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ویژه نامه الکتر.ونیکی بیمه "ما"

حجت بهاری فر مدیر عامل:

فروش هوشمندانه و سرعت بخشی در کارها؛ دو اصل در بیمه "ما"

 
   برگــزاری اینگونــه همایــش هــا و علــی الخصــوص تشــکیل کارگــروه هــا جهــت بیــان مشــکالت و ارائــه راهــکار 
توســط مســئوالن بســیار اثرگــذار اســت. بــا توجــه بــه پویایــی صنعــت بیمــه و بــروز اتفاقــات و ریســک هــای جدیــد، 

مــا نیــز بایــد بــروز بــوده و راهکارهــای 
ــازی  ــاده س ــا را پی ــیم و ان ه جدیدبیاندیش
کنیــم. هــدف مــا در ســال 97 ، تمرکــز بــر 
ــن  ــی اســت کــه مهــم تری دو سیاســت اصل
ــرای  ــت، ب ــمندانه اس ــروش هوش ــا ف آن ه
نیــل بــه ایــن هــدف الزم اســت بهــای خطــر 
ــده  ــم و نماین ــبه کنی ــتی محاس ــه درس را ب

ــم. هوشــمند جــذب کنی
ــی  ــه توانای ــت ک ــمند اس ــده ای هوش  نماین
بازاریابــی بــا توجــه بــه پتانســیل هــای شــهر 
ــد و از   ــته باش ــر را داش ــورد نظ ــتان م و اس
ســالمت شــخصی برخــوردار باشــد. دومیــن 
ــی در  ــرعت بخش ــت س ــز اهمی ــه حائ نکت
کارهاســت کــه ایــن امــر مســتلزم آمــوزش 
ــری و  ــه ای گ ــول حرف ــت اص ــداوم، رعای م

ــروری اســت. جانشــین پ
  در آینــده نزدیــک در شــرکت بیمــه "مــا" 
واحــدی بــه نــام واحــد آینــده پژوهــی 

تاســیس خواهــد شــد. هــدف مــا از تاســیس ایــن واحــد، دعــوت از اســاتید خبــره و همــکاران بــا تجربــه اســت تــا 
بتوانیــم در کنــار نیروهــای جــوان، علمــی و انعطــاف پذیــر ، ارائــه دهنــده طــرح هــای نویــن بــوده  و در کارهــای 

ــیم. ــد پیشــتاز باش جدی

یادداشت
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   بیمــه "مــا" بــا داشــتن پرســنل بــا تجربــه و متخصــص 
در صنعــت بیمــه توانســته اســت بــا وجــود ســن تقویمــی 
ــژه ای در بیــن بیمــه هــای کشــور  ــگاه وی کــم خــود جای
بــه دســت آورد کــه ایــن مهــم بــا تــالش و پشــتکار تمــام 
ــن  ــت. م ــده اس ــت آم ــه دس ــتاد ب ــعب و س ــنل ش پرس
امیــدوارم کــه امســال هــم ماننــد ســال گذشــته گزارشــات 
ــا  ــیم ت ــته باش ــرکت داش ــوب ش ــرد خ ــفاف از عملک ش
بتوانیــم بــه اهــداف از قبــل برنامــه ریــزی شــده ی شــرکت 

دســت یابیــم.
  وجــود پرســنل بــا تجربــه و متخصــص همچنیــن نخبــه 
پــروری، شایســته پــروری و مدیریــت دانــش در ایــن 
ــا" اســت. مجموعــه از عوامــل کلیــدی موفقیــت بیمــه "م

از نــگاه ســهامدار، صنعــت بیمــه کامــال تخصصــی و 
ــر در  ــل موث ــی از عوام ــوان یک ــه عن ــت و ب ــده اس پیچی

ــتریان  ــه مش ــانی ب ــات رس ــره ارزش خدم ــل زنجی تکمی
ــار  ــه ای در کن ــای بیم ــته ه ــای بس ــت ه ــت. جذابی اس
بســته هــای اعتبــاری بانــک ملــت باعــث افزایــش وفــاداری 
ــا افزایــش  ــاز اســت ب ــن نی مشــتریان خواهــد شــد بنابرای
کیفیــت محصــوالت بیمــه ای، طراحــی محصــوالت نــوآور 
ــه  ــل را هرچ ــن تعام ــازار ای ــهم ب ــش س ــوع و افزای و متن

ــازیم. ــق س ــتر محق بیش
  آمــوزش مســتمر، بودجــه بنــدی مناســب، تدویــن 
ــروش و توســعه  ــرای شــبکه ف ــذاری ب اســتراتژی ارزش گ
شــبکه فــروش کارآمــد جــزو نــکات کلیــدی در  پیشــرفت 

ــت. ــه اس ــن عرص ــت در ای ــه و رقاب ــت بیم صنع
ــس  ــد ح ــالیانه بتوان ــت س ــن نشس ــزاری ای ــدوارم برگ امی
جنبــش و موفقیــت را در بیــن همــه ی همــکاران تقویــت 

کنــد. 

دکتر حمید تاجیک رییس هیات مدیره:

نخبه پروری، شایسته پروری و مدیریت دانش از عوامل کلیدی موفقیت بیمه "ما" است

یادداشت
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صالح شیری معاون شبکه فروش و توسعه بازار:

آموزش در پیشرفت بیمه های مختلف تاثیر بسیاری در رشد شرکت های بیمه ای دارد

ــتاد  ــعب و س ــکاران ش ــام هم ــکر از تم ــر و تش ــا تقدی   ب
شــرکت بیمــه "مــا" کــه بــا تــالش و کوشــش ایــن عزیــزان 
توانســتیم در ســال گذشــته بــه اهــداف خــود برســیم. ایــن 
ــده ی احســاس مســئولیت پرســنل و  موضــوع نشــان دهن
همچنیــن پتانســیل و تعصــب موجــود در ســازمان اســت.

 در ســال جدیــد بــا وجــود ســطح توانگــری بــاالی شــرکت 
و همچنیــن  تعامــل و برنامــه ریــزی منســجم مــی توانیــم 

اهــداف خــود را بــه نحــو احســنت دنبــال کنیــم.
  تعامــل  بیــن بانــک و بیمــه بســیار مهــم اســت. آمــوزش 
ــف  ــه ای مختل ــات بیم ــرفت خدم ــیاری در پیش ــر بس تاثی
دارد کــه ایــن امــر در نهایــت منجــر بــه رشــد شــرکت هــای 
ــه همیــن دلیــل بایــد آمــوزش را  بیمــه ای خواهــد شــد ب
جــدی گرفــت. اگــر نــگاه و نگــرش خــود را اصــالح کنیــم  
ــک  ــک ت ــود در ت ــیل موج ــوان و پتانس ــه ت ــه ب ــا توج ب
پرســنل ســتاد و شــعب قطعــا موفقیــت هــای بیشــتری را 

کســب خواهیــم کــرد.

ــرای  ــی از تمــام همــکاران شــعب  و ســتاد ب   ضمــن تشــکر و قدردان
ــه  ــی کــه ســال گذشــته کشــیدند و شــرکت را ب تــالش هــا و زحمات

ــد.  ســوی اهــداف خــود ســوق دادن
  توجــه بــه مدیریــت ریســک یکــی از مســائل مهــم در صنعــت بیمــه 
ــده  ــع از آن نش ــک مان ــت ریس ــا" مدیری ــه "م ــرکت بیم ــت. در ش اس
اســت تــا ایــن شــرکت در رشــته هایــی کــه بــه زیانــده بــودن معــروف 
ــازار  ــق ب ــا مدیریــت و ســهم بنــدی دقی هســتند، ورود نکنــد بلکــه ب
ــه را  ــرکت بیم ــک ش ــواره ی ــه هم ــی ک ــک های ــر ریس ــدی در براب س
ــل شــعب و  ــش تعام ــیده شــده اســت. افزای ــد، کش ــی کن ــد م تهدی
ســتاد در خصــوص مدیریــت ریســک باعــث بهبــود عملکــرد شــرکت 

ــی شــود. م

امیر حسین قربانی معاون فنی:
افزایش تعامل شعب و ستاد در خصوص مدیریت ریسک باعث بهبود عملکرد شرکت می شود

یادداشت
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تقدیر از  پیشکسوتان

گالری تصاویر
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گالری تصاویر

تقدیر از  پیشکسوتان
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گفت و گو با شعب برتر
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گفت و گو

ــر انتخــاب شــدید  ــه عنــوان یکــی از شــعب برت شــما ب
ــوده اســت ؟     دلیــل ایــن انتخــاب چــه ب

ــد . کــه از  ــن انتخــاب نقــش داشــته ان ــادی در ای پارامترهــای زی
جملــه آن مــی تــوان بــه تحقــق بودجــه ، ترکیــب مناســب پرتفــو 
و نســبت خســارت مناســب اشــاره کــرد . ضمــن ایــن کــه مشــتری 
مــداری بــه عنــوان یــک اصــل اساســی همیشــه ســرلوحه کار ایــن 
شــعبه بــوده و نهایــت تــالش خــود را جهــت جلــب رضایــت بیمــه 

گــذاران شــبکه فــروش داشــته ایــم . 

از بیــن شــرکت هــای مختلــف مشــتریان چــرا شــرکت 
بیمــه "مــا" را انتخــاب مــی کننــد؟

ــل  ــروش و گاهــی عوام ــار شــبکه ف ــه اعتب در گام اول مشــتری ب
ــی در  ــه شــرکت بیمــه مــی گــذارد . ول ــه مجموع ــدم ب شــعبه ق
ــری  ــه ســطح توانگ ــای بســیاری از جمل ــم ه ــدی آیت مراحــل بع
ــات ، انعطــاف در  ــی ، عملکــرد شــرکت بیمــه در بحــث خدم مال

ــداری مطــرح اســت.  ــروش و مشــتری م بحــث ف

میــزان فــروش کــدام بیمــه هــا در شــعبه شــما بیشــتر 
اســت؟ و دلیلــش را چــه مــی دانیــد؟

سیاســت کلــی فــروش بــر اســاس اهــداف از پیــش تعییــن شــده 
ــواره  ــوده و هم ــی ب ــرده فروش ــازار خ ــرایط ب ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــا را  ــه ه ــه نام ــواع بیم ــبد فروشــمان ان ــم در س ــرده ای ــالش ک ت
ــه مشــتریان عرضــه کنیــم. کــه البتــه بحــث مدیریــت ریســک  ب
ــت .  ــده اس ــت ش ــاً رعای ــز توام ــارت نی ــب خس ــرل ضری و کنت
بیشــترین درصــد فــروش مربــوط بــه بیمــه هــای اتومبیــل ) بــه 
دلیــل گســتردگی و فراوانــی ایــن نــوع بیمــه (  و پــس از آن بیمــه 
ــه دلیــل جذابیــت محصــول و  هــای عمــر و ســرمایه گــذاری ) ب

ــود (  اســت.  ــر س ــن و پ ــذاری مطمئ ــرمایه گ س

جایگاه بیمه عمر نزد مشتریان چگونه است ؟
ــه عنــوان محصــول اســتراتژیک  بیمــه عمــر و ســرمایه گــذاری ب
بیمــه "مــا" کــه توانســته تــا حــد قابــل قبولــی نیازهــای مشــتریان 
را بــرای یــک ســرمایه گــذاری مناســب همــراه بــا پوشــش هــای 
بیمــه ای پاســخ دهــد. پرداخــت ســود بــاال ، پشــتوانه بانــک ملــت  
پوشــش هــای بیمــه ای متنــوع دلیــل اصلــی اقبــال مشــتریان بــه 

ایــن نــوع بیمــه مــی باشــد . 

پیشنهاد شما برای بیمه "ما" چیست؟
رســالت مــا بــه  عنــوان بیمــه گــر القــای آرامــش بــه الیــه هــای 
مختلــف جامعــه از طریــق صــدور بیمــه نامــه و فــروش تعهد اســت 
. چنانچــه مــا بــه تعهــد خــود پایبنــد بــوده و در اســرع وقــت و بــه 
دور از بهانــه جویــی  و بــا صداقــت ایفــای تعهــدات کنیــم قطعــا 

گام بلنــدی در جهــت ارتقــای فرهنــگ بیمــه برداشــته ایــم . بــرای 
ــه و  ــزد مــردم و مشــتریان جاودان اینکــه در صنعــت بیمــه و در ن
ــات اســت . کــه  ــود کیفیــت خدم ــه آن بهب ــدگار شــویم الزم مان
متاســفانه گاهــی بــه دلیــل بروکراســی حاکــم بــر فضــای شــرکت  
ســرعت و کیفیــت خدمــات تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه و نارضایتــی 

بیمــه گــذار و مشــتریان را در پــی داشــته اســت

ــا"  ــه "م ــده بیم ــه ش ــات ارائ ــذاران از خدم ــه گ ــا بیم آی
ــد؟ ــت دارن رضای

بازخــوردی کــه از مشــتریان،بیمه گــذاران و عوامــل فروش داشــته 
ــم و نیــز ســیر صعــودی رشــد تعــداد بیمــه نامــه و نیــز حــق  ای
ــن  ــات ای ــت نســبی مشــتریان از خدم ــر رضای بیمــه، همــه بیانگ
شــعبه اســت . البتــه نســبت رضایــت در خصــوص خســاراتی کــه 
در حــدود اختیــارات شــعبه اســت بــه مراتــب بیشــتر از خســارات 
ــم  ــل آن ه ــی از دالی ــه یک ــت ک ــارات اس ــدود اختی ــارج از ح خ

ســرعت بــاالی رســیدگی و پاســخگو بــودن شــعبه اســت.

پیشنهاد شما برای مشتریان بیمه "ما" چیست؟
ــردد  ــی گ ــنهاد م ــا پیش ــاب آنه ــن انتخ ــکر از حس ــن تش ضم
ــن  ــد بهتری ــا بتوانن ــرده ت ــاال ب ــه ب ــه بیم اطالعاتشــان را در زمین
انتخــاب هــا را در خصــوص محصــوالت متنــوع بیمــه ای بنماینــد 

ــم آورد .  ــا را فراه ــر آنه ــایش خاط ــش و آس ــه آرام ــا زمین ت

ــه ای را  ــای بیم ــرکت ه ــکل ش ــی مش ــازار رقابت در ب
ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب چگون

عمــده تریــن مشــکل حــال حاضــر صنعــت بیمــه نــرخ شــکنی هــا 
و ارائــه حــق بیمــه بــه صــورت غیــر فنــی اســت . کــه قطعــا در 
آینــده خیلــی نزدیــک شــرکت هــای بیمــه را بــا مشــکالت عدیــده 
ای مواجــه خواهــد کــرد . از دیگــر مشــکالت مــی تــوان بــه عــدم 
نــوآوری ، عــدم ثبــات مدیریــت ، عــدم آینــده نگــری مناســب و 

نــگاه کوتــاه مــدت اشــاره کــرد . 

بــرای توســعه فــروش بیمــه نامــه چــه برنامــه هایــی را 
در دســت اقــدام داریــد؟

ــهم را در  ــترین س ــدم بیش ــف مق ــوان ص ــه عن ــروش ب ــبکه ف ش
فــروش بیمــه نامــه هــا و توســعه بــازار دارد . بنابرایــن اولیــن گام 
تجهیــز شــبکه فــروش بــه علــم روز اســت . ایــن شــعبه در نظــر 
ــه  ــواع بیمــه نام ــرای ســال جــاری دوره هــای آموزشــی ان دارد ب
ــروش  ــبکه ف ــرای ش ــط را ب ــوارد مرتب ــی و م ــروش و بازاریاب ، ف

ــد . ــزار کن برگ

محمدعلی حاجی محمدی رئیس شعبه یزد در گفت و گو با ویژه نامه :
رسالت ما به عنوان بیمه گر، القای آرامش به

الیه های مختلف جامعه اســت
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بــه نظــر شــما دلیــل انتخــاب شــعبه بجنــورد بــه عنــوان 
یکــی از شــعب برتــر  چیســت؟

 خوشــبختاته بــا تــالش مضاعفــی کــه شــعبه بجنــورد انجــام داده 
ــته و  ــه داش ــق بیم ــد ح ــادی را در تولی ــد زی ــزان رش ــت می اس

ــه کســب رتبــه اول شــده اســت. موفــق ب

دالیل انتخاب  بیمه "ما" از سوی مشتریان چیست؟
ــتریان،  ــق از مش ــه و تحقی ــورت گرفت ــای ص ــی ه ــق بررس  طب
ــده در  ــه ش ــات ارائ ــت از خدم ــا" رضای ــه "م ــاب بیم ــار انتخ معی
زمــان صــدور و خســارت اســت و در عیــن حــال ســرعت در زمــان 
ــده هــای خســارت موجــب شــده نظــر بیمــه  ــه پرون رســیدگی ب

ــه ایــن شــرکت جلــب شــود. گــذاران محتــرم نســبت ب
ــه  ــه در رتب ــرکت ک ــن ش ــاالی ای ــری ب ــطح توانگ ــن س همچنی
نخســت بیــن تمــام شــرکت هــا قــرار دارد موجــب اطمینــان خاطــر 

ــی شــرکت شــده اســت. ــات وضعیــت مال مشــتریان بلحــاظ ثب

پــر مخاطــب تریــن نــوع بیمه در شــعبه شــما 
کــدام اســت، دلیــل این  اســتقبال چیســت؟

ــر رشــته شــخص ثالــث کــه   در مجمــوع عــالوه ب
ــل توجهــی را  ــودن ســهم قاب ــه دلیــل اجبــاری ب ب
ــع  ــر جام ــای عم ــته ه ــعبه در رش ــن ش دارد، ای
ــروش بیشــتری را داشــته و  ــی ف و مســئولیت مدن
ــا" در  ــاالی بیمــه "م ــت عمــده آن ســوددهی ب عل
بیمــه هــای عمــر و مناســب بــودن بیمــه عمــر بــه 
لحــاظ داشــتن پوشــش هــای بیمــه ای مــی باشــد. 
همچنیــن در ســال گذشــته در رشــته آتش ســوزی 
ــا اســتقبال بســیار مناســبی مواجــه شــدیم کــه  ب

دلیــل آن پرداخــت ســریع خســارت زیاندیــدگان زلزلــه اردیبهشــت 
ــود. ــورد ب 96 بجن

جایگاه بیمه عمر نزد مشتریان چگونه است ؟
 بیمــه عمــر نــزد مشــتریان از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت 
ــه،  ــوع بیم ــن ن ــای ای ــت ه ــوم از مزی ــی عم ــش آگاه ــا افزای و ب
خوشــبختانه اســتقبال بســیار خوبــی را نســبت بــه گذشــته شــاهد 
ــب و  ــز و مناس ــه ای متمای ــای بیم ــش ه ــتن پوش ــتیم. داش هس
همچنیــن پرداخــت ســود بــاال در چنــد ســال گذشــته، در انتخــاب 

ــه ســزایی داشــته اســت. مشــتریان تاثیــر ب

پیشنهاد شما برای بیمه "ما" چیست؟
 بــه نظــر بنــده بیمــه "مــا" قابلیت هــا و مزایــای رقابتــی ویــژه ای را 
نســبت بــه ســایر شــرکت هــا در اختیــار دارد کــه بــه طور گســترده 
ــوارد ســطح  ــن م ــه ای ــد. از جمل مــی بایســت اطــالع رســانی نمای
یــک توانگــری مالــی و رتبــه اول در بیــن کلیــه شــرکت هــا طــی 
چنــد ســال پیاپــی، معرفــی بانــک ملــت بــه عنــوان توانمندتریــن 

رضا اسالمی رئیس شعبه بجنورد در گفت و گو با ویژه نامه :

سطح توانگری بیمه "ما" موجب اطمینان خاطر 
مشتریان می شود

بانــک خصوصــی کــه ســهامدار عمــده شــرکت مــی باشــد و مــوارد 
دیگــری کــه خوشــبختانه در ایــن زمینــه نیــاز بــه هیچگونــه اغراقی 

وجــود نــدارد.

چقدر مشتریان از خدمات شرکت رضایت دارند؟
ــت  ــده رضای ــه ش ــات ارائ ــذاران از خدم ــه گ ــوارد بیم ــر م   در اکث
ــف  ــه شــده اســت جــزو وظای ــی ارائ ــر خدمت ــه ه ــه البت ــد ک دارن
ذاتــی و قانونــی شــرکت بیمــه اســت کــه قالبــا پرداخــت خســارت 

ــات محســوب مــی شــود. ــن خدم ــی تری جــزو اصل

چــه پیشــنهادی بــرای مشــتریان شــرکت بیمه 
"مــا" داریــد؟

 برخــی از مشــتریان معیــار انتخــاب خــود را صرفــا 
میــزان حــق بیمــه قــرار مــی دهنــد لــذا پیشــنهاد 
ــورت  ــه ص ــر آن ب ــالوه ب ــه ع ــت ک ــن اس ــده ای بن
ســطح  جملــه  از  دیگــری  معیارهــای  آگاهانــه 
توانگــری مالــی شــرکت، وضعیــت شــرکت در 
ســال هــای گذشــته و پشــتوانه شــرکت بیمــه را در 

ــد. ــر بدانن ــود موث ــاب خ انتخ

  بــه نظــر شــما  مشــکل اصلــی شــرکت هــای 
بیمــه ای چیســت؟

ــته  ــود داش ــدگان وج ــه کنن ــن عرض ــت بی ــه رقاب ــازاری ک  در ب
باشــد در پــی آن نــرخ شــکنی راه حــل رقبــا مــی شــود کــه نهایتــا 
موجــب زیــان شــرکت هــا خواهــد شــد. راه حــل ایــن موضــوع بــه 
نظــر بنــده دو مــورد اســت؛ اوال بایــد شــرکت هایــی کــه هدفشــان 
ــوزه  ــت در ح ــه رقاب ــرخ ب ــر روی ن ــت ب ــت، از رقاب ــداری اس پای
ــه  ــه نام ــه بیم ــد و دوم اینک ــدا کنن ــش پی ــت گرای ــت خدم کیفی
هــای جدیــد را بــا توجــه بــه نیــاز مشــتریان تولیــد و عرضــه کنند.

ــر  ــد نظ ــی را م ــه راهکارهای ــروش چ ــش ف ــرای افزای  ب
ــد؟ داری

 بــه جهــت توســعه چنــد راهــکار را بــه طــور همزمــان در دســت 
اقــدام قــرار داده ایــم کــه عبارتنــد از تقویــت شــبکه نماینــدگان 
فعلــی، جــذب نماینــدگان توانمنــد و گســترش آن در ســطح 
اســتان، همــکاری مــداوم بــا کارگــزاران اســتان و افزایــش بیــش از 

پیــش ســطح کیفــی خدمــات اســت. 

گفت و گو

  معیار انتخاب 

بیمه "ما"   رضایت از خدمات 

ارائه شده در زمان صدور و 

خسارت است
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شــما بــه عنــوان یکــی از شــعب برتــر انتخــاب شــده ایــد 
دلیــل ایــن انتخــاب چــه بــوده اســت ؟

 بــا توجــه بــه اینکــه درابتــدای هــر ســال پرتفــوی شــعب توســط 
ــال96با  ــته در س ــعبه توانس ــن ش ــود ای ــی ش ــخص م ــتاد مش س
ــب  ــا ترکی ــده ب ــالم ش ــوی اع ــد پرتف ــردن 115درص ــق ک محق
مناســب پرتفــوی و هچنیــن ضریــب خســارت خــوب جــزو شــعب 

ــر انتخــاب شــود. برت

از نگاه مشتریان علت انتخاب بیمه "ما" چیست؟
ــک  ــال ریس ــه انتق ــر ب ــتریان حاض ــه مش ــی ک ــی از دالیل  یک
خــود بــه شــرکت هــای بیمــه هســتند نــگاه آنــان بــه پشــتوانه 
مالــی شــرکت هــای بیمــه و ســطح توانگــری و هچنیــن 
ــی  ــتوانه مال ــتن پش ــن رو داش ــت از  همی ــا اس ــات آنه خدم
همچــون بانــک ملــت  و ســطح توانگــری یــک از عوامــل مهــم 

در انتخــاب بیمــه "مــا" اســت

پرفروش ترین محصول بیمه ای شما کدام است؟
ــه  ــروش بیم ــه ف ــر اســتان نســبت ب ــت ه ــه  موقعی ــا توجــه ب  ب
نامــه اقــدام مــی شــود، مــا نیــز بــا توجــه بــه  ســاخت و ســازهای 

اســتان نســبت بــه فــروش بیمــه مســئولیت اقــدام کــرده ایــم.

ــه  ــتریان چگون ــزد مش ــر ن ــه عم ــناخت بیم ــزان ش می
ــت؟ اس

ــزد مشــتریان دارد.   ــی در ن ــگاه خوب  خوشــبختانه بیمــه عمــر جای
بــا توجــه بــه اینکــه بانــک ملــت از ســهامداران اصلــی بیمــه "مــا" 
اســت مشــتریان نســبت بــه خریــد آن بــا اطمینــان بیشــتری اقــدام 
مــی کننــد. ســود مشــارکت در منافع همچنین تنــوع در پوشــش های 

ارائــه شــده بیمــه عمــر باعــث جذابیــت آن شــده اســت.

پیشــنهاد شما برای شرکت بیمه "ما" چیست؟
 بــا توجــه بــه اینکــه تعــدادی از شــعب مثــل  شــعبه شــهرکرد 
دیرتــر از شــهر هــای دیگــر تاســیس شــده انــد تبلیغــات 
ــه  ــبت ب ــتا نس ــن راس ــوان در ای ــا بت ــرد ت ــورت بگی ــی ص خوب

ــرد. ــدام ک ــتریان اق ــذب مش ج

ــه شــده بیمــه "مــا"  آیــا بیمــه گــذاران از خدمــات ارائ
ــد؟ رضایــت دارن

ــت  ــه پرداخــت خســارت در اســرع وق ــا توجــه ب  خوشــبختانه ب
و صــدور بیمــه نامــه درکوتــاه تریــن زمــان ممکــن و همچنیــن 
ارائــه راهنمایــی هــای الزم در هنــگام صــدور بیمــه نامــه 

ــد. ــته ان ــی داش ــت کاف ــا" رضای ــه "م ــتریان از بیم مش

در بــازار رقابتــی مشــکل شــرکت هــای بیمــه ای را چگونه 
ــی کنید؟ ــی م ارزیاب

 بزرگتریــن مشــکلی کــه درحــال حاضــر گریبــان گیــر شــرکت های 
بیمــه اســت از یــک طــرف نــرخ شــکنی در ایــن صنعــت اســت 
ــی  ــه خودکش ــت ب ــه دس ــای بیم ــرکت ه ــده ش ــث ش ــه باع ک
ــه  ــی را ب ــارت باالی ــب خس ــا ضری ــته ه ــی رش ــد و در بعض بزنن
ــن اســت  ــد. مشــکل دیگــر ای صنعــت و شــرکت خــود وارد کنن
کــه مشــتریان، علــی الخصــوص مشــتریان بــزرگ شــرایط و حــق 

ــرای شــرکت هــای بیمــه تعییــن مــی کننــد. بیمــه را ب

ــی را در  ــه های ــه برنام ــود چ ــروش خ ــعه ف ــرای توس ب
ــد؟ ــدام داری ــت اق دس

 بــا توجــه بــه سیاســت شــرکت بــرای جــذب نماینــده 54، مــا نیــز  
در صــدد جــذب متقاضیــان هســتیم. بــا  توجــه بــه برنامــه ریــزی 
ــد در ســال 97 جــز شــعب  ــاری خداون ــه ی ــای انجــام شــده ب ه

برتــر در بیمــه عمــر خواهیــم بــود

مسیب فتاحی رئیس شعبه شهرکرد در گفت و گو با ویژه نامه :

بیمه عمر نزد مشتریان در جایگاه بسیار خوبی قرارگرفته است

گفت و گو
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شــما بــه عنــوان یکــی از شــعب برتــر مشــخص شــدید 
دلیــل ایــن انتخــاب چیســت ؟

عملکــرد مناســب شــعبه در تحقــق 130 درصــدی بودجــه ابالغــی 
در ســال 1396 و رشــد 15 درصــدی حــق بیمــه نســبت بــه ســال 
ــن  ــث ای ــدی باع ــب 37 درص ــارت مناس ــب خس ــته و ضری گذش

انتخــاب گردیــد .

از بیــن شــرکت هــای مختلــف مشــتریان چــرا شــرکت 
بیمــه "مــا" را انتخــاب مــی کننــد؟

بدلیــل تبلیغــات مناســبی کــه بیمــه "مــا" اخیــراً درســطح 
ــت  ــک مل ــنامی بان ــن خوش ــت همچنی ــام داده اس ــترده انج گس

ــت. ــته اس ــاب داش ــن انتخ ــزائی در ای ــر بس تاثی

میــزان فــروش بیمــه هــای زندگــی در شــعبه شــما چگونه 
؟ ست ا

ــب  ــرایط مناس ــاف و ش ــل انعط ــداز و بدلی ــس ان ــر و پ ــه عم بیم
ایــن بیمــه نامــه نســبت بــه ســایر شــرکتها. در ضمــن بــه دلیــل 
خدمــات خــوب و شــرایط مناســب بیمــه نامــه هــای عمــر و پــس 
ــا  ــه ســایر رقب ــا" را نســبت ب ــردم بیمــه عمــر بیمــه "م ــداز، م ان

ترجیــح مــی دهنــد.

جایگاه بیمه عمر نزد مشتریان چگونه است ؟ 
سیار عالی و مناسب است.

پیشنهاد شما برای بیمه "ما" چیست؟
تبلیغــات، تخصیــص نیــروی متناســب در شــعب و ســرعت 

پاســخگوئی بــه مراجعیــن.

ــا"  ــه "م ــده بیم ــه ش ــات ارائ ــذاران از خدم ــه گ ــا بیم آی
ــد؟ ــت دارن رضای

ــنجش  ــای س ــتلزم پارامتره ــق آن مس ــرآورد دقی ــا حدودی)ب ت
ــت( ــتری اس ــت مش رضای

پیشنهاد شما برای مشتریان بیمه "ما" چیست؟
ــرایط  ــاً ش ــه حتم ــه نام ــد بیم ــگام خری ــم هن ــی کن ــنهاد م پیش
ــه  عمومــی و علــی الخصــوص شــرایط خصوصــی بیمــه نامــه را ب
ــه خریــد گرفتــه شــود. دقــت مطالعــه شــود و ســپس تصمیــم ب

در بــازار رقابتــی مشــکل شــرکت هــای بیمــه ای را چگونــه 
ــی کنید؟ ــی م ارزیاب

ــن  ــم تری ــه ای از مه ــول حرف ــت اص ــدم رعای ــکنی و ع ــرخ ش ن
ــت . ــه ای اس ــای بیم ــرکت ه ــکالت ش مش

بــرای توســعه فــروش بیمــه نامه چــه برنامــه هایــی را در 
دســت اقــدام دارید؟

آموزش نمایندگان و شبکه فروش.

پورنگ رئیس شعبه شمال تهران در گفت و گو با ویژه نامه :

نرخ شکنی و عدم رعایت اصول حرفه ای مهم ترین 
مشکل شرکت های بیمه ای است

گفت و گو
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گالری تصاویر
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ماهنامه بیمه "ما"

گالری تصاویر

جلسه پرسش  و پاسخ
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گالری تصاویر

تقدیر ازشعب برتر
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جلسات کارگروه ها

کارگروه ها

نام رئیس شعبه نام شعبه کد شعبه ردیف

آقای هادی محمدصادقی)دبیر( رفسنجان 308 1

آقای سید محسن میراحمد زاده اردبیل 114 2

آقای مسیب فتاحی)دبیر( شهرکرد 132 3

آقای نعمت خسروی سنندج 125 4

آقای امین بهرامی خرم آباد 127 5

آقای سرحدی بیرجند 131 6

آقای محمدناصر فوالد پور اصفهان 101 7

آقای حامد نیازی تنکابن 302 8

سرمایه انسانی و پشتیبانی و حقوقی  و حسابرسی داخلی

نام رئیس شعبه نام شعبه کد شعبه ردیف

آقای مهدی رحیمی)دبیر( بابل 301 1

آقای محسن ساوه ای اراک 303 2

آقای مجتبی کریمی سیرجان 307 3

آقای امیر نکوئی رشت 108 4

آقای صدرا رحیمی پور ایالم 130 5

آقای هادی عموزاد گرگان 102 6

آقای شهاب محمدی گل افشانی ساری 107 7

کارگروه فنی )اشخاص(
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کارگروه ها

نام رئیس شعبه نام شعبه کد شعبه ردیف

آقای میالد گودرز دشتی)دبیر( شیراز 103 1

خانم زهرا پاکدامن بوشهر 119 2

آقای رضا صحرائی قزوین 116 3

خانم بهناز رجاء بندر عباس  118 4

آقای سعید عظیمی گنبد کاووس 306 5

آقای اکبر جسور قره باغ ارومیه 117 6

آقای بابک زواررضا مشهد 105 7

خانم یوسفی اهواز 109 8

مالی و فناوری اطالعات  و تحقیق و توسعه

نام رئیس شعبه نام شعبه کد شعبه ردیف

آقای محسن عابدی)دبیر( قم 110 1

خانم فروزان رادمهر م.بانک بیمه 122 2

محمدعلی حاج محمدی یزد 111 3

آقای امین فصیحی هرندی کرمان 112 4

آقای مجید زند کریمی غرب 121 5

خانم نسیم فراهانی زاهدان 128 6

آقای پرویز رضایی  7

آقای سید عباس جهاندیده یاسوج 129 8

بازاریابی و شعب و نمایندگان و کارگزاران و اتکایی و بانک بیمه

نام رئیس شعبه نام شعبه کد شعبه ردیف

آقای پویا پورنگ)دبیر( شمال تهران 100 1

آقای هادی فرید چافی ساوه 303 2

آقای عبدالرضا احمدی کرمانشاه 113 3

خانم زهرا رحمتی زنجان 124 4

آقای حسین موالئی سمنان 126 5

آقای رضا اسالمی بجنورد  123 6

آقای آرش کامیاب تبریز 104 7

آقای رضا میرزائی همدان 120 8

کارگروه فنی  )اموال(
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