بانک و بیمه
اخبار
«بهپرداخت ملت»
با اقتدار در جايگاه يازدهم
PSPهاي جهان ايستاد

شرکت بهپرداخت ملت جايگاه يازدهم
جهان را در ميان  150شرکت فعال در زمينه
پرداخت الکترونيک از آن خود کرد.
به گزارش روابط عمومي شرکت
بهپرداخت ملت ،بر اساس آخرين گزارش
نشريه نيلسون ريپورت ()Report Nilson
درخصوص عملکرد شرکتهاي پرداخت
الکترونيک در سال 2020؛ اين شرکت با دو پله
صعود در رنکينگ بينالمللي ،موفق شد جايگاه
خود را از رتبه سيزدهم به يازدهم دنيا ارتقا
دهد و پرچم پرافتخار ايران را در ميان يازده
 PSPبرتر جهان برافراشته سازد.
بهپرداخت ملت عالوه بر کسب اين افتخار
بيسابقه براي ايران ،موفق شد جايگاه بالمنازع
خود را در صدر شرکتهاي  PSPمنطقه
خاورميانه و ايران حفظ کند.
اين رتبهبندي که در نشريه مرجع و
معتبر نيلسون ريپورت درخصوص عملکرد
شرکتهاي پرداخت الکترونيک در سال
 2020منتشر شده ،نشاندهنده تحوالت
مثبت و ارتقاي کميوکيفي در ارائه محصوالت
و خدمات بهپرداخت ملت است که همواره در
اين عرصه و نيز در مسير توسعه کسبوکارهاي
نوين پيشرو بوده است و اکنون تنها يک گام با
قرار گرفتن در ميان  10شرکت  PSPبرتر دنيا
فاصله دارد.
گفتني است؛ نيلسونريپورت نشريهاي
با بيش از  48سال سابقه انتشار است که
بهصورت تخصصي به موضوع سيستمهاي
پرداخت الکترونيک ميپردازد.

افتتاح سومين مدرسة
ساختهشده توسط بانک
پاسارگاد در استان گلستان

آيين افتتاح مدرسة ششکالسة اميرکبير
در روستاي «قرنجيک» استان گلستان با
حضور مديرعامل و مديران بانک پاسارگاد،
فرماندار آققال ،مديرکل آموزش و پرورش
استان ،مديرکل ادارة نوسازي ،توسعه و تجهيز
مدارس استان و مديرکل امور روستايي و
شوراهاي استانداري برگزار شد.
بانک پاسارگاد همواره مسئوليتهاي
اجتماعي را رويکردي متعالي به کسبوکار
برميشمارد و بهصورت پيوسته ،اقدامات و
فعاليتهاي متنوع و گستردهاي را در اين
راستا در دستور کار خود دارد .فعاليتهاي
مدرسهسازي بهدليل اهميت باالي آن در رشد
و توسعة آيندهسازان ايران عزيز و تاثير مستقيم
در آباداني و آينده کشور در کانون اصلي توجه
بانک پاسارگاد در زمينة ايفاي مسئوليتهاي
اجتماعي قرار دارد.

جشنواره هديه زندگي پارسيان
آغاز شد

بيمه پارسيان در راستاي تکريم و رفاه
حال بيمه گزاران بيمه هاي عمرانفرادي،
جشنواره «هديه زندگي پارسيان» را براي
بيمه گزاران بيمه نامه عمروسرمايه گذاري اين
شرکت برگزار مي کند.
براساس اين گزارش در جشنواره هديه
زندگي پارسيان ،تمامي بيمه گزاران فعلي
يا جديد بيمه نامه عمروسرمايه گذاري اين
شرکت از تخفيفات و تسهيالت ويژه طرح
برخوردار مي شوند .اين جشنواره از اول آذرماه
به مدت سه ماه برگزار مي گردد.
همچنين اين جشنواره در دو سطح
تخفيفات عمومي براي بيمه گزاران
عمروسرمايه گذاري حايز شرايط و تخفيفات
ويژه به بيمه گزاران جديد بيمه عمروسرمايه
گذاري عرضه مي گردد .از تسهيالت ويژه
اين طرح که به بيمه گزاران جديد بيمه
عمروسرمايه گذاري ارايه شده ،بيمه نامه رايگان
آتش سوزي مسکوني با سرمايه 3ميليارد ريال
و ارايه تخفيفات متنوع به کليه بيمه گزاران
بيمه هاي عمروسرمايه گذاري در ساير بيمه
نامه ها مي باشد.
عالقه مندان جهت اطالع از اين جشنواره
و برخورداري از تسهيالت ارايه شده مي توانند
با شعب و نمايندگي هاي بيمه پارسيان در
سراسر کشور تماس حاصل نمايند.

تقدير از اقدامات خيرخواهانه
بانک اقتصادنوين

وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه علوم
پزشکي زاهدان در دو مراسم جداگانه به دليل
اقدامات خيرخواهانه و عامالمنفعه از بانک
اقتصادنوين تجليل و تقدير کردند.
 ،در بيست و سومين جشنواره تکريم
خيرين مدرسهساز که با حضور مقامات
عاليرتبه کشوري برگزار شد ،از بانک
اقتصادنوين به دليل سالها تالش در جهت
توسعه فضاهاي آموزشي و برقراري عدالت
آموزشي بهويژه در مناطق کمتر برخوردار
کشور تقدير و تشکر شد.
همچنين در مراسمي ديگر ،دانشگاه علوم
پزشکي زاهدان از اقدامات بانک اقتصادنوين
در اهداي تجهيزات پزشکي به بيمارستانهاي
تحت پوشش اين دانشگاه و نقشآفريني در
پيشبرد و ارتقاي سطح سالمت جامعه تجليل
و قدرداني کرد.
گفتني است ،بانک اقتصادنوين در راستاي
ايفاي مسئوليتهاي اجتماعي خود تاکنون 43
مدرسه به کودکان و نوجوانان مناطق کمتر
برخوردار کشور تقديم کرده است .همچنين
با ورود به حوزه سالمت و تامين بخشي از
تجهيزات ضروري بيمارستانها و مراکز درماني
عامالمنفعه در مناطق محروم ،تالش کرده است
در جهت افزايش رفاه آحاد جامعه و توسعه
عدالت اجتماعي گام بردارد.
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بيمهنامهبدنهکيلومتري،عادالنهترينبيمهنامهخودرواست

مدير بيمه هاي اتومبيل شرکت بيمه سامان « ،بيمه بدنه
کيلومتري سامان » را عادالنه ترين بيمه نامه خودرويي موجود خواند
و گفت :خريداران اين بيمه نامه ،متناسب با ميزان استفاده از خودرو،
حق بيمه پرداخت مي کنند و اين روش از تحميل هزينه مازاد به
بيمه گذار جلوگيري مي کند.
به گزارش اخبارصنعت ،به نقل از روابط عمومي شرکت بيمه
سامان ،محمد اباذريان با بيان اين که در روش معمول ،بسياري از
بيمهگذاران با وجود پرداخت حق بيمه کامل يک ساله ،کمتر از
ميزان متوسط از خودروي خود استفاده مي کنند ،اظهار کرد :بيمه
سامان تصميم گرفت تا به منظور حفظ حقوق مشتريان ،در اين روند
تغييرات اساسي ايجاد کند.
وي افزود:بيمه نامه بدنه «کيلومتري» يا «پيمايشي» به همين
منظور طراحي شده که بر اساس آن ،بيمهگذار متناسب با خودرو در
سه مسافت  8 ،5و  12هزار کيلومتر در سال ،حق بيمه متناسب با
ميزان استفاده از خودرو را پرداخت مي کند.

رييس کل بيمه مرکزي
جمهوري اسالمي ايران از
پرداخت  1363ميليارد تومان
خسارت کرونايي خبر داد:

صنعت بيمه
همچنان
در کنار
کادر درمان
ايستاده است

به گفته اباذريان ،هزينه خريد اين بيمه نامه نسبت به بيمه
نامه بدنه رايج ،بسيار کمتر است و گاه به يک سوم قيمت بيمه بدنه
معمول نيز کاهش مي يابد.
مدير بيمه هاي اتومبيل شرکت بيمه سامان ،عنوان کرد بيمه
گذار براي خريد اين بيمه نامه حق دارد روش استفاده از دستگاه

برابر تعهدات پذيرفته شده در صنعت بيمه يک هزار
سيصد و شصت و سه ميليارد تومان خسارت کرونايي در
رشته بيمه هاي درمان تکميلي به زيانديدگان پرداخت
شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل
بيمه مرکزي ،دکتر غالمرضا سليماني از پرداخت 1363
ميليارد تومان بابت خسارت کرونا در بيمه هاي درمان
تکميلي از ابتداي شيوع ويروس منحوس کرونا توسط
شرکت هاي بيمه خبر داد و افزود :خسارت بيمه هاي
تکميلي مختص بيماري کرونا از ابتداي شيوع بيماري
کرونا در اسفند ماه  1398تا نيمه مهر ماه سال  1400در
مجموع  13،637،091ميليون ريال در بيمه هاي درمان
تکميلي بابت بيماري کرونا ارزيابي و پرداخت شد که
حدود  6درصد خسارت پرداختي صنعت بيمه مربوط به

کيلومتر شمار (تلمتيکس) يا بدون دستگاه کيلومتر شمار را انتخاب
کند.
او با اشاره به اين که پوشش هاي بيمه نامه بدنه کيلومتري
هيچ تفاوتي با بيمه نامه بدنه معمول ندارد ،خاطرنشان کرد :پوشش
خطرات در حال حرکت و خطرات ساکن و درجا در اين بيمه نامه
نيز ارائه مي شود و از سوي ديگر امکان تمديد کيلومتر در صورت
اتمام بسته خريداري شده نيز وجود دارد.
مدير بيمه هاي اتومبيل شرکت بيمه سامان همچنين تاکيد
کرد که هنگام خريد بيمه نامه بدنه کيلومتري نيز مانند بيمه نامه
هاي معمول ،امکان بهره مندي از تخفيف عدم خسارت بيمه نامه
بدنه قبلي وجود دارد و از اين رو اين بيمه نامه ،يک بسته جامع است.
عالقه مندان مي توانند براي خريد اين بيمه نامه عالوه بر
مراجعه به شبکه فروش بيمه سامان ،اطالعات بيشتر را از سايت
بيمه سامان به نشاني  telematics/ir.si24.www//:httpsنيز
کسب کنند.

رشته درمان است.
رييس کل بيمه مرکزي در خصوص بازه زماني
پرداختي هاي اين خسارات ،اظهار داشت :از مجموع
خسارت هاي پرداختي حدود  3درصد در سال ،1398
 50درصد درسال  1399و  47درصد باقيمانده مربوط به
سال  1400است.
وي در ادامه افزود  :افزايش سهم هزينه هاي کرونا
در سال جاري مي تواند به دليل ثبت دقيق تر هزينه هاي
اين بيماري نيز ارزيابي شود.
دکتر سليماني ضمن ابراز خرسندي از پرداخت به
موقع هزينه هاي بيماري کرونا به خسارت ديدگان از
سوي شرکت هاي بيمه ،افزود :در بين شرکت هاي بيمه
به ترتيب بيمه دي با  29درصد ،بيمه ايران ،دانا و سينا
هر يک با  10درصد و بيمه آسيا با  8درصد به ترتيب رتبه

اول تا سوم بيشترين سهم از پرداخت هزينه هاي بيماري
کرونا را به خود اختصاص داده اند.
شايان ذکر است از مجموع هزينه هاي يادشده در
حدود  32درصد مربوط به هزينه هاي بستري 18 ،
درصد دارو  15 ،درصد آزمايش 10 ،درصد ويزيت و 6
درصد عکسبرداري بوده و در مورد  19درصد از مابقي
پرداختي ها نوع هزينه مشخص نشده است.
گفتني است با توجه به اين نکته که اکثر بيمارستان
ها و مراکز درماني در خط مقدم مبارزه با همه گيري
بيماري کرونا در صف مقدم خدمت هموطنان عزيز
قرارگرفته اند و در همين راستا با تاکيد بيمه مرکزي،
تسهيل گري و کمک به کادر درمان و همچنين تقويت
مالي بخش بهداشت ،در دستور کار جدي صنعت بيمه
قرار گرفته است.

تاکيد عبدالملکي بر افزايش سرمايه بانک توسعه تعاون

وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعي بر افزايش سرمايه بانک توسعه
تعاون تاکيد کرد.
حجت اله عبدالملکي گفت  :افزايش سرمايه بانک توسعه تعاون
براي تزريق بيشتر سرمايه ها و منابع ،افزايش سرمايه صندوق
ضمانت سرمايهگذاري بخش تعاون براي صدور ضمانت نامه تعاوني
ها و پيگيري مسائل حقوقي مربوط به تعاوني ها در چارچوب سند
توسعه بخش تعاون از جمله اقدامات پيش بيني شده در بخش تعاون
است .
وي با اشاره به سهم اندک بخش تعاون گفت :معتقدم تعاون
درجريان ادغام ازهمجواري با بخش تعاون و کارمنتفع نشده و سالها
مهجورمانده است لذا معتقدم که بايد بخش تعاون را احيا کنيم چون
مي تواند سبب ارتقاء رفاه و ايجاد بستر جهت اشتغال گردد .
عبدالملکي ادامه داد :اگر به حوزه تعاون وزن بيشتري مي داديم

ميتوانستيم جهشهاي جديتري در حوزه رفاه و اشتغال مردم به
وجود بياوريم.اميدواريم با حضور معاون جديد تعاون که داراي ايده
هاي خوبي است بخش تعاون را متحول کنيم
وي ابراز اميدواري کرد که سالهاي پيش رو سالهاي بهتري براي
بخش تعاون باشد و اين بخش از مهجوريت در آيد.
وزير تعاون ادامه داد :يکي از مسئوليتهاي وزارتخانه تعاون،
کار و رفاه اجتماعي اين است که هماهنگ کننده همه دستگاهها و
بخشهاي مختلف اقتصادي باشد .دبيرخانه شوراي عالي اشتغال در
وزارت کار مستقر است و رئيس جمهور ،رئيس شوراي عالي اشتغال
است تا همه دستگاهها اعم از شبکه بانکي و بخشهاي دولتي و
غيردولتي در کنار وزارت کار ايفاي نقش کنند.
عبدالملکي بيان کرد :وزير کار نيز مسئوليت دبيرخانه شوراي
عالي اشتغال را برعهده دارد و به نيابت ازرئيس جمهور اين هماهنگي

بين دستگاهي را ايجاد ميکند.بنابراين وزارت کار در بحث اشتغال
مسئوليت دارد ولي اين مسئوليت به اين معنا نيست که خودش
ايجاد شغل کند بلکه هماهنگکننده براي تحقق اشتغال است.
وي گفت :وزير کار نيز مسئوليت دبيرخانه شوراي عالي اشتغال
را برعهده دارد و به نيابت از رئيس جمهور اين هماهنگي بين
دستگاهي را ايجاد ميکند .بنابر اين وزارت کار در بحث اشتغال
مسئوليت دارد ولي اين مسئوليت به اين معنا نيست که خودش
ايجاد شغل کند بلکه هماهنگکننده براي تحقق اشتغال است.
عبدالملکي تصريح کرد :در بحث اشتغال ميليوني بخش هايي از
اين حوزه به وزارت کار برميگردد مثل مشاغل خانگي که دبيرخانه
ستاد آن در وزارت کار است ،بخشهايي هم بين دستگاهي يا بين
نهادي مثل وزارت بهداشت و درمان و کميته امداد امام خميني(ره)
و ستاد اجرايي فرمان امام است.

در ديدار صميمانه با همکاران شعبه هاي مطهري و شريعتي؛

مديرعامل بيمه ايران :توجه به مسئوليت اجتماعي در بنگاه هاي اقتصادي يک ضرورت است

مدير عامل بيمه ايران در نشست و گفتگو با همکاران شعبه
هاي مجتمع مطهري وشريعتي با تاکيد بر ضرورت ايفاي مسئوليت
اجتماعي اين شرکت ،آن را الزمه بقاي بنگاه هاي اقتصادي و از
جمله شرکت سهامي بيمه ايران دانست و خواستار گسترش فضاي
سبز طبيعي مناسب در ساختمان ها وشعب بيمه ايران شد.
به گزارش روابط عمومي بيمه ايران ،سيد مجيد بختياري
در ديدارهايي صميمي با همکاران اين شعبه ها ،در سخناني به
تبيين تجارب بنگاه هاي بازرگاني واقتصادي معظم در حوزه ايفاي
مسئوليت هاي اجتماعي پرداخت و گفت :شرکت هاي بزرگ بر
اساس ميزان فعاليت هاي خود تاثيرات زيادي بر محيط هاي
اجتماعي پيرامون خود دارند و اين موضوع نشان از اهميت تعهد به
اجراي مسئوليت اجتماعي اين شرکت ها در سطح کشور و تاثيرات

آن بر افراد جامعه دارد.
وي افزود :بنگاههاي اقتصادي ،به واسطه فعاليت هاي خود قطعا
آلودگي هايي ايجاد ميکنند  .اين آلودگي ها مي تواند در زمينه هاي
مختلف از جمله حمل و نقل يا موارد ديگري باشد .همه اين عوامل بر
جامعه اثرگذار است .بنابراين اگر مسئوليت اجتماعي خود را دراين
زمينه در قبال جامعه و تعامل با ذينفعان انجام ندهيم ،خودمان
بيشتر متضرر خواهيم شد .از طرفي ،اين رابطه در واقع رابطه متقابل
کسب و کار با جامعه است که نشان مي دهد اگر رابطه متقابل ايجاد
نشود ،محيط ناامني براي همه ما از جمله شرکت بوجود خواهدآمد.
مدير عامل و نايب رييس هيات مديره بيمه ايران ،در ادامه
به تبيين برنامه راهبردي ،اهداف وتغييرات در شرکت پرداخت
و گفت :براي ايجاد تغييرات ،ابتدا بايد ذهنيت ها را عوض و نوع

«صحنه» با همت بانک پاسارگاد صاحب مدرسه جديد شد

در راستاي محروميتزدايي و ايجاد فرصت برابر براي تحصيل دانشآموزان عزيز کشورمان ،آئين
افتتاح مدرسة «شهيد مفتح» که با حمايتهاي مالي و معنوي بانک پاسارگاد در روستاي «صحنه» از
توابع شهرستان آققالي استان گلستان ساخته و تجهيز گرديده است با حضور مديران بانک پاسارگاد و
مسئوالن محلي برگزار شد.
به گزارش روابطعمومي بانک پاسارگاد ،در ادامه پيشبرد اهداف واالي بانک پاسارگاد در توسعة
فرهنگ و آموزش کشور ،طي مراسمي با حضور دکتر مجيد قاسمي مديرعامل و تعدادي از مديران بانک
پاسارگاد ،مسئوالن آموزش و پرورش استان و جمعي از خيرين و مقامات محلي شهرستان آققال ،مدرسة
چهارکالسة شهيد مفتح در مقطع متوسطة اول ،در روز چهارشنبه مورخ 26آبان  1400در روستاي
«صحنه» از توابع شهرستان آققالي استان گلستان افتتاح شد .اين مدرسه با 745مترمربع فضاي
آموزشي در قالب چهار کالس درس و  200مترمربع محوطه ،در اين روستاي سيلزده آماده و تجهيز
شده و در اختيار بيش از  110دانشآموز عزيز اين منطقه که از فضاي آموزشي ايمن و استاندارد محروم
بودند قرار گرفت.
دکتر مجيد قاسمي مديرعامل بانک پاسارگاد در حاشية مراسم افتتاح اين مدرسه در پاسخ به
خبرنگار صداوسيماي استان ،ضمن تشکر از همراهي و پيگيريهاي مسئوالن شهرستان آققال و مديران
آموزش و پروش اين منطقه اظهار داشت؛ بانک پاسارگاد از ميان  85مدرسهاي که با وقوع سيل در مناطق
مختلف کشور دچار آسيب جدي شده و از بينرفته بودند ،نوسازي و ساخت  30باب مدرسه را تقبل کرد
که ساخت سه باب از آنها در شهرستان آققال برنامهريزي شد .دکتر قاسمي در ادامه با اشاره به آمار کل
مدارس ساختهشده توسط بانک پاسارگاد عنوان داشت که در راستاي فعاليتهاي مسئوليت اجتماعي
اين بانک تعداد  43مدرسه و 17کتابخانه در سراسر کشور احداث شده است .وي در پايان ابراز اميدواري
کرد که اين مدارس و امکانات آموزشي بتواند فرزندان اين خطه را که مملو از استعداد ،مهرباني و عشق
به وطن هستند ،براي مديريت آينده کشور آماده و تربيت کند.

فرزين :حرکت بانک ملي ايران به سوي افزايش
سهم بازار با تکيه بر مقررات خواهد بود

مديرعامل بانک ملي ايران با تاکيد بر لزوم افزايش سهم اين
بانک در بازار رقابتي موجود ،گفت :بانک ملي ايران با ارائه طرح هاي
نوين براي تجهير منابع ،به همه مقررات و قوانين پايبند خواهد ماند
و از هيچ قانوني عدول نخواهد کرد.
دکتر محمد رضا فرزين در مراسم معرفي جشنواره تالش ملي
که از ابتداي آذر ماه در واحدهاي بانک عملياتي خواهد شد با بيان
اين که انعطاف پذيري ،دوري جستن از بروکراسي هاي معمول
اداري و چابک بودن در تصميم گيري و عمل از الزامات ادامه فعاليت
موفق در بازار است ،اظهار کرد :عالوه بر تجهيز سالم منابع ،وصول
مطالبات از دولت ،سازمان هاي دولتي و ساير بخش ها در دستور کار
است که به زودي برنامه آن نيز ارائه خواهد شد.
او با تاکيد بر اين که بانک ملي ايران بايد به برنامه مبنايي خود
يعني تجهيز منابع و تخصيص آن به بنگاه ها بازگردد ،ادامه داد :خلق
بنگاه و ارزشمند کردن آن کار بانک است ،اما اداره و مديريت کردن
بنگاه کار بانک نيست و بانک ملي ايران بايد با حداکثر توان به اين
ريل بازگردد.فرزين با بيان اين که عمليات زنجيره ارزش بانک ملي
ايران بايد تقويت شود ،خاطرنشان کرد :فرايند زنجيره ارزش اين
بانک با اختالل هايي رو به روست که با کمک نيروهاي صف و ستاد،
اين اختالل ها برطرف خواهد شد تا بانک به جايگاه اصلي خود در
نظام بانکي برسد.

فعاليت واحدهاي اجرايي را بازتعريف کرد .در بيمه ايران برنامه
ريزي بر اساس تغييرات و تحوالت ديجيتال پيرامون ما صورت
گرفته است تا عالوه بر کنترل نتايج زيانبار اين تغييرات  ،از آنها
بهره بگيريم .علي رغم خطرات فراوان تحوالت ديجيتال قطعا
نميتوانيم تاثيرات مثبت آنها را ناديده بگيريم .براي برخورداري
از اين تغييرات وماندگاري در عرصه رقابت مي توانيم از نظرات
و ايده هاي همکاران خود استفاده و با اشتراک گذاري آنها در
بستر مناسب ،هم افزايي ايجاد کنيم.
بختياري آموزش را يکي از موضوعات بسيار مهم در پيشبرد
اهداف بيمه ايران به عنوان راهبر صنعت بيمه دانست وخاطر نشان
کرد :در خصوص آموزش ،مساله مهم ياد گرفتن وياد دادن است.
براي ايجاد زندگي بهتر بايد ياد بگيريم تا زندگي ما بهتر شود.

تفاهم نامه همکاري بيمه ميهن با مرکز آموزش علمي کاربردي بيمه ايران

بيمه ميهن با هدف افزايش دانش فني و تخصصي کارکنان و شبکه فروش خود با مرکز آموزش علمي
کاربردي بيمه ايران تفاهم نامه همکاري امضاء کرد.
به گزارش روابط عمومي بيمه ميهن؛ رسول آريانپور سرپرست بيمه ميهن در ديدار رئيس و مديران
اين مرکز با اشاره به اهميت آموزش در افزايش راندمان کاري و بهره وري گفت بيمه ميهن به منظور
افزايش دانش فني و تخصصي شبکه فروش و نمايندگان و رفع نيازهاي آموزشي آنها ،اقدام به همکاري
با اين مرکز کرده و قرار است با استفاده از ظرفيت هاي اين مرکز ،بخش اعظمي از نيازهاي علمي و
آموزشي خود را تأمين نمايد.
وي افزود شبکه فروش و نمايندگان با آموزش هاي مناسب مي توانند ضمن افزايش دانش ،توانمندي
و مهارت هاي خود ،ميزان خدمت رساني به بيمه گذاران و خدمات پس از فروش را ارتقاء بخشند.
غالمرضا عزيزي عضو هيئت مديره و معاون مديرعامل در امور شعب ،شبکه فروش و بازاريابي بيمه
ميهن نيز در اين جلسه اهميت آموزش را جزو الينفک شرکت هاي بيمه دانست و ابراز اميدواري کرد که
شبکه فروش و نمايندگان بتوانند با افزايش سطح آگاهي و دانش فني خود خدمات مطلوبي به مردم و
بيمه گذاران ارائه بدهند و نقش بيشتري در افزايش سهم از بازار و پرتفوي اين شرکت داشته باشند .وي
با اشاره به تکليف قانوني برنامه ششم توسعه براي شرکت هاي بيمه در تعميم و افزايش سهم بيمه هاي
زندگي؛ تاکيد کرد که هدف بيمه ميهن افزايش دانش و توانمندي شبکه فروش در همه رشته هاي بيمه
اي بويژه در بيمه هاي زندگي است و اين بيمه نامه براساس آئين نامه  96شوراي عالي بيمه ،بخش عمده
اي از فعاليت هاي آموزشي ما را تشکيل خواهد داد.
در ابتداي اين جلسه ،حميد معيني رئيس مرکز آموزش علمي کاربردي بيمه ايران نيز به ارائه
گزارشي از چگونگي تأسيس و فعاليتهاي اين مرکز و فرايند آموش ها پرداخت و گفت اين مرکز مجهز به
ابزارهاي مختلف آموزشي است و ظرفيت و توانايي بااليي در آموزش پرسنل صنعت بيمه و برگزاري دوره
هاي آموزشي دارد و مي تواند در همه استانها تحت نظر بيمه ايران دوره هاي آموزشي را برگزار کند.

صدور آني بيمه مسافرتي سرمد
با يک تماس تلفني

مرکز  24ساعته  1516بيمه سرمد ،بيمه مسافرتي را به صورت
آني به تمام مشتريان با يک تماس تلفني ارائه ميکند.
به گزارش روابط عمومي بيمه سرمد ،براي آسودگي خيال در
سفر و ارائه خدمات بيمهاي مناسب به هموطناني که قصد سفر به
خارج از کشور را دارند ،اين شرکت بيمه مسافرتي خارج از کشور
را به صورت آني صادر ميکند .مرکز تماس  24ساعته  1516بيمه
سرمد در تمامي ساعات شبانهروز ،آماده صدور آني بيمه مسافرتي
خارج از کشور براي شهروندان است.کساني که قصد مسافرت به
خارج از کشور را دارند ،ميتوانند اين بيمهنامه را با شرايط پوشش
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى پزشکي و ﺑﺴﺘﺮى در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنهاي در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر،
ﺟﺎﺑﺠﺎيي ﻳﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺑﻴﻤﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ
ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرى ﻳﺎ ﺣﺎدثه و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﻮريتهاي دﻧﺪاﻧﭙﺰشکي
خريداري کنند.جبران هزينههاي ناشي از فقدان گذرنامه ،گواهينامه
رانندگي و شناسنامه در خارج از کشور نيز از پوششهاي ديگر اين
بيمهنامه است .همچنين با خريد اين بيمهنامه ،ﺧﺴﺎرت ﻓﻘﺪان ﺑﺎر
ﺗﺤﻮيلي ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ،ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﻴﺮ در ورود ﺑﺎر ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺎفر،
ﻳﺎﻓﺘﻦ و ارﺳﺎل ﺑﺎر و ﻣﻠﺰوﻣﺎت شخصي نيز جبران ميشود.
مرکز تماس  24ساعته  1516بيمه سرمد ،براي ارائه اطالعات
بيشتر و صدور آني بيمه مسافرتي ،آماده پاسخگويي به تمامي
مشتريان است.

اعالم آمادگي بيمه رازي در همراهي با
زلزلهزدگان استان هرمزگان

رئيس شعبه بيمه رازي در هرمزگان از مناطق زلزله زده استان
بازديد و اعالم همراهي شرکت بيمه رازي با زلزله زدگان را اعالم
کرد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل بيمه
رازي ،رئيس شعبه هرمزگان بيمه رازي با همراهي
رئيس شوراي سنديکاي بيمهگران استان و نمايندگان
شعب ديگر شرکتهاي بيمه به شهر فين استان هرمزگان
مرکز زلزله اخير مراجعه و از نزديک شرايط رخ داده را
بررسي کردند.
اين بازديد که در ساعات اوليه وقوع زلزله صورت گرفت ،اعالم
همراهي شرکتهاي بيمهگر به ويژه شرکت بيمه رازي را به همراه
داشت و از سوي بيمه رازي اعالم شد که هر کدام از بيمهگزاران اين
شرکت که در زلزله اخير دچار ضرر زيان شدهاند بدون کوچکترين
فرآيند اداري ،آسيب وارده از سوي شرکت بيمه رازي جبران خواهد
شد.
بر اساس اين گزارش در بخش فين  3600خانوار در حال
گذران زندگي هستند که در بررسي از  600واحد  100واحد نياز به
بازسازي مجدد و  350واحد نياز به تعميرات دارد .اين آمار در حالي
به دست آمده که  80درصد خانههاي اين بخش تحت پوشش هيچ
شرکت بيمهاي نبودهاند.
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به «بيمه ملت» اتکـــا کنيد

بيمه اتکايي نوعي بيمه است که به
موجب آن بيمهگر مستقيم ،بيمهگر اتکايي
را در نتايج مالي تعهدات بيمه خود به
روشهاي مختلف مشارکت ميدهد .با
بيمه اتکايي خطر بين چندين شرکت بيمه
در داخل و خارج از کشور تقسيم ميشود،
بنابراين در صورت بروز خسارتي بزرگ
وضعيت مالي يک شرکت با مخاطره روبهرو
نخواهد شد ،به عبارت سادهتر «بيمه اتکايي
يعني تقسيم ريسک و توزيع خطر».
به گزارش روابط عمومي بيمه ملت؛ در
حال حاضر که عليه کشورمان تحريمهاي
ظالمانهاي وضع شده است ،عمليات انتقال
ريسک به خارج از کشور امکانپذير نيست
و بيمه اتکايي داخلي فقط راه توزيع ريسک
است.
سازوکار بيمههاي اتکايي به اين طريق
است که بيمهگر اتکايي در ازاي دريافت مبلغ
حقبيمه ،تمام يا بخشي از تعهدات بيمهگر
واگذارنده را بر عهده ميگيرد .در قرارداد
بيمه اتکايي ،شخص بيمهگزار دخالتي ندارد
و بيمهگر اتکايي نيز مسئوليتي در مقابل او
ندارد ،مگر اينکه در شرايط توافق شده به
طور صريح از کلوز  Through Cutنام برده
شود.افزايش ظرفيت پذيرش ريسک و صدور
بيمهنامه ،تنوع و بهبود سرمايه ريسک،
پوشش حوادث فاجعهآميز ،مديريت ريسک
و انتقال و کسب تخصص در صنعت بيمه از
جمله مزيتهاي بيمه اتکايي است.
بيمههاي اتکايي ابزاري براي توسعه
بيمه و پذيرش تعهدات سنگين توسط
بيمهگر اوليه است و از شرکتهاي بيمه تازه
تاسيس حمايت ميکند.
همچنين از اين طريق بيمهگر اوليه
سهم نگهداري خود از يک ريسک را به
ميزاني تعيين ميکند که از لحاظ فني و
مالي قادر به نگهداري آن باشد و مازاد بر آن
را به شرکتهاي بيمه اتکايي و يا شرکتهاي
بيمه واجد شرايط وفق قراردادهاي مختلف
واگذار ميکند.

قدرداني از شعب برتر فروش
بيمه هاي زندگي

در گردهمايي مديران و روساي شعب،
مديرعامل و اعضاي هيات مديره بيمه البرز
از شعب برتر در فروش بيمه هاي زندگي
قدرداني کردند.به گزارش روابط عمومي
بيمه البرز ،بر اين اساس طي مراسمي به
کيومرث رزم گير رئيس شعبه بوشهر ،ستار
جمشيدي رئيس شعبه بندر امام خميني،
احمد علي فخيره رئيس شعبه زاهدان،
محسن شريفي رئيس شعبه ياسوج وسيد
مجتبي مير فضلي رئيس شعبه بندر انزلي
شرکت بيمه البرزو همکاران و نمايندگان
شعب مذکور که در فروش بيمه هاي زندگي
حايز کسب رتبه اول تا پنجم شده بودند،
لوح قدرداني و هدايايي اهدا شد.
اين گزارش حاکي است ،درصد حق
بيمه توليدي بيمه هاي زندگي به حق بيمه
صادره کل ،درصد رشد حق بيمه صادره بيمه
هاي زندگي از تاريخ اول آبان  1399تا پايان
مهر سال جاري ،درصد مشارکت نمايندگان
شعبه ،درصد تحقق برنامه و حق بيمه
صادره بيمه هاي زندگي شاخص هاي اين
رتبه بندي بودند.
براي اولينبار در زاهدان برگزار شد:

دوره آموزش حضوري
بيمههاي مسئوليت

براي اولينبار دوره آموزش حضوري در
زاهدان با استقبال نمايندگان بيمه ملت در
اين استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي بيمه ملت؛
دوره آموزش فني و صدور بيمههاي
مسئوليت به همت شعبه مشهد براي اولين
بار با حضور نمايندگان اين استان برگزار شد.
مدير بيمههاي مسئوليت بيمه ملت به
عنوان مدرس اين دوره ،با ارائه توضيحات
در خصوص مسائل فني و صدور بيمههاي
مسئوليت ،پوششهاي جديد و آييننامههاي
بيمه مرکزي را با مثالهاي روان و ملموس
براي نمايندگان حاضر در اين دوره آموزشي
تشريح کرد.بر اساس اين گزارش ،تعداد
نمايندگان حقيقي بيمه ملت در استان
سيستان و بلوچستان  15نماينده است و
با توجه به فاصلههاي طوالني شهرهاي اين
استان از يکديگر ،استقبال نمايندگان از
اين دوره آموزشي بينظير بود.نزديکترين
نماينده به زاهدان (خاش) براي حضور در
اولين دوره آموزشي فني و صدور بيمههاي
مسئوليت 175 ،کيلومتر را طي کرده و اين
مهم ،نمايانگر شوق و هيجان نمايندگان
براي آموزشهاي مختلف فني بيمهاي است.

همراهي بيمه پاسارگاد با
زلزلهزدگان استان هرمزگان

جواد گلستاني مدير منطقه  9بيمه
پاسارگاد در استان هرمزگان از مناطق زلزله
زده استان بازديد و همراه با کارشناسان
بيمه پاسارگاد ،خسارت مناطق حادثه ديده
را ارزيابي کرد.
به گزارش روابط عمومي و بين الملل
بيمه پاسارگاد ،مدير منطقه  9با همراهي
رئيس شوراي سنديکاي بيمهگران استان
و نمايندگان شرکتهاي بيمه به شهر فين
استان هرمزگان مرکز زلزله اخير مراجعه و
شرايط رخ داده را بررسي کردند.
اين بازديد که در ساعات اوليه وقوع
زلزله صورت گرفت ،با اعالم همراهي و
ارزيابي خسارت شرکت بيمه پاسارگاد همراه
شد و در کوتاه ترين زمان ممکن خسارت
منازل مسکوني حادثه ديده پرداخت شد.

