی و عدم بهره گیری از سرمایه گذاری های 

ملی در نهادی مانند ایشن ری نیز غافلند. 
بــه نظــر می رســد مطالبــه احســان خانــدوزی و  بــر همیــن اســاس 
از  خــروج صنعــت  بــر  مبنــی  جمهــور  رئیــس  اقتصــادی  معــاون  کدهــای 
بخشــی نگری و روزمرگــی و ارتقــا در شــاخص هــای اقتصــاد ملــی همــراه با  
توجــه و تمرکــز بــر هوشــمند ســازی اخــالق گــرا لــزوم تغییر عاجــل و کامل 
نگرشــی در حــوزه برنامــه ریــزی و اجــرا در صنعــت بیمــه اســت، چراکــه بــا 
وضــع موجــود بازتعریــف مدیریــت ریســک در کشــور بــا ناکارآمــدی مواجه 
را دچــار فرســایش خواهــد  نــام »بیمــه«  بــه  و مفهــوم مولفــه ای   شــده 

کرد.
بایــد توجــه داشــت کــه موقعیــت جغرافیایــی از یــک ســو و حــوادث و 
بالیای طبیعی از ســوی دیگر ســبب شــده که در سال های اخیر بیمه گران 
خسارت های قابل توجهی را متحمل شوند.فرسودگی و استهالک صنایع 
و عدم نوسازی برخی صنایع مادر مانند گروه های پاالیشی و پتروشیمی و 
عدم توجه به ارزیابی صحیح ریسک های تجاری و مالی، زنگ خطری است 

که  می تواند خواب را بر هر بیمه گری حرام کند. 
و کالم آخــر اینکــه تنهــا راه بــرون رفت از چنیــن بحرانی تغییر نگرش 
 و پایــان دادن بــه رونــد رقابــت هــا و برخــی حلقــه هــای ناکارآمــد مدیریتی 

است.

بیســت و هشــتمین همایش ملی بیمه و توسعه با عنوان »نقش صنعت 
بیمه در رونق اقتصادی، با محوریت تحول دیجیتال« دو روز متوالی 1۳ و 14 آذر 
به صورت حضوری)مدیران ارشد صنعت بیمه( و مجازی)سایر عالقه مندان( و با 
برنامه های متنوعی از جمله نکوداشت روز بیمه، انتخاب چهره ماندگار صنعت 

بیمه در سال 14۰۰و... در دانشگاه الزهرا برگزار شد.
حمیــد کردبچــه، رئیــس پژوهشــکده بیمه ایــن همایش را گامی در راســتای 
ترویج فرهنگ بیمه دانست و گفت: همایش های ملی بیمه و توسعه با این سطح 
از ارتباط بین اعضا، کارشناســان و مدیران صنعت در نوع خود بی نظیر و بســیار 
ارزشــمند اســت و بــه دلیل آنکه زمینــه گفت وگوی نظام مند و سیســتماتیک بین 
مخاطبان را فراهم می کند. از جایگاه ویژه ای برخوردار است و با برنامه های متنوع 
تخصصــی و فنــی کــه دارد می تواند در راســتای تحقق اهداف چشــم انداز صنعت 

بیمه و رونق اقتصادی و افزایش کارایی صنعت بیمه بسیار موثر واقع شود.
در این همایش ۲4 پنل علمی تخصصی با تمرکز بر گفت وگوی درون صنعتی 
بین کارشناسان و متخصصان صنعت و دانشگاه با محوریت تحول دیجیتال در 
صنعــت بیمــه برگــزار شــد کــه به جــز ۸ پنل علمــی که از ســوی پژوهشــکده بیمه 
مدیریــت شــد، ســایر پنل هــا تحــت مدیریــت صنعــت و جامعــه دانشــگاهی و بــا 

پشتیبانی پژوهشکده برگزار شدند.
خاندوزی خواستار تدوین سازوکاری برای شناسایی و ارزش گذاری مدیران 

تحول گرا در صنعت بیمه شد
در ایــن همایــش وزیــر اقتصاد، تدوین دســتورالعمل ها و ابزارهایی از ســوی 
بیمه مرکزی جمهوری اســالمی که قدر مدیران تحول گرا در صنعت بیمه را بداند 
و قــادر بــه ســنجش تفــاوت و تمایــز اینگونــه مدیران از ســایرین باشــد را از جمله 
ملزومــات صنعــت بیمــه کشــور خواند.سیداحســان خانــدوزی افزود: درخواســت 
اول مــن از بیمــه مرکــزی جمهــوری اســالمی و دســت اندرکاران ایــن صنعــت ایــن 
اســت کــه در کنــار تــالش بــرای تحقق ســند راهبردی توســعه بیمه، حتمــا به فکر 
تحول بیمه بر مبنای »بیمه گری هوشــمند« باشــند.او بیمه گری هوشمند را فراتر 
از تحــول دیجیتــال بیمــه عنــوان کرد و گفت: ســند تحــول دیجیتــال، عمدتا ناظر 
ابعاد سخت افزاری و بهبودهای فناورانه و دسترسی ها مثل برخط شدن تشکیل 
پرونده، صدور بیمه نامه، پرداخت خســارت و … اســت؛ اما »بیمه گری هوشــمند« 
چه در عرصه تشــکیل پرونده، تعیین ضرایب و پرداخت و چه عرصه اســتفاده از 
این منابع در سطح اقتصاد ملی نیست.وزیر اقتصاد بیمه گری ریسک را به عنوان 
یکی از ارکان بیمه گری هوشــمند عنوان کرد که به معنای واقعی کلمه در کشــور 
وجــود نــدارد، گرچــه تحــوالت مثبتــی در این ارتباط اتفــاق افتاده اســت.خاندوزی 
افــزود: آن هــا کــه در بطــن صنعت بیمه فعالیــت می کنند، می دانند کــه ما فاصله 
بســیار زیادی با بیمه گری مبتنی بر ریســک داریم و در بیشــتر موارد، بیمه نامه ها 
کامــال همســان و علی الــرأس مورد شناســایی و محاســبه قرار می گیــرد.او با تأکید 
بر اینکه بیمه گری هوشــمند، نیازمند پذیرش تحول در ساختارهاســت، تحول در 
قواعــد و مقــررات بخــش بیمــه را یکــی از موارد مهــم در این زمینه خوانــد و اظهار 
کــرد: مــا در وزارت اقتصــاد با تکیه بر همکاری خوب کمیســیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی آمادگی هر نوع همیاری در خصوص نوسازی قوانین و قواعد این 

عرصه را داریم.
بیمه گری هوشمند باید یکی از اولویت های اصلی صنعت بیمه باشد

در ایــن همایــش معاون اقتصــادی رئیس جمهوری با بیان اینکــه اصالح بازار 
بیمــه یــک مســاله کلیــدی اســت، تاکیــد کــرد کــه بیمه گــری هوشــمند باید یکــی از 
اولویت هــای اصلی صنعت بیمه باشد.محســن رضایی بــا بیان اینکه در صورتی که 
بازارها اصالح شود، قیمت های واقعی شکل می گیرد، عنوان کرد: تقویت صنعت 
بیمه در دولت سیزدهم، موضوعی جدی است و تالش خواهیم کرد، این صنعت 
بیش از گذشــته تقویت شــده و مورد توجه قرار گیرد.او تاکید کرد که بیمه یکی از 
لنگرها و اهرم های اصلی رشــد اقتصادی کشــور اســت و تصریح کرد: بیمه توانایی 
ریسک را به سرمایه گذاران می دهد و باید در کل زنجیره ارزش قرار داشته باشد.

معــاون اقتصــادی رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت اســتفاده از فنــاوری  نوین در 
صنعت بیمه گفت: ابزار بالک چین  می تواند به کمک صنعت بیمه بیاید و نباید از 

فناوری های جدید غول ساخت زنجیره های بلوک نقطه مشترکی دارند که با توافق 
جمعی در یک توکن جمع شده اند که این توافق می تواند دارایی های مالی یا ریسک 
باشد.رضایی با تاکید بر استفاده از اوراق مالی بیمه ای گفت: اکنون سهم صنعت 
بیمه در سرمایه  گذاری  های کشور بسیار ناچیز است و همزمان ضرورت دارد بیمه 

مرکزی از میزان تعارض منافع خود با شرکت ها در زمینه بیمه اتکایی بکاهد.
انتقاد کم سابقه رئیس کل بیمه مرکزی از عقب ماندگی های صنعت بیمه

رئیــس کل بیمــه مرکــزی از کنــدی عمــل نهــاد ناظــر و شــرکت هــای بیمــه، 
عقب ماندگــی از دانــش روز بیمــه و نیــز ســنگ انــدازی هــای بدون پشــتوانه علیه 
اقدامــات تحــول گرایانــه در ایــن صنعت انتقاد کــرد و گفت: من اعتــراف می کنم 
کــه مجموعــه صنعــت از جمله بیمه مرکزی، خیلی کند عمل می کنــد و در ابتدای 

راه است.
 غالمرضــا ســلیمانی افــزود: اکنــون نگرانــی مــن ایــن اســت کــه پــس از رفع 
احتمالی تحریم های کنونی، همین اوضاع برای صنعت بیمه نیز تکرار شود و اگر 
روزی دوبــاره مــا بخواهیــم بــا مونیخ ری و ســوییس ری ارتباط برقــرار کنیم، آن ها 
بگویند که سامانه های بیمه گری ایران به روز نیست.او افزود: اگر همه ما حداکثر 
تالش را داشته باشیم، در بهترین حالت می توانیم ضریب نفوذ بیمه را 1 درصد در 
ســال افزایش دهیم، در حالی که کشــورهای توسعه یافته با ایجاد تحول بنیادین 
در روش ها، میزان رشد بیشتر را محقق کرده اند.به گفته رئیس کل بیمه مرکزی، 
صنعت بیمه اکنون ساالنه حدود ۶ هزار میلیارد تومان بابت خسارت های تقلبی 
در بیمه شخص ثالث پرداخت می کند، در حالی که اگر یک هزار میلیارد تومان روی 
سامانه های آنالین سرمایه گذاری کند، می تواند خسارت های غیرواقعی پرداختی 

را به حداقل برساند.
سلیمانی در ادامه از افزایش ۲۸ درصدی بیمه های درمانی در بودجه سال 
جاری خبر داد و افزود: در سال گذشته شاهد افزایش 40 درصدی تعرفه درمانی 

بودیم که ضریب خسارت ۹۸ درصدی این رشته بیمه ای قابل قبول نیست.
او در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از آمادگی صنعت بیمه برای پوشــش 
خسارات ناشی از حمالت سایبری خبر داد و اظهار داشت: خسارت ۶00 میلیون 
دالری حمــالت ســایبری در ســال ۲0۲0 از اهمیــت ایــن موضــوع حکایــت دارد و 
دســتگاه های کشــور باید به این ریســک مهم توجه داشــته باشــند.این مسئول از 
اســتارت آپ ها به عنوان بســتری برای فروش محصوالت بیمه ای یاد کرد و افزود: 
امــکان حــذف تکنولــوژی وجود ندارد و ایســتادن در برابــر تحوالت دیجیتالی هیچ 
معنا و مفهومی ندارد.رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: فعالیت استارت آپ ها در 
رشته های شخص ثالث و درمان آغاز شده و در چارچوب قانون و مقررات به سایر 
رشته ها نیز تسری خواهد یافت. سلیمانی با قدردانی از همکاری گروه های هنری 
و رسانه ها در پروژه »زنگ بیمه« ادامه داد: فرهنگ بیمه باید از سنین پایین تر به 
مخاطبان خود القا شود تا در آینده نهادینه سازی آن از شتاب بیشتری برخوردار 
شود.در پایان او از شعار »هر شرکت بیمه در هر سال یک محصول« به عنوان یک 
 برنامه عملگرایانه یاد کرد و از عزم و اراده شرکت های بیمه ای در این زمینه خبر 

داد.
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مدیرعامل بیمه رازی:

 موفقیت شرکت های بیمه در گرو وفاداری مشتریان است

روابط عمومی؛ ارتقا دهنده اکوسیستم 
ناصرالدین اسالمی فرد

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی

در ســال های نــه چنــدان دور بــا وجــود آنکــه روابــط 
عمومــی را وکیــل مدافــع ســه گــروه مدیــران، مشــتریان 
و کارمنــدان می دانســتند امــا بســیاری از مدیــران روابــط 
عمومی، خود را وقف خواسته ها و رضایتمندی مدیران به 
ویــژه مدیــران عامل کــرده بودند که ایــن موضوع منجر به 
آن شــد تــا چهــره روابط عمومی در ســطح جامعه از چهره 
و کارکرد واقعی خود فاصله بسیار بگیرد، اما در سال های 
اخیر با انتخاب افراد کارکشته در این سمت نگاه به روابط عمومی ها تغییر کرده و عاملی 
شــده اســت تا روابط عمومی در درون و برون ســازمان، اقدامات تاثیرگذاری در راســتای 

اهداف سازمان  و صنعت  انجام دهد.
روابط عمومی صنعت بیمه نیز از مواردی که در باال به آن ها اشــاره شــد، فارغ نیســت 
و بررسی ها درباره اقدامات روابط عمومی در این صنعت نشان از آن داشته که به جز آنکه 
سهم هر شرکت از بازار با عملکرد روابط عمومی متناسب است، اقدامات روابط عمومی ها 

منجر به افزایش حجم صنعت بیمه نیز شده است.
در ابتدای امر باید اشاره شود که روابط عمومی در صنعت بیمه وکیل مدافع مدیران 
ارشــد ســازمان، کارمنــدان، خانواده کارمندان، شــبکه فــروش، بیمه گزاران، شــرکای تجاری، 
قانون گذار، شــرکای فرهنگی همچون شــهرداری، پلیس و ... و شــرکت های همکار در سطح 

صنعت است.
شاید برای برخی جای سوال باشد که چرا روابط عمومی شرکتی همچون بیمه رازی، 
وکیل مدافع شرکت های همکار یا به اصطالح دیگر رقبا است، در پاسخ به این پرسش باید 
بیان شــود که شــرکت های بیمه های بازرگانی همگی در یک اکو سیســتم مشــترک زیســت 
می کنند و رفتار هر شــرکت بر عملکرد کل سیســتم تاثیرگذار اســت و از ســوی دیگر تعامل 
شرکت های همکار در این اکو سیستم عامل رشد کل صنعت و رویه واحد در قبال جامعه 

خواهد شد و در نهایت ارائه خدمات به روز برای مشتریان طراحی و اجرایی می شود.
قبــل از ورود بــه بحــث مــوکالن روابط عمومی باید بیان شــود کــه در صنعتی همچون 
صنعــت بیمــه کــه خدمات محور اســت، اقدامات روابط عمومــی در نهایت منجر به افزایش 
آگاهی جامعه درباره خدمات شرکت ها و صنعت بیمه خواهد شد که این مهم میزان نفوذ 
بیمه در سطح کشور را افزایش داده و در مرحله بعد همراهان این صنعت که شبکه فروش 
و بیمه گزاران هستند، از صنعت بیمه و شرکت های آن خواسته و نیازهای جدیدی را طلب 

می کنند که بار دیگر میزان نفوذ صنعت بیمه در جامعه افزایش می یابد. 
ایــن جملــه گــواه آن اســت کــه روابــط عمومــی همچون دیگــر بخش های یک ســازمان 
بســیار مهم و تاثیرگذار اســت و اگر روابط عمومی در مســیر سازمان و صنعت حرکت نکند، 
دستاوردهای دیگر بخش ها همچون طراحی و عرضه بیمه نامه جدید خروجی برای صنعت 

و جامعه به همراه نخواهد داشت.
حال با تکیه بر این تعاریف باید گفته شود که در هر بخش چه اقداماتی باید انجام 
شــود و بســیاری از اقدامات از ایده های کوچکی برخاســته که شــاید در نگاه اول کوچکی آن 
آنچنان ارزش افزوده ای برای سازمان نداشته باشد اما زمانی که این ایده های کوچک اما ناب 

به اجرا درآمده اعضای خانواده ای همچون رازی رضایت خود را بیان کرده اند.
همانطــور کــه گفتــه شــد در گذشــته نــه چنــدان دور، روابــط عمومی، تنهــا مدیرعامل 
سازمان را مدنظر قرار می داد اما در حال حاضر تا حدودی شرایط متفاوت شده و در شرکتی 
همچون بیمه رازی برنامه های مختلفی برای معاونان و مدیران شرکت طراحی شده تا بدون 
واســطه نقطــه نظــرات خــود را با جامعه هــدف بیمه رازی همچــون نمایندگان، کارگــزاران و 
بیمه گــزاران در میــان بگذارنــد و از ســوی دیگــر روابــط عمومــی مطالبــات شــبکه فــروش و 
بیمه گــزاران را از معاونــان و مدیــران پیگیری کند که این مهم در قالب برنامه سه شــنبه های 

پاسخگویی انجام می شود.
همانطور که اشاره شد، یکی از مهمترین موکالن روابط عمومی در صنعت بیمه، شبکه 
فروش است که به گفته بزرگان این صنعت، شبکه فروش نان آوران صنعت بیمه محسوب 
می شــوند و این عزیزان پل ارتباطی بیمه گزاران و شــرکت های بیمه هســتند که خواســته و 
دغدغه های بیمه گزاران را به شرکت و شعارها و خط مشی شرکت را در سطح بازار اجرایی 

می کنند.
حــال بــا این تفاســیر برای آنکه دغدغه شــبکه فــروش بیش از پیش شــنیده و به رفع 
آن ها منجر شود، باید در کنار بخش های فنی روابط عمومی نیز وارد عمل شود؛ زیرا روابط 
عمومی چشم و گوش یک سازمان محسوب می شود و به دلیل جایگاه مهم خود در سطح 
سازمان بدون واسطه مباحث را با مدیرعامل و هیات مدیره یک شرکت در میان می گذارد.

در ایــن زمینــه روابط عمومی بیمه رازی رویداد یکشــنبه با شــبکه فــروش و نماینده ها 
را اجرایــی کــرده کــه حضــور مدیــران روابــط عمومــی بیمــه رازی در محل نمایندگی و شــعب 
تاثیر قابل توجهی در دلگرمی و همراهی شــبکه فروش با ســتاد داشــته و این مهم تاثیرات 
خــود را در عملکــرد شــرکت مبنــی بــر تحقــق 100 درصدی بودجــه ابالغی برای هشــت ماهه 
نخست سالجاری گذاشته است.یکی دیگر از مهمترین موکالن روابط عمومی ها، مشتریان 
یــا بیمه گــزاران صنعــت بیمه هســتند کــه در ایــن زمینه بایــد روابط  عمومی پیگیــر مطالبات 
بیمه گزاران باشد و در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ خواسته های بیمه گزاران داده شود. در 
 ایــن زمینــه روابــط عمومی بیمه رازی مرکز تماس ۲4 ســاعته خود را با شــماره تماس ۸۲۸7 
راه انــدازی کــرده تــا در کوتاه تریــن زمــان ممکــن بــه ســواالت بیمه گــزاران، شــبکه فــروش و 
نماینــدگان پاســخ داده شــود.حال در مجمــوع همانطــور کــه در ابتدا گفته شــد، اگر جایگاه 
روابط عمومی ها در سازمان  ها و صنایع ارتقا یابد، در نهایت منجر به رشد و ارتقای صنعت 

یا به عبارت بهتر اکوسیستم خواهد شد.

شــرکت های صنعــت بیمه در ســالجاری شــیوه حضــور در بــازار بیمه را 
تغییر دادند و در این مسیر بیمه رازی با تغییر مدیرعامل و ابالغ پنچ چرخش 
اســتراتژیک خــود در این مســیر بســیار متفــاوت عمل کرد و حتــی از مباحثی 

سخن گفت که تا به امروز دغدغه شبکه فروش و بیمه گزاران بوده است.
در رابطــه بــا چرخش  هــای اســتراتژیک و حضور بیمــه رازی در بازار بیمه 
کشور، دکتر علی جباری، مدیرعامل بیمه رازی معتقد است، در صنعت بیمه 
نباید تنها به فکر جذب پرتفو بود بلکه موفقیت در بیمه تنها در گرو درآمدزایی 
و افزایش سهم بازار نیست. بازار و بیمه گزار در این صنعت بسیار مهم است 
و باید به گونه ای رفتار شــود تا رضایت بیمه گزار و شــبکه فروش جلب شــود، 
جلب رضایت این دو گروه مهم منجر به وفاداری شبکه فروش و بیمه گزار به 
شرکت های بیمه خواهد شد و این بزرگترین موفقیت در صنعت بیمه است.
در ذیــل متــن کامــل گفت وگوی عصراقتصــاد با دکتر علی جبــاری، مدیرعامل 

بیمه رازی برای خوانندگان محترم منتشر می شود: 
 در ســالجاری بیمــه رازی، پنــج چرخــش اســتراتژیک را طراحــی و 
ابالغ کرده است که یکی از مهمترین موارد این استراتژی ها، نماینده و شعبه 
محوری با رویکرد تنفیذ اختیار از سوی ستاد به نماینده و شعب است، حال 
با این تفاسیر حدود تنفیذ اختیارات را چگونه تعریف کرده اید؟ این سوال 
در حالــی مطــرح می شــود کــه بایــد دید شــعب در زمینــه ارزیابی خســارت و 

پرداخت، تا چه میزان مختار عمل می کند؟
باید تاکید شود که در سالجاری در زمینه فعالیت شعب بحث پرداخت 
خسارت با جدیت بیشتری پیگیری می شود از این رو به شعب باالترین میزان 

اختیار در زمینه پرداخت خسارت تنفیذ شده است.
در کنار آن در پاســخ به ســوال شــما باید بیان شــود که ستاد با توجه به 
نظــارت خــود، شــعب و نمایندگی هــا را بــا توجه به مولفه هــا و اهداف تعریف 
شده در پنج چرخش استراتژیک رتبه بندی کرده که با توجه به این رتبه بندی ها 

اختیارات به نماینده ها و شعب تنفیذ شده است.
از سوی دیگر ستاد بیمه رازی با تاکید بر اجرای چرخش های استراتژیک 
نظــارت خــود را بر شــبکه فــروش و اجرای هر چه بهتر اختیارات تنفیذ شــده، 
معطــوف کــرده اســت و ایــن در حالی اســت که شــرکت بیمــه رازی در صنعت 
بیمه باالترین میزان اختیار را در زمینه صدور و پرداخت خســارت به شــعب و 

نمایندگی ها تنفیذ کرده است.
باید افزود که شــرکت بیمه رازی در بررســی و تعیین خســارت بیمه های 
اتومبیــل و درمــان، از ارزیاب هــای تخصصــی صنعت بیمه اســتفاده می کند تا 

شعب با دقت بیشتری به نظارت در این زمینه بپردازند.
 در رویکرد بازاریابی تهاجمی که در دستور کار قرار گرفته، کدام 
بخش از سبد خدمات را بیمه رازی هدف قرار داده و چه دستاوردهایی به 

دنبال داشته است؟
در رویکرد ســالجاری شــرکت از بازاریابی منفعالنه و ســنتی به بازاریابی 
تهاجمی با نگاه فنی روی آورده است، که نگاه ویژه شرکت به پرتفوی بیمه های 
درمــان بــا تاکیــد بر شــرایط رقابتی اســت و در حــال حاضر بیمــه رازی با ایجاد 
فضــای رقابتــی در رشــته بیمه هــای درمــان توانســته ســبد بیمه های شــرکت و 
سازمان های بسیار بزرگی را از آن خود کند که سهم قابل توجهی از بازار را از 
آن خود کرده است.این گفته به آن معنا نیست که بیمه رازی تنها بیمه درمان 
شــرکت ها را از آن خــود کــرده بلکه ســبد بســیار بزرگی از بیمه هــا را در صنایع 
مختلف از آن خود کرده است.در بازاریابی تهاجمی، طراحی سبد بیمه ای برای 
شرکت ها و سازمان ها به گونه ای است که ریسک بیمه نامه ها و سبد بیمه ای 

مدنظــر قــرار گرفته تا شــرکت در تمام مؤلفه هــای مدنظر بیمه مرکزی بهترین 
عملکرد و خروجی را داشته باشد. شرکت بیمه رازی با تکیه بر مدیریت ریسک 
توانســته در زمینــه پرداخــت خســارت، صــدور بیمــه اتکایی و توانگــری جایگاه 

بسیار مناسبی را از آن خود کند.
 نگاه بیمه رازی به خصوص مدیریت مجموعه به فروش دیجیتال 
بیمه نامه چیســت و در این فرآیند چه جایگاهی برای شــبکه فروش در نظر 

گرفته شده است؟
در چند ماه اخیر با شیوع بیماری کرونا تمام کسب و کارها تحت الشعاع 
قرار گرفتند و این همه گیری موجب رشــد و تســریع در ارتقای زیرســاخت های 
فنــاوری در بســیاری از شــرکت ها شــد و شــرکت های صنعــت بیمــه نیــز از این 
قاعده مستثنی نیستند.در رابطه با فروش بیمه نامه به صورت برخط، شرکت 
بیمه رازی از سال گذشته اقدامات قابل توجهی را در دستور کار خود قرار داده 
و بستر صدور بیمه نامه هایی که پیچیدگی خاصی در بعد فنی ندارند همچون 
آتش سوزی منازل مسکونی و اتومبیل آماده و در حال فعالیت است که بیمه 
رازی در این زمینه نیز پیشــرو بوده اســت. برنامه بر آن اســت تا فعالیت های 
شرکت در زمینه صدور، اعالم خسارت و پرداخت خسارت به صورت کامل بر 
بستر اینترنت و فناوری اطالعات انجام گیرد و از سوی دیگر بیمه های متفاوت 
و جدیــدی بــرای فــروش به صورت اینترنتی نیز طراحی شــده اســت و به دلیل 
آنکه این موضوع برای مجموعه بیمه رازی بسیار مهم بوده مدیریت جداگانه ای 

در این زمینه در شرکت بیمه رازی تعیین شده است.
 بــه فعالیت هــای خــود در زمــان فراگیــری بیمــاری کرونــا اشــاره 

داشتید، چه برنامه ای برای زمان پساکرونا و بازارهای بین المللی دارید؟
در سالجاری اداره روابط عمومی شرکت بیمه رازی به اداره روابط عمومی 
و امور بین الملل تغییر نام داد تا بتواند با قدرت و جدیت بیشتری برای حضور 
بیمــه رازی در بازارهــای بین المللــی تالش کند. اما ناگفتــه نماند که حضور در 
بازارهــای بین المللــی نیازمنــد ارتباطــات چندجانبه و رفت و آمدهای سیاســی 
اســت کــه امیــد اســت در ماه هــای آینــده با رفــع تحریم ها، این مهــم عملیاتی 
شود، این گفته در حالی مطرح می شود که بیمه رازی از سال های گذشته در 

کشورهای اطراف دفاتر و فروش بیمه نامه را پایه ریزی کرده است.
 بیمه مرکزی در ماه های گذشته به سمت تخصصی کردن حیطه 
فعالیــت شــرکت های بیمــه حرکــت کرده اســت، به نظر شــما این اقــدام چه 

محاسن و معایبی دارد؟
در صنعــت بیمــه ایران چند شــرکت به صورت تخصصــی در زمینه بیمه 
عمر فعالیت می کنند که این موضوع می تواند محاسن و معایبی داشته باشد. 
از معایــب آن می تــوان بــه ایــن موضوع اشــاره کرد که بســیاری از مشــتریان و 
بیمه گــزاران شــرکت های بیمــه ای تنهــا یــک بیمه نامــه را خریــداری نمی کنند و 
عالقمنــد هســتند تــا چنــد بیمه نامــه را به صورت ســبد بیمه ای از یک شــرکت 
خریــداری کننــد و ایــن موضوع عاملی می شــود که هزینه تمام شــده بیمه گزار 

نیز کاهش یابد.
 امــا از محاســن تخصصی شــدن فعالیــت شــرکت های می توان به 
رقابتی شدن بازار اشاره کرد و این موضوع در عملکرد شرکت ها تاثیر بسزایی 

دارد.
در حــال حاضــر هر شــرکت در چند رشــته به صــورت تخصصی فعالیت 
می کننــد و فضــای رقابتــی را بــرای خود ایجاد کرده اند و شــرکت بیمــه رازی در 
بیمه هــای عمــر، هواپیماحوادث، پول و کشــتی ســهم بــازار قابل توجهــی را از 

آن خود کرده ایم.

یادداشت
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اشاره: 
صنعت بیمه در سال های اخیر با دست اندازهای فراوانی مواجه بوده و در 
کنــار ایــن چالــش ها از جمله اپیدمــی کرونا که جهان را متاثر کرد، از ســوی 
دیگر با توسعه تبادالت اقتصادی در بستر دیجیتال، انتظارات از این صنعت 
نیــز بــرای ارایــه خدمــات خود در این فضا فزونی یافته اســت. ایــن در حالی 
است که صنعت بیمه ایران هنوز به لحاظ شرایط اقتصادی و فرهنگی حاکم 
بر کشــور تعمیق کافی را نداشــته و به زحمت مراحل رشــد و توسعه خود را 
طی می کند. به بهانه روز بیمه و هفته ای که طی آن صنعت بیمه هر ساله 
به مرور دستاوردها و کارکردهای خود می پردازد، گفتگویی انجام داده ایم با 
دکتر غالمرضا سلیمانی رئیس کل محترم و رئیس شورای عالی بیمه مرکزی 
جمهــوری اســالمی ایــران، جهــت طــرح دغدغه هایی که به آن اشــاره شــد و 
اطالع از اقدامات صورت گرفته و برنامه های در دست اجرا در صنعت بیمه 
کشور؛ مشروح این گفتگو را که بخشی از آن شفاهی و بخشی نیز مکتوب، 

در ادامه تقدیم شما می کنیم. 
   

  آیــا صنعــت بیمه زیرســاخت های کافــی اعم از زیرســاخت های قانونی، 
فنی، تخصصی و منابع انسانی جهت همراه شدن با تحول دیجیتال را دارد 

یا خیر؟ موضع بیمه مرکزی در قبال تحوالت دیجیتال چیست؟
بــرای تحول دیجیتال الزم اســت اکوسیســتم دیجیتال شــکل بگیــرد. با وجود 
سامانه سنهاب و همکاری همه شرکت های بیمه با بیمه مرکزی برای عملیاتی 
شــدن آن، تاحدی زیرســاخت ارتباطی و اشــتراک اطالعاتی برقرار است؛ اما از 
تحــول دیجیتــال فاصلــه دارد. قطعــاً بیمه مرکزی از تحول دیجیتال اســتقبال 
می کند و در ســنوات اخیر، تالش کرده تا زیرســاخت های قانونی و نرم افزاری 
و سخت افزاری الزم را ارتقا بخشیده و الزامات مورد نیاز برای تحول دیجیتال 
را فراهم کند. البته بخشــی از تحول دیجیتال برعهده بیمه مرکزی اســت اما 
بــار اصلــی به دوش شــرکت های بیمه و شــرکت های فناوری فعــال در صنعت 

بیمه است.

  با توجه به افزایش ریســک فضای کســب و کار در کشــور، بیمه مرکزی 
در جهــت تحقــق شــعار ســال و بهبــود فضــای کســب و کار چه برنامــه ای در 

دستور کار خود دارد؟
به طور کلی بهبود فضای کسب و کار  از طریق ثبات و امنیت در بازارهای مالی 
و اقتصادی ایجاد می شود. صنعت بیمه به عنوان پوشش دهنده بخشی از آثار 
نااطمینانی ها در فعالیت های اقتصادی و تأمین امنیت خاطر جامعه فعالیت 
می کنــد. ایــن صنعــت، با روش هــای گوناگون نظیــر صدور انواع پوشــش های 
بیمه ای و پرداخت خســارات، در کاهش ریســک فضای کســب و کار و جبران 
صدمات جانی و مالی وارده تأثیرگذار است. از راهکارهای دیگری که در دستور 
کار بیمــه مرکــزی قــرار دارد، می تــوان به تدوین آئین نامه ها و مقــررات الزم به 
منظور تسهیل ورود بازیگران جدید به صحنه خدمات رسانی این صنعت اشاره 
کرد. در چند سال اخیر تسهیل صدور مجوز برای تأسیس شرکت های بیمه گر 
مستقیم و اتکایی جدید، صدور مجوز ارزیابی خسارت و کارگزاری بیمه برخط 

در دستور کار اجرائی بیمه مرکزی قرار گرفته است.
از لحــاظ تغییــرات در ســاختار و آرایــش ســازمانی بیمه مرکــزی نیــز می توان به 
تشکیل مرکز توسعه مدیریت ریسک اشاره کرد. این مرکز، به منظور کمک به 
فعاالن اقتصادی و بخصوص به صنعت بیمه برای شناسائی و ارزیابی ریسک 
و توســعه سیســتم های اثربخش مدیریت ریسک سازمانی ایجاد شده است. 
در اولین گام فعالیت، این مرکز، ممیزی سیستم مدیریت ریسک شرکت های 
بیمه را در برنامه کاری خود قرار داده اســت. در این ممیزی ها، ضمن بررســی 
وضعیت سیســتم مدیریت ریســک ســازمانی شــرکت های بیمه، نقشــه راه و 

راه کارهائی عملیاتی به منظور توسعه این سیستم، ارائه می شود.

  چالش افزایش ســهم بیمه های عمر در پرتفوی صنعت بیمه همچنان 
ادامــه دارد. آیــا راهکارهــا و سیاســت های جدیــدی از ســوی بیمــه مرکــزی و 
بیمه گران برای اصالح این وضعیت در دستور کار قرار خواهد گرفت یا خیر؟

بخشی از دالیل عدم توسعه بیمه های زندگی به عوامل خارج از صنعت بیمه 
مربوط می شود از جمله شرایط اقتصادی کشور، تورم، افت و خیزهای بورس 
اوراق بهادار، افزایش مستمر قیمت دارایی های ثابت، باال رفتن ضریب جینی، 
ســطح پایین درآمد ســرانه و ... موجب می شــود که خرید بیمه های زندگی در 

سبد مصرف خانوار ایرانی از اولویت های اولیه خارج شود. 
همچنیــن ویژگی هــای فرهنگــی و نوعی انتظار عمومی از دولــت برای جبران و 
رفع مشکالت مردم باعث عدم اقبال عمومی به سمت بیمه های زندگی است.
البتــه نــا گفتــه نماند، مجموعه صنعت بیمه شــامل بیمه مرکزی، شــرکت های 
بیمــه و شــبکه مویرگــی نماینــدگان و کارگزاران رســمی بیمه در ســالهای اخیر، 
برای توسعه بیمه های زندگی اقدامات قابل توجهی انجام داده اند که منجر به 

افزایــش ســهم بیمه های زندگی از کل پرتفوی صنعت بیمــه از 10/۸ درصد در 
سال 13۹3 به بیش از 15 درصد در سال 13۹۹ شده است. 

مهمترین اقدامات بیمه مرکزی شامل:
* بازنگری مقررات مربوط به سرمایه گذاری شرکت های بیمه با ابالغ آیین نامه 
شماره ۹7 که سرمایه گذاری شرکتهای بیمه از محل منابع بیمه های زندگی را 

از سایر سرمایه گذاری ها تفکیک و شفاف می کند.
* تفکیــک و مســتقل کــردن واحد ســازمانی نظــارت فنی، مالی و رســیدگی به 

شکایات بیمه های زندگی در بیمه مرکزی ج.ا.ایران )سال 13۹۶(.
* ایجــاد کمیتــه »راهبــری مطالعــات و تدوین برنامه توســعه بیمه های زندگی 
کشــور« در پژوهشــکده بیمه با اعضای منتخب از صنعت بیمه کشــور )ســال 

1400( برای حمایت و هدایت هر چه بیشتر بیمه های زندگی.

* الویــت دادن بــه ایجاد شــرکت های تخصصی بیمه زندگــی با توجه به تمرکز 
فعالیت های شرکت بر بیمه های زندگی. در حال حاضر دو شرکت بیمه زندگی 
خاورمیانــه )ســال 13۹5( و بــاران )ســال 13۹۸( در بــازار بیمه فعالند. شــرکت 
بیمه زندگی کاریزما با اخذ موافقت اصولی، در مرحله پذیره-نویسی قراردارد. 
همچنین تأســیس شــرکت بیمه زندگی »هامرز« به تأیید شــورای عالی بیمه 
رسیده و تشریفات قانونی اخذ موافقت اصولی را سپری می کند. درخواست 
چندین شرکت بیمه زندگی دیگر نیز با همین رویکرد در دست بررسی است.

* ترغیب شــرکت های بیمه به ارائه محصوالت جدید بیمه زندگی متناســب با 
نیازهــا و ویژگی هــای افــراد و گروه های مختلف و لــزوم ارائه محصوالت جدید 
بیمــه زندگــی در برنامــه جامــع عملیاتــی شــرکت های بیمــه زندگــی )در مرحله 

تقاضا(.

* الــزام شــرکت های بیمــه بــه انتخاب اکچوئر رســمی بیمه در حــوزه بیمه های 
زندگی از مورخ 13۹۸/10/۲۹ )در اجرای ماده 15 آیین نامه شماره 7۸(. 

* تدویــن پیش نویــس اســتانداردهای حرفــه ای اکچوئــران رســمی در حــوزه 
بیمه های زندگی )در اجرای ماده ۸ آیین نامه شماره 7۸(.

* ابالغ چارچوب شرایط عمومی انواع اصلی بیمه های زندگی.
* بررســی بــرای بازنگــری آیین نامــه شــماره ۶۸ بــه منظــور افزایــش جذابیــت 

بیمه های زندگی برای بیمه-گذاران و در نتیجه توسعه بیمه های زندگی.
* نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه در حوزه بیمه های زندگی شامل اطمینان 
از محاســبات ذخایــر ریاضــی، مشــارکت در منافــع و همچنیــن توزیــع آن بین 

بیمه گذاران بیمه های زندگی اندوخته دار. 
* اقدام اولیه جهت ایجاد شفافیت هر چه بیشتر درخصوص سود مشارکت 
در منافع متعلق به بیمه گذاران بیمه های زندگی با هدف اعالم روزانه نتیجه 

عملیات سرمایه گذاری.
* راه اندازی وب ســرویس تخصصی بیمه های زندگی به منظور نظارت برخط 
فعالیت هــای شــرکت های بیمــه در حــوزه بیمه هــای زندگی )اطالعــات فنی به 

تفکیک بیمه    نامه  صادره(. 
* بررســی اصالحات الزم در آیین نامه کارمزد شــبکه فروش به منظور توســعه 

هر چه بیشتر بیمه های زندگی.
* تدویــن آییــن نامــه ای مســتقل جهت فعالیت نماینــدگان اختصاصی فروش 

بیمه های زندگی.
* بروزرسانی و بومی سازی جدول مرگ و میر مورد استفاده شرکت های بیمه 
بــه منظــور افزایــش دقت و رعایــت عدالت در محاســبات اکچوئری بیمه های 

زندگی.

  با توجه به شیوع بیماری کرونا، صنعت بیمه نشان داد توان تطبیق با 
شــرایط حاد مانند اپیدمی های گســترده را دارد. بیمه مرکزی به عنوان نهاد 
سیاســت گذار تا چه حد موفق به رفع خألهای قانونی و دیگر موانع جهت 

عکس العمل سریع تر صنعت بیمه در چنین شرایطی شده است؟
بیمــه مرکــزی بــرای رفــع خالء هــای قانونــی و دیگــر موانع جهــت عکس العمل 
ســریع تر در شــرایط شــیوع کرونا اقدامات متعددی انجام داده اســت که اهم 
ایــن اقدامــات جهــت مقابله با ویــروس کرونا و کاهش اثــرات اقتصادی آن بر 

دولت و زندگی مردم به این شرح است:
الف( اقدامات کلی در کمک به کاهش شیوع کرونا و کاهش اثرات اقتصادی 

آن:
1-بیمــه مرکــزی ج.ا. ایــران بابت خســارت کرونا در بیمه هــای درمان تکمیلی از 
ابتــدای شــیوع ویــروس کرونا توســط شــرکتهای بیمه در اســفند مــاه 13۹۸ تا 
نیمــه مهرمــاه ســال 1400 در مجموع 13۶37 میلیارد ریــال بابت بیماری کرونا 
ارزیابی و پرداخت کرده که حدود ۶ درصد خســارت پرداختی صنعت بیمه در 

سلیمانی: صنعت بیمه هنوز از تحول دیجیتال فاصله دارد
بخشی از دالیل عدم توسعه بیمه های زندگی مربوط به عوامل خارجی از جمله شرایط اقتصادی کشور  است که خرید بیمه های زندگی را از اولویت سبد 

مصرف خانوار ایرانی خارج می کند

بیمه مرکزی ج.ا. ایران بابت خسارت کرونا 
در بیمه های درمان تکمیلی از ابتدای شیوع 

ویروس کرونا توسط شرکتهای بیمه در اسفند 
ماه 1۳9۸ تا نیمه مهرماه سال 14۰۰ در مجموع 
1۳6۳7 میلیارد ریال بابت بیماری کرونا ارزیابی 

و پرداخت کرده که حدود 6 درصد خسارت 
پرداختی صنعت بیمه در رشته درمان است
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رشته درمان است. 

همچنیــن، در راســتای پرداخــت بدهــی و تســویه حســاب بــا بیمارســتان ها و 
مراکز درمانی طرف قرارداد با شــرکت های بیمه در سراســر کشــور، به منظور 
خدمات رسانیِ بهترِ مراجعِ مذکور به بیماران، طبق گزارشات اخذشده از تاریخ 
13۹۸/1۲/۲1 تــا نیمــه آبــان ســال 1400 رقمی در حــدود 134000 میلیارد ریال 
توسط شرکت های بیمه بابت اسناد و صورتحساب های بیمارستانی، به مراجع 

درمانی پرداخت شده است.
۲-ابالغ بخشنامه افزایش مهلت اعالم خسارت و تشکیل الکترونیکی پرونده 

خسارت بیمه های خودرو.
3-ایجاد زیرســاخت های دورکاری کارکنان در جهت اســتمرار خدمت رسانی به 

مردم.
4-جبــران کلیه هزینه های ناشــی از بیمــاری کرونا برای بیمه گــذاران بیمه های 
درمــان تکمیلــی توســط شــرکت های بیمه بــا رعایت مفــاد قرارداد بیمــه درمان 

تکمیلی فی مابین؛
5-ابــالغ دســتورالعمل نحــوه حضــور شــبکه فــروش بیمــه در دفاتر بیمــه ای و 
عــدم اجبــار بــه حضور فیزیکی به منظور جلوگیری از گســترش بیمــاری کرونا 

به شرکت های بیمه.
ب( نحوه پوشش بیمه ای بیماری کرونا در قالب بیمه های زندگی و مستمری:

1-برای آن دسته از بیمه گذاران فعلی بیمه های زندگی و مستمری که پوشش 
امــراض خــاص را خریــداری نکرده اند و همچنین بیمه گــذاران جدید بیمه های 
زندگی و مســتمری، شــرکت های بیمه مجازند، بیماری کرونا را به عنوان یکی 
از انــواع بیماری هــای خــاص به همراه بیمه های زندگی و مســتمری و با رعایت 

آیین نامه شماره ۶۸ تحت پوشش قرار دهند.
۲-درخصوص آن دسته از بیمه گذاران بیمه های زندگی و مستمری که پوشش 
ً اخذ کرده اند، شرکت های بیمه مجازند، در صورت احراز  امراض خاص را قبال
ابتالی بیمه شدگان به این بیماری )مستند به پرونده پزشکی آنها و بستری یا 
قرنطینه اجباری ایشــان(، با تصویب هیئت مدیره شــرکت، تمام یا بخشــی از 

سرمایه امراض خاص مندرج در بیمه نامه را پرداخت کنند.
پ( تدوین شیوه اجرایی بخشنامه امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث بدون 

نیاز به مراجعه حضوری بیمه گذاران:
1- ابالغ بخشنامه صدور بیمه نامه شخص ثالث بدون نیاز به مراجعه حضوری 
بــرای بیمه گذارانــی کــه امــکان خرید بیمه نامــه از طریق برخط بــرای آنها وجود 

ندارد و امهال پرداخت حق بیمه تا 15 اردیبهشت ماه 13۹۹؛
با توجه به بخشنامه مذکور، شرکت های بیمه موظف بودند در زمان انقضای 
بیمه نامــه شــخص ثالث بیمه گــذاران خود، نســبت به صــدور بیمه نامه جدید 
اقــدام نماینــد بــه نحــوی کــه پوشــش بیمه نامه های مربوط پیوســته باشــد. بر 
ایــن اســاس، اخــذ جریمه نداشــتن بیمه نامــه از بیمه گذارانی که تا قبــل از 15 
اردیبهشت و پس از انقضای اعتبار بیمه نامه برای اخذ بیمه نامة جدید مراجعه 

می کنند، موضوعیت نداشت. 
۲- درخصــوص بیمه نامه هایــی کــه در مــدت مقــرر در بخشــنامه فــوق، بــدون 
دریافــت حق بیمــه تمدیــد شــده و در همــان مــدت دچــار خســارت می شــدند، 
مشــروط کــردن پرداخت خســارت به اخــذ حق بیمه برای خســارت هایی که در 

دوره مهلت بخشنامه واقع شده، مجاز نبود.
شــرکت های بیمه موظف بودند از ابتدای اردیبهشــت ماه ســال 13۹۹ در ســه 
نوبت به فاصله 5 روز، از طرق مقتضی نســبت به اعالم به بیمه گذاران برای 
پرداخــت حق بیمــه اقــدام نماینــد. در صــورت عــدم پرداخــت حق بیمــه توســط 
بیمه گــذاران پــس از مهلــت مذکور، شــرکت های بیمه می توانســتند بیمه نامه 
مربــوط را بــه یــک بیمه نامة کوتاه مدت منتهــی به تاریخ 15 اردیبهشــت 13۹۹ 

تبدیل نمایند. 
پــس از 15 اردیبهشــت ســال 13۹۹ و انجام اقدامــات فوق، چنانچه بیمه گذار 
اقدام به پرداخت حق بیمه نمی کرد، از تاریخ 13۹۹/0۲/1۶ مشمول جریمه و 
ســایر احکام مربوط به نداشــتن بیمه نامه موضوع بند »ب« ماده )۲4( قانون 
بیمــه اجبــاری شــخص ثالث می باشــد. در صورت تغییر شــرکت بیمــه، صدور 
بیمه نامه توســط شــرکت بیمه جدید موکول به پرداخت حق بیمه معوق دوره 

کوتاه مدت به شرکت بیمه قبلی بود.
ت( تعیین تکلیف نحوه پوشش بیماری کرونا در سایر رشته های بیمه ای:

درخصوص پوشــش بیماری کرونا در ســایر رشــته های بیمه از قبیل بیمه های 
مسئولیت و حوادث و همچنین ایجاد تسهیالت برای بیمه گذاران در پرداخت 
حق بیمه سایر رشته های بیمه ای، شرکت های بیمه می توانند در صورت لزوم و 

با ذکر مصادیق، مجوز الزم را از بیمه مرکزی ج.ا. ایران اخذ کنند. 
شــایان ذکــر اســت در ایــن خصوص به اغلب شــرکت های بیمــه مجوز عرضه 
بیمه کرونا به همراه بیمه نامه حوادث صادر شده است . در ضمن، در اجرای 
دســتورالعمل تدویــن و عرضــه محصــوالت جدیــد بیمــه ای، مجــوز طــرح بیمه 
تعطیلی و عدم فعالیت موقت و دائم کسب و کار ناشی از وقوع بیماری-های 

اپیدمیک و پاندمیک به یک شرکت بیمه ای داده شده است.
به عالوه ضمن ابالغ چارچوب شرایط عمومی بیمه مسافران عازم به خارج از 

کشور نیز نحوه جبران هزینه های ناشی از بیماری کرونا تعیین تکلیف شد.
ضمنــا بیمــه مرکــزی ج.ا.ایــران در دوران کرونــا در جلســات کارگروه تخصصی 
در وزارت میرات فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی مشــارکت داشته است 
و در دســتورالعمل نحــوه حضور گردشــگران خارجی در شــرایط بیمــاری کرونا 
 نیــز نحــوه صــدور بیمــه کرونــا و مــوارد در تعهد این بیمــه نامــه را تعیین کرده

 است.

  عــدم هماهنگی هــا و زمــان بر بودن فرآیند پرداخت خســارت در زمینه 
ارائــه خدمــات بیمــه تکمیلــی موجــب نارضایتی جامعــه بیمه گذاران اســت. 
سیاســت بیمه مرکزی برای بهبود این وضعیت و نظارت دقیق تر بر فرآیند 

صدور بیمه نامه های تکمیلی و پرداخت خسارت مربوطه چه بوده است؟
زمان بــر بــودن فرآینــد پرداخــت خســارت در زمینــه ارائــه خدمات بیمــه درمان 
تکمیلی به علل و عوامل مختلفی بستگی دارد. برخی از آنها عبارتند از: نقص 
و یا مخدوش بودن مدارک درمانی، تاخیر در اعالم خسارت توسط بیمه گذار 
یا نماینده قانونی وی به شــرکت بیمه، عدم اطالع بیمه گذار یا بیمه شــدگان 
از فرآیند اعالم خسارت به بیمه گر، عدم کفایت نیروی انسانی جهت ارزیابی 
خســارت در مهلت مقرر، عدم وجود سیســتم الکترونیکی در ارسال اطالعات 

و اسناد پزشکی.
بیمه مرکزی به منظور نظارت دقیق بر فرآیند صدور و پرداخت خسارت رشته 

بیمه درمان و بهبود آنها، اقدامات زیر را به عمل آورده است:
1.شــورایعالی بیمــه بــه منظــور افزایــش خدمــات تحت پوشــش بیمــه درمان؛ 
افزایــش تعهــدات پوشــش هــای درمانــی متناســب بــا افزایــش نیازهــای آحاد 
جامعه و تعیین برخی ضوابط به منظور شفاف سازی و تسهیل فرآیند صدور 
و پرداخــت خســارت در جلســه مــورخ 13۹۸/10/۲5 "آییــن نامــه شــماره ۹۹، 
آیین نامه بیمه های درمان" را به تصویب رسانده که در تاریخ 13۹۸/11/۲۶به 

شرکتهای بیمه جهت اجرا ابالغ شده است.
۲.در راستای بهبود و تسریع در پرداخت خسارت به بیمه شدگان قراردادهای 
بیمه درمانی طی ماده ۲۲  آیین نامه شماره ۹۹، بیمه گر مکلف شده حداکثر 
ظــرف مــدت 15 روز کاری پــس از دریافــت همــه اســناد و مدارکــی کــه بتوانــد 
بــه وســیله آنهــا میــزان خســارت وارده و حــدود تعهد خود را تشــخیص دهد، 

خسارات را پرداخت کند.
3.در راســتای حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شــدگان و صاحبان حقوق 
آنهــا و بــه منظــور تقویت اعتمــاد عمومی به صنعت بیمه و افزایــش آگاهی از 
خدمات بیمه ای و شیوه عرضه آن و الزام بیمه گران به تسهیل فرآیند بررسی 
و پرداخت خســارت و رســیدگی به شــکایات بیمه ای ؛ آیین نامه شــماره 71 در 
ســال 13۹1 توســط شــورایعالی بیمه تصویب و جهت اجراء به شــرکتهای بیمه 

ابالغ شده است. 
4.براساس ماده 1۹ آیین نامه شماره 71 ، موسسه بیمه موظف است تمهیدات 
الزم بــرای اعــالم خســارت توســط بیمه گــذار، ارزیابــی و پرداخت خســارت در 
تمامــی نقــاط جغرافیایی که تحت پوشــش بیمــه نامه قــرار دارد را فراهم و به 

بیمه گذاران اطالع رسانی کند.
5.به اســتناد مفاد ماده ۲۲ آیین نامه شــماره 71 ، موسســه بیمه باید بعد از 
دریافت کلیه مدارک مربوط به خسارت حداکثر ظرف 30 روز، مدارک را بررسی 
و نتیجــه را اعــالم کنــد و در صــورت احــراز عــدم اســتحقاق دریافت خســارت، 

مراتب را همراه با ذکر دالیل به طور مکتوب به بیمه گذار یا زیان دیده اعالم 
کند و در صورت قبول خســارت ، موسســه بیمه موظف اســت حداکثر ظرف 

مدت 15روز پس از قبول خسارت آن را پرداخت کند.
۶.بــه اســتناد مفــاد مــاده ۲۶ آئیــن نامــه حمایــت از حقــوق بیمه گــذاران و 
بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها )شماره 71 ( شرکتهای بیمه موظفند واحد 
رســیدگی و پاســخگویی به شــکایات تحت نظارت و مسئولیت مستقیم مدیر 
عامل ایجاد و امکان دسترسی آسان برای عموم بیمه گذاران را در سطح کشور 

جهت طرح شکایات مربوطه فراهم کند. 
عالوه  بر این سامانه پاسخگویی و همچنین سامانه رسیدگی به شکایات بیمه 
ای در ســایت بیمه مرکزی فعال می باشــد و بیمه گذاران می توانند شــکایات 
خود را در سامانه مذکور ثبت و پیگیری نمایند. همکاران ذی ربط مجدانه پیگیر 

شکایات مطروحه تا رفع کامل موضوع مورد شکایت، می باشند. 
7.همکاران حوزه نظارت بیمه مرکزی از طریق بازدیدهای موردی و یا استقرار 
در شــرکتهای بیمــه بــر فرآینــد صــدور و پرداخت خســارت موسســات بیمه به 
منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح مصوبات فوق و سایر مقررات مرتبط 
نظــارت مــی نمایند و در صورت عــدم رعایت، پیگیریهای الزم بعمل آمده و در 
صورت ضرورت، تذکر الزم به مسئولین فنی، جهت اصالح رویه های صدور و 

پرداخت خسارت داده می شود.
۸.در راســتای الکترونیکــی کــردن تبــادل اطالعــات صــدور و پرداخت خســارت 
بیمه هــای درمــان تکمیلی، نســخه 3.0 وب ســرویس اقالم تخصصــی درمان، 
توسط رئیس محترم مرکز فن آوری اطالعات و ارتباطات بیمه مرکزی به کلیه 
شرکتهای بیمه ابالغ و طبق زمانبندی اعالم شده، پیاده سازی و عملیاتی کردن 

وب سرویس مذکور، در دست پیگیری و اقدام است.
بــا توجــه بــه راه انــدازی طرح نســخ الکترونیــک وزارت بهداشــت ) طرح حذف 
دفترچــه هــای درمانــی( و بــا عنایت به اهمیت موضوع محاســبه خســارت در 
بیمــه هــای درمــان تکمیلــی و به منظور تســهیل فرآینــد پرداخت خســارت در 
شرکتهای بیمه، وب سرویس استعالم نسخ الکترونیک بیمه سالمت و بیمه 
تامین اجتماعی از سازمانهای مذکور دریافت شده و در اختیار شرکتهای بیمه 

قرار گرفته است.

 با توجه به نام گذاری روز 1۳ آذر به عنوان روز صنعت بیمه پیام شــما 
به فعاالن این صنعت چیست؟

پیــام صنعــت بیمه، پیــام آرامش، اطمینان و امنیت روانــی و اقتصادی جامعه 
اســت و نهــاد ناظــر هــم همصــدا بــا صنعــت بیمه ایــن پیــام را به گــوش مردم 
می رساند و از فعاالن این صنعت می خواهد که اولویت اصلی خود را خدمات 
رســانی ســریع، منصفانه و دقیق به بیمه شــدگان قرار دهند که نفع مردم و 

بیمه گران در همین است.

در راستای بهبود و تسریع در پرداخت خسارت به بیمه شدگان قراردادهای بیمه درمانی) تکمیلی( طی ماده 22  آیین 

نامه شماره 99، بیمه گر مکلف شده حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری پس از دریافت همه اسناد و مدارکی که بتواند 

به وسیله آنها میزان خسارت وارده و حدود تعهد خود را تشخیص دهد، خسارات را پرداخت کند



شــرکت بیمــه رازی کــه در ماه های گذشــته 9۰ درصد اهــداف بودجه 
خود را محقق کرده اســت در هشــت ماهه نخســت سالجاری توانست به 

1۰۰ درصد اهداف خود دست پیدا کند و بودجه ابالغی را محقق کند. 
بــه گــزارش روزنامــه عصــر اقتصاد، شــرکت بیمــه رازی در ســالجاری با 
تاکید بر پنج چرخش استراتژیک که یکی از مهم ترین آن ها نماینده و شعبه 
محوری اســت، طی هشــت ماهه ســالجاری رشــد قابل توجهی را نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته در زمینه حق بیمه تولیدی به ثبت رسانده است.
بررسی ها نشان از آن دارد که در هشت ماهه سالجاری، بیمه رازی در 
زمینه تولید حق بیمه تولیدی 13 هزار و 5۲۹ میلیارد و ۲۹0 میلیون ریال را 
از آن خود کرده و این در حالی اســت که در مدت مشــابه ســال گذشــته این 
رقــم  ۶ هــزار و ۹۹1 میلیــارد و 71۹ میلیــون ریال بوده که نشــان از رشــد ۹4 

درصدی در این مدت بوده است.
بررسی دقیق تر آمار هشت ماهه سالجاری نشان از آن دارد که از میان 
14 گروه بیمه ای، 7 گروه حوادث، پول، کشتی، درمان گروهی، باربری، عمر 
گروهــی، زمانــی و مانــده بدهــکار و  اتومبیل  ثالث در ایــن مدت بیش از 100 

درصد و گروه بیمه ای حوادث ۲0۸ درصد اهداف خود را محقق کرده اند.
اما مهم ترین نکته در بین آمار و اطالعات منتشر شده آن است که از 
بین 15 گروه بیمه ای، 13 گروه بیمه ای در عملکرد سالجاری نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی را از آن خود کرده اند.
همچنیــن شــرکت بیمــه رازی در همیــن مدت نســبت به مدت مشــابه 
ســال گذشــته در زمینه تعداد بیمه نامه های صادر شــده در 14 گروه بیمه ای 

10 گــروه بیمــه ای همچــون انــرژی، کشــتی، عمــر گروهــی، زمانــی و مانــده 
بدهــکار، اتومبیــل  ثالــث، عمــر و ســرمایه گذاری)اندوخته دار(، آتش ســوزی، 
اتومبیــل  بدنــه، درمــان گروهــی، مســئولیت و پول، رشــد به ثبت رســانده و 
 در گروه هایی که رشــد به ثبت نرســیده، حق بیمه تولیدی آن ها مثبت بوده

 است.
در نهایت در این زمینه می توان مدعی شد با توجه به صدور 40۲ هزار 
و 41۸ بیمه نامه در هشت ماهه نخست سالجاری و آمار 35۲ هزار و ۹۹7 
عددی صدور بیمه نامه در مدت مشابه سال گذشته، فعالیت شبکه فروش 

و ستاد بیمه رازی در سالجاری با رشد 14 درصدی همراه بوده است.

امــا در نهایــت موضــوع مهــم از نــگاه بیمه گــزار کــه چهارمیــن چرخــش 
از مشــتری مداری  اســتراتژیک  بــر چرخــش  مبنــی  رازی  بیمــه  اســتراتژیک 
منفعالنه به افزایش میزان وفاداری و وابســتگی مشــتریان به بیمه رازی به 
صورت مستقیم به مشتریان اختصاص یافته است، بحث پرداخت خسارت 
اســت کــه در ســالجاری بــا توجــه بــه آمــار و اطالعــات می تــوان مدعی شــد، 
شرکت بیمه رازی برخالف سال های گذشته که پرداخت خسارت به روزهای 
انتهایی ســال موکول می شــد، در سالجاری به ویژه در هشت ماهه نخست 
سال با رشد 4۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۶ هزار و 177 

میلیارد و 550 میلیون ریال خسارت پرداخت شده است.

دکتر عزیز احمدزاده 
عضو هیات علمی و مشاور رئیس پژوهشکده

تعرفــه  نظــام  اصــالح  برنامــه  پیاده ســازی  زمــان  از 
بــازار بیمــه کشــور تاکنــون، در مــوارد متعــدد، رواج 
از  یکــی  عنــوان  بــه  بیمــه،  صنعــت  در  نرخ شــکنی 
پیامدهــای ایــن برنامــه، از ســوی مســئوالن برخــی 

شرکت های بیمه مورد نقد قرار گرفته است. 
بررسی مقررات نظارتی موجود نشانگر آن است که کماکان برخی رشته های 
بیمه ای و همچنین بیمه نامه های بزرگ، از سوی دولت نرخ گذاری می شوند 

و یا آنکه نرخ دهی آنها مستلزم تایید قبلی بیمه مرکزی است. 
بررســی سرانگشــتی ســهم رشته ها و ریســک های بزرگ مربوطه در پرتفوی 
صنعت بیمه، نشــانگر ســهم قریب به ۶0 درصدی این موارد از کل پرتفوی 
صنعت است. بنابراین، از نظر نظارتی و مقرراتی، امکان نرخ شکنی در ۶0 

درصد از کل پرتفوی بیمه ای کشور منتفی است.
بر مبنای بررسی های اسنادی صورت گرفته، در ادبیات اقتصادی، نرخ شکنی 
محــدود بــه فروش هــای محــدود و محلــی کاالهــای فاسدشــدنی در انتهای 
تاریخ مصرف آن اســت که مغازه داران به طور عمومی به منظور پیشــگیری 
از فســاد کاالهــا و همچنیــن دســتیابی به نقدینگی و فضای مــورد نیاز برای 
خریدهــای جدیــد، در قالــب حراج به آن اقدام می کنند و به مفهومی که در 
صنعت بیمه جا افتاده است، نرخ شکنی در ادبیات اقتصادی وجود ندارد. 
در مقابل، مفاهیم مشــابهی مانند قیمت گذاری تهاجمی و دامپینگ وجود 
دارند که از سوی تولیدکنندگان بزرگ در بازارهای داخلی و خارجی با هدف 
حــذف رقبــا انجــام می گیــرد. این اقــدام در قوانیــن اقتصادی اکثر کشــورها 

ممنــوع بــوده و در ایــران نیــز ذیــل مــواد فصــل نهــم از قانون اصــالح قانون 
برنامه چهارم )13۸۸( به عنوان رویه هایی ضدرقابتی ممنوع شده است.

ســاختار کســب و کار بیمــه بــه نحــوی اســت کــه تعامــل و تبــادل داده هــا و 
فنون محاســبات ریســک، به ارتقای کارایی صنعت کمک می کند. بنابراین، 
تعامل عرضه کنندگان این خدمت در بسیاری کشورها امری جاافتاده است 
و در ایران نیز احتماال به همین دلیل است که سندیکای بیمه گران، دارای 
محکم تریــن پشــتوانه قانونــی در کشــور باشــد. اما همین تعامالت، شــبهه 

تبانی بین شرکت های بیمه را نیز تقویت می کند.
البتــه در ایــن زمینــه بایــد گفــت کــه در آمریکا و برخــی کشــورهای اروپایی، 
بخش هایی از صنعت بیمه را که به شکل مستقیم با بیمه گری و محاسبات 
ریسک مرتبط است، از شمول قوانین ضدانحصار معاف کرده اند. بنابراین، 
در کل مباحثه های زیادی در خصوص شــمول یا مســتثنی شــدن بیمه گران 
از قوانین ضدانحصار در ادبیات مربوطه و در تاریخ حقوقی کشورها وجود 
دارد. بــر ایــن مبنــا  و بــا توجــه بــه ذات ناپایدار توافقــات تبانــی در بازارهای 
انحصار چندجانبه، به نظر می رسد بخشی از انتقادات بازیگران صنعت به 
نرخ شکنی، به تخطی بازیگران از توافقات صنفی در خصوص نرخ گذاری ها 
برمی گردد که در چارچوب بازارهای انحصاری قابل تحلیل بوده و نمی تواند 

مصداق قیمت گذاری تهاجمی باشد.
بــا توجــه به فقــدان داده های تفصیلی عملکرد صنعت بیمه، امکان احصای 
بیمه نامه هایی که در آنها نرخ شکنی صورت گرفته باشد فراهم نیست؛ لذا 
در این زمینه، صرفا داده های تجمیعی مانند ضریب خسارت قابل برررسی 

هستند.
برمبنای بررسی کمی صورت گرفته در این زمینه، صرفا در برخی سال ها و 

برای برخی رشته های معدود مانند درمان تکمیلی، ضریب خسارت به باالی 
100درصد رســیده اســت که آن هم با دخالت بیمه مرکزی کنترل و متوقف 
شــده اســت. بنابراین، می توان گفت: شــواهد متقن برای وجود نرخ شکنی 
بــه مفهــوم قیمت گذاری تهاجمی، بســیار محدود و مربوط بــه دوره کوتاه و 

موقتی در برخی رشته ها مانند درمان است و عمومیت ندارد.
البته با نگاهی عمیق تر به صنعت، مالحظه می شود که در برخی رشته های 
بیمــه ای و بــه خصوص انواع بیمه های مســئولیت مدنــی حرفه ای که امکان 
ادعــای خســارت در ســال های آتــی نیــز وجــود داشــته یــا تعییــن تکلیــف 
خســارت بــه دلیــل طــی روندهــای قضایــی زمــان بــر اســت، فرمــول فعلــی 
محاســبه ضریب خســارت، امکان نرخ شکنی های متعدد و مستمر را ممکن 
 می ســازد، اما اثبات وجود آنها نیازمند دسترســی به داده های هر بیمه نامه 

است.
در مجموع، نیاز اســت اوال بین تخطی یک شــرکت از توافقات بین شرکتی 
و نرخ شــکنی بــه مفهــوم قیمت گــذاری تهاجمــی، تمایــز قایل شــد و به نظر 

می رسد که صرفا مورد دوم در حوزه وظایف نهاد ناظر قرار دارد. 
ثانیا باید تاکید کرد که واگذاری اختیارات اندکی بیشتر به بیمه گذاران در 
زمینه نرخ گذاری برخی رشته ها، با مفهوم آزادسازی تعرفه ها فاصله بسیار 
دارد و هنوز شرکت ها برای نرخ گذاری اکثریت پرتفوی صنعت، دست بازی 
ندارنــد، هرچنــد کــه این امر از طریق تشــدید رقابت، ســبب ارتقــای کارایی 

خواهد شد و امر مذمومی نیست.
همچنیــن در خصــوص پیشــگیری موثرتــر از قیمت گــذاری تهاجمی، به نظر 
می رســد کــه اصــالح ضریــب خســارت بــرای رشــته های مســئولیت و ســایر 

رشته های دارای تعهدات بلندمدت، موثرترین راهکار فوری خواهد بود.

حمــد و ســپاس خداونــد متعــال را کــه فرصــت و توفیــق گام برداشــتن در مســیر 
خدمت رســانی بــرای تامیــن آرامــش و امنیت خاطــر آحــاد مردم و پشــتیبانی فعاالن 
اقتصادی کشور عزیزمان را به ما عطا کرده است. بالیای طبیعی، بیماری های مختلف 
همچون کرونا، خشکســالی، فشــار و تحریم و رکود اقتصادی و... همگی می توانند 
 تهدیدی غیرقابل پیش بینی و شدید برای مردم و تداوم عملیات سازمان ها باشند.

روز ســیزدهم آذر، روز ملــی بیمــه فرصتــی اســت بــرای تقدیــر از همــه تالشــگران 
ایــن صنعــت کــه همــواره آمــاده خدمت رســانی مطلــوب و بــه موقــع به مــردم و رفع 
دغدغــه زیان دیــدگان هســتند. باعــث افتخــار اســت بــه  عنــوان عضــو کوچکــی از 
خانــواده بــزرگ صنعــت بیمــه و بــه نمایندگی از همــه همــکاران و نمایندگان متعهد 
و متخصــص شــرکت ارزشــی و فاخــر بیمــه کوثــر، روز ملــی بیمــه را به تمــام فعاالن 
ارایــه خدمــات  نــوآوری و  بــا  امیــدوارم  ایــن عرصــه تبریــک گویــم و   و تالشــگران 
بیمه ای نوین و تســریع و تســهیل در دسترســی آحاد جامعه به خدمات بتوانیم در 

 زمینه اعتمادســازی و مدیریت ریســک، دســتاوردهای ارزشــمندی را شــاهد باشیم.
شــرکت بیمــه کوثــر بــا بهره گیــری از رویکــرد تخصصــی، شــفاف و پاســخگوی خــود 
درزمینــه بیمه گــری و ســرمایه گذاری توانســته رضایت و منافع ذی نفعــان را بیش از 
پیــش فراهــم کند که این عملکرد مناســب، نتیجه تالش های دلســوزانه، همکاری، 
ســهام داران،  از  اعــم  کوثــر  تیــم  اعضــای  همــه  هم افزایــی  و  همدلــی  همراهــی، 
هیات مدیــره، کارکنــان و نماینــدگان محتــرم اســت کــه بــا رعایــت و حفــظ حقــوق 
بیمه گــذاران همــواره موجبــات آرامــش و امنیت خاطــر آنــان را فراهــم می کننــد. بــر 
خــود الزم می دانــم همیشــه قــدردان زحمــات صادقانــه و خالصانــه شــما باشــم کــه 
فداکارانــه می کوشــید تــا نــام ارزشــی کوثــر و مفهــوم خیر کثیــر در خدمت بــه مردم 
شــریف ایــران اســالمی معنــا و تجلی یابد. ســالمتی و توفیــق روزافزون برای شــما و 
 همــه مســئوالن، کارگــزاران و فعــاالن ایــن عرصــه را از خداونــد متعــال خواهانــم.

ابوالفضل آقادادی 13 آذر 1400

بیمه رازی بودجه ابالغی خود را محقق کرد

امکان نرخ  شکنی در بیمه های مسئولیت

پیام مدیرعامل بیمه کوثر به مناسبت روز بیمه

6  آذر -  1400  



بنابر اعالم مدیربیمه های آتش سوزی بیمه پارسیان، این 
شرکت به مناسبت فرا رسیدن روز بیمه، جشنواره ای با عنوان 
»جشــنوار تــا یلــدا« در نظــر گرفتــه اســت کــه در آن 6۰درصد 
تخفیــف بــه کلیــه بیمــه نامه هــای آتش ســوزی مســکونی، غیر 

صنعتی و صنعتی ارائه می شود.
لیال مشــکانی، مدیربیمه های آتش ســوزی بیمه پارســیان 
گفت: به مناســبت فرا رســیدن روز بیمه، جشــنواره ای با عنوان 
»جشنوار تا یلدا« تدارک دیده ایم که در آن ۶0درصد تخفیف به 
کلیه بیمه نامه های آتش سوزی مسکونی، غیر صنعتی و صنعتی 
و 50درصــد تخفیــف برای بیمه نامه هــای آرامش و اصنــاف ارائه 

می شود.
مشــکانی بــا اشــاره بــه مشــکالتی کــه بــر ســر فراگیــری و 
فرهنگ سازی بیمه های آتش سوزی در کشور وجود دارد، افزود: 
آشنانبودن بیمه گزاران با عواقب نداشتن بیمه نامه آتش سوزی 
در صورت بروز خسارت های احتمالی، باور بیمه گزاران به اینکه 
حادثه صرفاً برای دیگران اتفاق می افتد، اعتقاد جامعه به اینکه 
در صورت بروز حوادثی از قبیل سیل و زلزله و امثالهم حاکمیت 
موظــف بــه جبران خســارت های وارده از محل بیت المال اســت 
و خریــداری نکــردن بیمــه نامــه، کاهــش توانایــی در خریــداری 
بیمه نامــه آتش ســوزی و وجــود بیمه نامه هــای کشــوری از قبیــل 
بیمه حوادث برق و گاز و امثالهم از مهمترین مشکالت بیمه های 

آتش سوزی است.
وی ادامــه داد: متاســفانه در بخــش بیمه نامه هــای خــرد 
اســتقبال مناســبی بــرای خربــداری بیمه نامه آتش ســوزی وجود 
ندارد و به عبارت دیگر بیمه گزاران خرد، بیمه نامه آتش سوزی را 

به عنوان یک نیاز بسیار ضروری محسوب نمی کنند که این امر 
موجب تمایل نداشــتن بــه خریداری بیمه نامه های آتش ســوزی 
پارســیان دربــاره  بیمــه  . مدیربیمه هــای آتش ســوزی  می شــود 
طرح ها و جشنواره های اجرا شده از سوی شرکت بیمه پارسیان 
در حــوزه آتش ســوزی و نتایــج آن هــا اظهار کــرد: در این باره الزم 
است توضیح مختصری درباره استراتژی کششی و رانشی ارائه 
شود. استراتژی بازاریابی کششی در حقیقت به این معنا است 
که شما به کمک ابزارهای تبلیغاتی و بازاریابی که در اختیار دارید 
بتوانیــد مشــتری را بــرای خرید محصول یا خدمــت خود ترغیب 
کنیــد. اســتراتژی رانــش، دقیقــا نقطه مقابل بازاریابی کششــی 
اســت و بــه ایــن صورت اســت کــه کانال هــای بازاریابــی و توزیع 
توســط شــما ترغیب می شــوند که محصوالت و خدمات شــما را 

تبلیغ  نموده و به فروش برسانند.
وی افــزود: بــا توجــه بــه تجــارب ســال های اخیر در رشــته 
آتش ســوزی استفاده از اســتراتژی رانش )ترغیب شبکه فروش 
و نمایندگان به بازاریابی و جذب بیمه نامه های آتش ســوزی( به 
صورت قابل مالحظه ای موثرتر از استراتژی کششی بوده است. 
به عبارت دیگر طرح های تشویقی و ترغیبی که برای نمایندگان 
شــرکت اجرا شــده اند به طــور قابل مالحظــه ای موجب افزایش 
فــروش شــده اند و ایــن در حالــی اســت کــه ارائــه تخفیفــات و 
تبلیغات به مشــتریان بدون ترغیب شــبکه فروش و نمایندگان 

چندان اثربخش نبوده است.
مشکانی با اشاره به ارزیابی های سهم بیمه  آتش سوزی در 
پورتفوی بیمه  پارسیان گفت: در شرکت بیمه پارسیان در سال 
13۹۹ ســهم حق بیمه تولیدی در حوزه آتش ســوزی 3.5 درصد 

بــود کــه تــا آبان ســال 1400  به 4،3 درصد افزایش یافته اســت. 
تعــداد بیمه نامه هــای صــادره در حوزه آتش ســوزی نیــز 5 درصد 
از کل بیمه نامه های شــرکت بیمه پارســیان را به خود اختصاص 
داده اســت. افزایش ســهم بیمه های اموال مانند آتش سوزی از 
ســهم کل پرتفوی شــرکت بسیار دشوار است؛ چرا که خریداری 
آن اجبــاری نیســت )مانند بیمه های شــخص ثالــث( و حق بیمه 
آن ها ارتباطی به نرخ دیه ندارد که افزایش ساالنه دیه ها موجب 
افزایــش حــق بیمه های مربوطه شــود )مانند بیمه های شــخص 
ثالث و مسئولیت( لذا نمی توان انتظار افزایش قابل مالحظه ای 

در سهم بیمه های آتش سوزی از کل پرتفوی شرکت داشت.
مدیربیمه هــای آتش ســوزی بیمــه پارســیان تعهــد قلبی و 
عملی همکاران در جبران خســارت وارده طبق شــرایط بیمه نامه 
را از برجســته ترین ویژگی های بیمه آتش ســوزی دانست و بیان 
کرد: در این راســتا با صدور بیمه نامه های شــفاف و صریح، کلیه 
ابهامــات برطرف شــده و در صــورت بروز خســارت های احتمالی 
کلیــه اقدامــات الزم بــرای جبران کامل خســارت های مورد تعهد 

صورت می پذیرد. 
وی با تاکید بر اقداماتی که در جهت افزایش سرمایه های 
بیمه شــده انجام شــده اســت، افزود: با توجه به نوسانات قابل 
مالحظه قیمت ها،  اقداماتی برای بازنگری و افزایش سرمایه های 

بیمه شده صورت پذیرفته است، از قبیل:
• در بخش بیمه گزاران کالن:

بــازار و   اطالع رســانی و گوشــزدکردن نوســانات قیمــت 
درخواست به روزرسانی سرمایه ها

همکاری با بیمه گزار در تجدید ارزیابی ســرمایه ها و حتی 

در برخی موارد ســهیم شــدن در هزینه های کارشناســی تجدید 
ارزیابی

• در بخش بیمه گزاران خرد: 
اطالع رســانی نحوه برآورد ارزش روز ساختمان ها و اموال 

و میزان تقریبی آنها 
ایجاد پوشــش نوسانات قیمت بازار در رشته آتش سوزی 
مســکونی بــه ایــن نحــو کــه در صــورت خریــداری ایــن پوشــش، 
ســرمایه بیمه نامــه تــا 50درصــد در طــی دوره بیمه نامــه افزایش 

خواهد یافت.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بازنگری ســرمایه ها اغلب 
منجر به افزایش ســرمایه های بیمه نامه شــده و موجب افزایش 
حق بیمه ها می شود که این امر ممکن است منجر به خریداری 
نکــردن بیمه نامــه شــود؛ لــذا بــرای حفــظ بیمه گــزار و ترغیب وی 
به افزایش ســرمایه ها ، تخفیفات مناســبی نیز به ایشــان ارائه 

می شود تا از اثرات منفی افزایش حق بیمه جلوگیری شود.
بــه  پارســیان  بیمــه  برنامه هــای  و  بــه طرح هــا  مشــکانی 
مناسبت فرارسیدن روز بیمه اشاره کرد و افزود: به مناسبت روز 

بیمه در آذر دو جشنواره اجرا می شود
 یــک: جشــنواره ای بــا عنــوان »جشــنوار تــا یلــدا« تــدارک 
دیده ایــم کــه در آن ۶0درصــد تخفیــف بــه کلیــه بیمه نامه هــای 
آتش سوزی مسکونی، غیر صنعتی و صنعتی و 50درصدتخفیف 

برای بیمه نامه های آرامش و اصناف ارائه می شود.
دو: برگــزاری طــرح تشــویقی فــروش ویــژه نماینــدگان و 
همکاران شعب که طی آن جوایزی به نمایندگان و همکاران پر 

تالش در رشته آتش سوزی ارائه خواهد شد.

مدیربیمه های آتش اسوزی بیمه پارسیان خبرداد:

آغاز جشنواره فروش بیمه نامه های آتش سوزی مسکونی، غیر صنعتی و صنعتی 
با تخفیف ویژه به مناسبت روز بیمه

جایــگاه صنعــت بیمــه بعنــوان تکیه گاه 
مهم اقتصادی و پشتوانه ای برای سرمایه های 
فردی و تجاری و همچنین حفظ سرمایه های 
ملی کشــورمان بر کســی پوشــیده نیست و 
فعاالن این صنعت همواره تمام تالش خود 
را بــرای ارائــه بهتریــن خدمــات بــه جامعه و 
القــای آرامــش و امنیــت خاطر اقتصــادی در 
کشــور بکار گرفته اند و در این مسیر با تمام 
تــوان خــود ســعی در انجــام فعالیــت هــای 

 حرفه ای بیمه گری و ارایه به روزترین خدمات 
بیمه ای دارند.

اینجانــب 1۳ آذر مــاه، روز بیمــه را بــه 
تمــام تالشــگران این صنعــت تبریک عرض 
نمــوده و از درگاه خداونــد متعــال آرزوی 
ســالمتی و ســربلندی برای یکایــک عزیزان 

دارم.
هادی اویارحسین
نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل

پیام تبریک نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل 
بیمه پارسیان به مناسبت 13 آذر ماه روز بیمه
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معاونت طرح وتوسعه 
همگام با سیاست اقتصاد مقاومتی

* ارائه مجوز محصول جدید بیمه ای به ۶ شرکت بیمه در ۶ طرح مختلف 
* ارائه مجوزهای موردی بیمه ای به ۶ شــرکت بیمه در 3 رشــته مختلف شــامل 
بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان، بیمه کرونا در بیمه نامه حوادث اشخاص 

و بیمه مسئولیت مدنی برای حرفه های مختلف
* ارائه چارچوب شرایط عمومی بیمه مسافران عازم به خارج از کشور، چارچوب 
شرایط عمومی بیمه زندگی به شرط فوت، چارچوب شرایط عمومی بیمه زندگی 
به شرط حیات، چارچوب شرایط عمومی بیمه زندگی مختلط به تمام شرکت های 

بیمه ای
* تدوین بودجه مصوب و اصالحی ساالنه )سال های 13۹۹ و 1400( بیمه مرکزی 

ج.ا.ایران؛
*تدویــن پــروژه  بیمــه مرکــزی ج.ا.ایــران بــرای اجرای سیاســت های کلــی اقتصاد 
مقاومتــی بــرای ســال 13۹۹ و 1400 و تدویــن منشــور پروژه هــای راهبــردی بیمــه 

مرکزی ج.ا.ایران و پایش مستمر آن؛
* ارائه گزارش عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه در سامانه )رابت( سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ 
* تهیه و تدوین و انتشار کتابچه »گزیده قوانین و مقررات بودجه و برنامه سال 

1400 )و مقایسه آن با سال 13۹۹(«.
* تهیــه کتــاب ســالنامه آماری صنعت بیمه و پوســتر آمــاری »نماگرهای صنعت 

بیمه در سال 13۹۸ و 13۹۹« برای درج در پرتال سازمان.
* بررسی تقاضای تأسیس شرکت های بیمه: 

* تقاضای تأسیس 3۶ شرکت بیمه مورد بررسی قرار گرفت.
* مراتب موافقت اصولی با تأسیس 5 شرکت بیمه )شرکتهای بیمه اتکایی آوای 
پارس،  بیمه اتکایی تهران رواک، بیمه مختلط پردیس، بیمه مختلط هوشــمند 

فردا و بیمه زندگی کاریزما( صادر شد.
*پروانه تأسیس )موافقت با ثبت( شرکت بیمه اتکایی سامان صادر شد.

* بررســی و تأییــد صالحیــت مدیرعامــل، قائــم مقــام مدیرعامل، اعضــای هیات 
مدیره، معاونان، مدیران فنی و اکچوئران داخلی به تعداد ۲30 نفر

*بررســی و صــدور پروانــه فعالیــت کارگــزاران رســمی بیمــه و ارزیابــان خســارت 
بیمه ای به تعداد ۸۲5 پروانه

 یک صنعت زیر ذره بین نظارت
* تدوین دســتورالعمل اصالحی »روش برآورد و کنترل کفایت ذخایرفنی رشــته 

بیمه شخص ثالث مؤسسات بیمه« و ابالغ به شرکت های بیمه 
* مکاتبــه و پیگیــری دریافت اطالعات، بررســی، محاســبه و اعالم توانگری مالی 

شرکت های بیمه و افشای آن در پرتال بیمه مرکزی ج.ا.ایران؛
* بررسی ترکیب سهامداری شرکت های بیمه در راستای اجرای قوانین و مقررات 

مربوط و پیگیری رعایت نصاب ها وفق مندرجات آیین نامه شماره 100؛
* بررسی گزارش توجیهی افزایش سرمایه و ارائه مجوز برگزاری مجامع عمومی 

فوق العاده به شرکت های بیمه به منظور افزایش سرمایه؛
* رســیدگی به اختالفات بین صندوق تامین خســارت های بدنی و شــرکت های 

بیمه در راستای مفاد ماده ۲۹ قانون بیمه شخص ثالث ؛ 
* کنترل ضریب خسارت انواع رشته های بیمه ای.

* همکاری در اجرای طرح نســخ الکترونیک با ســازمان بیمه ســالمت و ســازمان 
تامیــن اجتماعــی در مســیر صرفه جویــی در مصــرف کاغــذ و چــاپ دفترچه هــای 

درمانی، جلوگیری از جعل اسناد پزشکی. 
* رصــد و بررســی بیمه نامه هــای مــازاد بر ظرفیت نگهداری شــرکت های بیمه به 

منظور اخذ پوشش اتکایی الزم از بازار بیمه.
* نظارت بر پیاده سازی و اجرای آخرین نسخه وب سرویس رشته بیمه شخص 

ثالث، بدنه، هوش تجاری
* ایجاد مقدمات الزم برای اعمال نظارت سیســتمی و پیشــگیرانه در رشته های 
بیمــه ای مرتبــط با حمل کاال )باربری، مســئولیت متصدیان حمل داخلــی و ...( و 
آتش ســوزی و الــزام شــرکت های بیمــه در تخصیــص کــد یکتــا و درج آن بــر روی 

بیمه نامه.
* بررســی عملکــرد شــرکت های بیمــه در خصــوص قراردادهــای بــزرگ از جملــه 

قراردادهای بیمه ای.
* ابالغ بخشنامه  های متعدد و مختلف به منظور حمایت از حقوق بیمه گذاران 
و یکسان سازی رویه های مورد عمل شرکت های بیمه به عنوان نمونه ، تدوین و 
ابالغ کاربرگ های متحدالشــکل اجرای مواد 34 و 3۶ قانون بیمه شــخص ثالث 

به تمام شرکت های بیمه
* بررسی آیین نامه ها و مقررات مربوط و ارائه پیشنهادات برای اصالح 

* مشــارکت در کارگــروه تخصصــی راه انــدازی مجتمــع رســیدگی بــه تصادفــات 
رانندگی )مجتمع تخصصی تصادفات(؛

* نظارت بر حســن اجرای مفاد ماده های 30 و 31 قانون بیمه اجباری خســارات 
وارد شده به شخص ثالث، از طریق صدور بخشنامه تاکیدی.

 نظارت بر بیمه های زندگی
* بررسی و انطباق بیمه نامه های زندگی با سرمایه فوت باالی مبلغ تعیین شده 
با مجوزهای صادره طبق ماده ۶ آیین نامه شماره ۶۸ و بخشنامه های مرتبط با آن؛  

* اخذ و بررسی اطالعات تمامی بیمه نامه های عمر زمانی گروهی 
*اخذ و بررسی قراردادها و تفاهمنامه منعقده شرکت های بیمه با بانکها یا صندوق ها 

* رسیدگی و پاسخگویی به تعداد 11۲ فقره شکایات بیمه های زندگی؛
*تدوین استانداردهای حرفه ای محاسبه فنی بیمه 

*بررسی صحت محاسبات ذخایر ریاضی در حوزه بیمه های زندگی اندوخته دار 
* اصــالح درآمــد ســرمایه گذاری از محــل ذخایــر ریاضــی موسســات بیمــه در 

صورت های مالی 
* محاسبه توانگری مالی و سطح توانگری شرکتهای بیمه زندگی 

* پاسخ به استعالمهای سازمان امور مالیاتی در خصوص وضع ذخایر بیمه های 
زندگی شرکتهای بیمه مختلط و تمامی ذخایر فنی شرکتهای بیمه زندگی؛

* امکان ســنجی محاســبه خالــص ارزش دارایــی ســرمایه گذاری منابــع حاصل از 
ذخیره ریاضی بیمه نامه های زندگی؛

* بررســی روش های تفکیک ســرمایه گذاری از محل ذخیره ریاضی شــرکت های 
بیمه از سایر منابع با تاکید بر سرمایه گذاری به صورت سهام شرکت های بورسی 

و فرابورسی؛

 نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای
* برنامه ریزی مستمر به منظور سیستمی کردن فرآیند کنترل و نظارت بر نحوه 

اعطای پروانه نمایندگی از سوی شرکت های بیمه به اشخاص
* نظارت دقیق بر فرآیند نحوه انتخاب نمایندگان بیمه از سوی شرکت های بیمه 
*بررســی مدارک و مســتندات مربوط به تأســیس شــرکت های نمایندگی بیمه و 

موافقت با ثبت و تأسیس نمایندگان حقوقی.
* انجام بازدیدهای نظارتی از دفاتر شبکه خدمات بیمه ای )نمایندگان( 

* مشارکت در ساماندهی امور بیمه ای در مرزهای کشور 
* هماهنگی با نهادهای نظارتی و اطالعاتی به منظور شناسایی شبکه خدمات 

بیمه ای دارای اشتغال همزمان 
* بررسی، اعالم نظر و انجام اقدامات نظارتی الزم در خصوص شکایات واصله 

* برخورد نظارتی با استارت آپهای فاقد مجوز و نظارت میدانی بر عملکرد آنان
* جلوگیری از فعالیت دفاتر غیر مجاز بیمه ای از طریق ابالغ بخشنامه به تمامی 

فعاالن صنعت بیمه.
* انجام بازدیدهای نظارتی از شرکت های بیمه و دفاتر ارزیابان خسارت بیمه ای 
در راســتای کنتــرل بــر نحــوه فعالیــت آنــان و حســن اجــرای مفــاد آیین نامه ها و 

مصوبات شورایعالی بیمه.
* نظارت بر شرکت های بیمه و هماهنگی امور استانها

بــر رعایــت آیین نامه هــای گزارشــگری و افشــای اطالعــات  * نظــارت مســتمر 
مؤسســات بیمه )۸۸(، صالحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسســات 

بیمه )۹( و حاکمیت شرکتی)۹3( از قبیل:
* 3۲ مــورد نظــارت بــر خــط از شــرکتهای بیمــه و ۹ مــورد بازدیدهــای میدانــی از 

شرکت های بیمه در رعایت آیین نامه های ۸۸، ۹0 و ۹3 و مکملهای آن 
* نظارت بر نحوه اجرای آیین نامه گزارشگری و افشای اطالعات مؤسسات بیمه 

)3۲ مورد(
* نظارت مستمر بر اجرای آیین نامه حاکمیت شرکتی)40 مورد( 

* پیگیری واریز حدود مبلغ  ۸55ر۲7 میلیارد ریال از سوی شرکت های بیمه ای 
به حساب خزانه بابت عوارض بیمه نامه های شخص ثالث سهم وزارت بهداشت 

و درمان و آموزش پزشکی 
* واریز حدود مبلغ  ۹۹4 میلیارد ریال از ســوی شــرکت های بیمه ای به حســاب 

خزانه بابت عوارض بیمه نامه های شخص ثالث سهم نیروی انتظامی 
* اقدامات الزم برای هوشمندسازی نظارت بر آیین نامه های گزارشگری

 جهانی می اندیشیم، منطقه ای عمل می کنیم
* انعقــاد قــرارداد مــازاد خســارت ریســک  )Risk( در رشــته های آتش ســوزی، 
مهندســی و پول در صندوق برای بیمه مرکزی ج.ا.ایران و 7 شــرکت بیمه ایران، 
آسیا، البرز، دانا، پارسیان، ملت و سامان با راهبری این سازمان و با سقف تعهد 

5 هزار میلیارد ریال برای هر ریسک؛
رشــتههای  در   )CAT( فاجعه آمیــز  حــوادث  مــازاد خســارت  قــرارداد  انعقــاد   *
آتش ســوزی، مهندســی و پــول در صنــدوق برای بیمــه مرکزی ج.ا.ا.  و 4 شــرکت 
بیمه ایران، آســیا، البرز و دانا با راهبری این ســازمان و با ســقف تعهد 100 هزار 

میلیارد ریال در هر حادثه؛

 )Risk & CAT( انعقــاد قــرارداد مــازاد خســارت ریســک و حــوادث فاجعه آمیــز *
در رشــته انرژی برای بیمه مرکزی ج.ا.ا.  و ۹ شــرکت عضو کنسرســیوم انرژی با 
راهبری این ســازمان و با ســقف تعهد ۲50 میلیون یورو برای هر ریســک و 500 

میلیون یورو برای هر حادثه فاجعه آمیز؛
)CAT( در رشــته های  مــازاد خســارت حــوادث فاجعه آمیــز  قــرارداد  انعقــاد   *
آتش ســوزی، مهندســی و پــول در صنــدوق بــرای 11 شــرکت بیمــه رازی، آرمــان، 
دی،میهن، سرمد، سامان، تعاون، سینا، کارآفرین، معلم و تجارت نو با راهبری 

این سازمان و با سقف تعهد 30 هزار میلیارد ریال در هر حادثه 
* انعقــاد قــرارداد مازاد خســارت ریســک و حــوادث فاجعه آمیز بــرای قبولی های 
اختیاری و قراردادی بیمه مرکزی در رشــته های آتش ســوزی، مهندســی و پول در 

صندوق با سقف تعهد 5 هزار میلیارد ریال برای هر ریسک؛
* انعقاد قرارداد مازاد خســارت )Risk & CAT( بیمه مرکزی در رشــته پیاندآی با 

حداکثر تعهد 50 میلیون یورو؛
* انعقــاد قــرارداد مــازاد خســارت در رشــته پیاندآی با راهبری بیمــه مرکزی برای 

موسسه بیمه متقابل کیش و متقابل قشم با حداکثر تعهد دو میلیارد دالر؛
* انعقــاد قــرارداد مــازاد خســارت بیمــه مرکزی در رشــته های باربری و کشــتی و 

بیمه های هواپیما با حداکثر تعهد 110 میلیون یورو؛ 
* تمدید قرارداد اتکایی مشــارکت درمان تکمیلی بنیاد شــهید و امور ایثارگران با 

شرکت سهامی بیمه دی با تعداد حدود ۲ میلیون نفر بیمه شده؛
* پوشــش اتکایی مســئولیت مدنی شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با 

حداکثر تعهد ۶ هزار میلیارد ریال؛
* انعقــاد قــرارداد مازاد خســارت ریســک و حوادث فاجعه آمیــز )Risk & Cat( در 
رشــته های غیرباربری برای پوشــش ریســک های صــادره نمایندگی هــای خارج از 
کشــور شــرکت ســهامی بیمه ایران با راهبری بیمه مرکزی و با ســقف تعهد ۲5 

میلیون یورو؛ 
* انعقــاد قــرارداد مازاد خســارت ریســک و حوادث فاجعه آمیــز )Risk & Cat( در 
رشته های باربری برای پوشش ریسک های صادره نمایندگی های خارج از کشور 
شرکت سهامی بیمه ایران با راهبری بیمه مرکزی و با سقف تعهد 1 میلیون یورو؛
* تمدید قرارداد اتکایی مشارکت مسئولیت با شرکت سهامی بیمه معلم با حد 

تعهد 400 میلیارد ریال برای هر بیمه نامه؛
* پوشــش اتکایی مســئولیت مدنی شرکت های مهندســی هواپیمایی فارسکوه، 

سوخت رسانی اوج
* انعقاد قرارداد مازاد خســارت ریســک و حوادث فاجعه آمیز )Risk & CAT( در 
رشــته های غیر باربری برای پوشــش ریســک های صادره نمایندگی های خارج از 
کشــور شــرکت ســهامی بیمه ایران با راهبری این ســازمان و با ســقف تعهد ۲5 

میلیون یورو؛
* ارائــه مجــوز بیمه نامه هــای گروهــی بــرای منــازل مســکونی / اداری ســازمانها، 
ارگانها، شهرداریها، استانداریها و ... با پوشش خطرات اصلی و تبعی بیمه های 

آتش سوزی )آصا، زلزله، سیل، طوفان و ... ( 
* ارائه مجوز صدور بیمه نامه و مشارکت در پوشش بیمه ای بسیاری از ریسکها 

و پروژه های عملیاتی و زیربنایی.
* صدور و ارائه خدمات بیمه ای به کشورهای همسایه:

* تقویت همکاری های بین المللی با کشورهای همسایه و عضو اکو
* امضاء تفاهم نامه با کشورهای افغانستان، سوریه و ارمنستان 

* برقــراری ارتباطــات دوجانبــه بــا کشــورهای تاجیکســتان، ترکمنســتان، عــراق، 
ازبکستان، ترکیه و گرجستان

* میزبانی هیات عراقی در ایران

 فرهنگ بیمه ای و بیمه فرهنگی
* پاسخگویی به ابهامات رسانه ای

* تهیه و بارگذاری بیش از  ۸70مطلب  و 1۶0 استوری در اینستاگرام بیمه مرکزی 
با حدود چهل هزار نفر دنبال کننده

* برگزاری الیو اینستاگرام بیمه مرکزی )دوشنبه ها با بیمه(
* تهیه و تولید کلیپها، اینفو موشن ها و اینفو گرافی های مختلف

* برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای خبر نگاران
* تهیــه و انتشــار کتــب بیمه ای)تهیــه تولیــد و انتشــار ۶7  عنــوان کتاب در ســه 

سطح» بیمه برای کودکان«، »بیمه برای همه« و  »بیمه برای کارشناسان« 
* تهیه و انتشار ماهنامه پیک بیمه بصورت مداوم)1۲شماره(

)Annual Report( تهیه، تولید و انتشار گزارش عملکرد سالیانه التین *

صنعت بیمـه در یک نگـا ه
صنعت بیمه در هر جامعه ای از شاخص های مهم اطمینان عمومی، اعتماد اجتماعی، رفاه اقتصادی و امید به آینده به شمار می رود و مسیر توسعه کمی و 
کیفی کسب و کار و همچنین سطح معیشت مردم از گذرگاه این صنعت عبور می کند. آنچه در ادامه می آید دماسنج صنعت بیمه و نماگر صنعت مادری 

است که در کنار دو نهاد بانک و بازار سرمایه، نقش ضلع مکمل اقتصادی را ایفا می کند. 

8 آذر - 1400  



* برگزاری هشتمین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت بیمه
* برگزاری پنجمین جشنواره بیمه در رسانه 

* هماهنگی هــای الزم بــرای امضــای تفاهمنامــه هــای مختلــف بــا دســتگاه ها و 
نهادهای گوناگون مانند » فدراســیون موتورســواری، انجمن بهره وری، ســازمان 

حفاظت از محیط زیست و...
* برگــزاری مــداوم جلســات شــورای هماهنگــی مدیــران روابــط عمومــی صنعــت 
بیمه کشور و هماهنگی های الزم برای اجرای برنامه های مشترک با هدف ایجاد 

هم افزایی و همگرایی بیشتر
* هماهنگی های الزم برای اجرایی شــدن برنامه های ســتاد امربه معروف و نهی 

از منکر، اقامه نماز و....
www.centinsur.ir تغییر شکلی و محتوایی پرتال بیمه مرکزی به آدرس *

* تهیــه ، تولیــد و پخــش مجموعه تلویزیونی دور برگــردون با هدف اصالح رفتار 
ترافیکی و کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی

* تهیه ، تولید و پخش سریال طنز تلویزیونی پالک13 با هدف توسعه فرهنگ 
بیمه )در حال پخش(

* تهیه تولید سرود بیمه ای مختص کودکان
 * اجــرای پروژه سراســری و ملی »زنگ بیمــه« برای دانش آموزان مقطع ابتدایی 
) شــهر تهران توســط بیمه مرکزی و مراکز اســتانها از ســوی شــرکتهای بیمه(، با 
هــدف آشــنایی تعداد۸میلیــون و 174هــزار و ۸75 دانش آموز مقطــع ابتدایی با 

مفاهیم بیمه ای از طریق نمایش 
* گنجاندن بیش از 1۲۸مطلب بیمه ای در کتب درسی دانش آموزان) با این پروژه 
عمال تعداد 5میلیون و  ۸44هزار و 105نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه اول 

و دوم با مهم ترین اصطالحات بیمه ای در کتاب های درسی آشنا می شوند(

 ریسک، کلید واژه صنعت بیمه
* راه اندازی مرکز توسعه مدیریت ریسک؛ تدوین راهنمای حاکمیت ریسک موسسات 
خدمات مالی کشور؛ همکاری با سازمان مدیریت بحران و سایر سازمان های مرتبط 
با قانون مدیریت بحران کشور؛ راه اندازی پرتال اطالع رسانی مرکز توسعه مدیریت 
 FERMA ریســک؛ ترجمــه و انتشــار گــزارش مدیــران ریســک اروپایــی موســوم بــه
۲0۲0؛ارائه پیشنهاد انجام طرح پژوهشی در خصوص سنجش میزان توسعه یافتگی 
سیستم مدیریت ریسک سازمانی در مدل کسب و کار و فرهنگ سازمان های کشور 
 بــه پژوهشــکده بیمــه. ایــن طرح بــه تصویب رســیده و مراحل انجام آن آغاز شــده 

است؛ 

 سالمت در صنعت
* بازرسی از شعبات و نمایندگان شرکت های بیمه؛

* امور مربوط به سامانه ارزیابی عملکرد تسما 
* پیاده ســازی کانــون حسابرســی داخلــی صنعــت بیمــه وابســته بــه انجمــن 

حسابرسی داخلی ایران.
* تنظیم و تدوین چک لیست های حسابرسی داخلی و تهیه منشور حسابرسی 

داخلی .
* بررسی منشأ سرمایه شرکت های بیمه در زمان تأسیس و یا افزایش سرمایه.

* بررســی ســوابق ســهامداران شــركت های بیمه در شــرف تأســیس و در شــرف 
افزایش سرمایه.

* بررســی و انجــام فــاز مطالعاتــی در خصــوص الزامــات و نیازمندی هــای ایجــاد 
ســامانه جامــع رصــد، شناســایی و بررســی معامالت مشــكوك به پولشــویی در 

صنعت بیمه.
* ایجاد دسترسی تمامی اشخاص مشمول تحت نظارت بیمه مرکزی ج.ا.ایران 

توسط سامانه سنهاب به اطالعات مورد نیاز و سامانه های مرتبط.
 *  پیشــنهاد اصالح دســتورالعمل های مبارزه با پولشــویی صنعت بیمه به مرکز 

اطالعات مالی.

  سامانه پاسخگویی با تعداد متوسط )4( کارشناسان در این سامانه :

 عصر طالیی صنعت بیمه در بستر الکترونیک
توســعه زیرســاخت های مرکــز داده؛ توســعه شــبکه ارتباطــی بیــن بیمــه مرکــزی، 
شــرکت های بیمــه و ذینفعــان حقوقــی؛ توســعه ســامانه های یکپارچــه اطالعــات 
مدیریتــی، عملیاتــی و نظارتــی؛ تامیــن نیازمندی های اطالعاتی شــرکت های بیمه؛ 
مکانیزه ســازی خدمات، پشتیبانی، و فرایندهای ســازمان برای واحدهای داخلی و 

ذینفعان خارجی؛ و تعامل مکانیزه با سایر سازمان های مرتبط با صنعت بیمه؛
* ایجاد ســامانه یكپارچه نظارتی و تســهیل امر نظارت در حوزه های نظارتی بیمه 

مركزی 
* تخصیص کد یکتای بیمه مرکزی به بیمه نامه های منطبق با شاخص ها در رشته 
شخص ثالث و حوادث راننده که سهمی حدود 50 درصد از پرتفوی صنعت بیمه 
را دارد و بیمه نامه های منطبق با شاخص ها در رشته های باربری، متصدیان حمل 

کاال و آتش سوزی
* ســاماندهی شــبکه فــروش و ایجاد بانــک اطالعاتی و کارتابل هــای ارتباطی ویژه 

با بیمه مرکزی
* ایجاد سرویس ها و خدمات الکترونیکی متنوع در پرتال بیمه مرکزی، در درگاه 
ملی خدمات و دولت همراه برای استفاده شهروندان، کسب و کارها و سازمان ها
* تغذیه اطالعاتی سامانه یكپارچه اطالعات اقتصادی كشور با داده های صنعت 

بیمه
* ایجاد بستر الزم برای یكپارچه سازی و تسهیل تبادل اطالعات از طریق اتصال 
بــه بانک هــای اطالعاتی دســتگاه های دیگــر از قبیل نیروی انتظامــی، ثبت احوال، 
پســت، وزارت امور اقتصادی و دارائی، راهداری، وزارت امور خارجه، ســازمان امور 

مالیاتی و...
* طراحی، توسعه و پیادهسازی سرویس تعاملی کارپوشه ملی ایرانیان

* ارائــه خدمــت الکترونیکــی اســتعالم ســوابق بیمــه ای افراد بــرای بهره بــرداری در 
نرم افزار موبایل دولت همراه
* تهیه نرم افزار جامع موبایل

* اصالح فرآیندها و روش های انجام کار در راســتای اجرای مواد قانونی ۶7 و ۶۸ 
قانون برنامه ششم توسعه و بخشنامه ها و تکالیف اصالح نظام اداری که ماحصل 
آن بــه شناســایی 1۶ گــروه فرآینــدی، 70  فرآینــد، 170 زیر فرآیند، 10۸ شناســنامه 
فرآیند، و در نتیجه منجر به تعداد ۶۲ خدمت و حدود ۹0 نمودار فرآیندی خدمت 

شد.
* راه اندازی سوئیچ بیمه برای هوشمندسازی و کمک به ارائه خدمات بیمه ای به 
صــورت مکانیــزه و ایجاد زیرســاخت الزم بــرای ورود فراگیر شــرکتهای دانش بنیان 
و کســب و کارهــای دیجیتــال بــه صنعــت بیمــه بــه منظــور مدیریــت و نظــارت بــر 
فعالیت اینشورتکها، استارتاپها و فین تکها و شرکتهای دانش بنیان از طریق ارائه 

سرویس هایApi صنعت بیمه به کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطالعات.
* کســب رتبــه اول در چهــار دوره ارزیابــی وبگاه ها و خدمات الکترونیکی ســازمان 

فناوری اطالعات

  شورای عالی بیمه
* بررسی تقاضای تاسیس شرکت های بیمه اتکایی پارس، فردیس، اتکایی تهران، 

فردا، اتکایی رایا، زندگی هامرز، مختلط سروش

* بررسی و تصویب مقررات بیمه ای
* رسیدگی به گزارشات بیمه مرکزی

* گزارش سند راهبردی صنعت بیمه برای افق 1404؛
* گزارش محاسبه شاخص توانگری مالی مؤسسات بیمه در سال 13۹۹؛

* بیمه در مسیر توسعه
* اداره کل سرمایه گذاری

* رشد 57 درصدی قیمت تمام شده پرتفوی سهام بیمه مرکزی
*  رشد 1۶ درصدی ارزش روز پرتفوی سهام بیمه مرکزی 

* رشد 41 درصدی سود حاصل از خرید و فروش 
* اداره کل توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی

* تدوین دســتورالعمل ســومین دوره انتخاب کارمندان و مدیران برگزیده صنعت 
بیمه و ابالغ و اجرای آن

* دیجیتال ســازی اســناد آرشــیوی بیمه مرکزی عملیاتی کردن اپلیکیشن خدمات 
اداری و رفاهی

* شفافیت سازی در مناقصات سازمانی 
* مناسب سازی فضاهای اداری برای مراجعان 

* اقدام به منظور استقرار چرخه بهره وری

 صنعت بیمه بر مدار قانون
* طــرح دعــوی و دفــاع از دعاوی و شــرکت در جلســات رســیدگی محاکم و پاســخ 
بــه اســتعالمات و تهیــه ، اصــالح یــا اعــالم نظــر درخصــوص لوایــح، آیین نامــه و 

دستورالعمل های دولت
* بررســی و اعالم نظر درباره پیش نویس آیین نامه ها، اساســنامه ها، قراردادها، 

تفاهم نامه ها
* پیگرد قضایی اخالل گران در نظام بیمه کشور و سودجویان از عنوان بیمه مرکزی

  صنعت بیمه؛ مرزهای اطمینان و امنیت
* انجــام فراینــد تعییــن صالحیــت عمومــی کارکنان کلیــدی موضــوع آیین نامه ۹0 
شورای عالی بیمه و متصدیان مشاغل حساس در سطح کل صنعت بیمه و پاسخ 
به تمامی استعالمات مراجع ذیصالح حفاظتی و امنیتی کشور درباره موضوعات 

مرتبط در صنعت بیمه.
* پیگیری تشــکیل و عضویت کمیته امنیت فناوری اطالعات و مقابله با حوادث 

سایبری.
* ابالغ بخشنامه ها و دستورالعمل های امنیت اطالعات و شبکه های ارتباطی در 
حوزه پدافند سایبری از مرکز راهبردی افتا و سازمان پدافند غیر عامل، مرکز ماهر 
و ســایر به مرکز فاوا ســازمان و ســایر حوزهای فاوا و انجام تســت نفوذ و ارزیابی 

امنیتی بر سامانه های حساس بیمه مرکزی ج.ا.ا
* تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به حوادث رانندگی و امور بیمه ای

* پیگیری پیاده سازی سامانه ثبت و اعالم تخلفات در صنعت بیمه
* پیگیری پیاده سازی سیستم هوشمند کشف تقلب

* تدویــن پیش نویــس آیین نامــه الــزام مؤسســات بیمــه بــه شناســایی و گــزارش 
عملیات مشکوک به تقلب بیمه ای

* بازدید از پایانه ها و بازارچه های مرزی و مبادی ورودی )زمینی( به کشور در 1۲ 
استان مرزی و مرزهای هوایی حضرت امام )ره( تهران، شهید هاشمی نژاد مشهد 

و شهید مدنی تبریز.
الزام شرکت های بیمه در خصوص: عرضه بیمه نامه مسافرتی اتباع ورودی به سه 
زبان فارسی، انگلیسی و زبان محلی، صدور بیمه نامه به صورت آنالین و اخذ کد 
یکتا و نیز حذف صدور بیمه نامه به صورت دســتی )اســتفاده از دســتگاه مکانیزه 
طراحی شده( و پاسخگویی از طریق کال سنتر مستقر در ستاد مرکزی شرکت های 
بیمه و درج کامل پوشــش های بیمه ای )خســارت های قابل پرداخت( و حق بیمه 

مصوب دریافتی در بیمه نامه عرضه شده به اتباع خارجی ورودی.

 ســازمان بیمــه ســالمت ایــران، طی چند مــاه گذشــته اقدامات مهمی را درراســتای 
اجرای نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک انجام داده است.

ســازمان بیمه ســالمت ایران درکنار توجه به رســالت خود در خدمت رســانی به آحاد 
جامعــه بــه ویــژه نیازمنــدان و آســیب دیدگان، طرح هــای مهمــی را بــا هــدف کاهــش 
مشکالت درمانی مردم از جمله نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در دستور کار 
قرار داده است، به طوری که در حال حاضر میانگین ۸0 درصد نسخ بیمه سالمت در 

کشور الکترونیک تولید می شود.
یکی از ماموریت های مهم سازمان بیمه سالمت بر اساس قوانین باالدستی و قانون 
بودجه ســال جاری تحقق و اســتقرار کامل نسخه نویســی و نســخه پیچی الکترونیک 
اســت. لــذا ایــن ســازمان در تالش اســت که اقدامــات و فعالیت های خــود را تا اجرای 
نهایی پروژه با قدرت به جلو ببرد و در این مسیر از هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد.
در قانــون بودجه هــای ســنواتی و برنامه هــای توســعه، نماینــدگان مجلــس بــر اجرای 
و  منابــع  هزینه کــرد صحیــح  هــدف  بــا  الکترونیــک  نســخه پیچی  و  نسخه نویســی 
خدمت رسانی با کیفیت، مطابق با آنچه در سیستم های درمانی کشورهای پیشرفته 
مورد توجه است، تاکید بسیار شده و سازمان های بیمه گر ملزم به اجرای این قوانین 
هستند، بنابراین با بررسی های صورت گرفته از سوی فعاالن حوزه سالمت، نمایندگان 

مجلس و کارشناسان ذی ربط، سازمان بیمه سالمت به شکل جدی نسخه نویسی و 
نسخه پیچی الکترونیک را دنبال کرده و در این مسیر از تمام توان خود برای دستیابی 

به اهداف برنامه های حوزه سالمت استفاده کرده است.
 بیمه سالمت در نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک جدی است

دراین رابطه مدیرعامل ســازمان بیمه ســالمت معتقد اســت که جدیت سازمان بیمه 
ســالمت در اجرای نسخه نویســی و نسخه پیچی الکترونیک خدشه ناپذیر است.دکتر 

ناصحی تاکید می کند: سازمان بیمه سالمت در حال برداشتن گام های آخر دراجرای 
طرح های الکترونیک است. ما در هر پروژه و طرحی به نفع مردم حرکت کرده و تالش 

می کنیم مشکلی گریبان گیر بیمه شدگان نشود. 
از نظر کارشناسان در نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک استفاده می شود

 بــه گفتــه معــاون بیمــه و خدمات ســالمت ســازمان بیمه ســالمت، نسخه نویســی و 
نســخه پیچی الکترونیــک یــک پــروژه ملی اســت که در ســایر کشــورها در مــدت زمان 
مشــخص چند ســاله اجرا شــده اســت، لذا نمی توان انتظار داشت که در مدت زمان 
کوتاهی چنین پروژه های بزرگی به طور کامل به نتیجه برسد. هرچند پیشرفت برنامه  
نسخه الکترونیک در یک سال اخیر بی نظیر و بسیار خوب بوده است.مهدی رضایی 
می گویــد: بــا توجه به اینکه نسخه نویســی و نســخه پیچی الکترونیــک مصوبه قانونی 
مجلس بوده و از اهمیت بســزایی در حوزه ســالمت برخوردار اســت، در اجرای آن از 
نظر کارشناســان مربوطه اســتفاده شــده تا تکامل تدریجی نســخه الکترونیک اتفاق 

بیافتد و رضایت حداکثری جامعه پزشکی حاصل شود.
وی تصریــح می کنــد: مــا تــالش می کنیــم پــس از حــذف موفقیت آمیز و بــدون عارضه 
جدی دفترچه های کاغذی، خدمات غیرحضوری شهروندی بیمه شدگان، تکمیل پروژه 

نسخه الکترونیک ارمغان خوبی برای نظام سالمت کشور باشد.

کل تماس دریافتی 
در سامانه ۲34۲

مجموع زمان مکالمات 
)ساعت(

میانگین زمان 
مکالمات )روزانه(

میزان رضایتمندی 
)درصد(
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بیمه های شخص ثالث رشته های بیمه ای
و بدنه

سایر مواردشبکه فروش

تعداد فراوانی 
14/۲035/۲11۲/1۲۸سواالت مطروحه
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نزدیــک بــه ۸۰ ســال از آغاز فعالیــت صنعت بیمه در 
ایران می گذرد. در طی این ۸ دهه عمده تمرکز شرکت های 
بیمــه ای در زمینــه فــروش و بازاریابی بیمه در کشــور بوده 
است؛ اما با تمام تالش های بی شائبه انجام گرفته از سوی 
مدیــران صنعت بیمه هنوز فاصله قابل مالحظه ای ضریب 
نفوذ بیمه در ایران با میانگین جهانی وجود دارد و از طرفی 
همزمان با جهانی شدن اقتصاد، عصر اطالعات و دانش، 
رشــد بی ســابقه ضرباهنــگ صنایــع و از طرفی تغییر جهت 
رویکــرد بــازار و خدمــات از ســمت مشــتری بــه محصــول و 
تولید محصوالت و ارائه خدمات متناسب با نیازمندی های 
مشــتری و ظهــور شــرکت های اســتارت تاپی، کلیــه صنایــع 
تولیــدی و خدماتــی را به تغییر رویکرد و اســتراتژی مجبور 
می کند. صنعت بیمه که نقشی اساسی و پایه ای در حفظ 
ثــروت ملــی، رونــق اقتصــادی و کمــک به توســعه ای ســایر 
صنایــع دارد، از ایــن تغییرات جدا نیســت و باید دوچندان 
استراتژی های کالن خود را متناسب با نیاز جامعه و اقدام 

به چابک سازی فرآیندهای عملیاتی کند.
هلدینگ ایرانیان پوشــش با شناســایی نقاط ضعف و 
قوت و موانع و چالش های پیش روی توسعه صنعت بیمه، 
توانســت در ســال 13۹1 راه اندازی و در روز بیمه )دقیقاً در 

سیزده آذر سال 13۹1( ثبت برند و شرکت تاسیس کند.
امسال هم به مناسبت سالگرد تاسیس شرکت و روز 
بیمه با ابراهیم ایران نژاد، مدیر عامل و نائب رئیس هیات 

مدیره به گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید:

  طــی 9ســال فعالیتــی کــه از شــرکت ایرانیــان 
پوشــش می گــذرد تاچــه حــد بــه اهــداف اولیــه خــود یعنی 
توســعه و ارتقــای خدمــات منهای فــروش خدمات صنعت 

بیمه نزدیک شده اید ؟
صنعــت  روز  در  پیــش  ســال   ۹ پوشــش،  ایرانیــان 
بیمــه فعالیتــش را بــا ارزیابــی ریســک و ارزیابی خســارت در 
حــوزه خــودرو آغــاز کــرد. اما به مــرور با فراخــوان همکاری از 
کارشناســان ارزیاب خســارت و ارزیاب ریســک در سرتاســر 
کشــور و اخــذ مجوزهــای رســمی از بیمــه مرکــزی، قلمــرو 
فعالیتش را به حوزه های دیگر بیمه توسعه و گسترش داد. 
عــالوه بــر فعالیــت ارزیابــی ریســک و ارزیابی خســارت کلیه 
حوزه هــای بیمــه ای، شــرکت ایرانیــان پوشــش بــرای تحویل 
بهتــر خدمــات به بیمه گران و بیمه گزاران و برای بازارســازی، 
بازاریابی و حفظ بازار ارزیابی خسارت و ارزیابی ریسک، به 
تاسیس و راه اندازی چندین تشکیالت و شرکت زیرمجموعه 
اقــدام کــرده اســت. امــروز ایرانیــان پوشــش، بزرگ تریــن و 
جامع ترین شرکت ارزیابی ریسک و خسارت در کشور است 

که با هدف ارائه خدمات زیر تشکیل شده است.
ارزیابی ریسک

ارزیابی خسارت
ارزیابی حرفه ای ارزش اموال و دارایی ها

خدمات حقوقی به بیمه گران
ارائه آموزش های بیمه ای و حقوق بیمه ای
تحقیق و پیگیری در مورد تخلفات بیمه ای

امدادرسانی به زیان دیدگان و مصدومان جاده ای
امروز مدعی هستیم که هلدینگ ایرانیان پوشش توانسته 
است تمامی خدمات مزبور را با کیفیت باال به جامعه بیمه ای 
کشــور عرضــه کند و عملکرد قابل قبولــی در این زمینه ارائه 
کند. عالوه بر اهداف مزبور، موسسان اهداف راهبردی زیر 
را نیز مد نظر داشته اند که به شهادت بیمه گران، بیمه گزاران 
و نهادهــای سیاســت گذار بیمــه ای در این زمینه هم عملکرد 

قابل قبولی داشته ایم.
انجام ارزیابی های مستقل برای ذینفعان بیمه نامه

حفظ رابطه بین بیمه گران و بیمه گزاران
تقویت اعتماد بین بیمه گران و بیمه گزاران

تقویت امنیــت روانی بیمه گزاران و 
افزایش دامنه انتخاب آن ها

تقویت سرمایه اجتماعی در صنعت 
بیمه

جــــــذب  بـــــرای  نهــــادی  توجیهــی 
سرمایه گذاران خارجی

توسعه فرهنگ بیمه ای در کشور
کاهش کژمنشی ها در صنعت بیمه

پوشــش  ایرانیــان  واقــع،  در 
کــردن  عملیاتــی  بــرای  تشــکیالتی 
راهــکار  یــک  و  مزبــور  کارکردهــای 
نهــادی بــرای توســعه صنعــت بیمه 

کشور بود.

  شرکت تاچه حد خدمت رسانی به بیمه گذاران 
و تامیــن خدمــات مــورد نیــاز بیمه گــران را هدف قــرار داده 

است؟
تــا قبــل از فعالیــت شــرکت ایرانیــان، پوشــش ارزیابی 
خسارت از سوی خود شرکت های بیمه ای و بیمه گران انجام 
می شد. اما امروزه این کارکرد از سوی شرکت های خصوصی 
ارزیابــی خســارت و در صــدر آن ها شــرکت ایرانیان پوشــش 
انجام می شود. مدعی هستیم که در این مدت مایه دلگرمی 
هــر دو )بیمه گــر و بیمه گــزار( بوده و بــه ارتقای صنعت بیمه 
و مقاوم ســازی اقتصــاد کمــک کرده ایــم. مدعــی هســتیم که 
دســتاوردهای زیــادی بــرای بیمه گــران، بیمه گــزاران، صنعت 
بیمه و کل اقتصاد کشور داشته ایم؛ از جمله این دستاوردها 

می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
نهادینه کردن ارزیابی خسارت در صنعت بیمه

معرفــی کارکــرد نهادهــای ارزیابــی خســارت بــه بیمه گــزاران 
حقیقی و حقوقی

توانمندســازی و تربیــت کارشناســان در زمینه های گوناگون 
ارزیابی خسارت بیمه ای

کاهش کژمنشی ها در صنعت بیمه از راه تشکیالت افسران 
تحقیق بیمه

توسعه کسب وکارهای بیمه ای از راه کاهش هزینه های مبادله
کمــک بــه وصــول مطالبــات معوقــه بیمه گرهــا از راه تــدارک 

خدمات حقوقی به آنها
دستاوردهای ایرانیان پوشش برای بیمه گران

کمــک بــه وصــول مطالبــات معوقــه بیمه گرهــا از راه تــدارک 
خدمات حقوقی به آنها

ارائه خدمات ارزیابی خسارت بیمه ای با کیفیت
ارزیابــی کارآمــد پروندهه ای خســارت در حوزه های گوناگون 

بیمه ای
تقویت سرمایه اجتماعی در بین بیمه گران

افزایش پورتفوی شرکتهای بیمه
دستاوردهای ایرانیان پوشش برای بیمه گزاران

بهینه کردن منابع تخصیصی بیمه گزاران به بیمه
ارائه خدمات با کیفیت ارزیابی خسارت به بیمه گزاران

افزایش دانش بیمه گزاران به ویژه در حوزه ارزیابی خسارت
افزایش دامنه انتخاب بیمه گزاران در انجام ارزیابی خسارت

افزایش اعتماد بیمه گزاران به بیمه گران
تقویت و توسعه فرهنگ بیمه ای در بین بیمه گزاران

  یکــی از چالش هــای جــدی در صنعت بیمه و به 
خصوص در ایران موضوع ارزیابی خســارت اســت در این 
زمینــه نهادســازی های شــرکت ایرانیان پوشــش تا چه حد 
توانســته رضایــت مشــتریان و شــرکت های بیمــه را بهبــود 

بخشد؟
همــواره از طــرف کارشناســان و فعــاالن صنعت بیمه، 
فقــدان و ضعــف نهادهــای خصوصــی ارزیابــی خســارت بــه 
عنــوان یکــی از چالش هــای توســعه صنعت بیمــه و افزایش 

ضریــب نفــوذ بیمــه کشــور عنــوان 
شــده اســت. از جملــه چالش هــای 
صنعت بیمه کشور می توان به موارد 

ذیل اشاره کرد:
کمتر از ظرفیت کار می کند

سهم آن در تولید ملی اندک است
توان اشتغال زایی آن اندک است
چندان توسعه پیدا نکرده است

ارزیابــی موسســان شــرکت آن بــود 
که کمبود نهادهای ارزیابی خسارت 
یکی از ریشــه های مشکالت صنعت 
بیمه در کشور است. در ارزیابی های 
اولیه کارکردهای زیر را برای این نهاد 

برشمردیم.
ارزیابی ریسک

ارزیابی خسارت
ارزیابی حرفه ای ارزش اموال و دارایی ها

خدمات حقوقی به بیمه گران
ارائه آموزش های بیمه ای و حقوق بیمه ای
تحقیق و پیگیری در مورد تخلفات بیمه ای

امدادرسانی به زیان دیدگان و مصدومان جاده ای
شرکت ایرانیان پوشش توانسته است با دستاوردهای ذیل 

به کاهش چالش های صنعت بیمه کشور کمک کند.
بهبــود فضــای کســب وکار از راه توســعه کســب وکار ارزیابی 

خسارت بیمه ای
کمک به اجرای درست قوانین و مقررات بیمه ای و مصوبات 

بیمه مرکزی
ایفای نقش بیطرفی در داوری پرونده های خسارت و دعاوی 

حقوقی
افزایش احساس امنیت روانی در جامعه

افزایش احساس امنیت اجتماعی
افزایش فرصت های شغلی

تقویت و توسعه اعتماد در جامعه بیمه ای کشور
افزایــش درآمدهــای دولت از محل حق بیمه ها و مالیات در 

کشور
بــا نهادســازی و قانونگذاری هــای مرتبــط از ســوی نهاد 
قانونگــذار، برخــی از کاســتی ها و چالش هــای صنعــت بیمه 
برطرف شــد. اما به دلیل ســابقه اندک شــرکت های ارزیابی 
خســارت در کشــور هنــوز چالش هــای زیــادی در صنعــت 
بیمه وجود دارد. بازتاب خدمات ارائه شــده به شــرکت های 
بیمه ای و همچنین بیمه گزاران نشان از عملکرد رضایتبخش 
شرکت ایرانیان پوشش دارد. به شهادت هر دو  )بیمه گران 
و بیمه گــزاران( و همچنیــن نهادهــای حاکمیتــی ماننــد بیمه 
مرکزی و پژوهشــکده بیمه و نیز مســئوالن ذیربط، شــرکت 
ایرانیــان پوشــش موفق تریــن عملکــرد را در حــوزه ارزیابــی 
خســارت داشــته اســت. یکــی از دالیل این موفقیــت، وجود 
شــرکت هایی است که ذیل شرکت ایرنیان پوشش خدمات 

تکمیلی مرتبط با ارزیابی خسارت را انجام می دهند.
  شــرکت شــما در زمینــه نــوآوری و بومی ســازی، 
خود را متمایز از دیگر مجموعه های مشابه می داند، دالیل 
این تمایز و مزیت های شــما نســبت به دیگر مجموعه های 

فعال در عرصه خدمات صنعت بیمه چیست؟
مــا همــواره مدعــی بوده ایــم کــه در ارائــه خدمــات بــه 
بیمه گران و بیمه گزاران متمایز بوده ایم. دلیل تمایز شــرکت 

ایرانیان پوشش از دیگر شرکت ها موارد زیر است:
کیفیت در ارائه خدمات

مشتری مداری در عرضه خدمات
شفافیت در فعالیتها

پاسخگویی در قبال عملکرد
سرعت و دقت در انجام امور

رعایت انصاف در ارزیابی ها
اتخاذ رویکرد رقابت توام با همکاری در بازار ارزیابی خسارت

تعامل سازنده با بیمه گران
پرداخــت بی کم و کاســت حقوق اجتماعــی )مانند حق بیمه 

و مالیات(
توسعه کسب وکارهای اجتماعی

توجه به مسئولیت اجتماعی در اقدامات
حرکت در چارچوب قوانین و مقررات کشور

کمک به بیمه گران، بیمه گزاران و صنعت بیمه
ارتقای جایگاه نهاد بیمه در کشور

همچنیــن برخی از مزیت های منحصربفرد شــرکت ایرانیان 
پوشش عبارتند از:

شــرکت جامع ارزیابی ریســک و خســارت در کلیه حوزه های 
بیمه

برخورداری از 40 شعبه در مراکز استانی و شهرستانی کشور
مجوز رسمی ارزیابی خسارت در کلیه رشته های بیمه ای
همکاری با ارزیابان خسارت در کلیه رشته های بیمه ای

برخورداری از تشکیالت مکمل و مرتبط با ارزیابی خسارت
بــا تجربــه در رشــته های  برخــورداری از نیروهــای انســانی 

گوناگون بیمه ای
بکارگیــری و همــکاری بــا بیــش از ۲000 نفــر کارشــناس و 

متخصص ارزیابی خسارت
  یکی از اهداف عالی موسسان هلدینگ ایرانیان 
پوشــش خدمــات رســانه ای در عرصــه صنعت بیمــه عنوان 
شــده اســت. در ایــن رویکرد چــه خدماتی ارائــه کرده اید و 
فعالیت های رســانه ای شــرکت های بیمه را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
مــا معتقدیم که عملکرد ایرانیان پوشــش مهم ترین 
ســازوکار بــرای تبلیــغ و معرفــی محصــوالت و خدمــات به 
بیمه گــران و بیمه گــزاران اســت. در طول ۹ ســال گذشــته 
و  ارائــه خدمــات  پوشــش در  ایرانیــان  عملکــرد شــرکت 
ســرمایه اجتماعی انباشته شده در شرکت اثربخش ترین 
روش برای معرفی ایرانیان پوشــش بوده اســت. با وجود 
این، چون موسسان شرکت اهدافی فراتر از تامین منافع 
شرکت ایرانیان پوشش در سطح کالن ملی و برای ارتقای 
صنعــت بیمه کشــور دنبال می کردند، اقدام بــه راه اندازی 
یــک شــرکت رســانه ای بــا عنــوان مراقــب بیمــه کرده انــد. 
ایــن رســانه کــه بیش از چند هــزار مخاطــب دارد، اخبار و 
اطالعات بیمه ای را به صورت بی طرفانه برای بیمه گران و 
بیمه گزاران انتشار می دهد. ما سعی کرده ایم با به خدمت 
گرفتــن مجریــان صاحــب نــام صــدا و ســیما دقیق تریــن، 
تازه تریــن و مفیدتریــن اطالعــات راجع بــه صنعت بیمه را 

انتشار دهیم.
سخن آخر

شــرکت  دســتاورد  کمتریــن  کــه   ایــن  ســخن  کوتــاه 
ایرانیــان پوشــش بــرای بیمه گــران، بیمه گــزاران، نهادهــای 
سیاســتگذار بیمــه ای، صنعــت بیمــه و بــه طور کلــی اقتصاد 
کشــور، فراگیرکــردن، جــا انداختــن و نهادینــه کــردن حلقــه 
مفقــوده ای در صنعــت بیمه به نام ارزیابی خســارت اســت، 
کــه اگــر بــا عملکرد موفــق و توام بــا اعتماد ایرانیان پوشــش 
نبود، بعید به نظر می رسید این اصطالح و مفهوم نامانوس 
بــه ایــن زودی هــا اینچنیــن آســان در جامعــه بیمه ای کشــور 
مفهوم شود. قطعا در معرض سوءبرداشت های زیادی قرار 
می گرفت و مقاومت های بسیاری را برمی انگیخت. این یعنی 
آمــوزش عملــی یــک مفهومــی که بــه دشــوار فهم می شــود. 
آمــوزش واقعــی این نیســت که چیزی را تحت هر شــرایطی 
انتقــال داد و در ذهــن دیگــری گنجانــد، بلکــه این اســت که 
زمینــه ای کــه مانــع پذیــرش یــک مفهــوم و مقولــه می شــود، 
را فراهــم  پذیــرش آن مفهــوم  و بســتر  اذهــان زدود  از   را 

کرد.

تغییر رویکرد به سوی اقتصاد تولیدمحور یک ضرورت است؛

نهادینه کردن حلقه مفقوده  ارزیابی خسارت در صنعت 
بیمه از سوی شرکت ایرانیان پوشش
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دکتر میترا قنبرزاده
وفــاداری، تعهــدی عمیق بــرای خرید مجــدد یا حمایت 
مجــدد از کاال یــا خدمــات بــه طــور مــداوم در آینــده 
اســت کــه منجر به خریدهــای تکراری از همــان برند یا 
مجموعــه ای از همــان برند می شــود. براســاس ماهیت 
وفــاداری  زندگــی،  بیمه هــای  بــودن  مــدت  طوالنــی 
مشتریان در بیمه های زندگی سبب خواهد شد تا مشتریان بیمه نامه های خود 
را فسخ، بازخرید و یا رها نکنند. عالوه بر این، ارتباط طوالنی مدت با مشتریان 
می توانــد باعــث ایجــاد مــواردی مانند فــروش بیمه نامه های جانبی بــه آنان و یا 
معرفی شرکت بیمه از سوی مشتری به دوستان و آشنایان خود شود. بنابراین 
بــا توجــه بــه اهمیــت وفــاداری مشــتری در بیمه هــای زندگــی و عــدم توانایی در 
اندازه گیری آن به صورت مســتقیم، شناســایی شــاخص هایی که بتوانند منجر 

به وفاداری مشتری شوند، مورد توجه خواهند بود.
وفاداری مشتری نمی تواند به تنهایی ایجاد شود؛ زیرا چندین عامل دیگر وجود 
دارد که باید برای دستیابی به وفاداری مشتری به آنها توجه شود. در مطالعات 
کشــورهای مختلــف، مدل هــای وفــاداری گوناگونــی معرفــی شــده اند. پــس از 
جمع بندی، شــاخص هایی که در اکثر مدل ها مورد توجه قرار گرفته اند شــامل 
موارد: رضایتمندی مشــتری، کیفیت خدمات، تصویر شــرکت، ارزش دریافتی، 

هزینه های انتقال، اعتماد و تعهد هستند.
البته شاخص های دیگری همچون ارتباطات، انتظارات، جذابیت پیشنهادات، 
قیمت و شکایت نیز در مدل های وفاداری مشتریان قابل مشاهده است؛ اما با 
توجه به شاخص های مهم تری که به آنها اشاره شد، این شاخص ها را می توان 

ذیل آنها تعریف کرد.
رضایتمندی مشتری

رضایتمنــدی مشــتری شــاخصی اســت کــه بــرای دســتیابی بــه آن بایــد مــوارد 
بســیاری را مدنظر قرار داد. برخی از مدل های وفاداری مشــتری، این شــاخص 
را بــدون هیــچ پیش زمینــه ای در نظــر گرفته انــد ولــی برخی از مدل ها، رســیدن 
بــه رضایتمنــدی مشــتری را در صــورت دســتیابی بــه شــاخص های دیگر تعریف 
می کننــد. از ایــن رو دســتیابی بــه رضایتمنــدی مشــتری بــا توجه بــه رویکرد هر 

شرکت، روش متفاوتی را می طلبد.
کیفیت خدمات

کیفیــت خدمــات از نظــر وفاداری مشــتری و بیمه های زندگــی از اهمیت باالیی 
برخوردار است، بیمه گرهایی که مشتری آنان، وفاداری خود را متوقف می کند، 
بایــد بــا ارائــه محصوالت بهتر با انعطاف پذیری بیشــتر و هزینه های مناســب، 
روش هــای ادعــای خســارت رایــگان و بــدون دردســر، مکانیســم رســیدگی بــه 
پرونده های پیشگیرانه و سیستماتیک، خدمات با کیفیت را به دقت ارزیابی و 
به مشتریان خود ارائه دهند. چنین اقداماتی به شرکت ها در تحریک رفتارهای 
متعهدانه در بین مشتریانشان که یکی دیگر از نیازهای وفاداری مشتری است، 
کمــک خواهــد کــرد. ارتبــاط بیــن کیفیــت خدمات و تصویــر شــرکت و رضایت و 
وفاداری مشتری باید به عنوان موضوع مهم مدیریتی و پژوهشی در نظر گرفته 
شــود؛ زیــرا رضایــت مشــتری و وفــاداری مشــتری اغلــب بــه عنــوان محرک های 
افزایش مزایای رقابتی یک شــرکت در بازار رقابتی تلقی می شــوند و به صورت 

قابل توجهی تعیین کننده مدیریت پایدار شرکت هستند.
قابل اطمینان بودن

برای توسعه قابل اطمینان بودن شرکت از طریق تصویر شرکت، باید شفافیت 
بیشتر و خدمات بهتر مشتری به طور مکرر به مشتریان ارائه شود. از آنجا که 
بیمه زندگی محصولی نهفته است به این معنی که میزان خدمات قابل ارائه در 
طول مدت بیمه نامه، نسبتا کم است و همچنین بیمه گری بیمه زندگی عمدتا 
از طریق روابط نمایندگی انجام می شود و ارتباط بین مشتریان و بیمه گر زندگی 
بسیار کم است، بنابراین مسئولیت بزرگ اطمینان از وفاداری مشتری به عهده 
نماینــدگان اســت. بنابراین، شــرکت های بیمــه زندگی باید برنامه هــای آموزش 
منظمــی را بــرای نماینــدگان خــود در نظــر گیرنــد که بــه موجــب آن، نمایندگان 

جهت برنامه وفاداری شرکت، آموزش می بینند.
ارزش دریافتی

شاخص ارزش دریافتی، برگرفته از ادراکات مشتری نسبت به خدمات و قیمت 
مورد انتظار است که تا چه حد شرکت به آن ها عمل کرده است. برای تقویت 
این شــاخص، بهتر اســت قبل از انجام خرید بیمه نامه زندگی توســط مشتری، 
تمامی مزایا و محدودیت های بیمه نامه زندگی شــرکت، در اختیار مشــتری قرار 
گیرد. این امر سبب می شود تا مشتری، بیش از حدود بیمه نامه، انتظاراتی از 

آن نداشته و خدمات مورد انتظار و دریافتی او در یک راستا قرارگیرد.
اغلــب مشــتریانی کــه از ارزش دریافتــی خــود رضایــت ندارنــد، انتظاراتــی از 
بیمه نامه داشته اند که اصوال در بیمه های زندگی قابل پوشش نیست و یا برای 
پوشش آن، مشتری باید در زمان عقد قرارداد آن را اعالم و حق بیمه بیشتری 
پرداخت کند. از این رو برای تقویت شاخص ارزش دریافتی، بهتر است شرکت 
بیمه در مورد بیمه نامه های بیمه زندگی خود شفافیت، انعطاف پذیری، افزایش 
مزایای دریافتی، ایجاد تاثیرات اجتماعی برای تکرار سفارشات را در نظر گیرد.

با توجه به پیامدهای مدیریتی، نتایج نشان می دهد که مدیران باید برای همه 

ابعاد هزینه های انتقال دریافتی، ارزش قائل شــوند و آن را توســعه دهند، به 
طوری که از ریزش مشتری یا از دست دادن مشتری جلوگیری کرده یا آن را به 
حداقل و وفاداری مشتری را به حداکثر برسانند، بنابراین معامالت مشتری با 

شرکت را حفظ یا افزایش دهند.
به طور خالصه، شناخت عوامل تعیین کننده دوام روابط مشتری با شرکت، به 
مدیران این امکان را می دهد که از یک ســو، مشــتریان خود که احتمال انتقال 
به شرکت رقیب دارند را حفظ کنند و از طرف دیگر، استراتژی هایی برای جذب 

مشتریان رقیب که تمایل به انتقال دارند، ایجاد کنند.
دوره طوالنی ارزیابی خدمات

یکــی دیگــر از جنبه هــای مهــم بیمه گــری بیمــه زندگــی این اســت که مشــتریان 
پــس از یــک دوره طوالنــی مــدت خدمات شــرکت را ارزیابی می کننــد و بنابراین 
ایجاد وفاداری در مشتری دشوار می شود؛ زیرا ارزیابی کیفیت خدمات و تعهد 
حاصــل از آن تحقــق می یابــد. بــرای جبــران ایــن امر، شــرکت های بیمــه زندگی 
بایــد ارتباطــات بازاریابــی فعال و منظم یکپارچه را طراحی کنند که پاســخ دهی 
به ســواالت عمومی و ســایر نگرانی های مشــتریان را بر عهده داشته و در مورد 
 محصوالت جدید و همچنین به روزرسانی محصوالت موجود به مشتریان اطالع 

دهد.
عــالوه بــر در نظر گرفتن شــاخص هایی که در مدل های وفاداری مشــتری مورد 
بررســی و توجــه قــرار می گیرنــد، بــرای حفــظ مشــتریان، برنامه هایــی بــا عنوان 
برنامه هــای وفــاداری می توانــد در دســتور کار قــرار گیــرد. شــرکت های بیمــه در 

آستانه دوره جدیدی ایستاده اند. 
اوال ، فناوری هــای دیجیتــال ماننــد فین تک هــا قــدرت حضــور آنالیــن را نشــان 
داده اند. این امر باعث شد تا صنعت متوجه شود که دیجیتال سازی دیگر یک 

مزیت نیست بلکه یک ضرورت است. 
ثانیا، مشــتریان نســبت به کیفیت خدمات آگاهی بیشــتری پیدا کرده اند. همه 
این مسائل توسط بیماری همه گیر کووید 1۹بیشتر تشدید شده است. بنابراین 
ایجــاد یــک برنامــه وفــاداری در حوزه دیجیتــال که آگاهی هــای الزم را در اختیار 

مشتری قرار دهد، امری ضروری به نظر می رسد. 
این برنامه ها را می توان در چند دسته تقسیم کرد:

1  اصول وفاداری: ارتباط با مشتری
۲  لذت بردن از طریق دیجیتال: شخصی سازی

3  اکوسیســتم ها: انتظــار خدماتــی افــزون بر بیمه اصلی از شــرکت های بیمه از 
سوی مشتریان

4  پاداش به تعامالت و رفتارها در راستای تبلیغات مربوطه
هــر یــک از مــوارد فــوق، بــه نوبــه خــود نقــش بســزایی در افزایــش وفــاداری 
مشتریان خواهند گذاشت. در ارتباط با پاداش به تعامالت و رفتارها، می توان 
پاداش هایــی از جملــه پــاداش وفــاداری، پــاداش ســالمتی، تخفیف هــای چنــد 
بیمه نامــه ای، تخفیــف خانوادگــی، مدیریت پیشــنهاد، اشــتراک پــاداش، جوایز 
عضویــت رایــگان، باشــگاه های اختصاصــی، قرعه کشــی ها و مصــرف محتوا، در 

نظر گرفت. 
همچنیــن برخــی از برنامه های وفاداری در حــوزه پاداش به تعامالت را می توان 

در دسته بندی زیر گنجاند:
• مدیریت پیشــنهاد: یکی از راه های تازه و مهیج نگه داشــتن تجربه وفاداری، 
ارائه پیشنهادها و معامالت جدیدی است که هر از چند گاهی باعث می شود 
تا مشتریان قدیمی فقط برای اینکه بررسی کنند خدمات جدیدی وجود دارد یا 

خیر، دوباره وارد سیستم شوند.
• اشــتراک پــاداش: بــا اجــازه دادن به مشــتریان بــرای تشــکیل گروه ها، تعامل 
بــا یکدیگــر و تــالش بــرای رســیدن به یــک هدف مشــترک، یک جامعــه پیرامون 
نام تجاری شــرکت ایجاد می شــود. به عنوان مثال، مشتریان تشویق شوند که 
امتیــازات خــود را در یــک صندوق مشــترک بریزند؛ به محض رســیدن به نقطه 
مورد نظر شرکت، همه اعضای صندوق پاداش می گیرند. همین کار را می توان 
در مــوارد خیرخواهانــه انجام داد  که اعضا می توانند به کســانی که اســتطاعت 

مالی ندارند، پاداش خود را هدیه دهند.
• جوایــز عضویــت رایــگان: ایــن گزینــه برای در دســترس قــراردادن پاداش های 
خاص برای هر یک از اعضا بر اساس امتیازات یا وضعشان است، مانند خدمات 
اولویــت دار، خدمــات بیمه گــری بــدون پرداخت هزینه، هدایای خوشــامدگویی 
برای اعضای جدید، امتیازات پاداش برای ثبت نام در خبرنامه و ... . انجام این 
کار باعث ایجاد حســن نیت مشــتری می شود و مشــتریان احتماال شرکت بیمه 
را بــه منظــور رفتن به شــرکت رقیب ترک نمی کننــد، زیرا این کار به معنای کنار 

گذاشتن این مزایا است.
• باشــگاه های اختصاصی: اگر شــرکت بیمه تمایل ندارد پاداش ها را برای همه 
اعضــا در دســترس قــرار دهــد، می توانــد در برنامــه وفــاداری خــود یــک باشــگاه 
اختصاصــی راه اندازی کند. فقط مشــتریانی که بیمه نامه هــای دارای مزایای باال 
خریداری می کنند، اجازه ورود به این باشگاه را دارند و این تضمین را می دهد 

که فقط گروه کوچکی از اعضای خاص، از جوایز عالی برخوردار می شوند.
• قرعه کشی ها: با تبلیغات و قرعه کشی در اینستاگرام، نام تجاری شرکت بیمه 
بر سر زبان ها می افتد و تعریف و توصیه های مثبت از سوی مردم در مورد نام 

تجاری، شرکت بیمه را گسترش می دهد.
• مصرف محتوا: اعضای وفادار به تماشــای یک وبینار یا شــرکت در کارگاه های 
آنالیــن تشــویق شــوند. اعضــا می تواننــد بــا مصرف محتــوا، پاداش هایــی مانند 
امتیاز یا مزایای یکبار مصرف ویژه بگیرند. بهتر است قبل از اختصاص پاداش، 
یک پرسشــنامه یا مســابقه در نظر گرفته شــود تا توجه یا عدم توجه مشتریان 

بررسی شود.
ذکر این نکته ضروری است که در بخش بیمه های زندگی دارای پوشش ریسک 
صرفا فوت/حیات )بدون جزء سرمایه گذاری(، ریزش پایینی در مشتریان وجود 
دارد؛ زیــرا در ایــن دســته، مشــتریان با آگاهی کامل نســبت بــه خرید بیمه نامه 
زندگی اقدام کرده اند. در مقابل، بیمه های زندگی دارای جزء سرمایه گذاری با 
توجــه بــه نوســانات اقتصادی و جذابیت ســایر بازارهای مالی، ممکن اســت در 
ریزش مشتریان سهم باالیی داشته باشند. از این رو با توجه به اینکه در ایران 
نیز سهم باالیی از پرتفوی بیمه های زندگی شرکت های بیمه به بیمه های عمر 
و ســرمایه گذاری اختصــاص دارد، شــرکت های بیمــه بایــد اقداماتــی را در جهت 
ماندگاری مشتریان در دستور کار خود قرار داده و برنامه هایی را برای وفاداری 
مشتریان در نظر گیرند. البته در پژوهش های مورد بررسی در مطالعه حاضر، 
در بخش مطالعه میدانی و پیمایشی یا از تمامی انواع بیمه های زندگی )دارای 
پوشــش ریســک فوت/حیات یا دارای جزء ســرمایه گذاری و یا هر دو( اســتفاده 
شــده بــود و یــا در برخــی، همان طور کــه در بخش مربوطه نیز ذکر شــد، صرفا 
بیمه های زندگی دارای پوشش ریسک مورد بررسی قرار گرفته بودند و به نظر 
می رســد مــی تــوان از برنامه هــای وفاداری ذکر شــده در بیمه هــای زندگی دارای 

جزء سرمایه گذاری نیز استفاده کرد.
منبع: پژوهشکده بیمه

شاخص های وفاداری مشتریان در بیمه های زندگی
آذر - 1400 11



 با درود به فعاالن و عزیزان خدمتگزار بیمه به مردم شریف 
ایــران و تقدیــم بهتریــن ســپاس و درود بــه همــکاران عزیز 
درصنعــت بیمــه و تبریک فرارســیدن روز )1۳( آذر ماه که با 

نام زیبای روز بیمه مزین و نامگذاری شده است.
یکســال دیگــر گذشــت، ســالی سرشــار از کوشــش و تــالش 
بــی وقفــه کلیــه خدمتگزاران صنعــت بیمه در فراخنای ســرد 
و تاریــک بحــران کرونــا که متاســفانه شــاهد از دســت دادن 
تعدادی از بهترین و شــریف ترین یاران بیمه ای خود بودیم، 
بحرانی که می توانست صنعت را زمین گیر کند ولی با لطف 
و عنایات خداوند متعال و همت و تالش شــبانه روزی شــما 
عزیزان و با هدایت خوب جناب آقای دکتر سلیمانی، رئیس 
کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، این ویروس 
منحــوس نتوانســت مانــع از رشــد و توســعه و ارائــه خدمات 
انسانی و اجتماعی و اقتصادی تالشگران صنعت بیمه باشد.
ما روز )13( آذر را فرصتی می دانیم که اهالی صنعت بیمه به 
عنوان مظهر آرامش و اطمینان و ضامن امنیت روانی جامعه 
و حامی و پشــتیبان اقتصاد کشــور، شــمه ای از دستاورد های 
بیکران و ارزشمند بیمه گران را به نمایش بگذاریم و هرچند 
ادامه بحران فراگیر کرونا کماکان توانسته تاحدودی انعکاس 
این نمایش خدمات اجتماعی و خدا پسندانه صنعت بیمه را 
کمرنــگ نمایــد. مع الوصف  مجموعه فعالیت هــا و اقدامات 
اساســی صنعــت بیمــه در مرتبــه ای فراتــر از موانــع گوناگون 

فراروی بیمه قرار دارد.
در ســالی کــه گذشــت اهالــی صنعــت بیمــه شــاهد و ناظــر 
و  متولیــان  هم افـــزایــــــی  هماهــنـــــگی و  تعامل، همدلــی، 
خدمتگــزاران در بیمــه مرکــزی، ســندیکای بیمــه گــران ایران، 

مدیــران پــر تــالش موسســات بیمه و کلیه تشــکلهای صنفی 
و حرفــه ای کشــور بودنــد و مــردم و مســئولین نیــز حاصــل و 
ثمره شــیرین این همدلی را به وضوح در آمار و ارقام  ناشــی 
از رشــد و توســعه این صنعت مشــاهده می نمایند، رشــد و 
افزایــش پرتفــوی بیمــه، افزایش ضریب نفوذ بیمــه، افزایش 
ارائــه خدمــات و پرداخت خســارات بــه بیمه گــزاران و مردم، 
ارائــه خدمــات بیمه ای نوین و نــوآوری های مرتبط با فناوری 
اطالعــات، تســریع و تســهیل در دسترســی آحــاد جامعــه 

بــه خدمــات موسســات بیمه، تعامــل بیش از پیــش با قوای 
ســه گانــه کشــور به ویــژه مجلس محترم شــورای اســالمی و 
قــوه قضاییــه و ســازمان هــای متولــی مرتبط بــا فعالیت های 
صنعــت بیمــه، افزایش توانگری مالی موسســات بیمه که در 
تمام سال ها بی سابقه است و انبوهی از فعالیت و خدمات 
بیمه ای ارزشمند که بیان نتایج موثر و مفید این فعالیت ها 

در این یادداشت مقدور نمی باشد..
بایــد اذعــان نمایــم دســتاوردهای ارزشــمند صنعــت بیمه به 

ویــژه خدمــات و فعالیت های ســندیکای بیمه گــران ایران در 
ســالی کــه گذشــت حاصل نتیجــه فعالیت و خدمــات موثر و 
برنامه ریــزی شــده هیئــت رییســه  و اعضــای محتــرم شــورای 
عمومــی ســندیکا و با حمایت و پشــتیبانی هــای نهاد محترم 
ناظــر )بیمــه مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران( بوده اســت و 
در ادامــه آنچــه کــه صنعــت بیمــه کشــور را به روز های رشــد 
و توســعه هرچــه بیشــتر امیــدوار مــی نمایــد بی شــک وجود 
و حضــور ارزشــمند و شایســته وزیــر محترم امــور اقتصادی و 
دارایی به عنوان متولی و حامی اصلی صنعت بیمه است که 
در مجموعه انقالبی دولت محترم، سکان هدایت، حمایت و 
نظارت صنعت بیمه کشــور را در دســت دارند و اینجانب به 
نمایندگی از خدمتگزاران و فعاالن صنعت بیمه یقین دارم که 
با وجود وزیری متخصص، متعهد و انقالبی، صنعت بیمه هر 
روز شاهد دستاوردهای نوینی که می تواند خدمات صنعت 
بیمه را توسعه و گسترش دهد خواهیم بود و سندیکای بیمه 
گران ایران نیز به عنوان بزرگ ترین تشکل صنفی و حرفه ای 
بیمــه آمادگی دارد به عنــوان بازوی خدمتگزار دولت نقش و 

سهم خود را در اعتالی این صنعت ایفا نماید.
در پایان ضمن تقدیر و تشکر از خدمات ارزشمند کلیه فعاالن 
صنعــت بیمــه و همــکاران گرامــی اعتقــاد دارم "روز بیمــه روز 
سپاسگزاری از تالشهای کسانی است که خالصانه و خاضعانه 
و بــی وقفــه کوشــیدند، فداکاری نمودند و خســته نشــدند تا 
بتواننــد  فضایــی امن و آرام زیر چتر بیمــه، برای مردم عزیز و 

شایسته کشورمان بنا نمایند"  تندرست وپایدار باشید

         دکتر سید محمد کریمی     

دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران

دکتــر داریــوش محمــدی، مدیرعامــل شــرکت بیمــه 
ایران معین در پیامی روز بیمه را به همه فعاالن این صنعت 

تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است:

  به نام خدا
بیمه پیام آور آرامش و موجب آسودگی و امنیت خاطر 
عموم مردم و فعاالن اقتصادی اســت. بیمه حاصل اندیشــه 
آینده نگر انسان در آئینه حوادث روزگار امروز ماست و برای 
همه ما به عنوان فعاالن این صنعت، مایه بسی خوشحالی 
اســت که توفیق داریم در طوفان ســهمگین حوادث، با ارائه 
خدمات اثرگذار همراه مردم باشــیم و امنیت، امید و لبخند 

را به آنان هدیه دهیم.
13 آذر امسال فرصتی است تا خانواده صنعت بیمه، 
اقدامات و دســتاوردهای خود را مرور کنند و با اســتفاده از 
تجــارب کســب شــده در فضــای اقتصــادی متاثــر از ویــروس 
کرونــا، موضــوع تحــول دیجیتــال، تغییــرات اقلیمــی و ... 
افق هــای روشــن تــری را بــرای بیمه گــزاران و ذینفعــان خــود 

ترســیم نمایند.بیمــه ایران معین به عنــوان راهبر بازار بیمه 
در مناطــق آزاد کشــور همــواره تــالش نموده اســت تا همراه 
با تحوالت صنعت، با رعایت اصول صحیح بیمه گری و ارائه 
خدمات اثرگذار و شایســته، نقش ســازنده خود را در رشــد 
و توســعه این مناطق اســتمرار بخشد.امسال در حالی »روز 
بیمــه« را گرامــی مــی داریم کــه بدلیل تداوم شــیوع بیماری 
کرونا، فقدان برخی همکاران در صنعت بیمه موجب تأسف 
همه ما شده است. اینجانب به روح بلند تمامی درگذشتگان 
متأثر از این بیماری منحوس در خانواده بزرگ صنعت بیمه 
بــه ویــژه همکاران عزیزمان مرحوم آقــای عباس فرج اللهی و 
خانم بشــری فارســی درود می فرستم و فرارسیدن روز بیمه 
را بــه همکاران ارزشــمند، شــبکه فروش پرتــالش، ذینفعان 
محتــرم بیمــه ایران معیــن و تمامی فعــاالن گرانقدر صنعت 
بیمــه تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده، توفیــق روزافــزون و 
استمرار صحت و سالمتی آنان را از خداوند متعال خواهانم.

داریوش  محمدی   عضو هیأت مدیره و مدیر عامل 
بیمه ایران معین سیزدهم آذر هزار و چهارصد

پیام دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران به مناسبـت روز )13( آذر 
روز بیمـه

تشکر می کنم که با وجود مشکالتی 
که طی این دو سال به دلیل 

بی ثباتی نرخ ارز، شیوع بیماری 
و تعطیالتی که داشتند؛ ولی پای 
کار باقی ماندند. در این مدت هم 
نیاز داخل را تامین کردیم و هم 

یک نیم نگاهی به کنسرسیوم خوب 
صادراتی داشتیم. پیام مدیر عامل بیمه ایران معین به مناسبت فرارسیدن روز بیمه

12  آذر - 1400  


