بانک و بیمه
اخبار
مشارکت بانک رفاه در تجهيز
دانشگاه علوم پزشکي مازندران

به منظور قدرداني از تالش هاي کادر
درمان در ارائه خدمات پزشکي و درماني به
شهروندان در اين ايام حساس شيوع ويروس
کرونا و در راستاي ايفاي مسئوليت اجتماعي،
اين بانک در تجهيز دانشگاه علوم پزشکي و
از جمله در تهيه دستگاه اکسيژنساز براي
بيمارستان فاطمه الزهرا (س) ساري مشارکت
کرد .بر اساس اين گزارش ،موسوي رئيس
دانشگاه علوم پزشکي استان مازندران از تالش
ها و همکاري هاي بانک رفاه کارگران به عنوان
بانکي سالمت محور قدرداني کرد.

ابالغ طرح ايثار سينا

به پاس رشادت ها و مجاهدت هاي شهداي
مدافع حرم و در راستاي حمايت از خانواده هاي
معزز ايشان و نيز ايثارگران و سربازان حريم
واليت ،طرح تسهيالتي «ايثار» در بانک سينا
با هدف اعطاي وام قرض الحسنه اجرايي شد.به
گزارش روابط عمومي بانک سينا ،در اين طرح
که ويژه خانواده هاي گرانقدر شهداي مدافع
حرم ،ايثارگران و سربازان حريم واليت اجرايي
شده است ،به هر متقاضي تا سقف  200ميليون
ريال وام قرض الحسنه پرداخت مي گردد.وام
قرض الحسنه طرح ايثار بانک سينا بر اساس
آئين نامه اعتباري و دستورالعمل هاي ابالغي
بانک با کارمزد  4درصد و در قبال اخذ وثيقه
چک و سفته و ضامن معتبر پرداخت مي گردد.
اين بانک پيشتر نيز به جهت حمايت از کسب
و کارهاي آسيب ديده از ويروس کرونا ،طرح
هاي قرض الحسنه مهرآفرين ،مواسات و نيکو
را اجرايي ساخت و براي قدرداني از تالشها و
فداکاري هاي مدافعان سالمت ،طرح قرض
الحسنه کريمانه را به شعب ابالغ کرد.

درخشش بانک صادرات ايران
در جشنواره ملي روابطعمومي

بانک صادرات ايران در پانزدهمين
جشنواره ملي انتشارات روابطعمومي در
بخشهاي «مصاحبه» و «ويژه نامه» حائز
رتبه برتر ملي شد.به گزارش روابطعمومي
بانک صادرات ايران ،در اين جشنواره که توسط
انجمن متخصصان روابطعمومي و با حضور
معاون مطبوعاتي و اطالعرساني وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمي ،اعضاي هيئتمديره انجمن
متخصصان روابطعمومي ،استادان دانشگاه،
فعاالن و مديران روابطعمومي سازمانها و
نهادهاي مختلف برگزار شد ،بانک صادرات
ايران با درج ماهانه بيش از  30خبر بر روي
سايت خود به نشاني 20 ،ir.bsi.www
درصد سهم بازنشر اخبار شبکه نظام بانکي
را به خود اختصاص داده است.همچنين پس
از ارائه اينفوگرافي چهار طرح اعتباري جديد
بانک صادرات ايران شامل «طراوت توسعه»،
«طراوت مسکن»« ،تسهيالت بدون قسط» و
«اعتبار در حساب جاري» که مقارن با آغاز
شصت و نهمين سال فعاليت اين بانک منتشر
شد ،بر اساس راي هيئت داوران جشنواره،
بانک صادرات ايران در بخش «اينفوگرافي»
شايسته تقدير در سطح ملي شناخته
شد.انجمن متخصصان روابطعمومي نهاد
تخصصي ،غيرسياسي و غيرانتفاعي است که
با هدف ايجاد ارتباط نزديک و تنگاتنگ بين
مدرسان ،محققان و متخصصان روابطعمومي و
توسعه همکاري با تشکلهاي ملي و بينالمللي
روابطعمومي ،ارتباطات ،مبادالت فکري ،علمي
و فرهنگي ميان متخصصان ايراني و غيرايراني
از سال  1378آغاز به کار کرده است.

کسب  6رتبه برتر توسط
روابط عمومي بانک سپه

پانزدهمين جشنواره ملي انتشارات
روابط عمومي با مشارکت واحدهاي روابط
عمومي سراسر کشور به همت انجمن
متخصصان روابط عمومي و با همکاري
دانشگاهها ،روابط عمومي وزارتخانهها،
سازمان ها و شرکت هاي خصوصي و دولتي
برگزار شد که بانک سپه در بخش هاي
نشريه داخلي (گزارش) رتبه اول ،نشريه
داخلي (مصاحبه ) رتبه اول  ،نشريه داخلي
(خبر) رتبه اول نشريه داخلي (مقاله) رتبه
دوم ،تحليل محتوا رتبه دوم در سطح ملي را
از آن خود کرد و همچنين در بخش نشريه
داخلي (سرمقاله ) از روابط عمومي اين
بانک تقدير شد.غالمرضا اسکندري رئيس
اداره کل روابط عمومي بانک سپه درباره
پانزدهمين جشنواره ملي انتشارات روابط
عمومي گفت :اين جشنواره با هدف آشنايي
با اصول و استانداردهاي نشر الکترونيک و
مکتوب در روابط عمومي و ارائه آثار و تجارب
موفق ،توسعه و ارتقاي سطح توانمندي ها
و مهارت هاي مديران و کارشناسان روابط
عمومي در حوزه فعاليت هاي انتشاراتي و
همچنين فرهنگ سازي مناسب و تکريم
و معرفي نخبگان و الگوهاي برتر در حوزه
انتشارات ،در  10بخش و دو سطح ملي و
استاني برگزار شد که به لطف خدا ،تالش
و تشريک مساعي همکاران؛ بانک سپه بار
ديگر توانست شايستگي هاي خود را اين
بار در حوزه انتشارات اثبات کند.وي تصريح
کرد :بي شک برنامه ريزي و برنامه محوري
از ضروريات کسب موفقيت و دستيابي به
اهداف و شاخص هاي مورد نظر است و با
همين اصول امروز شاهد خبرهاي خوبي در
بانک سپه هستيم.اسکندري خاطرنشان کرد:
خوشبختانه مأموريت ملي و خطير ادغام پنج
بانک و مؤسسه وابسته به نيروهاي مسلح در
بانک سپه نيز به سرانجام رسيد و هم اکنون
با نهايي شدن پروژه ملي ادغام ،بانک بزرگ
سپه بيش از گذشته تالش خواهد کرد تا
در همه حوزه ها بويژه عرصه کالن اقتصادي
کشور جزء برترين ها قرار گيرد.

روزنامهاخبار صنعت سه شنبه 9دی1399

با هدف کاهش مطالبات غيرجاري بانک مسکن صورت خواهد گرفت؛

تسهيل پرداخت بدهي بانکي در طرح «مهر انديش»

بنا بر اعالم آزاديان رئيس اداره کل پيگيري وصول مطالبات با
توجه به شرايط کنوني اقتصادي افراد و فعاالن اقتصادي و همچنين
به منظور تسريع تعيين تکليف مطالبات غيرجاري ،طرح مهرانديش
با هدف تشويق به بازپرداخت مطالبات غيرجاري در بانک مسکن
اجرايي خواهد شد.
به گزارش اخبارصنعت به نقل از پايگاه خبري بانک مسکن-
هيبنا ،با توجه به شرايط اقتصادي اقشار جامعه و توجه بانک مسکن
به ساماندهي و کاهش مطالبات غيرجاري ،اين بانک طرح ويژه
کاهش مطالبات غيرجاري با عنوان طرح مهر انديش را در راستاي
ايجاد مشوق هاي الزم براي مشتريان داراي اقساط غيرجاري اجرايي
مي کند .اين طرح تا  20اسفند ماه سال جاري ادامه خواهد داشت.
طرح مهر انديش در 7بخش طراحي شده است .در اين گزارش ،به
دو مورد از ضوابط و شرايط طرح مهر انديش اشاره شده است .هيبنا
در گزارش هاي آينده جزييات بيشتري از طرح مهر انديش منتشر
خواهد کرد و ساير ابعاد اين طرح را تشريح مي کند.
بخشودگي خالص جرايم به نسبت واريزي نقدي
در نخستين بخش به اين موضوع اشاره شده که مشتريان
در صورت واريز نقدي هر ميزان از مطالبات غير جاري تسهيالت
پرداختي اعم از مبادلهاي ،مشارکتي ،وام قرضالحسنه و...و همچنين
مطالبات مربوط به ضمانتنامههاي ضبط شده  6درصد خالص
جرايم محاسبه شده به نسبت واريزي بدهکاران مورد بخشودگي

تحول
ديجيتال
صرفاً
در جهت
توانمندسازي
شبکه فروش
موفق است

قرار ميگيرند.
در اين بخشنامه توضيحات تکميلي اين بند نيز ارائه شده است.
بر اين اساس ،بانک مسکن به منظور رعايت مالحظات کرونايي و
رعايت فاصله گذاري اجتماعي  ،اسناد بخشودگي جرايم مربوط به
واريز اقساط عقود مبادلهاي موجود در سيستم تسهيالت متمرکز
(خوددريافت) را به صورت سيستمي صادر خواهد کرد و مشتريان
مي توانند اقساط معوق خود را از کليه درگاههاي غيرحضوري
همانند اينترنت بانک  ،همراه بانک و  .....واريز و از بخشودگي جرايم
بهره مند گردند و نياز به حضور مشتريان در شعبه نمي باشد.
تعيين تکليف مطالبات مشارکت مدني با تقسيط حداکثر 300
ميليون ريال از محل وجه التزام

مديرعامل شرکت بيمه سامان ،شبکه فروش را موتور
توسعه صنعت بيمه خواند و تاکيد کرد که تقويت شبکه
فروش ،برنامه هميشگي اين شرکت است.
به گزارش روابط عمومي شرکت بيمه سامان ،احمد
رضا ضرابيه با بيان اين که در بسياري از کشورهاي توسعه
يافته و در حال توسعه ،نمايندگان حقوقي و کارگزاران
از شرکت هاي بيمه بزرگترند ،اظهار کرد :ما هم از اين
رويه استقبال مي کنيم و اميدواريم روزي را شاهد باشيم
که گسترده ترين ،قوي ترين و فعال ترين فعاليت بيمه
متعلق به نمايندگان شرکتهاي بيمه باشد.
او با اشاره به اين که شبکه فروش و بيمه گذار،
نزديک ترين ارتباط را با يکديگر دارند ،اظهار کرد:
مديران شرکت هاي بيمه نمي توانند در دفتر خود

مورد ديگري که در اين طرح مورد تاکيد قرار گرفته « تعيين
تکليف مطالبات مشارکت مدني با تقسيط حداکثر  300ميليون
ريال از محل وجهالتزام» است .اين سياست به منظور مساعدت با
ذينفعان واحدهاي باقيمانده مورد مشارکت و تسريع در وصول
مطالبات بانک ،تقسيط مطالبات با اخذ تضامين معتبر و احراز
توانايي مالي متعهدين در بازپرداخت بموقع اقساط ،ضمن وصول
نقدي بخشي از مطالبات بانک در سه بخش صورت مي گيرد.
نخست اين که اصل و سود تا تاريخ سررسيد محاسبه و وفق
سياستهاي اعتباري سال جاري بر روي واحدهاي احداثي با نرخ
جاري بانک تقسيط مي شود .موضوع دوم اين است که وجهالتزام
مربوط به قدرالسهم هر واحد با توجه به صورت وضعيت قرارداد و
با ملحوظ نظر قرار دادن حدود اختيارات تعيين شده براي شعب ،
مديريت هاي شعب و کميته عالي وصول مطالبات بدون نرخ سود ،به
مدت حداکثر  36ماه تقسيط مي شود .توضيح اينکه به ازاي هر نفر
ذينفع اعم از شريک قرارداد مشارکت ،مالک يا خريداران واحدهاي
مشارکت صرفاً تقسيط يک قرارداد بدون نرخ سود از محل وجهالتزام
(و صرفاً براي يک واحد) با استفاده از اين ظرفيت ،امکانپذير خواهد
بود.
همچنين در بخش سوم ،مابهالتفاوت وجهالتزام و قدرالسهم
اصل و سود واحدهاي باقيمانده تا سقفهاي قابل تقسيط به صورت
نقدي وصول مي شود

بنشينند و براي بيمه گذار محصول طراحي کنند ،بلکه
طراحي محصول بايد متناسب با نياز مشتري باشد و البته
کسي که نياز مشتري را مي تواند به شرکت بيمه منتقل
کند ،شبکه فروش است.
ضرابيه با بيان اين که تقويت شبکه فروش بيمه
سامان ،يک فرايند جاري و مستمر در شرکت است،
اظهار کرد :تقويت شبکه فروش فقط به افزايش تعداد
نمايندگان و يا ايجاد شعب جديد محدود نيست ،بلکه
افزايش دانش و توانمندي هاي آنها با ارائه آموزش هاي
مستمر مد نظر است.
مديرعامل شرکت بيمه سامان تحقق تحول ديجيتال
در صنعت بيمه را منوط به توانمندسازي شبکه فروش
دانست و خاطرنشان کرد :ما بايد با استفاده از فناوري،

شبکه فروش را توانمند کنيم و خوشبختانه شرکت بيمه
سامان با استفاده از اکوسيستم نوآوري در اين حوزه
اقدامات موثري انجام داده است.
وي همچنين توسعه فيزيکي شعب شرکت بيمه
سامان را متاثر از شرايط اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
مناطق مختلف کشور خواند و با بيان اين که همه تالش
ما ،افزايش سطح تماس شرکت با مشتريان و توسعه شيوه
هاي خدمت رساني به آنهاست ،افزود :هدف نهايي همه
فعاليت ها ،جلب حداکثري نظر مشتريان است و در اين
راه از هر ظرفيتي ،از جمله بهره گيري از زيرساختهاي
فناوري اطالعات و ارتباطات ،همکاري هاي تجاري
با صاحبان کسب و کارهاي ديجيتال و توسعه شعب
فيزيکي استفاده خواهيم کرد.

مدير عامل بيمه البرز در اختتاميه نشست هم انديشي شعب تاکيد کرد:

ضرورت همگامسازي فعاليتها با تحوالت ديجيتال

اختتاميه نشست هم انديشي بررسي عملکرد هشت ماهه شعب
بيمه البرز با حضور مديرعامل ،اعضاي هيات مديره ،مديران و روساي
شعب اين شرکت به صورت وبينار برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي بيمه البرز ،محسن پورکياني،
مديرعامل اين شرکت در اختتاميه چهار نشست تخصصي بررسي
عملکرد هشت ماهه شعب بر لزوم همگام سازي فعاليتها با تحول
ديجيتال تاکيد کرد و گفت :تحول ديجيتال واقعيتي جهان شمول
است و بنگاه هاي تجاري اگر نتوانند خود را با اين تحول همگام
سازند نابود خواهند شد.وي با بيان اينکه هم اکنون هر فرد به طور
متوسط روزانه پنج الي  9ساعت از اينترنت استفاده مي کند ،گفت:
پيشبيني ميشود تا سال  2030ميالدي ،ميلياردها شي عالوه بر
تلفن همراه به اينترنت وصل خواهند شد که بديهي است سازمان
هايي که زيرساخت و توانايي الزم را داشته باشند مي توانند از آن
بهره مند شوند و سازمانهايي که از اين موضوع غافل شوند بدون
شک عمر طوالني نخواهند داشت.

پورکياني ،افزود :ايجاد زيرساختهاي ديجيتال در زمينه
نرمافزار ،منابع انساني و آموزش  ،الزمه همگام شدن با تحول
ديجيتال کنوني است .تحول ديجيتال صرفاً تغيير ابزارها نيست بلکه
تحول در کسب و کار است.
وي درباره نرخ شکني برخي شرکتهاي بيمه که مورد انتقاد
بسياري از روساي شعب بيمه البرز بود ،توضيح داد :نزديک به يک
دهه است که با حذف نظام تعرفهاي ،بيمه نامه ها نرخ يکساني
ندارند و شرکت هاي بيمه نرخ هاي متفاوت دارند و مشتري بين
شرکتها سيال است .ما بايد براي حفظ سهم بازار برنامهريزي
اصولي داشته باشيم و در صورت از دست دادن يک مشتري به دنبال
جايگزين باشيم و با رفتن يک مشتري حتي بزرگ نبايد ميزان
پورتفوي شرکت کاهش يابد چون بازار آنقدر وسعت دارد که نبايد
نگران نرخ شکني شرکت هاي ديگر باشيم.
وي ادامه داد :مسلما براي جذب بيمه گزار جديد بايد از
ديتاماينينگ استفاده و مشتريان را رصد کنيم .بيمه البرز برندي

شناخته شده است که همين امر بازاريابي را تسهيل ميکند چون
شبکه فروش ديگر نيازي به معرفي شرکت ندارند و فقط بايد
محصوالت بيمهاي را به مشتري معرفي کنند .بايد از ظرفيتهايمان
به خوبي استفاده کنيم تا نرخشکنيها را خنثي سازيم.
پورکياني درباره عملکرد هشت ماهه سال جاري بيمه البرز،
تصريح کرد :با وجود شرايط بد اقتصادي و تحريمها ،خوشبختانه
بيمه البرز در رشته هاي مختلف بيمه اي عملکرد مناسبي داشته
است.
وي با تاکيد بر ارکان چهار گانه شرکت شامل کارکنان و
نمايندگان ،بيمه گزاران و سهامداران ،افزود :الزم است تا اين ارکان
به طور همزمان و همگن داراي رضايتمندي کافي باشند.
ايشان با تاکيد بر اينکه رسيدن به اهداف بزرگ بيمه البرز
در گرو همدلي و همکاري تمام کارکنان است خواستار تالش همه
همکاران و در همه بخش هاي شرکت براي پيشبرد اهداف سازماني
و رسيدن به درجات تعريف شده براي شرکت شدند.

عضو هيات مديره بانک توسعه تعاون:

تقويت بخش فناوري بانک به منزله تقويت کليت بانک است

عضو هيات مديره بانک توسعه تعاون وجود بخش فناوري کارآمد را
يک مزيت اساسي و موجب تقويت کليت بانک عنوان نمود.
به گزارش روابط عمومي ،امير هوشنگ عصارزاده عضو هيات مديره
بانک توسعه تعاون در جمع مديران حوزه فناوري بانک اظهار داشت:
حوزه فناوري مشتمل بر زيرساخت ،امنيت و بانکداري الکترونيک؛
مهمترين نيازها و الزامات فعاليت بانکي را تأمين مينمايد.
وي افزود :با عملکرد صحيح و متعارف فناوري ،عمليات بانکداري
در حالت معمول پيش ميرود و با بروز کمترين مشکل ،نوک پيکان
اظهارنظرها نيز به سمت اين بخش متمايل ميشود ،ازاينرو مراقبت از
سرمايه انساني ارزنده اين بخش حائز اهميت است.
عصارزاده با اشاره به اينکه مديران ارشد بانک توسعه تعاون به
نقش مهم و کليدي نيروهاي فناوري بانک واقف هستند افزود :بر اين
اعتقاد هستم مجموعهاي از نيروهاي کارآمد و متخصص در حوزه فناوري
بانک حضور دارند و به لحاظ غناي سرمايه انساني ،اين بخش در وضعيت
بهينهاي قرار دارد و به لحاظ عملکردي و تأمين نيازهاي سامانهاي،
زيرساختي و امنيتي حوزه بانکداري؛ در بهترين دوران به سر ميبريم.
وي با اشاره به اينکه رضايت کنوني از بخش فناوري بانک به معناي
اقناع در اين بخش نيست افزود :با درک صحيح از وضعيت کنوني اين
بخش و ترسيم چشمانداز آتي با توجه به روند حرکت بانکداري ،ضروري
است در مسير پيشرفت گام برداريم و مأموريت و رسالت فناوري بانک
نيز در همين مسير به دقت انجام و بروزرساني گردد.

عضو هيات مديره بانک توسعه تعاون تأکيد کرد :تقويت بخش
فناوري بانک از ابعاد گوناگون ،سبب تقويت کل بانک است و فناوري
مقتدر و برخوردار از ويژگيهاي سرآمد و بهروز ،مزيتهاي ويژهاي براي
بانک را فراهم مينمايد.
عصارزاده با اشاره به اقدامات راهبردي بانک مرکزي و لزوم تبعيت
بانکها جهت ارتقاء سطح سامانههاي بانکي افزود :هرگونه اقدام نوآورانه
در سيستم بانکداري موجب بروز سطح بااليي از حجم عمليات بانکي بر
حوزه فناوري بانک ميشود و همکاران در برخي مقاطع در کوتاهترين
مدت ،با مجموعهاي از اقدامات مشتمل بر فرايندهاي نرمافزاري،
برنامهنويسي ،تأمين زيرساختهاي سختافزاري ،اصالحات کاربري،
تأمين امنيت و ساير اقدامات فني؛ موجب ميشوند بانک در مسير
پيشرفت بانکداري الکترونيک و راهبري سامانهها ،در وضعيت سرآمدي
باقي بماند و نقش کليدي مهارت و تخصص سرمايه انساني در اين
موقعيت به نحو مناسبي مصداق پيدا ميکند.
وي تصريح نمود :رعايت مراتب ارزشگذاري و ارج نهادن به
نيروهاي کارآمد و متخصص از مهمترين راهبردهاي مديريتي است که
ضروري است به شکل مناسبي مدنظر قرار گيرد.
عضو هيات مديره بانک توسعه تعاون با تأکيد بر اين مطلب که
حجم باالي فعاليت فني و تکنولوژيکي و تأمين توقعات نبايد موجب اين
ذهنيت شود که اين امور صرفاً پيش برنده نيازهاي تکنولوژيکي بانک
است گفت :انتظار از همکاران به ويژه اليه مديريتي بخش اين است که

نقش سياستگزاري و راهبري بخش را تقويت نمايند و از راهکار برون
سپاري نيز در مواقع لزوم تمسک جويند.
عصارزاده نقش نظارتي و راهبردي معاونت مديرعامل بانک بر امور
فناوري اطالعات را بسيار ارزنده تلقي نمود و گفت :حضور ايشان به
عنوان مدير ارشد باتجربه ،خوشفکر و مدبر ميتواند در تقويت بعد
مديريتي و راهبرانه بخش فناوري بانک بسيار تأثيرگذار ميباشد.
وي افزود :سازمانهاي بزرگ با شناسايي وضعيت فعلي ،ترسيم
آينده و عمليات موردنياز ،برنامه دقيقي از فعاليتهاي با قابليت برون
سپاري شناسايي نموده و فرآيندها را در مسير صحيح راهبري مينمايند.
عصارزاده ضمن تبيين مأموريت اصلي شرکتهاي تابعه بانک
گفت :شرکتهاي تابعه بانک توسعه تعاون به عنوان شرکتهاي حامي
در راستاي تقويت نقش توسعهاي بانک مشغول به فعاليت هستند و
شرکت سمات به عنوان شرکت زيرمجموعه بانک ،تأمينکننده بسياري
از نيازهاي بانک و همچنين بخش تعاون در حوزه فناوري و سامانههاي
الکترونيک و مبادالتي ميباشد.
وي نقش شرکت سمات در پشتيباني از حوزه فناوري بانک را حائز
اهميت عنوان نمود و گفت :همافزايي ارزندهاي در سايه همکاري بخش
فناوري بانک و شرکت سمات ايجادشده است.
عصارزاده ضمن تأکيد بر لزوم روانسازي فرآيندها و پرهيز از
پيچيدگيهاي اداري گفت :هر مسئله و هر اقدام پيش برانه اي الزم است
با همکاري و هماهنگي بين واحدي حلوفصل گردد و به جلو برده شود.

سرمد و صادرات ،صاحب بزرگترين پرتفوي بيمه عمر

ساختمان جديد بيمه سرمد در استان مرکزي با حضور مهدوي
مديرعامل بيمه سرمد افتتاح شد.
مهدي مهدوي مديرعامل بيمه سرمد درسفر به استان مرکزي ،با
مديران استاني بانک صادرات ديدار کرد و پس از آن ،ساختمان جديد
بيمه سرمد در اين استان را افتتاح کرد.
سفر مهدوي مديرعامل بيمه سرمد به استان مرکزي با ديدار با مدير
بانک صادرات استان آغاز شد .در ابتداي اين جلسه ،ناصر کريمي حاجي
خادمي مدير بانک صادرات استان ،به جلسات منظم و ماهانه مديران
استاني بيمه سرمد و بانک صادرات اشاره کرد و گفت :اين جلسات
هماهنگي خوبي ميان دو مجموعه ايجاد کرده و ما شاهديم که مديران
و همکاران ما در استان ،از عملکرد بيمه سرمد رضايت کامل دارند و اين
يک موفقيت براي بيمه سرمد به شمار ميرود.
وي افزود :اميدوارم با حضور هاشميتبار در شعبه استان ،همکاري
ما با سرمد بيشتر شود و اين جلسات تداوم پيدا کند.
کريمي همچنين به همکاري بانک صادرات و بيمه سرمد در حوزه
بيمههاي عمر مانده بدهکار اشاره کرد و گفت :در اين حوزه ،ما مثل يک
بازارياب کنار سرمد هستيم و به توسعه بازار بيمه سرمد در بيمههاي عمر
مانده بدهکار کمک کرديم و که اتفاقات خوبي هم افتاد.
مهدوي نيز در اين جلسه با اشاره به جلسات مستمر مديران عالي
شرکت در استانها گفت :ما در کنار مديران شعب سرمد ،همواره با
مديران استاني بيمهگذاران بزرگ و در راس آنها بانک صادرات ،جلساتي
را به طور برنامهريزي شده داريم که البته به دليل شيوع کرونا ،کمي اين
جلسات با وقفه مواجه شد که امروز براي همين امر به استان آمديم از
نزديک با مديران ستادي بانک صادرات استان ديدار کنيم و صحبتهاي
آنها را بشنويم.
مديرعامل بيمه سرمد اشارهاي هم به کارنامه موفق سرمد در دو

سال گذشته کرد و گفت :هم از لحاظ سودآوري و هم کسب سهم از
بازار ،باالتر از برنامه استراتژيک شرکت عمل کرديم و اميدواريم امسال
 1٫7درصد از بازار صنعت بيمه را کسب کنيم.
مهدوي گفت :شايد بيمه سرمد ،قدمت بعضي شرکتها را نداشته
باشد ،اما نيروي جواني که در بيمه سرمد وجود دارد ،براي کار ،انگيزه
بااليي دارند و اين وجه تمايز ما با شرکتهاي ديگر و برگ برنده ماست.
وي با اشاره به صحبتهاي کريمي درباره بيمههاي عمر مانده
بدهکار گفت :بيمه عمر مانده بدهکار يکي از حوزههايي است که همه
طرفها از آن نفع ميبرند .،اين بيمه ،هم به نفع بيمهگذار است و هم
ما و بانک صادرات از آن نفع ميبريم و ريسک وامگيرنده و بانک را نيز
کم ميکند.
مهدوي افزود :بانک صادرات و بيمه سرمد ،بزرگترين پرتفوي عمر
مانده بدهکار را در صنعت بيمه توليد کردهاند.
مديرعامل بيمه سرمد درباره همکاري بيمه سرمد و بانگ صادرات
هم گفت :اينکه ما پشتوانهاي به نام بانک صادرات داريم ،يک مزيت و
يک ظرفيت استثنائي براي ما ايجاد کرده است و ما هم بايد از اين مزيت
به صورت حداکثري از آن استفاده کنيم.
مهدوي همچنين در جلسه با مديران بانک صادرات ،از روساي
شعب شهيد شيرودي ،خيابان دانشگاه ،قدس ،شهيد زنجاني و آسيابک
به عنوان شعب برتر در بخش عمر مانده بدهکار تقدير کرد.
در ادامه مهدوي در جلسه يک ساعته به سواالت ،پيشنهادها و
دغدغههاي مديران ستادي بانک صادرات در استان پاسخ داد.
پس از اين جلسه ،مهدوي به محل شعبه بيمه سرمد رفت ،تا ضمن
افتتاخ ساختمان جديد شعبه ،در مراسم توديع و معرفه سرپرست جديد
شعبه استان مرکزي شرکت کند.
مهدوي در اين مراسم نيز تاکيد ويژهاي بر استفاده مديران و

کارشناسان شعبه از ظرفيت بانک صادرات داشت .مديرعامل بيمه سرمد
گفت :بايد سهم پرتفوي استان مرکزي بيش از اين باشد و با توجه به
وجود صنايع عظيمي که در استان وجود دارد ،شبکه فروش بايد فعالتر
شد و سهم شبکه فروش در پرتفوي شعبه نيز افزايش پيدا کند.
وي افزود :بايد روي آموزش کارشناسان و نمايندگان هم بيشتر
تالش کنيم و روي رشتههاي تخصصي صنعت تمرکز کنيم تا تمرکز
نمايندگان از بيمههاي شخص ثالث و خودرو برداشته شود و شبکه
فروش توانمندتر شود.
مديرعامل بيمه سرمد همچنين گفت :همکاران ما در بانک صادرات
نيز ميتوانند در جذب پرتفوهاي بزرگ کمک کنند.
پس از مهدوي ،نوبت به مهدي شمسايي سرپرست مديريت امور
استانها و شبکه فروش رسيد ،تا حکم انتصاب عليرضا هاشميتبار،
سرپرست جديد مديريت استان مرکزي را قرائت کند.
هاشميتبار پس از دريافت حکم خود از مهدوي ،ضمن تشکر از
حسن اعتماد وي و مديران شرکت به او گفت :از اينکه فرصت خدمت در
مجموعه بزرگ بيمه سرمد نصيبم شده ،خوشحالم و از تمامي مديران
شرکت تشکر ميکنم.
وي همچنين با اشاره به صحبتهاي مهدوي درباره لزوم افزايش
پرتفوي استان مرکزي گفت :با پتانسيلي که در استان وجود دارد و
کارشناس و همکاراني که در شعبه داريم ،ميتوانيم پرتفوي استان را
ارتقا بدهيم و به زودي به عنوان شعبه نمونه بيمه سرمد انتخاب شويم.
در پايان اين مراسم نيز ،مهدوي از از علي عبدلي نمايندگي 1725
به عنوان نماينده برتر استان مرکزي تقدير کرد.
در اين سفر ،حسن طاهري بازرس ويژه مديرعامل و مهدي
شمسايي سرپرست مديريت امور استانها و شبکه فروش بيمه سرمد،
مهدوي را همراهي ميکردند
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مديرعامل بيمه تعاون تشريح کرد:

رفع دغدغه بحران مالي بيش
از يکهزار واحد صنفي با بيمه
توقف کسبوکار ناشي از کرونا

مديرعامل بيمه تعاون گفت :بيمه
توقف کسبوکار ناشي از اپيدمي به معناي
واقعي کلمه ،واکسن اقتصادي کرونا براي
واحدهاي صنفي بوده است و توانسته در
کاهش ريسک فعاليت آنها در شرايط
شيوع کرونا مؤثر واقع شود.به گزارش
روابطعمومي بيمه تعاون ،يونس مظلومي
افزود :يکي از مهمترين اقدامات در نظام
اقتصادي براي کاهش ريسک کاهش درآمد
بنگاههاي اقتصادي در دوران شيوع کرونا و
تعطيلي اين واحدها ،طراحي و ارائه بيمه
توقف کسبوکار ناشي از اپيدمي از سوي
بيمه تعاون بود.وي ادامه داد :بر اساس
شرايط اين بيمهنامه ،واحدهاي صنفي که
پيش از اعالم تعطيلي کسبوکارها از سوي
ستاد ملي کرونا ،بيمهنامه توقف کسبوکار
ناشي از کرونا را دريافت کرده باشند ،با
اعالم تعطيلي و تحقق شرايط بيمهنامه،
خسارت واردشده به آنها در اثر تعطيلي
به حسابشان واريز ميشود.مديرعامل بيمه
تعاون ادامه داد :واحدهايي که در زمان آغاز
تعطيلي صنف خود ،بيمهنامه خريداري
ميکنند ،اين خسارت مشمول آنها نميشود
و در زمان تعطيليهاي بعدي مشمول
دريافت خسارت قرار ميگيرند ،چرا که طبق
قانون و همانطور که براي ساير بيمهنامهها
نيز صادق است ،بيمهگزار قبل از حادثه بايد
بيمهنامه را خريداري کرده باشد تا مشمول
خسارت شود .نمونه آن بيمه شخص ثالث
است که بر اساس قوانين بيمه ،بايد قبل
از تصادف بيمه نامه صادره شده باشد و در
زمان تصادف يا بعد از تصادف اگر بيمهنامه
صادر شود ،طبق قانون مشمول خسارت
آن تصادف رخداده نميشود.مظلومي با
اشاره به استقبال صنوف از بيمهنامه توقف
کسبوکار ناشي از کرونا گفت :بسياري از
واحدهايي که خود را تحت پوشش اين
بيمه قرار دادند ،از منظر مالي در شرايط
ريسک بروز بحران مالي در اثر تعطيلي قرار
داشتند بهطوري که بيش از يک هزار واحد
صنفي از کسبوکارهايي که اين بيمهنامه را
خريداري کردهاند ،با توقف کسب درآمد در
اثر تعطيلي ،دچار بحران مالي جدي و حتي
تعطيلي دائم فعاليت خود ميشوند و از اين
منظر اقدام بيمه تعاون توانسته است کمک
بزرگي به کسبوکارها در شرايط شيوع کرونا
تلقي شود.شعب و نمايندگيهاي بيمه تعاون
در سراسر کشور ،سايت دکتر بيمه به نشاني
 com.DrBimeو اپليکيشن پرداخت آپ
مجراهاي تهيه بيمهنامه توقف کسبوکار
ناشي از کروناي بيمه تعاون هستند.

بازديد سرزده مديرعامل بيمه
البرز از شعبه نمونه

مدير عامل به همراه رييس هيات
مديره و قائم مقام مديرعامل بيمه البرز به
صورت سرزده از شعبه نمونه اين شرکت
در تهران بازديد کردند.به گزارش روابط
عمومي بيمه البرز ،محسن پورکياني ،مدير
عامل اين شرکت ضمن بازديد از بخش هاي
صدور و خسارت شعبه نمونه  ،در ديدار با
کارکنان شعبه مذکوراز عملکرد آنها قدرداني
کرد و بر ارايه خدمات مطلوب و به موقع به
مشتريان و کسب رضايت بيمهگزاران تاکيد
کرد.محسن پورکياني در اين بازديد ،گفت :با
توجه به موقعيت مکاني ويژه شعبه نمونه در
منطقه صنعتي جاده مخصوص کرج و وجود
صنايع و کارخانه هاي زيادي که در اين
منطقه قرار دارند ،نگاه توسعهاي به شعبه
وجود دارد که الزم است نسبت به تقويت و
افزايش سطح خدماترساني به بيمهگزاران و
افزايش پورتفوي اقدام شود.وي با بيان اين
که شعبه نمونه خوشبختانه در سال جاري
عملکرد خوبي داشته ،گفت :انتظار مي رود
با توجه به برخورداري از بيمه گزاران بزرگ،
اين شعبه بتواند تا پايان سال به برنامه
پيش بيني شده دست يابد.نايب رييس
هيات مديره بيمه البرز با تاکيد بر لزوم
توسعه فروش بيمه هاي خرد به ويژه بيمه
عمر ،تصريح کرد :شعبه نمونه بايد بتواند با
بازاريابي خوب و معرفي بيمه عمر بيمه البرز
به بيمه گزاران بزرگ خود آنها را به خريد
بيمه نامه عمر ترغيب کند و از اين طريق
پورتفوي بيمه عمر خود را افزايش دهد.

برگزاري دوره آموزشي
حفاظت در بانک ايران زمين

دوره آموزشي حفاظت از گفتار ،افراد و
اماکن با حضور معاون حراست بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ،مدير امور حراست و
جمعي از مديران و کارکنان حراست بانک
ايران زمين ،با هدف ارتقاء مهارت هاي
کنترلي و پيشگيري و آشنايي با وظايف
قانوني ،در ساختمان ميرداماد بانک ايران
زمين برگزار شد.به گزارش روابط عمومي
بانک ايران زمين ،عليرضا يارقلي مدير امور
حراست بانک ايران زمين در ابتداي اين
جلسه با بيان اهميت برگزاري اين دوره
اظهار داشت :کارکناني که در حوزه حراست
و حفاظت مشغول به فعاليت هستند بايد
با درک حساسيت هاي اين حوزه ،همواره
اطالعات خود را به روز کرده و با ارتقاء
توان خود در مواجه با خطرات ،موفق عمل
کنند.در اين دوره آموزشي مباحثي همچون
افشاي راز ،اهميت حفاظت در گفتار ،عوامل
نسبي افشاي اسرار ،انواع رازها ،ابزار مکالمه،
اندرزهاي حفاظتي ،به کارکنان آموزش داده
شد.در پايان اين مراسم از کارکنان اين حوزه
با اهدا لوح تقدير و تشکر شد.

