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مديرعامل در گردهمايي مديران و رؤساي شعب:

سال 96سال تفويض اختيار به شعب است

بر اساس اعالم بيمه مركزي

بيمه البرز رتبه اول
انفورماتيك را
كسب كرد
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طراحی هویت بصری
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درپي كسب
رتبه اول انفورماتيك،
رئيس كل بيمه مركزي
از بيمه البرز
قدرداني كرد
گردهمايي مديران و رؤساي شعب با
حضور مديرعامل ،اعضاي هيأت مديره،
مديران و رؤســاي مجتمعها و شعب در
تهران برگزار شد.

مديرعامــل در ايــن گردهمايي اظهار
داشت :ســال گذشــته را با تمام دردها،
غمها و مشكالت پشتسرگذاشتيم .كشور
تحتتأثير فضاي پــس از برجام بود و از
ســوي دولت اقداماتي انجــام گرفت كه
دستاوردهاي بسيار خوبي داشت هرچند
كارشــكنيهاي دول غربي بهويژه آمريكا
نگذاشــت حالوت و شــيريني برجام به
كام ملت بنشــيند و بحث عدممشاركت
بانكهــاي خارجي و اروپايي نگذاشــت
برجــام اثرات خــوب خود را بــر جامعه
بگذارد.
سيدرســول تاجدار ادامــه داد :يكي از
دستاوردهاي مهم ،فزوني برداشت گاز از
ميادين مشترك بود.
وي افزود :بيمه البرز در پنج سال گذشته
رشد خوبي داشته است بهطوريكه سهم
شركت از بازار از 5/7درصد در سال1391
بــه 6/7درصــد در ســال 1395افزايش
داشته است ولي هرگز به اين رشد بسنده
نخواهيم كرد چــون معتقديم بيمه البرز
پتانســيلهاي بااليــي دارد كه درصورت

استفاده از آنها ميتوانيم سهم بازار بسيار
خوبي داشته باشيم.
وي با اشــاره به اينكه در سال گذشته
برخــي از رقبــا سهمشــان از بيمه البرز
فزونــي گرفــت ،تأكيد كرد :بيمــه البرز
هيچگاه بهدنبال رشــد پورتفــوي به هر
قيمتي نيست.
تاجدار گفت :در سال26 ،95درصد در
بخش خســارت و  8.5درصــد در بخش
توليد حق بيمه رشــد داشــتيم كه دليل
افزايش نسبت خســارت خروج پورتفوي
140ميليــارد توماني ايران خــودرو بود
و هنــوز در حال پرداخت خســارتهايش
هســتيم كه مانــده عملياتي شــركت را
تحتتأثير قرار داده اســت .بخشي ديگر
از آن هم بهدليل پرداخت خســارتهاي
باالي بيمه درمان تكميلي بانك ملي بود
البته به حمداهلل خســارتها را پرداخت
كرديــم ولي بــه لحاظ نقدينگــي دچار
مشكل نشديم.
وي عنوان كرد :كنترل خســارت يكي
از سياســتها و اهداف شــركت در سال
گذشــته بود كه متأسفانه در سطح شعب
در اين زمينه توفيق چنداني حاصل نشد.
مديرعامــل تأكيــد كرد :بــا توجه به
پيشــرفت اســتفاده از فناوري اطالعات

و فــروش اينترنتي ،فــروش بيمهنامه در
شركت از مرز 1800ميليارد تومان گذشته
است كه با اين حساب ،كنترلهاي دستي
ديگر كافي نيســت و بايــد با بهكارگيري
مؤسســات تخصصي ذيربــط كنترلهاي
دستي را به كنترل سيستمي تغيير دهيم.
وي افــزود :در همين راســتا ،كنترل
سيســتمي در بخــش درمــان تكميلي
بهزودي اجرا خواهد شــد و فعاليت شعب
را بهشدت آســان خواهد كرد .ما در يك
فضــاي خاصي فعاليــت ميكنيم و توقع
داريم همكاران اين فضا را درك كنند كه
ما ديگر يك شركت دولتي نيستيم .بهطور
مثال ميزان تسهيالت اعطايي به كاركنان
43ميليــارد تومان بوده اســت حال آنكه
سود شــركت در سال گذشته 55ميليارد
تومان بود كه اين دو رقم با هم سازگاري
ندارد لذا همه كاكنــان بايد تالش كنند
و عملكرد خوبي داشــته باشند تا بتوانيم
موافقت ارائه تسهيالت بيشتر را در هيأت
مديره اخذ كنيم.
وي در عيــن حال گفــت :البته برخي
درخواســتها ازجمله خريد ســاختمان
در خيابانهاي پرتردد و ايجاد مهمانســرا
منطقي نيست و صرفه اقتصادي ندارد.

ادامه در صفحه 2
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معاون برنامهريزي و فناوري اطالعات
پيشبيني كرد:

رشد سهم بازار بيمه البرز
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در روز ميالد حضرت ابولفضل(ع)

از همكاران جانباز قدرداني شد
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بيستوهشتمين
سالگرد ارتحال
حضرت امام خميني(ره)
تسليت باد
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بقيه از صفحه يك

وي درباره سياســتهاي اتخاذ شــده
درباره شــبكه فروش گفت :روساي شعب
سياســت واگذاري اختيارات به شــبكه
فروش را دنبال كننــد ولي در عين حال
عملكرد آنها را بهطور دقيق رصد و كنترل
كنند.
وي دربــاره مديريت امور شــعب نيز
گفت :مديريت امور شعب بايد با شعب در
ارتباط مستقيم و با كاركنان شعب تعامل
داشته باشد.
نايــب رئيــس هيــأت مديــره درباره
عملكرد مديريت امــور مالي توضيح داد:
در مديريت مالي دچار ضعفهاي اساسي
هستيم .اعمال كنترل سيستمهاي داخلي
را جدي بگيريد .جاي خالي تعريف مركز
هزينه براي شــعب وجــود دارد .ما بايد
براي هر شــعبه بتوانيم حداقل يك تراز
آزمايشي استخراج كنيم .تمام هزينههاي
شــعب همچون هزينه بيمــهاي ،هزينه
اداري ،هزينه ســاختمان ،عايدي در بازار
و سپردهگذاري شــعب بايد هر ششماه
يكبار تجزيه و تحليل شوند.
مديرعامل تأكيد كرد :سياســت ديگر
شــركت در ســالجاري ،بازگشــت بــه
پورتفوهاي سنتي شــركت يعني باربري
و آتشســوزي اســت هرچند هم اينك
سهممان در بازار در اين دو رشته با وجود
افزايش تعداد شركتهاي بيمه خصوصي،
خوب است اما متأســفانه عملكرد شعب
در ايــن دو رشــته خوب نبوده اســت.
تاجدار افزايــش اختيارات شــعب براي
سپردهگذاري ،بهروزآوري دستورالعملها،
بازنگري آييننامههــا را از موارد مهم در
بخش معاونت فني شــركت دانســت كه
سالجاري بايد اجرا شود.
بــه گفته وي در رشــته بيمههاي عمر
بيمــه البرز بــا جديت در حــال افزايش
ســهم و نفوذ در بازار است و رشد بسيار
خوبي داشــته اســت ولي هنوز رضايت
بخش نيست .وي درباره عملكرد مديريت
ســاختمان نيز گفت :در بخش ساختمان
ســرمايهگذاريهاي خوبي انجام شــده
اســت و در اين بخش رشد بسيار خوبي
داشــتهايم .وي خطاب به روســاي شعب
گفــت :برخــي از نماينــدگان از ضعف
آموزشي رؤساي شــعب گله من هستند.
اگر نيــازي به آموزش داريــد اعالم نياز
كنيد و بازآموزي كنيد.
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وي در پايــان ســخنان افتتاحيه اين
همايــش با قدردانــي از زحمــات همه
كاركنان شــركت ،گفت :برند بيمه البرز
سرمايه بزرگي است كه اميد است همين
ويژگي را دستمايه خوبي براي بازگشت به
پورتفوهاي سنتي خود قرار دهد.
محمد رضا تقوايــي ،رئيس هيأت
مديره نيز در گردهمايي مديران و رؤساي
شعب در ابتدا به آسيبشناسي فعاليتهاي
شركت در سال گذشته پرداخت و گفت:
ضعيف شدن تعصب ســازماني در برخي
از شــعب و مديران و نگاه بخشمحوري
بهجاي شــركت محــوري ،روزمرهگي و
يكنواختي در فعاليتهاي برخي شعب و
مديران شركت ،نبودن محصوالت جديد
و متناســب با نيازهاي بازار در رشتههاي
مختلف ازجمله آســيبهاي فعاليتهاي
شــركت در سال 95بود كه شايسته است

وي افزود :بهطور كلي سهم بازار بيمه البرز
در استانهاي ايالم ،گلســتان ،كرمانشاه،
كهگيلويه و بويــر احمد ،آذربايجان غربي،
خراسان رضوي ،سمنان ،آذربايجان شرقي،
سيســتان و بلوچستان ،لرســتان ،قزوين،
خراســان جنوبي ،اردبيل ،مركزي ،زنجان،
اصفهان ،مازندران ،كرمان هرمزگان ،يزد و
البرز كم اســت كه افزايش سهم از بازار در
اين استانها نيازمند فعاليت و تالش بيشتر
رؤساي شعب آنها است.
***
پرهيز از صدور بخشنامه
يا دستورالعمل جديد در راستاي
مقرراتزدايي بايد در رأس فعاليت
شركت قرار گيرد
***
رئيس هيأت مديره بر لــزوم پرهيز از
صدور بخشــنامه يا دســتورالعمل جديد

در سالجاري رفع شود.
وي ادامــه داد :ضعف عمــده در اعالم
ســريع نرخ و تبعيض در اعــام نرخ به
نمايندگان ،استفاده نكردن صحيح شعب
از تفويض اختيارات در رشتههاي مختلف
و ناهماهنگي در جــذب بيمهگزاراني كه
پورتفوي متنوع دارند از ديگر مشــكالت
شركت در سال گذشته بود.
وي دربــاره عملكــرد نماينــدگان و
كارگــزاران همكار شــعب توضيــح داد:
مانــده عملياتي نماينــدگان و كارگزاران
در اســتانهاي خوزستان ،فارس ،گيالن،
همدان ،مازندران ،اصفهان ،كردستان ،قم،
گلستان ،لرستان ،زنجان ،قزوين ،اردبيل،
كرمان ،خراسان شمالي ،ايالم ،كرمانشاه،
كهگيلويه و بويراحمد و بوشــهر كم است
كه رؤســاي اين شــعب بايد به اين نكته
توجه و آن را اصالح كنند.

اشــاره كرد و تأكيد كرد :مقررات زدايي
بايد در رأس فعاليت شركت قرار گيرد.
وي بــا انتقــاد از جــذب نمايندگان
تخصصــي بيمههــاي عمــر در مديريت
بيمههــاي عمر و ســرمايهگذاري،اعالم
كرد :جــذب نماينــدگان تخصصي بيمه
عمر بهصورت متمركــز در مديريت امور
نمايندگان بايد انجام پذيرد .چون در بيش
از دو سال گذشــته كه جذب نمايندگان
اين رشــته از ســوي مديريت بيمههاي
عمر صورت گرفته اســت تنها 35نماينده
تخصصي جذب شركت شدهاند كه ناكافي
است.
تقوايي همچنين از نظــارت ناكافي بر
فعاليت نمايندگان از سوي شعب و مديران
فني بهخصوص نظارت فيزيكي و حضوري
انتقــاد كرد و گفت :البته الزم ميدانم در
اين بخش از مدير بيمههاي آتشســوزي
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بهخاطر بازديد و نظارت حضوري شــعب
قدردانــي كنــم .وي همچنين بــر لزوم
برقــراري ارتباط مناســب و مســتمر با
شــبكه فروش غيرمستقيم از سوي شعب
و مديران ذيربط تأكيــد كرد و از نبودن
تعامل مناســب كاركنان برخي از شعب و
مديران با نمايندگان شركت انتقاد كرد.
رئيس هيــأت مديره افــزود :از جذب
نمايندگان متخلف و ضعيف شــركتهاي
بيمه ديگــر بايد بپرهيزيــم و با پااليش
شــبكه فروش نمايندگان بايد نمايندگان
ضعيف و متخلف از شبكه فروش شركت
حذف شوند .در همين راستا رؤساي شعب
بايد بازرسي ماهانه شــعب از نمايندگان
تحت سرپرستي و اعالم سريع گزارشها
به مديران ذيربط را در دســتور كار خود
قرار دهند.
وي درباره ســهم از بازار شــركت در
صنعــت بيمه كشــور گفت :ســهم بازار
شــركت در صدور از صنعت بيمه كشور
از 7.5درصد در ســال 94بــه 6.7درصد
در ســال گذشته كاهش يافته است .البته
نوســانات بازار و بحث برجــام نيز در اين
كاهــش اثرگذار بودند ولــي همواره بايد
توجه داشــته باشــيم كه حفظ موفقيت
خيلي مهمتر از كسب موفقيت است.
وي گفت :براســاس آمار بيمه مركزي،
بيمه البرز به لحاظ تعــداد نمايندگان با
داشــتن بيش از 2هزار نماينده ،در رتبه
چهارم شركتهاي بيمه قرار دارد.
***
لزوم برقراري ارتباط مناسب و
مستمر با شبكه فروش غيرمستقيم
از سوي شعب و مديران ذيربط
بهمنظور جلوگيري از نبودن تعامل
مناسب كاركنان برخي از شعب و
مديران با نمايندگان شركت
***
رئيس هيأت مديره افزود :بازگشــت به
پورتفوهاي سنتي شــركت كامال صحيح
اســت و در رشــته آتشســوزي با توجه
بــه توانمنديهاي موجــود اين مديريت
و داشــتن رتبه دوم ميتــوان پورتفوي
آتشسوزي را دو برابر كرد.
وي درباره عملكرد شركت در توليد حق
بيمه و درصد تحقق آن در ســال گذشته
گفــت :با توجــه به آمــار101 ،درصد از
برنامه پيشبيني شــده عملكرد حق بيمه
در ســال گذشته محقق شده است .اما در
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نسبت خسارت هم 142درصد پيشبيني
عملكرد خســارت محقق شــده است كه
اين نسبت خســارت درشان شركت بيمه
البرز نيســت و بايد با تعصب ســازماني و
شــركتمحوري اين نســبت خسارت را
بهبود دهيم.
مجيد نادري ،معاون توسعه منابع و
پشــتيباني هم در اين گردهمايي بر لزوم
بررســي نمونهاي پروندههاي خســارت
بهمنظــور پيشــگيري از صــدور حواله
خســارتهاي غيرواقعي يا تكراري تأكيد
كرد و گفت:رؤساي شعب در همين راستا
ميتوانند از گزارش شماره 14167اشاره
شده در بخشنامه شــماره 301بهصورت
روزانه اســتفاده كنند .رؤساي شعب بايد
نظــارت بر پايش بدهــكاران ،پيگيري به
موقــع بدهــكاران ،چكهــاي درجريان
وصول ،برگشتي و واگذار نشده و دريافت
گزارش در مقاطع گوناگون و عدماكتفا به
كنترلهاي سيســتمي را در دستور كار
خود قرار دهند.
قائممقــام مديرعامل افزود :رؤســاي
شــعب بايد نظارت مؤثرتر بر نمايندگان
داراي ريســك باالتر داشــته باشند و از
وصول چكهاي واگذارشــده و واريز وجه
آن به حســاب اطمينان حاصل كنند و بر
دريافت ،پيگيري و ثبت بازيافتها نظارت
داشــته باشند و پروندههاي باز سنواتي را
تعيين تكليف كنند.
وي ضمن تاكيد بر اســتفاده نكردن از
كد كاربــري و رمز عبور هر فرد توســط
ديگران ،گفت :مسئوليت حفظ و صيانت
از كــد كاربري و رمز هر فرد بهعهده خود
فرد اســت كه در اين زمينه بخشنامهاي
نيز براي تمامي شعب و مديريتها ارسال
شده است.
نــادري تاكيد كرد :روســاي شــعب
بهگونهاي بر تقســيم وظايــف همكاران،
مديريت كنند و به هيچ عنوان دسترسي
فني و مالي در اختيار يك نفر نباشد.
وي درباره مسايل مالياتي به شرح ذيل
توضيح داد:
* درخصوص مسائل مالياتي:

بــا توجه به ارســال گزارشــات فصلي
(ماده 169قانون مالياتهاي مســتقيم)
دريافــت كليــه اطالعات بيمهگــزاران و
خســارتديدگان و ثبت آن در اطالعات
پايــه كليــه شــعب موظفنــد بهمنظور
جلوگيري از تبعات مالياتي ،كليه اطالعات
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شخصي بيمهگزاران و خسارتديدگان را
شــامل نام ،نام خانوادگي ،نام شــركت،
كد ملي ،شناســه ملي ،كد اقتصادي ،كد
پستي ،تلفن ،آدرس و حقيقي يا حقوقي
بودن شخصيت آن را با دقت كامل تكميل
نماينــد و همچنين مشــخص نمايند كه
خريداران بيمهنامــه مصرفكننده نهايي
هستند يا نه؟
با توجه بــه اينكه نــام بيمهگزار در
قســمت فــروش و نام ذينفــع حواله در
قسمت خريد ســامانه مالياتي از سيستم
جامع اســتخراج ميشود ،بنابراين تبعات
مالياتي درج نام ،بهعهــده واحد صدور و
بيمهگزار ميباشد.
واحدهاي صــدور موظفنــد از صدور
بيمهنام ه بهنــام متقاضي براي موضوعات
بيمــهاي كه متعلق به شــخص متقاضي
نيست خودداري نمايند .در صورت صدور

خود اقدام كنند وگرنه اين مورد به عنوان
يكــي از موجبات رد دفاتــر و عليالرأس
شدن شخص حقوقي در تشخيص ماليات
عملكرد آنان خواهد گرديد.
در بيمهنامههــاي گروهــي ،ثبت كليه
عمليات مالي مربوط به مبالغ حقبيمه و
خســارت در دفاتر بيمهگزار الزامي است
و اگر خســارت در وجه بيمهگــزار واريز
ميشود عمليات دريافت توسط شركت و
صدور مجدد چك در وجه كاركنان بابت
خسارت بايستي در دفاتر آن شركت ثبت
شود.
در اينگونــه موارد بــراي اينكه تبعات
مالياتي متوجه شــخص حقوقي بيمهگزار
نشود ،ميبايستي حواله در وجه ذينفع يا
بيمه شده صادر و شماره حساب (شبا) در
سيستم تعريف شود.
در قراردادهــاي گروهــي مانند نظام

بيمهنامــه بدون رعايت مفــاد اين بند و
عــدم ثبت حق بيمه و خســارت مربوطه
در دفاتر مالي متقاضــي ،تبعات مالياتي
آن ،باالخص رد دفاتــر و عليالرأس آنها
متوجه متقاضي خواهد بود و اين موضوع
ميبايستي صراحتا به شخص متقاضي يا
نماينده وي تذكر داده شود.
درخصوص بيمهنامههاي گروهي ،صدور
بيمهنامه بايستي پس از امضاي قرارداد با
شخص حقوقي در سيستم ثبت شود و از
صدور و ابطــال آن بدون اطالع بيمهگزار
اكيدا خودداري شود.
زيــرا اين امــر براي بيمهگــزار تبعات
مالياتــي دارد ،ليكــن در صورت صدور و
ابطال بيمهنامه ،حتما يك نســخه از تمام
بيمهنامههــا و الحاقيههــاي صادره براي
بيمهگزار ارسال شــود ،تا نسبت به ثبت
كليه تراكنشهاي مالي مربوطه در دفاتر

پزشكي ،نظام مهندسي يا هلدينگهايي
كه يك شركت به نمايندگي بقيه شركتها
قرارداد ميبندد چنانچه نميخواهند كل
مبلغ در دفاترشــان منعكس شــود ابتدا
بايستي شركتهاي مذكور كل قرارداد را
ثبت نموده و ســپس سهم بقيه شركتها
را به خودشان ارجاع دهند تا در دفاترشان
ثبت شود.
در مورد بيمهنامههاي كنسرســيومي
سهم شــركتهاي بيمهگر طرف قرارداد
با ليدر اصلي ميبايست به بيمهگزار كتبا
اعالم تا در دفاتر خود سهم هر بيمهگر را
مشــخص نمايد تا دچار مشكالت مالياتي
نشود.
مطابق با دســتورالعمل ماده 169مكرر
قانون مالياتهاي مســتقيم كليه فعاالن
اقتصادي موظفند اطالعات خريد و فروش
خود را از ســال 1391بــراي مبالغي كه

از 10درصد حدنصــاب معامالت كوچك
بيشــتر باشــند به ريز ،به همــراه كليه
مشــخصات از طريق سامانه سازمان امور
مالياتي ارسال نمايند و تخطي از اين امر
شامل جرائم سنگين و غير قابل بخشش
خواهد بود.
لذا شــركت بيمهالبرز به تكليف قانوني
خود عمل نموده و تخطي ساير شركتها
الزامــي براي اين شــركت ايجاد نخواهد
نمود.
همچنين از ابتداي ســال 1396كليه
اطالعات مربوط به فــروش بدون رعايت
حدنصاب به تفكيك مصرفكننده نهايي
براي اشــخاص حقيقي و ساير اطالعات
فروش ميبايســت از طريق سامانه براي
سازمان ارسال شود.
لذا كليه اطالعات شخصي بيمهگزاران
ميبايســت در سيســتم بهطور دقيق و
كامل ثبت شود.
كليه خريدهاي شــركت در سال1396
كــه مبلــغ آن از 000ر000ر 10ريال و
باالتــر باشــد ،ميبايســت داراي فاكتور
رسمي باشند كه براي اشخاص حقيقي كد
ملي و براي اشخاص حقوقي كد اقتصادي
الزامي اســت (بــه همــراه آدرس كامل
و اطالعات درخواســت شــده در فاكتور
رسمي) مطابق با تبصره 3ماده 147قانون
مالياتهاي مســتقيم پذيرش هزينههاي
پرداختي قابل قبول مالياتي از مبلغ پنجاه
ميليــون (000ر000ر )50ريال منوط به
پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سامانه
(سيستم) بانكي خواهد بود.
بابــت پرداخت ارزش افــزوده در مورد
خريد ،ارائه گواهينامــه ثبتنام در نظام
مالياتي از جانب فروشنده و فاكتور رسمي
الزامي است.
طبــق بخشــنامه پرداخــت كارمــزد
نماينــدگان و كارگزاران كه در ســامانه
ماليات بر ارزش افزوده ثبتنام نمودهاند،
در صورت دريافت اظهارنامه و فيشهاي
پرداختــي دوره قبل و بايگاني در شــعبه
مربوطه بالمانع است.
* درخصوص هزينهها:

 .1پرداخــت هزينههــاي اداري طبق
بخشــنامه هزينــه ثابــت و اداري انجام
شــود از انعقاد قراردادهاي غيربيمهاي با
توجه به بخشــنامه امضــاي قراردادهاي
غيربيمهاي خودداري فرماييد.
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 .2هنگامي كه هزينهاي انجام شد اصل
مدارك جهت صدور ســند حســابداري
ارسال شود.
 .3عليالحســابهاي دريافتــي بابت
هزينهها بخصوص هزينههاي ساختماني
و حقوقي بالفاصله با ارسال اصل مدارك
تسويه شود.
* درخصوص نمايندگان:

بــه كليه نمايندگاني كه در حال حاضر
فعاليت دارند تذكر فرمايند وضعيت ماليات
و تأمين اجتماعي خود را با ســازمانهاي
مربوطه مشخص نمايند و نمايندگاني كه
تازه شــروع به فعاليت مينمايند ثبتنام
ماليات برارزش افزوده انجام و فرم ثبتنام
قطعي را به شعبه ارسال نمايند.
طبق بخشــنامه پرداخت ارزش افزوده
فصلي توســط نماينــدگان و ارائه اظهار
نامه به شعب سرپرســتي الزامي است با
توجــه به اينكه ارزش افــزوده كارمزد به
نمايندگان پرداخت ميشود عدم پرداخت
ارزش افــزوده منجر به تبعــات مالياتي
براي شركت خواهد بود كسورات كه بايد
از محل كارمزد كســر شود بهموقع انجام
شود.

 .3حتياالمكان ســپردهگذاري با بانك
بهصورت مرحلهاي انجام شــود تا چنانچه
از آوردن پورتفــو اطمينان حاصل شــد
نسبت به مرحله بعدي اقدام فرماييد.
 .4زيان ابطال سپرده را از ابتدا در نظر

* درخصوص ورود شماره حساب:

لطفا به مســئولين مالي تذكــر فرمايند
به هويت اشــخاص كامال دقت شــود صرفا
با پرينت بانكي يا پرينت اينترنتي شــماره
حســاب وارد شــود خصوصا هويت مراكز

* درخصوص تأمين اجتماعي:

كليه قراردادها با اشــخاص حقيقي يا
حقوقي مشــمول ماده  38يا  28هستند.
همانگونه در بخشنامهها نيز قيد شد كليه
هزينههاي انجام شــده توســط اشخاص
حقوقــي مشــمول مــاده  38و انفرادي
ماده 28البته قوانين ماده  28مربوط كار
و كارگري اســت لذا توجه به اين موضوع
مهم اســت بار مالي ناشي از ماده  28كه
ضريب تأمين اجتماعي 30درصد اســت
گريبانگير شركت نشود.
* درخصوص سپردهگذاري:

 .1هنــگام مذاكــره درخصوص جذب
پورتفــو از دادن وعدههــاي ســنگين
خودداري فرماييد اغلب بانكها بهمنظور
جذب ســپرده وعده پورتفو ميدهند ولي
هنگامي كه ســپرده افتتاح شد از آوردن
پورتفو خودداري مينمايند بعد هم بهعلت
گذشــت زمان و بهدليل شكســت نرخها
سپردهگذاري برداشتن سپرده خواهد شد.
 .2لطفا ماهانه پورتفوي بانك را بررسي
فرماييد.

داشته باشــيد ،با بانك مربوط درخصوص
عدم شكست نرخ مذاكره نماييد.
 .5بـا تـوجه بــه پــرداخت متـمركـز
از امور مالي مــازاد نقدينگي اطالع داده
شود.
* درخصوص كنترلهاي سيستمي:

كنترلهاي نصب شــده در سيســتم
جامع براي اســناد نقــد ،چك و بدهي،
اهرم كنترلي هســتند تــا حد ممكن از
ايــن اهرمها جهت وصــول حق بيمهها
اســتفاده فرماييد زيــرا پرداخت كليه
هزينهها اداري خسارت و ديون شركت
از محل اين دريافتيهاست كنترلهاي
عدم نحــوه پرداخت كليــه كنترلهاي
تســويه حق بيمه را نقــض نموده و در
نتيجه نماينده ميتواند به شكل دلخواه
تسويه نمايد.

درماني بررسي شــود و مدارك و مستندات
از مركز درماني دريافت شود.
احمــد صفــرزاده،معــاون فني در
گردهمايي ســاالنه مديران و رؤساي شعب،
گفت :سال گذشته رشد پورتفوي بيمه البرز
در رشتههاي غير از ثالث و درمان10 ،درصد
بود اين در حالي است كه رشد صنعت بيمه
دوبرابر اين رقم است.
وي تأكيد كرد :مهمترين مشــكل مبتال
به شركتهاي بيمه در عرصه سياستهاي
بيمهگري اســت چون با توجه به شرايطي
كه در سيســتم نظارتي بيمه مركزي وجود
دارد در بازار رقابتي يك بيعقالنيتي مطلق
حاكم شده است و بازار رقابتي را به يك بازار
بيچارچوب تبديل كرده است.
وي خطاب به مديران ســتادي گفت :در
راستاي سياست شــركت مبني بر تفويض
اختيارات به رؤســاي شــعب در اسرع وقت

سيماي

اختيارات به رؤســاي شــعب واگذار شــود
منتها به اين نكته توجه داشــته باشيد كه
سازوكارهاي كنترلي هم تأمين و اجرا شود.
وي افــزود :در هميــن راســتا ،مديران
ستادي ،رؤساي شــعب و نمايندگان بايد با
يكديگر در تعامل باشــند منتها پاسخگويي
مديران ستادي به نمايندگان بايد از طريق
رؤساي شعب صورت گيرد.
معاون فني اظهار داشــت :هر شــعبه در
منطقه خود بــه تنهايي يك بنگاه اقتصادي
است پس رؤساي شعب ميتوانند با توجه به
ريسكهاي منطقه نرخ و شرايط بيمهنامهها
را تعديل كنند.
وي ادامه داد :نظارت بر عملكرد نمايندگان
در مرحله اول برعهده خود رؤســاي شعب
اســت .وي همچنين بر موضــوع وصول به
موقع مطالبات از سوي رؤساي شعب تأكيد
كرد و گفت :رؤســاي شــعب هنگام صدور
بيمهنامه بايد وضعيــت وصول حق بيمه را
تعيين و مشخص سازند تا هنگام وصول آن
با مشكل و عدم وصول مواجه نشويم.
صفرزاده درباره دســتورالعملها توضيح
داد :براســاس تصميم مديران ارشــد ،هيچ
مديريتي مجاز به صدور دســتورالعملهاي
متعدد نيست .وي ادامه داد :كاهش پورتفوي
درمان تكميلي از سياســتهاي سالجاري
شركت است.
سـاســان تــرابـيزاده ،معــاون
برنامهريزي و فنــاوري اطالعات نيز در اين
گردهمايــي اظهار داشــت :افزايش ســهم
رشتههاي سودآور ،كنترل سهم رشتههايي
كه زيانده هستند ،طراحي محصول جديد،
گسترش شبكه فروش تا حد مجوز اعالمي از
طرف بيمه مركزي ،تأكيد بر فروش بيمههاي
انفرادي ،پااليش نمايندگان براساس عملكرد
3ســال گذشــته آنها ،افزايش نظارت بر
عمليات بيمهگري ،سرمايهگذاري در امالك،
تأكيد بر توانمندسازي شبك ه فروش ،افزايش
اختيارات بيمهاي در سطح مجتمعها و شعب
و گسترش اســتفاده از فناوري اطالعات در
عمليات بيمهگري و خدمات،سياســتهاي
كالن اجرايي شركت هستند.
وي افــزود :در هميــن راســتا ،فراهــم
شــدن امكان صدور معرفينامه بيمارستاني
و پاراكلينيكــي بــراي بهرهبــرداري در
بيمارستانها و مراكز درماني ،ايجاد الحاقيه
فســخ در بيمهنامه اميد آفرين ،آمادهسازي
سيســتم جامع بيمهاي بــراي دريافت كد
يكتاي بيمهنامــه از بيمه مركزي ،راهاندازي

سيماي

حــدود اختيارات صدور و خســارت ،ايجاد
امــكان رويــت خســارتهاي پرداختــي
بيمهنامههاي يك واحد صدور و پيادهسازي
امكان تمديد بيمهنامه شــخص ثالث توسط
بيمهگزار در سايت شركت ازجمله اقدامات
انجام شــده در مديريت فنــاوري اطالعات
است كه در سال گذشته نهايي شد.
به گفته وي ايجاد امكان پيوســت كردن
فايــل در بيمهنامههاي مهندســي ،انرژي و
عيــوب اساســي و پنهان ســاختمان ،و در
پرونده خســارت رشــتههاي اسب ،كشتي
و هواپيما ،اســتفاده از نرمافــزار SCCM
براي مديريت كاربران شــبكه ،اســتفاده از
نرمافزارهاي نظارتي و كنترلي شبكهها براي
مانيتورينگ شــبكه ،نظارت بر پهناي باند و
ارتباطات و ترافيك شــبكه ازجمله اقدامات
ديگر انجام شــده در معاونت برنامهريزي و
فناوري اطالعات است.
ترابيزاده گفت :توســعه سيستم آرشيو
در سطح شــعب براي پوشش اسناد صدور
و خســارت بهمنظور نظارت سيســتمي و
افزايش امنيت اطالعات و اســناد ،توسعه
سيســتم اتوماسيون جديد در سطح شعب
براي يكپارچهســازي مكاتبات شــركت و
پيگيري مكاتبات ،توســعه ســرويسهاي
الكترونيكــي درخصوص فرم درخواســت
بيمهنامه ،تمديد بيمهنامه ،اســتعالم نرخ،
اعالم خسارت و اطالعرساني ،تغيير سايت
شــركت با امكان مديريــت محتوا و ظاهر
ســايت و انتقــال اطالعات خســارتهاي
بيمارستاني به سيســتم جامع هم ازجمله
برنامههاي در دست اقدام است.
ســعيد حاجيان،مدير امور شعب هم
درباره چالشها و مســائل مطرح در شعب
توضيح داد :رؤساي شعب بايد توجه بيشتري
به كاركنان خود داشته باشند .ايجاد انگيزه
در كاركنان از طريق سياستهاي تشويقي و
پرداخت كارانه ،آموزش كاركنان و استفاده از
نقطه نظرات و توانمنديهاي كاركنان بهويژه
معاونان شعبه ازجمله مواردي است كه بايد
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از سوي رؤساي شعب پيگيري و اجرا شود.
وي افزود :رؤساي شعب در تعامل با شبكه
فروش نيــز بايد برگزاري جلســات منظم
بهصورت هفتگي يا ماهانه ،انجام نظارتهاي
مناسب،توجه به وضعيت ظاهري و عملكرد

مستمر كنيد.
مدير امور شعب همچنين بر لزوم تسهيل
و ايجــاد فضاي رقابتي بــراي ارائه نرخهاي
حق بيمه در تعدادي از رشــتهها ،تسريع در
پاسخگويي به اســتعالمها و درخواستهاي

فني و همراهي در مذاكرات و ايجاد بســتر
مناسب براي جذب بيمهگزاران را در دستور
كار خود قرار دهند.
وي خطاب به رؤســاي شــعب گفت :از
حدود اختيارات تفويضي اســتفاده كنيد و
بر نحوه صــدور بيمهنامه و تركيب پورتفوي
شبكه فروش نظارت فني داشته باشيد.
وي تأكيد كرد :از ابزارهاي كنترلي در
اختيار مانند گزارشهاي ضروري استفاده

شعب از سوي مديريتهاي فني تأكيد كرد.
محمد غالمزاده،مدير حسابرسي نيز بر
بررسي نمونهاي پروندههاي خسارت از سوي
رؤساي شــعب بهمنظور پيشگيري از صدور
حواله خســارتهاي غيرواقعي يــا تكراري،
پيگيــري به موقع بدهــكاران ،چكهاي در
جريــان وصول ،برگشــتي و واگذار نشــده
و دريافــت گــزارش در مقاطــع گوناگون و
عدماكتفا به كنترلهاي سيستمي تأكيد كرد.

5
وي ادامــه داد :رؤســاي شــعب بايد بر
نمايندگان داراي ريسك باالتر نظارت مؤثرتر
داشــته باشند و از پرداخت وجوه و واگذاري
چكها بهحساب اطمينان حاصل كنند .وي
همچنين بر لزوم تعيين تكليف پروندههاي
باز از سوي رؤساي شعب تأكيد كرد.
در ادامــه گردهمايي مديران و رؤســاي
شعب امســال ،دو ميزگرد «مسائل فني» به
رياست احمد صفرزاده،معاون فني و ميزگرد
«مســائل مالي،اداري و آموزشي»بهرياست
مجيد نادري ،معاون توسعه منابع و پشتيباني
تشكيل شد كه در اين ميزگردها رؤساي شعب
مشكالت و پيشنهادات خود را در بخشهاي
مديريتهاي فني و ســتادي مطرح كردند و
مديران پاسخهاي الزم را به آنها دادند.
مديرعامــل در اختتاميه اين گردهمايي
به موضوعهاي مطرح شــده در گردهمايي
پرداخــت و گفت :با تمــام محدوديتها و
خط قرمزها ميخواهيم رؤســاي شــعب
اختيارات الزم را داشــته باشند و همانطور
كه آنها پاســخگو هســتند ما هم نســبت
به آنها پاســخگو باشــيم .در همين راستا
ســال 96ســال تفويض اختيار به شعب با
كمترين مراجعه به مركز است.
وي ابــراز اميدواري كــرد مديريتهاي
ســتادي با فارغ شــدن از مباحث اجرايي،
انرژي خود را صــرف بازنگري بخشنامهها
كنند و بخشنامههاي اضافي را حذف كنند.
وي بر لــزوم كنترل خســارت و تعيين
تكليف پروندههاي بــاز تأكيد كرد و گفت:
بخشــي از بودجه كنترل شــده در بخش
خسارت به بودجه كارانه تعلق گيرد تا انگيزه
كاركنان در كنترل خســارت افزايش يابد و
بدين صــورت اگر حتي 5درصــد از محل
كنترلخســارتها ذخيره كنيم معادل سود
يك سال شركت خواهد بود.
وي در پايان با قدرداني از تمامي مديران
و كاركنــان ابراز اميدواري كــرد با فعاليت
حرفهاي ،نام بيمه البرز همچنان ســرافراز و
بلندآوازه حفظ و تحويل آيندگان داده شود.

6
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طراحی هویت بصری بیمه البرز

بر اساس اعالم بيمه مركزي

بيمه البرز رتبه اول انفورماتيك را كسب كرد

شــركت بيمه البرز امسال نيز رتبه
اول حوزه انفورماتيك صنعت بيمه را به
خود اختصاص داد.
یکی از نیازهای پایه ارتباطی یک برند،
توانایی آن در ارتباط یکپارچه و هدفمند
در تمامی نقاط تمــاس خود با مخاطب
است .اين بدان معناســت كه مخاطب
از هر نقطهاي كه بــا برند ارتباط برقرار
ميكند باید با یــک حس و حال همراه
شود و احساس یکپارچگی و نظم کند.

در زمان شروع پروژه هویت بصری برند
بیمه البرز و در تحقیقات اولیه انجام شده
با این مسئله روبرو شدیم که هویت بصری
بیمــه البرز در نقاط ارتباطی مهمی چون
تابلوها و نمای شعب دارای اشکاالتی بود
که باعث ارتباط ضعیف با مخاطب میشد.
این اشکاالت به قرار زیر بودند:
 -1نشــان بیمه البرز در نمای شــعب
و تابلوی نمایندگیهــا دارای یک رینگ
در پیرامــون آرم بــود که کام ً
ال توســط
مخاطب شناخته شده بود ولی در عناصر
اطالعرســانی و تبلیغاتی این نشان بدون
رینگ بــود که این دوگانگــی از دیدگاه
اســتانداردهای هویت بصــری غیر قابل
پذیرش است.
 -2نشانهنوشــته بیمه البرز در فضاهای
مختلف به صورتهای مختلف ارائه شــده
بود مثل؛ «شــرکت ســهامی بیمه البرز»،
«شرکت بیمه البرز (سهامی عام)» و «بیمه

البرز» با فونتها و اشکال مختلف که باعث
عدم انسجام در تصویر برند میشد.
 -3رنگ ســازمانی شــرکت رنگ آبی
بود که با توجه به اینکه حدود  80درصد
شرکتهای بیمه در ایران آبی هستند که
باعث عدم تمایز آنها از یکدیگر میشود.
به همین جهــت در این پروژه اقدامات
زیــر در جهت ایجاد تصویــر برندی قوی
انجام شد:
 -1هندســه نشــان بیمه البــرز مورد
بازطراحی قرار گرفت و قرار شد تا عنصر
رینگ دور نشــان در تمامی فضاها وجود
داشته باشد.
 -2به جهت یکپارچگی تصویر نشــان
بیمه البرز ،تعدادی نشــانه نوشــته بیمه
البرز طراحی شــد که از میــان آنها یک
مورد به عنوان نشــانه نوشته اختصاصی
بیمه البرز انتخاب شد.
 -3بــا توجه بــه اینکه رنــگ آبی از
درجه تمایــز پایینی بین بیمههای ایرانی
برخوردار بود و این نکته که رنگ سازمانی
گذشته شرکت ســبز بوده ،رنگ سبز به
همــراه 20درصــد رنگ قرمــز بهعنوان
رنگهــای ســازمانی جدید بیمــه البرز
انتخاب شد.

علی نانگر ،طراح آرم جدید بیمه البرز

سيماي

به گــزارش مديريت روابط عمومي ،با
ارزيابيهاي صورت گرفته از سوي بيمه
مركزي ،شــركت بيمه البــرز در زمينه
فناوري اطالعات و ارتباطات ،حائز كسب
رتبه اول شد.
اين گزارش حاكي است ،اين ارزيابيها
از ســوي اداره كل فنــاوري ارتباطات
و اطالعــات بيمــه مركــزي ،مطابق با

اصول و معيارهــاي تخصصي و علمي و
براساس شش شاخص اصلي «سنهاب»،
«نرمافزارهاي پشــتيباني و ســتادي»،
«زيرســاخت ارتباطــات و مركز داده»،
«امنيت»« ،خدمات الكترونيك و پرتال»
و «مديريت منابع و فاوا » صورت گرفته
است.
بنا بــــر اين گزارش ،سال 1395نيز
بيمه البرز توانست رتبه اول انفورماتيك
را در بين تمامي شركتهاي بيمه كسب
كند.

درپي كسب رتبه اول انفورماتيك،
رئيس كل بيمه مركزي از بيمه البرز قدرداني كرد

درپي كســب رتبه اول انفورماتيك
شركت بيمه البرز در بين شركتهاي
بيمه ،رئيسكل بيمه مركزي جمهوري
اســامي ايران با ارســال لوح از اين
شركت قدرداني كرد.

به گزارش روابط عمومي بيمه البرز،
عبدالناصــر همتــي،رئيــسكل بيمه
مركــزي در اين لــوح قدرداني خطاب
به مديرعامل بيمه البرز احراز رتبه اول
در حوزه انفورماتيــك را تبريك گفته
و اظهار داشته اســت :ابتكار ،خالقيت
و تالشهاي مؤثــر كاركنان بيمه البرز
در حوزه فنــاوري اطالعات و ارتباطات
شايســته قدرداني اســت .اين گزارش
حاكي اســت ،شــركت بيمه البرز طي
2سال متوالي  1395و  1396توانست

رتبه اول انفورماتيك را در صنعت بيمه
به خود اختصاص دهد.

7
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سيماي

مديرعامل در نخستين ديدار امسال با كاركنان:

مزيتهاي نسبي شركت تقويت ميشود

سيدرســول تاجدار ،مديرعامل بيمه
البرز در ديدار نوروزي با كاركنان اعالم
كــرد :تقويت مزيتهاي نســبي بيمه
البرز در صنعت بيمه ازجمله برنامههاي
عملياتي شركت در سالجاري است.

وي افزود :در همين راستا برآنيم فعاليت
در رشتههاي تخصصي همچون باربري كه
از پيش از انقالب نيز ســهم خوبي در اين
رشتهها داشتيم را تقويت كنيم.
به گفته مديرعامل اصالح سبد پورتفوي،
كنتــرل بدهكاران و مديريت خســارت از
سياستهاي كليدي شركت در سالجاري
اســت كه بهصورت جدي از سوي مديران
ارشد شركت پيگيري خواهد شد.
وي ادامــه داد :افزايــش پورتفــوي
بيمههــاي عمــر از ديگر سياســتهاي
شــركت در ســال ۹۶خواهد بود چون ما

معتقديم اساسا صنعت بيمه اگر توانسته
نقشي در اقتصاد كشور ايفا كند بهواسطه
افزايش سهم بيمههاي عمر بوده است.
تاجدار گفت :سال گذشته ،شركت در غم
و اندوه از دست دادن تعدادي از همكاران
به ســوگ نشست .براي اين عزيزان طلب
مغفرت الهي و براي بازماندگانشان طلب
آرامش و صبر ميكنيم.
وي تأكيد كرد :نخســتين قدم در سال
جديــد ،حفظ برتريهاي بيمــه البرز در
صنعت بيمه اســت .يكي از نكات مهم كه
بايد در ســالجاري نيز به آن توجه ويژه
داشته باشيم پرهيز از جذب پورتفوي به
هر قيمت است .همچون سالهاي گذشته
امســال هم رقابت بيمه البــرز برمبناي
كيفيت خدمات خواهد بــود نه برمبناي
قيمت.

بيمه البرز زائران حرم مطهر حضرت امام خميني(ره)
را بيمه كرد

بيمه البرز در بيستوهشتمين سالگرد
ارتحال حضرت امام خميني(ره) ،زائران
حرم مطهر ايشان را بيمه كرد.

به گزارش روابط عمومــي بيمه البرز،
تمامي زائران حرم مطهر حضرت امام(ره)
حاضــر در مراســم بيستوهشــتمين
سالگرد ارتحال امام خميني(ره) از طريق
كنسرسيوم شركتهاي بيمه البرز ،ايران،
آســيا و دانا تحت پوشش بيمههاي عمر،
حوادث و مسئوليت قرار گرفتند.
بر اين اســاس ،زايران حرم مطهر امام
خمينــي(ره) تحت پوشــش بيمه عمر

خطر فوت بــه علت بيمــاري به ميزان
حداكثــر ۱۱۰ميليون ريال براي هر نفر،
بيمه حوادث خطرات فوت و نقض عضو
كلي و جزيي دايم به ميزان ۲۴۰ميليون
ريال براي هر نفر و بيمه مســئوليت در
صورت احراز مســئوليت توســط مراجع
ذيصالح حداكثر تعهد براي فوت و نقص
عضــو كلي و جزيي دايم براي هر نفر به
ميزان ديه قانوني و حداكثر تعهد جبران
هزينههــاي پزشــكي ناشــي از حوادث
مشــمول بيمه براي هر نفر  ۲۸ميليون
ريال قرار گرفتند.

قدرداني از شعب و نمايندگان فعال در بيمههاي آتشسوزي

مدير بيمههاي آتشسوزي از شعب
فلســطين ،كرمان ،كاشــان ،گرگان،
زاهدان ،يزد ،بجنورد ،اميركبير ،قزوين
و همدان بهخاطر عملكرد خوبشان در
بيمههاي آتشسوزي قدرداني كرد.

به گــزارش روابط عمومــي ،عليرضا
مقرب در همين زمينه اظهار داشــت:
ارزيابي دقيق ريســك و توجه به نكات
ايمنــي مــورد بيمه در زمــان انتخاب
و صــدور بيمهنامه بــا در نظر گرفتن
اثرات بعضا غيرقابلجبران خسارتهاي
وارده كه با توجــه بهميزان قابل توجه
سرمايه بيمهنامههاي آتشسوزي ،تعداد
آن و پوشــشهاي متنوع قابل ارائه در
اين رشــته ،نقش مهــم و اثرگذاري در
تداوم فعاليت شــركت و تأمين حقوق
ســهامداران ايفــا ميكنــد ،از اهميت

ويژهاي برخوردار اســت .وي افزود :در
هين راســتا براســاس ارزيابي عملكرد
مجتمعها و شــعب بهصورت حضوري
و غيرحضوري و سيستمي در سال،95
شعب مذكور در توجه به نكات يادشده
و در بين شــعبي كه مورد ارزيابي قرار
گرفتهاند حائز كســب امتياز حداكثري
شــدهاند .مدير بيمههاي آتشســوزي
همچنيــن از نمايندگيهــاي ايوبــي،
گرگ ،خوانينزاده ،فــاح ،يزدانپناه،
ســيدي ،دفتري ،گلرخ ،عالمتي ،رباني،
بازگيرفــرد ،بصائريان ،باقــري ،ندرلو،
عزيزي ،نورهدايت ،حياتي ،شــهبازي،
اصالنــي ،زرنگ ،حســينپور ،نصيري،
مرسلي ،معزي و شــركت تدبير فرداي
البرز بهخاطر عملكرد خوبشان در رشته
بيمههاي آتشسوزي قدرداني كرد.

قدرداني مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران زنجان از بيمه البرز

مديركل بنياد شــهيد و امور ايثارگران
زنجان با ارســال لوح از ارائه خدمات خوب

رئيس و كاركنان شعبه زنجان به خانوادههاي
معظم شاهد و ايثارگر قدرداني كرد.

قدرداني مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان البرز
از شعبه البرز

مديــركل تســهيالت رفاهــي بنياد
شــهيد و امــــور ايثارگــران اســتان
البرز با ارســــال لــوح از ارائه خدمات

خوب رئيــس و كاركنان شــعبه البرز
به خانوادههاي معظم شــاهد و ايثارگر
قدرداني كرد.

قدرداني مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان سمنان
از شعبه سمنان

مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران
اســتان ســمنان بــا ارســال لوحهاي
جداگانــهاي از رضا احســاني ،رئيس و
زينــب خيرخواه ،معاون صدور شــعبه

ســمنان بهخاطــر ارائــه خدمــات به
خانوادههاي معظم شــاهد و ايثارگران
اســتان سمنان طي ســال 95قدرداني
كرد.

قدرداني مدير فرودگاه خرمآباد از بيمه البرز

مدير فرودگاه خرمآباد با ارســال لوح
از شــهناز اسدزاده ،كارشــناس شعبه
خرمآباد بهخاطر تــاش و اهتمام ويژه

وي در پيگيــري پروندههاي خســارت
درمــان كاركنان فــرودگاه خرمآباد در
سال ،95قدرداني كرد.

كسب رتبه برتر ورزشي يكي از كاركنان جانباز شعبه زنجان

ابراهيم تقيلو ،همكار جانباز شــاغل
در شــعبه زنجــان در نوزدهمين دوره
قهرماني كشــور در رشــته بسكتبال با
ويلچير موفق به كسب رتبه دوم كشوري

شد .در همين راستا ،رئيس فدراسيون
ورزشهاي جانبــازان و معلوالن حكم
قهرماني را به همينخاطر به وي اعطا
كرد.
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در روز ميالد حضرت ابولفضل(ع)

همزمان با فرارســيدن ميالد حضرت
ابوالفضــل(ع) و روز بزرگداشــت مقام
جانباز ،با حضــور مديرعامل و قائممقام
مديرعامــل از همكاران جانباز قدرداني
شد.

به گزارش روابط عمومــي ،مديرعامل
در آيين قدرداني از جانبــازان با تبريك
اعياد شــعبانيه و گراميداشت مقام واالي
شــهداي جنگ تحميلي بهويژه شــهيد
رحيــم حقدوســت از همــكاران جانباز
شركت كه در سال گذشته به درجه رفيع
شهادت نايل شد ،اظهار داشت :هماكنون
شاهد هستيم ناامني تا قلب اروپا و آمريكا
رفته است و ايران از امنترين كشورهاي
منطقه محســوب ميشــود كــه ما اين
آسايش امروز مان را مديون جانفشانيها
و ايثار رزمندگان در دوران جنگ تحميلي
و پس از آن هستيم.

از همكاران جانباز قدرداني شد

سيدرسول تاجدار ادامه داد :با كياست و
سياست مسئوالن و جانفشاني ايثارگران،
امنيت در داخل كشــور برقرار شده است
و جا دارد بر دســتان اين عزيزان بهخاطر
حفظ امنيت و آسايش كشور بوسه بزنيم.

وي خطاب به همــكاران جانباز گفت:
مايــه افتخار بيمه البرز اســت كه بتواند
در راه تأمين رفاه شــما عزيــزان قدمي
بردارد .شما با عشــق به وطن در ميدان
جنگ جنگيديد و اكنون نوبت ما اســت

تــا گامهايي هرچند كوچك براي شــما
عزيزان برداريم.
مجيد نــادري،قائممقــام مديرعامل و
معاون توســعه منابع و پشتيباني هم در
اين آيين گفت :نگاه بيمه البرز به جامعه
ايثارگران نگاه بســيطي اســت و با وجود
خصوصي شــدن و تغيير ماهيت شركت،
تمام قوانين مربوط به جامعه ايثارگران را
حتي بهتر از بخشهاي دولتي اجرا كرده
است.
وي همچنين از خانواده همكاران جانباز
بهخاطر پايداري و همراهي جانبازان عزيز
قدرداني كرد.
در پايــان آيين قدردانــي از همكاران
جانبــاز كه در محل ســاختمان ســتاد
مركزي برگزار شد ،مديرعامل با اهدا لوح
و هدايايــي از همكاران جانبــاز قدرداني
كرد.

بازيگر سينما و تئاتر تحت پوشش بيمه عمر
بيمه البرز قرار گرفت

بهزاد خداويسي از چهرههاي برجسته
بازيگري و نويسندگي سينما و تلويزيون
تحت پوشش بيمههاي عمر و مستمري
بيمه البرز قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي بيمه البرز ،بهزاد
خداويسي ،هنرپيشه ،كارگردان و نويسنده
ايراني سينما ،تئاتر و تلويزيون است كه در

مديرعامل محترم بيمه البرز
با سالم و احترام

پيرو مراجعه حضوري اينجانب حسين
پور ناجي از بيمهشــدگان دانشگاه شيراز
به واحد پرداخت خسارت بيمه البرز شيراز
جهت دريافت غرامت بيمه بدته خودرو در
تاريــخ  1396/02/28بــه مصداق حديث
شــريف «من لم يشكر المخلوق لم يشكر
الخالق» بر خود وظيفه ميدانم كه با ارسال
نامه به محضر گرانقدر جنابعالي از برخورد
بســيار مودبانه كارشناس ارزياب خسارت
جناب آقــاي امير مداحي و كيفيت عالي
خدمات بيمه البرز تشكر و قدرداني نمايم.
چه خصلت خوبي است پيش سالم بردن

رشته بازيگري و كارگرداني تئاتر دانشكده
هنرهــاي زيباي دانشــگاه تهران تحصيل
كرده و شــهرت وي در سينما و تلويزيون
بيشتر به خاطر كارهاي اجتماعي و اصيل
فرهنگي همچــون فيلمهاي ســينمائي
تحفهها ،ضيافت و همچنين ســريالهاي
تلويزيوني سرنخ و روزگار جواني است.

قدرداني يك بيمهگزار از بيمه البرز

اين كارمند بيمه البرز...
بايد اعتراف كنم كه قبل از ورود به بيمه،
انتظــار عدمجواب صحيح همراه با ارزيابي
ضعيف خسارت با توجه به تجربه تلخ قبلي
از يكي ديگر از شركتهاي بيمه را داشتم،
اما لطف و مرحمت خداوند بزرگ ،درسي
جديد را به من آموخت تا بدانم كه گفته:
به هر كجا كه روي آسمان همين رنگ
است نميتواند همواره درست باشد.
پرســشهاي بيشــمارم به راستي مرا
شرمنده ميســاخت اما ناچار به دانستن
پاســخ آنها بودم و متحير ماندم از آن همه
صبر و تحمل كارشناس ارزياب با آن همه
مشغله در پاسخ به آن همه سؤال.

متأسفانه امروزه نهتنها طرح تكريم ارباب
رجوع در بيمهها رعايت نميشــود ،بلكه
گاهي با رفتارهاي خشن و ناراحتكننده نيز
مواجه ميشويم .همانطور كه در قران كريم
آمده كار بسيار نيكويي است قدر خوبيهاي
ديگران را دانســتن و مهرباني آنها را پاس
داشتن و بنيانگذار فقيد جمهوري اسالمي
ايران معتقد بوده است مسئولين اداري بايد
رضايت خدا و عموم مردم مســلمان را در
انجام وظايف و مسئوليتها مدنظر داشته
باشند نه اينكه رضايت خود را بر خشم عامه
مردم كوچه و بازار ترجيح دهند ،كه جناب
آقــاي امير مداحي به خوبي اين نصايح را
سر لوحه كار خود قراردادهاند.

آنچه معروض افتاد بخشي از دغدغههايي
بود كه به آن توجه داشتم تا تمام همكاران
جنابعالي بدانند مراجعين ،بد و خوب ،اعمال
آنها را به قضاوت مينشينند و همانند من
دعاگوي وجــود خادمان راســتين مردم
هستند .به جنابعالي و به تمامي همكارانتان
تبريك ميگويم ؛ از بابت تمام تفاوتهايي
كه در شركت بيمه شما به چشم ميخورد
همچنين به رياست محترم دانشگاه شيراز
از بابت اين انتخاب ،تبريك عرض ميكنم.
از خداوند منان زيباترين ايام و حســن
عاقبت و زندگي سرشار از صلح و معنويت
را در پرتو عنايات خاصه حضرت وليعصر
آرزو ميكنم.

سيماي
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معاون برنامهريزي و فناوري اطالعات پيشبيني كرد:

رشد سهم بازار بيمه البرز در سالجاري
همهساله برنامه يكســاله شركت از
ســوي معاونت برنامهريــزي و فناوري
اطالعات تهيه و بــه مديريتهاي فني،
ستادي و شــعب ابالغ ميشود .در اين
شــماره ســيماي البرز با اميرساسان
ترابيزاده معــاون برنامهريزي و فناوري
اطالعــات گفتوگويي انجام دادهايم كه
ميخوانيد.
نحوه تدوين برنامه شركت چگونه است؟

براســاس ديدگاه اعضاي هيأت مديره و
مديرعامل ،سياســتهاي كالن و براساس
ايــن سياســتها ،اهــداف كالن تعييــن
ميشود .پس از تعيين سياستهاي كالن،
سياســتهاي اجرايي بخشي و هدفهاي
عملياتي ســال ،با هماهنگي مديريتهاي
ستادي ،سياســتها و اهداف هر مديريت
مشــخص ميشــود و درنهايت راهبردها و
برنامههاي سال هر مديريت تدوين ميشود.
برنامه فروش شــعب چگونه مشخص
ميشود؟

در آغاز بــراي صنعت بيمــه پيشبيني
خواهيم داشت اين پيشبيني براساس روند
حداقل پنج سال گذشــته خواهد بود آنگاه
سهم و جايگاه شــركت در كل و گروههاي
بيمهاي در صنعت ترســيم ميشود .پس از
آن براساس سياستها و اهداف تدوين شده،
برنامه كالن رشتههاي بيمهاي با هماهنگي
معاونت فني و مديرعامل ،مشخص ميشود.
براســاس عملكرد و روند سالهاي گذشته
هر شعبه ،مقايســه سهم بازار بيمه البرز در
استان مربوطه و ظرفيتهاي بازار و با توجه
به برنامه كالن فروش شــركت در هر گروه
بيمهاي ،برنامه فروش شــعبه به تفكيك هر
رشته مشخص و تعيين ميشود.
انتظار شركت از هر يك از مجتمعها و
شعب اين است تالش الزم را براي محقق
كردن برنامه هر رشــته بــهكار گيرند .در
آن صورت شــركت در عمليات بيمهگري
موفق خواهد بود.
بــراي ســال 96چه رشــدي براي
صنعت بيمه و همينطور براي بيمه البرز
پيشبيني ميكنيد؟

براي صنعت بيمه در سال1396رشدي
بيــن  17تا 20درصــد در حقبيمه و در
خســارت بين  20تا 25درصد پيشبيني

 -6نظــارت بر عمليــات بيمهگري در
استانهاي با نســبت خسارت باالتر از
ميانگين شركت

ميشــود .با توجه به نوســان رشــد در
سالهاي گذشــته در شركت و نيز وجود
بيمهگــزاران كالن (حقوقي) كــه ادامه
همــكاري بــا آنهــا بهدليــل رقابتهاي
غيرحرفهاي و بعضا كمفروشــي برخي از
رقبا از شــكنندگي بااليي برخوردار است،
بهجــاي پيشبيني ،ما برنامــه را مدنظر
داريم .اما در بخــش بيمهگزاران حقيقي
(بيمههاي خرد) رشــد شــركت كمتر از
صنعــت نخواهــد بود و شــركت مصمم
اســت با تفويض اختيار بيشــتر در همه
حوزهها به روســاي مجتمعها و شــعب،
آنها را در شــرايط قويتــر و چابكتري
براي تصميمگيري و پاســخگويي به نياز
مشتريان قرار دهد .برنامه شركت رشد در
افزايش ســهم بازار از  6.7سال 1395به
 6.9در سال 1396است.
سياستهاي كالن سال 1396شركت
را تشريح كنيد؟
 -1كنترل سهم رشتههايي كه زياندهاند
و افزايش سهم رشتههاي سودآور

بهمنظــور مديريــت بهتر ريســك ،از
آنجايــي كه بيمههاي درمان ،از نســبت
خســارت باالتــري برخــوردار اســت،
فروش ايــن بيمهنامه منوط به پوشــش
ســاير ريســكهاي بيمهگزار مانند بيمه
آتشسوزي و باربري خواهد بود.

 -2طراحي محصول جديد

بــا توجه بــه رقابت شــديد در فروش
بيمهنامههاي موجود ،تمامي مديريتها به
بررســي نيازمنديهاي بيمهاي و طراحي

حداقل يــك محصول يا پوشــش جديد
ملزم شدهاند.

 -3گسترش شبكه فروش تا حد مجوز
اعالمي از طرف بيمه مركزي

بهمنظــور خدماترســاني بهتــر بــه
مشــتريان و افزايش ســهم بيمه البرز از
بــازار ،جذب نمايندگان داراي پتانســيل
فروش بيمهنامه از سياســتهاي شركت
قرار گرفته است.
 -4تأكيد بر فروش بيمههاي انفرادي

هــر چند حفظ يا جــذب بيمه گزاران
بــزرگ مورد توجه اســت ولــي اين نوع
بيمهگزاران ريســكهاي خــود را دارند
و براســاس نحوه بازاريابــي رقبا احتمال
جابهجايي پورتفوي آنان به ساير شركتها
باال است .اين وضعيت قدرت چانهزني آنان
را باال ميبرد .بنابرايــن فروش بيمههاي
خرد بهمنظور تــداوم پورتفوي و كاهش
ريسك بيمهگزاران بزرگ مورد تأكيد قرار
گرفته شده است.
 -5پااليش نمايندگان براساس عملكرد
سه سال گذشــته آنها با معيار نسبت
خسارت و حداقل پورتفوي

بــا توجه بــه ايجــاد محدوديــت تعداد
نمايندگيهــاي شــركت و بهمنظور افزايش
بهرهوري شبكه فروش ،نمايندگاني كه مديريت
ريسك مناســبي در طول سه سال گذشته
نداشتهاند ارزيابي ميشوند و درصورتيكه در
اين ارزيابي ،عملكرد مناسب را نداشته باشند
با نمايندگان جديدي كه امكان فروش بهتري
را داشته باشند جايگرين ميشوند.

بهمنظــور كاهش خطاهــاي عملياتي
صدور و خسارت ،نظارت بر نحوه مديريت
ريسك ،نحوه ارزيابي و پرداخت خسارت
از اهميــت زيــادي برخوردار اســت .از
آنجايي كه انجــام اين نظارتها زمانبر و
هزينهبر است ،نظارتهاي هدفمند مورد
تأكيد قرار گرفته شده است .اين نظارتها
ميتوانــد سيســتمي ،حضــوري يا اخذ
پروندههاي موردي براي بررسي و نظارت
باشــد .اولويت نظارتها در استانهاي با
نسبت خســارت باالتر از ميانگين شركت
يا صنعت است.
 -7سرمايهگذاري در امالك

بهمنظور كاهش ريسك سرمايهگذاري در
بازار سرمايه ،شركت عالوه بر سرمايهگذاري
در بورس و بانك ،سرمايهگذاري در امالك
را نيز مورد توجه قرار داده است.

 -8تأكيد بر توانمندسازي شبك ه فروش

آمــوزش بهعنوان يكــي از اركان اصلي
بهرهوري همواره مــورد توجه قرار گرفته
اســت .بهمنظور توانمندســازي شــبكه
فروش براي حضــور مؤثر در بازار ،آموزش
آنــان بهويژه در مباحــث بازاريابي و انواع
رشتههاي بيمهاي مورد تأكيد قرار گرفته
است.
 -9افزايش اختيارات بيمهاي در ســطح
مجتمعها و شــعب بهمنظــور افزايش
روانسازي فرايندهاي عملياتي

با وجود بــازار رقابتي در صنعت بيمه،
شــركتي موفقتر خواهد بود كه چابكتر
باشد و بتواند به ســرعت به نياز مشتري
پاســخ دهد .بنابراين افزايــش اختيارات
در نرخدهــي و صدور بيمهنامه از ســوي
شــعب و نمايندگان همراه بــا نظارت از
سياستهاي شركت است.
 -10گسترش استفاده از فناوري اطالعات
در عمليــات بيمهگري و ارائه خدمات از
طريق فناوري اطالعات

ســرعت ،دقت و صحت عمليات الزم ه
انجام امور بيمهگري است و براي افزايش
بهرهوري استفاده از فناوريهاي روز مورد
توجه قرار گرفته است.
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سيماي

شرحي بر كميته نظام پيشنهادها
قسمت دوم
هدف از اجراي نظام پيشــنهادها ،پذيرش و بررسي
پيشــنهادها؛ ارتقاء كرامــت انســاني از طريق جلب
مشاركت سرمايه انساني در كليه سطوح تصميمگيري و
تصميمسازي ،ارتقاء كمي و كيفي خدمات در شركت بيمه
البرز و نهايتا ارتقا بهرهوري در ارائه خدمات شركت است.
معتقد هستيم با اجراي صحيح اين نظام در شركت ،عالوه
بر ايجــاد منافع اقتصادي و افزايش بهرهوري شــركت،
بهبود فرهنگسازماني و رضايتمندي شغلي كاركنان نيز
فراهم خواهد شد.

رسيدن به برخي از سياســتهاي كالن اجرايي تعريف
شده براي شركت مانند طراحي محصوالت جديد بيمهاي،
افزايش ســهم رشتههاي سودآور و كنترل سهم رشتههاي
زيانده ،افزايش نظارت بر عمليات بيمهگري ،گســترش و
توسعه اســتفاده از فناوري اطالعات در عمليات بيمهگري
و ...نيازمند ايدههاي نو و ايجاد خالقيت در انجام امور است.
همكاران مــا در بخشهاي صف و ســتاد كــه ارتباط
مستقيم با بازار دارند بهتر از هر مشاور بيروني قادر هستند
فرصتها ،نيازها و مشــكالت را شناسايي و تحليل كرده و
راهحل مناسب را ارئه دهند.
رسيدن به اين مرحله از تعامل با همكاران ،نيازمند ايجاد
پيشنهاددهنده

رديف

دبيرخانه نظام پيشنهادها

ســاختار مناســبي جهت جذب ايدههاي جديد ،پروراندن
ايده و به ثمر رســاندن آن است كه شــركت تالش كرده
اســت با ايجاد كميته نظام پيشنهادها و تصويب آييننامه
مربوطه در اين مســير ،گامهاي مؤثري بردارد .قطعا تالش
شركت جهت وصول به اين هدف ،بدون همكاري همكاران
بــا انگيزهاي كه تــاش در بهبود و اصالح امــور دارند به
نتيجه نخواهد رســيد .بنابراين ،از همكاران محترم دعوت
ميكنيم تا ايدهها و پيشــنهادهاي خود را در قالب نظامها
پيشــنهادها مطرح نمايند .پيشــنهاددهندگان ميتوانند
پيشــنهادهاي خودرا در قالب فرم نظام پيشنهادها كه در
اينترانت شركت موجود اســت ،طراحي و از طريق ايميل
 pishnahadha@bimehalborz.irيــا از طريــق
اتوماسيون اداري به دبيرخانه كميته نظام پيشنهادها ارسال
نمايند .شايان ذكر است هر انتقادي به وضع موجود بدون
ارائه راهكار مناســب ،شــفاف و كاربردي كه نهايتا به حل
مشكل بينجامد مثمرثمر نبوده و در قالب نظام پيشنهادها
كه تعريف شــده (طبق آييننامه مربوطه) ،پيشنهاد جديد
محسوب نميشــود .تمامي شــرايطي كه ميبايست يك
پيشنهاد داشته باشــد تا بهعنوان يك پيشنهاد در كميته
مورد بررســي قرار گيرد و روشهاي ارزيابي و امتيازدهي

محل خدمت

گروه اول

پيشــنهادها در آييننامه مذكور آورده شده است كه قبل
از ارسال پيشنهاد توصيه ميشود مورد مطالعه قرار گيرد.
علي ايحال شــركت جهت معرفي نظام پيشــنهادها و
با عنايت و موافقت مديران ارشــد شــركت ،در مردادماه
سال گذشته نخستين فراخوان نظام پيشنهادها در سطح
شــركت را عملياتي كرد .در ايــن فراخوان دو موضوع با
عناوين؛ طراحــي و ايجاد محصوالت جديــد بيمهاي و
راهكارهاي عملي جهت كنترل خسارات پرداختي ،جهت
ايدهپردازي و دريافت نظرات همكاران به اشتراكگذاشته
شــد كه مورد اســتقبال همكاران محترم قــرار گرفت.
53درصد مشاركت مربوط به شعب و واحدهاي صف بوده
است.
پس از بررســي نظرات همكاران توســط كميته نظام
پيشــنهادها؛ پيشنهادها در ســه گروه تقسيمبندي شد.
بــراي هر گروه جوايزي درنظر گرفته شــد .اميد اســت
در مراحــل بعــدي ،پيشــنهادها تكميل و بــا همكاري
مديريتهــاي مربوطه و فرد پيشــنهاددهنده و اعضاي
كميته نظام پيشنهادها ،پيشنهادها عملياتي شوند.
عناويــن پيشــنهادها به تفكيــك گروهها به شــرح
جدولهاي ذيل است.
شرح پيشنهاد

1

محسن آقاعليخاني

مديريت بيمههاي اشخاص

طرح بيمه عمر خانواده

2

مليكا فيروزي

مديريت بيمههاي مهندسي

بيمهنامههاي دوتايي ()join life

3

عباس فتحي

مديريت بيمههاي اشخاص

ثبت هزينههاي بيمارستاني در سيستم جامع بهصورت يكجا برنامه توليد گزارش جامع ،با
استفاده از گزارشهاي سيستم جامع

4

اميرالفت

مديريت بيمههاي اشخاص

اصالح فرايند صدور الحاقيه درمان-ايجاد كارت هوشمند بيمه-تركيب رشتههاي بيمهاي در
قالب بستههاي متنوع

5

الهام تفكري

مديريت سرمايه انساني

استفاده از اپليكيشن ajusto

6

محمدرضا غالمزاده ،محمدرهنما،
ريحانه پوراني ،جواد شمسپور

مديريت حسابرسي

اصالح فرايند بازيافت و پيگيري و وصول آن

7

هادي پورمحمدي

شعبه يزد

پيشنهادهايي در حوزه سرمايه انساني .بيمههاي آتشسوزي ،باربري و مسئوليت و اصالح
سيستم جامع

8

مجيددركه

شعبه كرمانشاه

پيشنهادي جهت كاهش تقلبات در بيمهنامه شخص ثالث

9

امير ميرزايي

برنامهريزي و تحليل نظامها

پيشنهاد روشي جهت كاهش تقلبات بيمههاي درمان

10

سيدمنصور نقيبي

مديريت فناوري اطالعات

پيشنهادي درخصوص كاهش تقلبات بيمه شخص ثالث و روانسازي انجام فرايندها

11

نرگس احمدپور جناقرد

شعبه نمونه

پوشش خانواده با سقف سني محدود ،پوشش تعهدات پاراكلينيكي همراه با بيمهنامههاي
انفرادي مانند بيمه كمكرسان

11
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سيماي

رديف

محل خدمت

پيشنهاددهنده

گروه دوم

شرح پيشنهاد

1

نسرين طالئي فرد

مديريت بيمههاي باربري

بيمه مسئوليت حملونقل دريايي-بينالمللي(صادراتي)

2

محمدرهنما

مديريت حسابرسي

انتقال صدور اسناد حسابداري از حالت دستي به مكانيزه بابت اقساط وام-كنترل اقالم باز بانكي

3

مجتبي سهرابي

شعبه هشت بهشت

پيشنهادي درخصوص تحليل رقبا

4

ليال نوري پور

مديريت حسابرسي

پيشنهادي درخصوص رفع تأخير در ثبت پروندههاي خسارت جاني كه بهطور همزمان داراي پرونده
خسارت مالي ثالث نيز هستند.

5

زهرا زارع عابديني

شعبه شريعتي

بيمهنامه تأمين آتيه(فرزندان) و ارائه خدمات آنالين

6

سارا ابوطالبي

مديريت فناوري اطالعات

پيشنهادي درخصوص كنترل و مديريت تخفيفهاي عدمخسارت

7

مصطفي بخشي نژاد

شعبه رشت

پيشنهادي درخصوص بيمهنامه شخص ثالث و فرانشيز بيمهنامه بدنه.

8

رضا احساني

شعبه سمنان

پيشنهادي درخصوص افزايش احتمال وصول بازيافت از مقصر حادثه و ارائه پوششةاي اضافي در
بيمهنامه شخص ثالث و بدنه

9

فريده حكيمي

مديريت تحقيق و توسعه

پيشنهادي درخصوص دسترسي آسانتر به مراكز ارائهدهنده خدمات و ايجاد بانك اطالعاتي كاالهاي
با ريسك باال در بيمههاي باربري

10

عصمت رضايي

مديريت امور حقوقي

طرح بيمه جامع ازدواج بيمه البرز

11

مينو صالحي

توسعه بازار

پيشنهادي درخصوص پوششهاي مربوط به خدمات طب سنتي
گروه دوم

رديف

پيشنهاددهنده

شرح پيشنهاد

محل خدمت

1

حسين اصغري

شعبه بجنورد

پيشنهادي درخصوص مديريت آسانتر ارتباط با مشتري و تجميع سايتهاي شركت

2

بهروز اخوان

شعبه اردبيل

پيشنهادي درخصوص كاهش مشكالت خسارتديدگان شخص ثالث شعبه

3

غالمرضا محرمزاده زنجاني

شعبه زنجان

كنترل خسارت پرداختي-ارائه محصوالت تركيبي

4

عبيداله هوشيار

شعبه اروميه

پيشنهادهايي درخصوص انعقاد قرارداد با شركتها و سازمانهاي ارائهدهنده خدمات و بررسي
به موقع حادثه-

5

محمد خسروي

شعبه اراك

بيمه عمر و حالت اشتغال فرزندان

6

محدثه پورفرج

مجتمع اشخاص

ارائه بيمه نامه بهصورت الكترونيكي و تلفني-ارائه بيمه نامههاي جديد

7

زهرا چيراني

مديريت بيمههاي اشخاص

راهكارهاي عملي جهت كنترل خسارت پرداختي

8

بهزاد علي پناهي

شعبه خرم آباد

راهكارهاي عملي جهت كنترل خسارت پرداختي

9

محمد رضائي

شعبه زنجان

راهكار عملي جهت كنترل خسارت پرداختي-ارائه طرح جديد بيمه اي

10

فاضل تقوينژاد

شعبه ياسوج

راهكارهاي عملي جهت كنترل خسارت پرداختي

شايان ذكر اســت در غير از مواقعي كه فراخوان اعالم
ميشود نيز كميته همواره اين آمادگي را دارد كه نظرات
و پيشنهادهاي ارزنده همكاران را دريافت و مورد بررسي
قرار دهد .بديهي اســت اگر طرحي براي شــركت صرفه

اقتصادي داشته باشد ،پيشنهاددهنده نيز بنا به صالحديد
شركت ،در آن سهيم خواهد بود.
معتقد هستيم ،همانديشي برترين سرمايه و بنياد رشد
شركت اســت و اگر خواهان شــركتي توانمند و مقتدر

هستيم بايد تكتك ما در ايجاد آن سهيم باشيم .بديهي
است ،موفقيت جهت دســتيابي به يك هدف گروهي به
تنهايي حاصل نميشــود ،بلكه نتيج ه پشــتكار تكتك
اعضاي آن گروه است.
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سيماي

حضور بيمه البرز در دهمين نمايشگاه بينالمللي بورس ،بانك و بيمه

شركت بيمه البرز در دهمين نمايشگاه
بينالمللي بــورس ،بانك و بيمه حضور
يافت.

به گــزارش روابط عمومي بيمــه البرز،
كارشناســان مديريتهاي فني شــركت با
حضور در غرفه بيمه البرز به معرفي خدمات

و عرضه خدمات بيمهاي به بازديدكنندگان
از دهميــن نمايشــگاه بينالمللي بورس،
بانــك و بيمــه پرداختنــد .ايــن گزارش
حاكــي اســت ،در روزهاي برگــزاري اين
نمايشگاه ،كارشناسان و تعدادي از مديران
شــركت بيمه البرز در غرفه اين شركت به

انتصابات
تعــــدادي از همــكاران طي ما ه
گذشته به ســمتهاي جديد منصوب
شدند.
با آرزوي توفيق براي اين همكاران،
اساميآنان به شرح زير اعالم ميشود.

* اميــد نوروزپور ابيازنــي ،معاون امور
كاركنان و رفاه مديريت سرمايه انساني
* علي تخوار ،معاون بازرســي مديريت
بازرسي و انتظامات
* رضا شهرابي فراهاني ،معاون رسيدگي
به شكايات مديريت بازرسي و انتظامات
* جواد ملكي ،سرپرست شعبه همدان

* مهدي ســليمانزاده محــزون ،رئيس
شعبه قم
* محمد كرهنژاديان ،معاون صدور شعبه
آبادان
* الهيــار مزرعتــي ،معاون نظــارت بر
نمايندگان شعبه كاشان
* آزيتــا مقيمي ،معاون صدور شــعبه
قزوين
* مهدي غياث الدين ،معاون خســارت
شعبه سمنان
* شــهروز حكيمي ،معــاون نظارت بر
نمايندگان شعبه سمنان

بازنشستگان
تعدادي از همكاران شركت پس از تالش
و خدمت صادقانه به افتخار بازنشستگي
نائل شدند .براي ايشان آرزوي سالمتي و
موفقيت در تماميمراحل زندگي را داريم.

* علي غالمي
* حميد نمكي
* فلورا صادقي
* فريده شمساسمعيلي

تسليت به همكار
با نهايت تأسف مطلع شديم همكاران
زير در غم از دست دادن عزيزان خود به
سوگ نشستهاند.
بــراي عزيزان از دســت رفته طلب
مغفرت الهي و براي بازماندگان آرزوي
صبر و شكيبايي داريم.

* آقاي اصغر طاهري در غم از دســت
دادن پدر

* خانمها شفيقي در غم از دست دادن پدر
* آقاي حسن نيكومنش در غم از دست
دادن مادر
* خانم حقيقي در غم از دست دادن مادر
* خانم نســيمي در غم از دست دادن
مادر
* آقاي بهرامي در غم از دســت دادن
برادر

پاسخگويي به بازديدكنندگان از نمايشگاه
بينالمللي بــورس ،بانك و بيمه پرداختند.
دانشآمــوزان مقاطع مختلــف تحصيلي
ازجمله بازديدكنندگان اين نمايشگاه بودند
كه از غرفه بيمه البــرز نيز بازديد كردند و
كارشناسان شــركت با زبان ساده خدمات

گسترش تبليغات
بيمه البرز

بيمــه البرز با هدف گســترش
فرهنــگ بيمه و افزايش ســهم
بيمههاي زندگي در ســطح جامعه
كه از اهداف تعيين شــده از سوي
بيمه مركزي در ســالهاي اخير
بوده اســت ،به تبليغات و معرفي
انواع خدمات بيمهاي خود در رشته
بيمههاي عمر و زندگي پرداخت.

به گزارش روابط عمومي،طي سه
ماه اول ســال جاري بيمه البرز در
قالب تبليغات محيطي ،ســينماها و
خطوط هوايــي به معرفي بيمههاي
عمر و زندگي پرداخت.
بــر اين اســاس ،در فصــل بهار
تبليغهــاي معرفي خدمات بيمهاي
بيمه البرز در  38سينما در سراسر
كشــور و داخل هواپيماهاي شركت
هواپيمايي ماهان به نمايش درآمد.
همچنين با فرارسيدن سال جديد
و افزايش ســفرهاي برونشــهري
هموطنان ،شــركت  18بيلبورد در
چنــد جاده بين شــهري پرتردد را
اجاره و انواع بيمههاي زندگي خود
را به مسافران سفرهاي درونمرزي
معرفي كرد.

بيمهاي شــركت را به آنها توضيح دادند .بنا
بر اين گزارش ،دهمين نمايشگاه بينالمللي
بــورس ،بانك و بيمــه از بيستوششــم
فروردين تا  29فرورديــن در محل دايمي
نمايشگاه بينالمللي تهران از ساعت  ۱۰الي
 ۱۸برگزار شد.

كانال بيمه البرز
يكساله شد

كانال رســمي بيمه البرز كــه با هدف
دسترسي سريعتر همكاران و نمايندگان به
آخرين اخبار شركت راهاندازي شده است،
يكساله شد.
تنهــا كانال رســمي روابــط عمومي و
بينالملل بيمه البرز
https://t.me/alborzinsuranceCO
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صاحب امتياز
شركت بيمهالبرز (سهاميعام)
تهيه و تنظيم
مديريت روابط عمومي و بينالملل
تلفن29461050 - 2 :
دورنگار29461079 :

