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 درآمدپیش

ای برخوردار است. آشنایی از اهمیت ویژه  آیدآن درمی استخدام    بهشناخت ماهیت و نوع فعالیت سازمان متبوع برای هر فردی که  

هایی  مراتب سازمانی و انواع فعالیتگیری سازمان، هدف از تشکیل آن، نحوه تعامل بین واحدهای سازمانی، سلسلهبا تاریخ شکل

 .شودمیرسانی خدمات و که یك شاغل موظف به انجام آن است، موجب تسهیل در روند کار 

ها و وظایف تخصصی مربوط به شغلی که به ایشان واگذار  باید، عالوه بر رعایت مسئولیتازمانی میبا این وصف، کارکنان هر س

شود، از مقررات عمومی حاکم بر آن سازمان نیز آگاهی الزم و کافی داشته باشند تا در تعامل با سازمان متبوع خود به مشکلی  می

 و حقوق طرفین تضییع نشود. دهبرنخور

در   که  ده استشتدوین    بخش آشنایی کلی با حوزه بیمهو    آشنایی کلی با ساختار بیمه البرزبخش    این دفترچه در دو

و در بخش  پرداخته    بیمه البرز  مقررات عمومی شرکت و    اهداف سازمانی انداز،  ، چشمتاریخچه، ساختار  هبخش اول ب

 د.شوتشریح می اختصارو به ساده  به زبانانواع بیمه و فروش آن  و   اصول بیمه، بیمه و مفاهیم آناز  یاتیکلدوم 
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 بیمه البرز  ساختار  آشنایی کلی با      :بخش اول 

 

 فصل اول: تاریخچه، ساختار و اهداف سازمانی 

 

 تاریخچه
کیفیت به هموطنان و ایجاد تنوع در بازار بیمه و کسب رضایت ای مطلوب و با  شرکت بیمه البرز با هدف اولیه ارائه خدمات بیمه

تاسیس شد و در مدت زمان کوتاهی توانست اعتماد بسیاری از صاحبان سرمایه و کاال    ۱۳۳۸تیرماه    ۲۸گذراران در تاریخ  بیمه 

  بیمه   م به عنوان یك شرکتبیمه البرز به دلیل عملکرد موفق با همان نا  ،پس از پیروزی انقالب اسالمی  را به خود جلب کند.

 دولتی به فعالیت خود ادامه داد. 

 

 بیمه البرز و جایگاه آن
کارگزار در سرتاسر    ۱075  و   نماینده فعال   ۲440بیش از    ، نفر پرسنل  ۱۳00حدود    و   شعبه  5۳  شرکت بیمه البرز هم اکنون با 

 است.  ملت شریف ایرانای به کشور آماده ارایه خدمات بیمه

وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند    ۱57۲۸۶آذرماه خود بنا به پیشنهاد شماره    ۲4هیئت وزیران در جلسه مورخ  

 دو اری بخش دیگری از سهام دولت در  با واگذ  ۱۳۸۶قانون اساسی مصوب    44قانون اجرای سیاستهای کلی اصل    ۳»ب« ماده  

 صادرات  ،ملتای  هانكب  شدهخصوصی  دولتی  ، سه بانكآسیا البرز و  هایبیمه  شامل  شده  خصوصی  دولتی  بیمه  شرکت بزرگ

و    اسالمی  جمهوری  کشتیرانی  دیگر  بزرگ  شرکت  دو  و خودروایران  و سایپا شورک  بزرگ  خودروساز  شرکت  دو  ،تجارت  و  ایران

با استقبال  که به عنوان اولین شرکت بیمه دولتی در بورس پذیرفته   ۱۳۸۸بیمه البرز در سال   لذا . کرد موافقت مخابرات شرکت

از یك شرکت بیمه دولتی به    بیمه البرز  بدین ترتیب  شد.درصد سهام آن واگذار    ۸0  ،گذاران و فعاالن بورسنظیر سرمایهبی

 شرکت بیمه خصوصی تغییر مالکیت داد. 

البرز در سال  های اجرایی  شماری را در صنعت بیمه و همچنین در بین دستگاههای بیهای اخیر توانسته است موفقیت بیمه 

های بیمه خصوصی یکی از شرکت( در بین  ITکشور به دست آورد. کسب رتبه اول در شاخص استفاده از فناوری اطالعات ) 

سال   در  شرکت  این  سال    ۱۳۸۹دستاوردهای  در  البرز  بیمه  شرکت  حقوق   ۱۳۸۸بود.  رعایت  گواهینامه  دریافت  به  موفق 

ها  ها و بیمهمندی ارباب رجوع در بین بانكکنندگان از وزیر بازرگانی شد و در همان سال در طرح سنجش میزان رضایت مصرف

مداری را  ها رتبه اول مشتری ها و بیمهنیز توانست در میان بانك  ۸5و    ۸4و    ۱۳۸۳های  اول شد. در سال  موفق به کسب رتبه

های  نیز در طرح سنجش میزان رضایتمندی مراجعان از نحوه ارایه خدمات دستگاه  ۱۳۸7و    ۱۳۸۶های  دست آورد و در سالبه

 های اجرایی رتبه اول را به خود اختصاص داد. ن تمام دستگاهها در میاها و بیمهعمومی و دولتی عالوه بر گروه بانك

های  ، شفافیت گزارشگری مالی و حضور و کارایی در بازار سرمایه در میان شرکتITکسب مقام اول در کاربرد فناوری اطالعات  

های  بندی شرکتدر رتبه   ۱۳۸7و کسب عنوان برتر بیمه کشور در سال    ۱۳۸۶و    ۱۳۸5های  بیمه دولتی و خصوصی در سال

این شرکت در    بیمه که از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران انجام شد نیز از افتخارات دیگر شرکت بیمه البرز است.

 در سیستم مدیریت کیفیت شده است.  ISO  ۲000-۹00۱همچنین موفق به اخذ گواهینامه  ۱۳۸۳سال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%85%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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و    و پس از بررسی  ۱۳۹۸تا    ۱۳۹۱های  های بیمه در سالآخرین نسبت توانگری مالی شرکت  از  بیمه مرکزیبر اساس اعالم  

محاسبات مالیتوسط    سرمایه  کنترل  نظارت  کل  تمامی  اداره  بین  در  مالی  توانگری  یك  سطح  کسب  به  موفق  البرز  بیمه   ،

ای، سرعت در ارزیابی و پرداخت و حرفهذخایر و اندوخته کافی، بدنه کارشناسی متخصص    ای ایران شده است.های بیمهشرکت

از شاخص  و  خسارت  علمی  بیمه، مدیریت  بازار جهانی  با  ارتباطات گسترده  قدیمی،  و  وفادار  و وجود مشتریان  توانگری  های 

 آید. های ماندگاری این شرکت به حساب میهای مالی بسیار خوب از شاخص پاسخگو و نسبت

 

 افتخارات در حیطه عملکرد و خدمات 
رتبه اول ،  ( ۸۳  -۸۶در چهار سال پیاپی )  مداریهای اول مشتری و رتبه  ۱۳۸7در سال    کسب رتبه برترین شرکت بیمه دولتی

از دیگر    حضور و کارایی در بازار سرمایه، کارایی عملیاتی و شفافیت گزارشگری مالی رتبه اول در  عات،  فناوری اطال  در کاربرد 

 افتخارات شرکت بیمه البرز در طول مدت فعالیت خود بوده است.  

بر افتخارات این شرکت در حیطه عملکرد،   البرز با وجود تمام نامالیمتیعالوه  اقتصادی که در سال بیمه  ها و شرایط دشوار 

و تعهدات سنگینی از    هی را داشتمدارو کماکان مقام اول مشتری   خوببرای کشور رقم خورد، شرایط مساعد و بسیار    ۱۳۹7

دیده خود پرداخت اران زیانذگجمله کشتی سانچی، شرکت پشتیبانی دام ایران و زلزله منطقه غرب کشور را به جامعه و بیمه

. در زلزله غرب کشور با وجود حادثه تلخ، بیمه البرز با ایفای به موقع تعهدات خود توانست شرایط زندگی را برای کرده است

 . دیدگان زلزله به نحو احسن مهیا سازد و شرایط ادامه حیات مجدد اقتصادی آنها را فراهم کندیب آس



 نمودار سازمانی

 



 های بنیادین سازمانارزش 
 باشند: های بنیادین شرکت به شرح زیر میارزش 

 ی ااخالق حرفه •

 یگرمه یب یاصول اساس •

 یعدالت محور •

 تیشفاف •

 فرهنگ تعاون و مشارکت  •

 سك یر تیریفرهنگ مد •

 تیو خالق ینوآور •
 

 انداز و اهداف کالن کیفی شرکت ماموریت، چشم
 :استبه شرح ذیل  "شرکت بیمه البرز"( Mission Statementبیانیه ماموریت )

 گسترش آرامش و آسودگی برای هر فرد و سازمان ایرانی 

 :استبه شرح ذیل  "شرکت بیمه البرز"( Vision Statementانداز )بیانیه چشم

 ای در ایران ترین شرکت حوزه خدمات بیمه رهبر بخش خصوصی بازار بیمه و پربازده

 ست از:ا هدف اصلی شرکت عبارت

  سودده ی هارشته در  رشد گرفتن  نظر در  با بازار سهم  حفظ

 

 : ۱۴۰۱در سال  "البرزشرکت بیمه "( Goalsاهداف کالن کیفی )

 عنوان هدف کیفی   کد
 گیری با جهت 

 ارزش اندازچشم ماموریت 

1 
ها، افزایش و توسعه نامهگذاران بزرگ قبلی، تمدید حداکثری بیمهتوسعه فروش با استفاده از حفظ و نگهداری بیمه
 های فروش الکترونیک کانال

✓ ✓  

2 
اصناف   سوزی مسکونی وهای آتشنامههای خاص بیمههای زندگی، طرحنامهافزایش بیمه های خرد؛نامهفروش بیمه

 گذاران و استفاده از ظرفیت بیمه
✓ ✓ ✓ 

3 

های آموزشی  های فروش گسترده و نظامند، برگزاری دورههای زندگی؛ سازماندهی و ایجاد شبکهتوسعه فروش بیمه
های  افزاری و ارائه طرحهای نرمنامه زندگی، بهبود زیرساختحوزه فروش بیمهکاربردی برای ارکان شبکه فروش در  

 جدید 
✓ ✓ ✓ 

4 
شناخت نیاز مشتری  ، های دیجیتالیبرداری از فناوریطراحی و توسعه محصول جدید؛ طراحی محصول مبتنی بر بهره

 با در نظر گرفتن شرایط جامعه 
 ✓ ✓ 

5 
پایش عملکرد شبکه فروش و   بندی شعب و شبکه فروش،بندی و درجهرتبهپایش مستمر و اصالح شبکه فروش؛  

 شناسایی نمایندگان کم فعالیت و ارتقاء فروش ایشان 
 ✓ ✓ 

  ✓ ✓ افزایش در تعداد و توسعه و رشد نمایندگان عمر و جنرال در سراسر کشور 6

7 
های بیمه  سهم گروه بزرگ و کلیدی، توازن مشتریچند  یا پرتفوی یک به وابستگی شرکت؛ عدم پرتفوی در توازن

 ترکیب پرتفوی  در
 ✓ ✓ 

 ✓  ✓ شرکت در سطح  اطالعات  فناوری نفوذ دیجیتال؛ افزایش تحول 8

9 
در زمان مناسب، تغییر  محیطی تحوالت  واکنش منطقی به گیری،تصمیم سرعت سازی سازمان؛ افزایشچابک

 سازمانی راهبردها براساس تغییرات محیطی و 
 ✓ ✓ 

10 
مشتریان، تعریف خدمات ویژه، اصالح محیطی مراکز ارائه خدمات، حرکت به   تکمیل خدمات امورمداری؛ مشتری

 سمت معماری یکپارچه شعب 
✓ ✓ ✓ 

11 
 تجربه از گیریارتقاء سطح آموزش و انگیزش کارکنان، مدیریت دانش و بهره ارتقاء سطح نیروی انسانی؛ اصالح و

 پروری سازمان و جانشین ذاتی هایمهارت  و
 ✓ ✓ 
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 مرامنامه 
و    ییاجرا  ی ندهایدر فرآ  ینوآور  ش یو افزا  یی کارا  شیافزا  ، یاتیعمل  ی هانهیکاهش هز  ان،یمشتر  یوفادار   ش یسهم بازار، افزا  شیافزا

برای خدمت را تضمعرصه خدمات، تالش  به مردم  امی  نیرسانی  تحقق  اهداف، مجموعه مدیران، کارکنان، شبکه   نیکند که در 

کننده توانگری و  ن یو جایگاه ویژه دارند. اهداف و منافع مشترك و وفاداری این مجموعه تضم  همنمایندگی شرکت و کارگزاران، س

البرز   مهیای و صادقانه مجموعه بگذاران کوچك و بزرگ در سراسر کشور از خدمات حرفهمهیحضور مداوم شرکت در بازار است. ب

ایم، گواه این ادعاست. صداقت و  طوالنی به آنان خدمت کرده  یهااز مشتریان که طی سال  رییو حضور تعداد کث  رند یگبهره می

  طیمح  جاد یا  قیها از طرو حفظ جایگاه و شأن انسانی آن  نفعانی و ذ  گذارانمهیالبرز، ب  مهیب  در ارتباطات در درون مجموعه   تیشفاف

 . ستبر اعتماد و احترام متقابل، مرام ما یمبتن ضیو فاقد تبع یزشیانگ ا، یآرام، پو یکار

ای( و ماندگاری )حضور همیشگی در صنعت بیمه و اقتصاد کشور( شرکت هدف  بهبود مداوم توانگری )پشتوانه مالی و تخصص حرفه

 .راهبردی ماست

کند اما خانواده بیمه البرز که به حضور قدرتمند و درازمدت در صنعت بیمه  ای تنها منافع کوتاه مدت را تأمین میرقابت غیرحرفه 

 ای و مبتنی بر اخالق کسب و کار و جلب رضایت و حفظ حقوق مشتریان تکیه دارد.اندیشد بر رقابت سالم، حرفهمیکشور 

 

 ی مشتر تیو رضا تیف یک یخط مش

گری و با برخورداری از اعتبار و خوشنامی نزد مشتریان خود،  با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت بیمه) شرکت بیمه البرز )سهامی عام

.  پردازدای در سراسر کشور می   ای و تخصصی همکاران و توانگری مالی و مدیریتی به عرضه انواع خدمات بیمهاتکاء بر توانائی حرفهبا  

و رعایت حقوق  خالقیت، نوآوری  ای مشتریان،  های بیمه، شناسایی نیازبازار بالقوه بیمه کشور بسیار گسترده استبر این باوریم که  

بیمه البرز که به حضور قدرتمند و درازمدت در   کارساز خواهد بود.سازی آن  حیط کاری خالق و مناسب در بالفعلمشتریان و ایجاد م

ای و مبتنی بر اخالق کسب و کار و جلب رضایت و حفظ حقوق مشتریان تکیه اندیشد بر رقابت سالم، حرفهصنعت بیمه کشور می

(، ISO9001:2015های استاندارد مدیریت کیفیت )موجود، سیستم  یداردهای و الگوهاگیری از استاندر این راستا با هدف بهره  .ددار

 ( به مشتریان  پاسخگویی  و  اندازهISO10002:2018استاندارد مدیریت رسیدگی  و  پایش  استاندارد  و  رضایت مشتریان  (  گیری 

(ISO10004:2018را در سازمان پیاده ) کند. ها را دنبال میو بهبود مداوم اثربخشی آن  کرده سازی 

 انداز و مأموریت شرکت بیمه البرز عبارتند از:راهبردهای شرکت برای رسیدن به چشم

 بهبود مسیر تجربه مشتری  و نفوذ در بازار از طریق متمایزسازی خدمات  -۱

 دیجیتالی. های  فناوری  زبرداری اتوسعه محصول جدید مبتنی بر بهره -۲

های  های رشد درآمد، افزایش سهم بازار، افزایش وفاداری مشتریان، کاهش هزینهها شرکت هدفبرای تحقق بخشیدن این استراتژی

 یی و نوآوری در فرآیندهای اجرایی و عرصه خدمات را دنبال خواهد کرد. آعملیاتی، افزایش کار

کند، مجموعه مدیران، کارکنان، شبکه نمایندگی شرکت و  مردم را تضمین میرسانی به تالش برای خدمتها که در تحقق این هدف

شرکت در    کننده توانگری و حضور مداومتضمین   مجموعهمنافع مشترك و وفاداری این  و  اهداف    .سهم و جایگاه ویژه دارند  کارگزاران

ند و حضور تعداد بربیمه البرز بهره می  مجموعهانه  ای و صادقگذاران کوچك و بزرگ در سراسر کشور از خدمات حرفهبیمه   .است  بازار

در درون  صداقت و شفافیت در ارتباطات  .  دعاستمگواه این    ایم،های طوالنی به آنان خدمت کردهکثیری از مشتریان که طی سال 

ری آرام، پویا، انگیزشی و فاقد  ها از طریق ایجاد محیط کا آنو حفظ جایگاه و شأن انسانی  گذاران و ذینفعان  بیمه البرز، بیمه   مجموعه 

 . مرام ماستتبعیض مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل 
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اعتراض احتمالی مشتریان از خدمات خود را دریافت  ، بازخورد و نقد وایم با بیش از نیم قرن با خوشنامی و اعتبار در این حرفه مانده

قتصادی در چارچوب قوانین و مقررات، در عرصه اقتصاد کشور فعاالنه بمانیم  داری اامیدواریم با پایبندی به اصول بنگاه  و رصد کرده و 

همکاران   توانمندی شبکه نمایندگی در بازاریابی و فروش، ظرفیت باالی تخصصی .  کنیمو در توسعه اقتصاد ملی نقشی در خور ایفا  

های علمی در مدیریت  روشکارگیری مدیریت دانش،  ه اطمینان، بکنندگان توانمند و قابل  تامینای، انتخاب  در ارائه خدمات فنی بیمه

پشتوانه ماست. دقت،  (  و تداوم وفاداری مجموعه مشتریان به شرکت بیمه البرز )سهامی عامو تفکر مبتنی بر مدیریت ریسك    منابع

 .روش ما و کسب رضایت مشتریان هدف ماست سرعت و صداقت در کار، 
 

 سند راهبردی امنیت
از شرکتشرکت سها به عنوان یکی  عام(  البرز )سهامی  بیمه  ایران در سال  می  بازرگانی در  بیمه  پیشرو  با    ۱۳۳۸های  و  تاسیس 

ای و های ذینفع گام برداشته و با رعایت اصول فنی، حرفهانداز حضور پایدار و موثر در بازار بیمه کشور، در حفظ حقوق طرفچشم

 دهد. کسب و کار خود را توسعه می اقتصادی،

و افشا و یا تغییرات غیرمجاز آن باعث تهدید سهم بازار شرکت   است از آنجایی که اطالعات شرکت از اهمیت بسیار باالیی برخوردار  

شوند و یا اقدام به ارسال و    آنشود، درصورتی که کارکنان بدون توجه به اهمیت اطالعات در اختیار خود سبب مخدوش شدن  می

د  کنت خواهند شد و به رقبا کمك می، عامل ناکارآمدی شرکت و یا دستیابی افراد غیرمجاز به این اطالعاکنندانتشار غیرمجاز آنها  

و سایر   نمایندگان، کارکنان  به شرکت، سهامداران،  انداخته و ضرری جمعی  به خطر  را  عام(  البرز )سهامی  بیمه  منافع شرکت  تا 

ترسی به  ها و دسها وارد شود. بنابراین برای حفظ و صیانت از منافع جمعی، تداوم پایدار کسب و کار، ایجاد حداکثر ظرفیتذینفع

ارتقا حس مسولیت ارایه شده و با لحاظ حفظ صحت و تمامیت، دقت و محرمانگی اطالعات،  پذیری کارکنان در رابطه با  خدمات 

های اطالعاتی شرکت، سیستم مدیریت  اطالعات در اختیار و نحوه انتشار آن و همچنین جلوگیری از نفوذ افراد غیرمجاز به سامانه

 داند. سازی نموده و بهبود و استمرار اقدامات ذیل را در شرکت الزم میرا پیاده ISO  ۲700۱استاندارد امنیت اطالعات بر اساس 

 های اطالعاتارزیابی و مدیریت مخاطرات وارد بر دارایی .1

 .های امنیتی برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی و یا عمدی و کاهش دامنه اثرات آنها و کنترلها، روالاتخاذ سیاست .2

رسانی مستمر برای افزایش سطح دانش تخصصی و عمومی کارکنان در راستای کاهش خطاهای کاربری و افزایش  آموزش و اطالع .3

 وری و تخصص.بهره

های جامع اطالعاتی و سایر خدمات فراگیر الکترونیك و تخصصی ای و نگهداری طرح تداوم کسب و کار برای سامانهآزمایش دوره .4

 یریت فناوری اطالعات. شده توسط مدارایه 

 . اجرای صحیح نظامنامه امنیت اطالعات شرکت بیمه البرز )سهامی عام( .5

 ایجاد فرآیندهای پایش، ثبت و گزارش وقایع امنیتی برای اتخاذ راهکار مناسب و رفع و یا به حداقل رساندن اثرات ناشی از آن. .6

 اثربخش بودن اقدامات اتخاذ شده و بهبود مستمر.ای جهت کسب اطمینان از اجرای فرایند ممیزی دوره .7

ولیت نظارت مستمر بر عملکرد  ئمس  مدیرعامل   االختیارنماینده مدیریت در سیستم مدیریت امنیت اطالعات به عنوان نماینده تام

و چگونگی    های منظم، اثربخشیهای داخلی و ارایه گزارشبایست از طریق ممیزی صحیح این سیستم را بر عهده دارد و می

اطالع دهد تا اقدامات به موقع برای بهبود و یا جلوگیری از هرگونه    مدیریت عامل   عملکرد سیستم مدیریت امنیت اطالعات را به

انحراف در عملکرد صورت پذیرد. از آنجایی که موفقیت این سیستم بستگی به مشارکت تمامی همکاران دارد، بنابراین از تمامی  

 های خود اقدام نمایند. رود نسبت به لحاظ نمودن این خط مشی در تمامی فعالیتنتظار میمدیران و کارکنان ا
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 ای صنعت بیمهمنشور اخالق حرفه

 ای صنعت بیمه به شرح ذیل است:های با اهمیت در منشور اخالق حرفهمولفه 

 

 پایبندی به مقررات و تعهدات

 اثر کردن آنها، تالش برای بیعدماحترام و توصیه به رعایت قانون و مقررات و  .1

 پردازند؛ هایی که از طرق غیراخالقی از جمله پرداخت رشوه به بازاریابی میبرخورد با همکاران و واسطه .2

 پوشی نسبت به تخلف دیگران و همکاری برای کاستن هرگونه فساد؛ چشمعدم .3

ها چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد، چه آشکار باشد چه  پایبندی به قول و تعهد خود و وفاداری به عهد و توافقات و قرارداد .4

 پنهان؛

 پرداخت به موقع خسارت مطابق آنچه در قرارداد آمده است؛ .5

 ویژه در تعیین نرخ و شرایط؛گری، بهرعایت و حمایت از رقابت آزاد و عادالنه و پیروزی از اصول بیمه  .6

 ؛ عدالت و انصاف .7

 صورت منصفانه و پرداخت کارمزد نمایندگان و کارگزاران طبق ضوابط؛ به تعیین دستمزد همکاران  .8

 های تجاری در همه جوانب؛رفتار منصفانه با مشتریان و طرف .9

 پرهیز از به چنگ آوردن اطالعات تجاری با ابزار غیراخالقی و غیرصادقانه؛  .10

 یمه بدون تاثیر از رقبا؛ تعیین نرخ حق بیمه بر پایه اصول فنی، معقول، منصفانه و در خور شرایط ب .11

 

 شفافیت و صداقت

کاری و حذف هدفمند برخی از  دهنده، پنهانهای فریبصداقت و راستی در مبادله اطالعات و نیز خودداری از عرضه گزارش .12

 اطالعات؛ 

 رسانی؛ خودداری از ارائه اطالعات نادرست در تبلیغات و اطالع .13

 ای خود به صورت واقعی؛های حرفهانتشار مستمر اطالعات دقیق مالی و ویژگی  .14

 گذاران نسبت به بروز هر گونه تغییرات موثر در ادای تعهدات؛ رسانی به موقع به بیمهاطالع .15

 های دریافت خسارت؛ توجیه کامل مشتریان نسبت به شرایط پوشش بیمه و محدودیت .16

 استفاده نباشد؛ ای که امکان هیچ نوع سوءگونههبرقراری روابط شفاف با مشتری ب .17

 

 حفظ کرامت انسانی 

 های تجاری؛ های سرگرمی و تفریحی برای طرفخودداری از تقدیم و دریافت مسرفانه هدیه و برگزاری بیش از حد برنامه .18

 باشند؛ های غیرموجه مبرا ای متعهدند و از هرگونه آلودگی به ارتشا و پرداختانتخاب همکارانی که به اصول اخالق حرفه .19

 رقبا؛  محترم دانستن و حفظ حریم خصوصی مشتریان؛ همکاران و .20

 

 رعایت حقوق اجتماعی 

 احترام به منزلت و حقوق انسانی و شهروندی افراد و پاسداری از آن؛ .21

 احترام به فرهنگ، آداب، رسوم و اعتقادات مشتریان؛ .22

 کنند؛ گویند و عملکردها را نقد مینقض قانون و مقررات میتوزی با منتقدانی که سخن از کینهسلوك و عدم .23



  کلي با دانش سازماني در بیمه البرزآشنايي 

 

 

 یافته باشد؛ های سازمانفعالیت دیگری که پشتیبان بزه مقابله با پولشویی و هرگونه  .24

 پاسداری از طبیعت، محیط زیست و توسعه پایدار؛   .25

 د؛وشسبب تقویت توسعه صنعت بیمه می( و حمایت از آن دسته از تدابیر عمومی که  NGOنهاد ) های مردمهمکاری با سازمان .26

 پذیرش شکایت مشتریان و نظارت مقامات مجاز؛   .27

 احترام به حقوق مالکیت مادی و معنوی رقیبان.  .28
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 فصل دوم: مقررات عمومی شرکت 

 

 وظایف عمومی کارکنان 
شود. پس از طی یك سال  ماهانه تمدید میصورت قراداد ساعتی مشغول به کار شده و قرارداد آنان  کارکنان شرکت از بدو همکاری به

تمدید  بصورت ساالنه  آنان به قرارداد مدت معین تغییر یافته که بنابر تشخیص مسئول مربوطه    استخدامی  فعالیت در شرکت، قرارداد

 ح ذیل است: شود اجرا کند. اهم این تکالیف به شر. کارمند موظف است وظایف و تکالیفی را که از طرف شرکت تعیین میگرددمی

های  شده از طرف شرکت را به نحو احسن، در کمال جدیت، صمیمیت و درستکاری و طبق مقررات و رویهوظایف محول  •

 جاری انجام دهد. 

در حدود قوانین و مقررات، احکام و دستورهای مقام باالتر از خود را اطاعت کند. هرگاه حکم یا دستور مقام باالتر را بر  •

مقررات تشخیص دهد باید به صورت کتبی مغایرت دستور را با ذکر دلیل به وی گزارش کند. درصورتی که  خالف قوانین و  

بعد از این اطالع، مقام باالتر اجرای دستور خود را به صورت کتبی خواستار شود، کارمند مکلف است دستور صادر شده را  

 اجرا و مراتب را به مقام باالتر سرپرست خود گزارش کند. 

 العمل دریافت کند یا با کارگزاران و نمایندگان شرکت شریك شود.  ید در معامالت بیمه حقنبا •

 در صورت مشاهده امور خالف مقررات گزارش مقتضی تهیه و به سرپرست مربوط تسلیم کند.  •

 اسرار اداری و امور محرمانه شرکت را حفظ کند.  •

کارمند موظف است سلسله مراتب اداری را رعایت کرده و  شرکت،  نامه اداری و استخدامی  آئین  5۶ماده    7به استناد بند   •

درخواست  ارائه  که  این  بر  تاکید  با  کند.  مراجعه  خود  بالفصل  به سرپرست  باالتر  مقامات  به  مراجعه  از  اداری قبل  های 

هرگونه درخواست  باید از طریق مدیر ذیربط کارمند به مدیریت سرمایه انسانی ارسال شود، بنابراین ارسال  کارمندان می

نظمی در روند طبیعی کار باشد، از مصادیق عدم رعایت سلسله مراتب خارج از روال اعالم شده که موجب بروز اختالل و بی

 اداری بوده و با متخلفین مطابق مقررات رفتار خواهد شد. 

ور شخصی استفاده کند. درصورت اثبات وسایل، لوازم و اموال شرکت را که در اختیار دارد حفظ کرده و از آنها نباید برای ام •

 قصور یا مسامحه ملزم به جبران خسارت است. 

اختیار تعیین محل جغرافیایی خدمت کارمند با شرکت است و کارمند موظف است در هر نقطه از ایران که شرکت مقتضی  •

 بداند انجام وظیفه کند. 

ی در کار شرکت شود یا برخالف اخالق حسنه یا شئون کاری یا بی نظمهر فعل یا ترك فعل که موجب وقفه، اخالل، کم •

رفتار  مقررات  براساس  متخلف  با  و  تخلف محسوب  مقرر،  تکالیف  و  مقررات  رعایت ضوابط،  عدم  همچنین  باشد،  اداری 

 شود. می

ارتکاب جرم و تخلف به عذر عدم اطالع از مقررات شرکت مسموع نیست و موجب معافیت از تنبیهات انضباطی و اداری   •

 نخواهد شد.  

 موظف به انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف شغلی.  •
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 هامرخصی 

 مرخصی استحقاقی 

)روزانه و ساعتی( بدون احتساب تعطیالت با استفاده از حقوق و  روز مرخصی    ۲۶کارکنان در قبال هر سال خدمت، حق استفاده از  

شده استفاده  توانند از مرخصی همان سال و مرخصی ذخیرهمزایا را دارند. حداکثر مدتی که کارکنان درطول یك سال شمسی می

ین فردی موکول به یك سال تمام شده چنمانده مرخصی ذخیرهکند. استفاده از باقی( روز کاری تجاوز نمی۶0کنند جمعاً از شصت )

 خدمت است.

روز از مرخصی ساالنه خود را ذخیره نماید و این مدت قابل تجمیع برای    ۹تواند بیش از  قانون کار، کارگر نمی  ۶۶به استناد ماده  

 شود. روز باطل می ۹های آتی نیز خواهد بود. بنابراین، ایام مرخصی مازاد بر سال

 ق و یا ایام غیبت، مرخصی استحقاقی تعلق نخواهد گرفت. به ایام مرخصی بدون حقو

های اعطائی  مدیریت محترم عامل در خصوص پوشش بیمه درمان و نحوه بازپرداخت اقساط وام ۲0/۱/۱۳۹0در اجرای دستور مورخ 

 :شودرسانی به کلیه کارکنان اعالم میکارکنان در ایام مرخصی بدون حقوق، مراتب به شرح ذیل برای اطالع

کارکنانی که مدت مرخصی بدون حقوق ایشان بیش ازشش ماه باشد، پوشش بیمه تکمیلی درمان آنان از تاریخ شروع  مرخصی   الف(

 شود.تا بازگشت مجدد به کار قطع می

 برند در دوران مرخصی موظف به پرداخت اقساط وام به صورتکارکنانی که بیش از یك ماه در مرخصی بدون حقوق به سر می  ب(

وام اقساط  واریز  عدم  و درصورت  و  ماهانه هستند  او کسر  از محل حقوق ضامنین  مربوط  اقساط  دریافتی )حتی یك قسط(  های 

 گیرنده که در مرخصی بدون حقوق بوده و به تعهد خود عمل نکرده، به کمیته انضباط کار معرفی خواهد شد. وام

 

 مرخصی استعالجی

بیماری که مانع از انجام خدمت باشد با تأیید پزشك معتمد شرکت از مرخصی استعالجی استفاده خواهند کارکنان در صورت ابتال به  

 کرد.

کارکنان عالوه بر مرخصی استحقاقی در موارد زیر به شرط درخواست و ارائه مدارك حداکثر تا سه روز از مرخصی اضطراری برخوردار  

 خواهند بود.

 ازدواج دائم  (الف

 فوت بستگان شاغل شامل: همسر، اوالد، پدر، مادر، برادر و خواهر  (ب

 

 شیردهی  زایمان ومرخصی 

 براساس مقررات و ضوابط مربوط به قانون ترویج تغذیه با شیر مادر، مرخصی زایمان و شیردهی شش ماه تعیین شده است. 

ماهگی فرزند خود با ارائه   ۲4توانند تا  مقررات مربوطه می  دهند، برابر با ضوابط وکلیه مادران شاغلی که فرزندان خود را شیر می

گواهی تایید شیردهی از مراکز بهداشت و درمان، روزانه یك ساعت از مرخصی شیردهی به شرط درخواست در سیستم جامع اداری 

 ماهرافزار استفاده کنند. 

 

 ماموریت اداری 
باید قبل از انجام ماموریت نسبت به تکمیل شوند میخدمت خود اعزام میکارکنانی که به عنوان ماموریت موقت به خارج از محل  

های مربوط به اعزام که به تأیید مقام مافوق رسیده باشد اقدام و پس از انجام ماموریت و ارائه گزارش و تکمیل قسمت تایید انجام  فرم

 یه انسانی ارائه کنند.های انجام شده به مدیریت سرماماموریت، اصل فرم را برای محاسبه هزینه 
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ای موقت به خارج از محل  شود که به موجب حکم برای انجام وظیفهالعاده روزانه )طبق مقررات( به کارمندانی پرداخت میفوق  -

 شوند. جغرافیایی خدمت به عنوان مامور اعزام می

 کیلومتر باشد.   50ت بیشتر از العاده روزانه مذکور در صورتی قابل پرداخت است که فاصله ماموریت تا محل خدمفوق  -

 شود عبارت است از:  العاده روزانه، اقامت، خوراك و غیره که در مدت ماموریت پرداخت میمیزان فوق  -

حقوق، سایر مزایا، بازارکار و حق پست به اضافه رقم ثابت مصوب هیات محترم مدیره    نسبتی ازهای داخل کشور  برای ماموریت -

 شود. روز پرداخت میبرای هر سال به ازاء هر 

های آموزشی و یا کارآموزی به خارج از محل جغرافیائی خدمت خود اعزام  شرکت به کارمندانی که به موجب حکم برای طی دوره -

های غذا و محل اقامت همانند ماموران به شرط عدم تامین هر یك از آنها توسط واحد برگزارکننده پرداخت  شوند، صرفاً هزینهمی

 خواهد کرد. 

شده وسیله نقلیه از قبیل هواپیما، شوند عالوه بر پرداخت بهای بلیط ارائه به کارکنانی که برای ماموریت در داخل کشور اعزام می -

قطار و اتوبوس، بابت هر بار رفت و برگشت به فرودگاه، ایستگاه قطار و اتوبوس، در مبدا و نیز در مقصد با ارائه فاکتور )رسید( در  

 های شرکت، هزینه تردد پرداخت خواهد شد. شرط عدم استفاده از سرویسحد متعارف به 

 در صورتی که کارمند از وسایل نقلیه فوق استفاده نکند، معادل هزینه بهای بلیط اتوبوس به وی پرداخت خواهد شد.  -

حومه آن است، وسیله  شرکت برای ایاب و ذهاب کارمندانی که وظایف شغل مورد تصدی آنان مستلزم تردد در داخل شهر و یا   -

 کند.  های محوله پرداخت میهای آن را در ماموریتنقلیه الزم را تامین و یا هزینه
 

 های کاربردی در شرکت معرفی سیستم 

 

 ( سیستم ثبت حضور و غیاب 1

 کاری و جزئیات ساعات ورود و خروج پرسنل است.ها، اضافهها، انواع مرخصیهای کارکنان از قبیل ماموریتسامانه ثبت درخواست  

 

 اتوماسیون اداری( سیستم 2

البرز در سیستم  سازمانی و افزایش امنیت اطالعات و اسناد اداری، کلیه مکاتبات در بیمه  منظور تسریع و سهولت در ارتباطات درونبه 

شود.  گیرد و هر شاغلی با استخدام در شرکت و تحویل رایانه، در این سیستم دارای نام کاربری شخصی میانجام می  اتوماسیون اداری

مسئولیت مراقبت از مکاتبات و مستندات موجود در سیستم اتوماسیون اداری بر عهده صاحب نام کاربری است و کاربر نباید رمز ورود  

همان نام کاربری و رمز عبور آن  ، نام کاربری و رمز عبور  اتوماسیون اداری  افزاربرای ورود به نرم  را برای سایر همکاران فاش کند.خود  

 رایانه در اختیار هر کارمند تعریف شده است.  

 

 ( ایمیل سازمانی3

 یرندگان مورد نظر خود ارسال کنند.  توانند از طریق ایمیل سازمانی مستندات و مدارك سازمانی را برای گکارکنان می

 

 آموزش منابع انسانی  سامانه( 4

ی ابیارزش  ،آموزش  یاجرا  ی،آموزش  یزیربرنامهی،  آموزش  یازسنجی ن  برداریجامع و تخصصی است که برای بهره یك سامانه  این سیستم  

نام  ثبت  ،یآموزش  یهادوره  یرساناطالع  ،یمشاهده شناسنامه آموزشگیرد.  و اثربخشی آن در اختیار واحد آموزش یك سازمان قرار می
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... از جمله امکانات سامانه آموزش   و   آموزشی غیرحضوری، استفاده از کتابخانه الکترونیك  ی اه، شرکت در دورهیآموزش  هایبرنامهدر  

 .شرکت است

 

 پورتال سازمانی (5

باشد که کلیه امکانات، مدارك و مستندات مورد نیاز آنان از طریق آن ویژه کارکنان، نمایندگان و کارگزاران مییك سامانه جامع 

 باشد. قابل دسترسی می

 

 ( سیستم فناوران6

گری بوده که برای  همزمان با عقد قرارداد با بیمه البرز آغاز شد. یك سامانه جامع و یکپارچه بیمه و   ۱۳۸۳از سال تولید این سامانه 

 گیرد. برداری قرار میای مورد بهرههای مختلف بیمهگری در رشته انجام عملیات بیمه

 

 رعایت حجاب اسالمی  
اقتصادی و دارائی کلیه کارمندان موظف به رعایت کامل شئونات و  های ریاست جمهوری، وزارت کشور و وزارت امور  پیرو بخشنامه

 شرح ذیل هستند: حجاب و پوشش اسالمی به

 رنگ. مانتو و شلوار ساده، گشاد و بلند از پارچه ضخیم و از یك .1

 ای، طوسی، مشکی(. ای، قهوههای سنگین انتخاب شود )سرمهمانتو و شلوار مورد استفاده از رنگ .2

ی که جلب توجه نکند و تقلید از فرهنگ غرب نباشد  یهاین و رنگیرنگ و بدون هرگونه تزمدل ساده و یك  ،تهاز مقنعه جلوبس  .3

 استفاده شود.

 های مناسب. کفش از مدل ساده با پاشنه معمولی جهت کار در رنگ .4

 های سنگین. جوراب به رنگ  .5

 تفاده از لوازم آرایش.های کارمند نیست و عدم اسعدم استفاده از زیورآالتی که در شان خانم .6

که تقلید از فرهنگ غرب نبوده و در شان آقایان  طوری پوشش برادران کارمند نیز ساده، معمولی، آستین بلند و آزاد باشد، به .7

 کارمند باشد. 

عهده مسئولین و مدیران مستقیم کارمند است که البته رافع مسئولیت  مسئولیت مستقیم حسن اجرای مفاد این بخشنامه به .8

 کارکنان خاطی نخواهد بود. 

 شود. کارکنان، تخلف محسوب می نامه انضباطیآئین ۳-5بدیهی است رعایت نکردن حجاب اسالمی مطابق بند  .9
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 بیمه  حوزهآشنایی کلی با     :دوم بخش 
 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه 
ها را مربوط به بازرگانان  نمونه   نی. اولزنندیمثال م   یامروز  یهامهیاز ب  یرا به عنوان شکل  ییدر منابع مختلف از دوران کهن، سازوکارها

سرقت که توسط دزدان   ای از حوادث و    یو جبران خسارت ناش  ییایدر  یهاحفظ ارزش مال خود در تجارت  یکه برا  دانند یم  ینیچ

به   یکمتر  انیدچار حادثه شد ز  یکشت  كیکنند تا اگر    میتقس  یکشت  نیگرفتند که بارها را در چند  میتصم  شد یانجام م  ییایدر

داشتند که به   یایاقتصاد  ستمیس  ها ی. بابلدانندیم  ها یدر عهد باستان را مربوط به بابل   مهیاز ب  یترشرفته یآنان وارد شود. شکل پ 

ها  بانك  نیاز ا  یکشت  ای کاال و    دیمثل خر  یانجام امور تجار  یبرا  یاگر بازرگانان بابل   هامروز بوده است ک  یاز بانکدار  یشکل  ینوع 

از پرداخت خسارت معاف    رفت،یبه سرقت م   ای شده و    بیاموال دچار آس  ن یا  یحوادث  یو ط   کردندیم  افتی مثل وام در  یاهیسرما

آموختند و    ها یبر آن گذاشت از بابل  یی ا یدر  مهینام ب  توانیکه م  راسازوکار    نیبودند ا  یی ایکه در کار تجارت در  زین  ها یقیبودند. فن

  ییایدر  مهیبه مراکز ب  ل یو جنوآ تبد  یمثل لمبارد  ییکردند تا در قرون وسطا شهرها  یرویروش پ   ن یاز ا  زین  ها یو روم  ها یونانیبعدها  

  ا یژن و بروگ به دست آمده است که گو  ی در شهرها  ها نامهمه ی ب  ن یحال اول  نیو با ا  دانند یم  مهینوع ب  ن یرا اول  یی ایدر  مهیشدند. ب

  دزیدر کافه لو  یاجلسه  ی به انگلستان رفت و باعث شد تا ط   ایتالی از ا  یی ایدر  مهیب  . اند شده  میتنظ  یالد یم  ۱۳70و    ۱۲47  یهادر سال

شرکت   سیحرکت آغاز تأس نی باشند. ا میخود سه ییایتجارت در انیگرد هم آمده و متعهد شوند که در سود و ز یسیبازرگانان انگل

 است. مهیب یهاشرکت نیتراز معروف یکیشد که اکنون  دزیلو مهیب

و بعدها به دوره    قبادیها به دوره کآن  نیتریمیاست. قد بوده    مه ی اند که مشابه باز دوران کهن اشاره کرده  ییبه سازوکارها  زین  رانیدر ا

  ز یدر مقابل حکومت وقت ن  فرستاد؛ یحکومت م   یبرا  ا ی هدا  یبه ارزش مشخص یچنانچه شخص  ینیکه طبق قوان رسدیم   انیهخامنش

 . است کردهیکمك م یان شخص به و یدر هنگام ضرر و ز
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 فصل اول: بیمه و مفاهیم آن
 

 بیمهاصطالحات رایج در 

آن    فیدانسته و در تعر  یهند  یانامه دهخدا آن را واژهاند. لغتکرده  انیاردو ب  ای  یهند  یاو کلمه  ما«ی را از »ب  مه«یلغت »ب  شهیر

مال ماهانه    ا یشخص    یصورت که برا  ن یاست، به ا  افتهیرواج   دیمال که در تمدن جد  ای است از جان    یآمده است: »ضمانت مخصوص

  ز ین ی ...« در اصطالح حقوق پردازدیم ی نیمال، شرکت مبلغ مع ای دهند و در صورت اصابت خطر به جان و یم  مهیبه شرکت ب  یمبلغ

از طرف    ی وجوه  ا یپرداخت وجه و    یکه در ازا  کند یطرف تعهد م   ك یاست که به موجب آن    ی»عقد  قرار است:  ن یاز ا  مهیب  فیتعر

آن    یاست که ط  یقرارداد  مهیبپس   بپردازد.«  ینیوجه مع  ایو    کرده  برانبروز حادثه خسارت وارده بر او را ج  ایدر صورت وقوع    گرید

پرداخت وجه،  یدر ازا شود،یم  ده ینام گرمهیکه ب گر،یبه طرف د شود، یم دهینام گذارمهیطرف قرارداد، که ب كیاز  یمشخص سكیر

 . دشویمنتقل م مهیمطابق اصول ب شود، یم ده ینام مهیکه حق ب

  یهابیمه، متعهد به جبران خسارت   حق دریافت    ینامه درج شده است و در ازابیمهاست که مشخصات آن در    یاشرکت بیمه  گر:بیمه

 است. نامه بیمه طبق شرایط مندرج در  یاحتمال

نفع را  یمالك یا ذ  ینمایندگ   ، یاز عناوین قانون  یاست که مالك موضوع بیمه است یا به یک  ییا حقوق  یشخص حقیق  گذار:بیمه

بیمه آن  حق  کند و متعهد پرداخت  یمگر منعقد  بیمهداشته یا مسئولیت حفظ موضوع بیمه را از طرف مالك دارد و قرارداد بیمه را با  

 .است

 . ردیگیقرار م مهیسالمت او موضوع ب ای اتیاست که ح یشخص شده:مهیب

پرداخت   یاز خسارت به و یاست و تمام یا بخش شده نامه درج بیمهدر  ی گذار نام وبیمه است که بنا به درخواست  یشخص نفع:یذ

 . شودمی

نامه  بیمهکه در    ینامه یا به ترتیببیمهگذار موظف است آن را هنگام صدور  بیمهنامه مشخص شده و  بیمهاست که در    ی مبلغ  بیمه:حق 

 کند. گر پرداخت بیمهشود به یمشخص م

  ی هر حق مال  ایسود و منفعت حاصل از آنهاست، و    ایگذار باشد، که شامل خود اموال  مه یممکن است اموال شخص ب  موضوع بیمه:

حادثه یا   یبیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوى از اعضاء بدن انسان. همچنین ممکن است بیمه برا  ایو   ،ییا هر نوع مسئولیت حقوق

 .دشویگذار متضرر مباشد که از وقوع آن بیمه یخطر

 .دشومینامه مشخص بیمه گذار است و میزان آن در بیمهاز هر خسارت است که به عهده  یبخش فرانشیز: 

 د. شویمنامه معین بیمهخواهد بود که در  ینامه به ترتیب بیمهشروع و پایان مدت اعتبار  نامه: بیمهمدت اعتبار  

 

 ساختار بیمه در ایران

بودند اما تا   تیمشغول به فعال  ینادژا و مرکور یشروع به کار کردند. در ابتدا دو شرکت روس  ۱۲۸۹از سال   رانیدر ا  مهیب  یهاشرکت

  یمشغول به کار شدند که همه از کشورها  رانیمختلف در ا  مهیشرکت ب  ۲۹شد    س یتأس  یرانیا  مهیشرکت ب  نیکه اول  ۱۳۱4سال  

ها را تحت شعاع قرارداد و با  شرکت  گرید   تیشد که فعال  سیدر کشور تأس  یرانیا  مهیشرکت ب  نی اول  ۱۳۱4مختلف بودند. در سال  

شود.    یخارج  مهیب  یهاشرکت  ی لیو تعط  یرانیا  مهیب  یهاکشور به سمت شرکت  یفضا  رییتوانست باعث تغ  مهیب  نیاز قوان  تیحما

 ی شدند به طور  سیتأس  رانیدر ا  زین  یخصوص  مهیب  یشرکت ها  ۱۳۲۹و از سال    دیرس  بیبه تصو  ران یدر ا  مهیقانون ب  ۱۳۱۶در سال  

  ی هاتیشد که فعال تیتثب ینیو در دولت مصدق قوان ۱۳۳۱بودند. در سال  تیمشغول به فعال ۱۳4۳تا سال  یشرکت خصوص ۸که 

خرداد    در  . شد  مهیب  یداخل  یها ها و رشد شرکتشرکت  ن یا  یلیآن تعط  جهیکه نت  کردیمحدود م  ی خارج  یهارکتش  یرا برا  مهیب

 شد.  سیتأس یمرکز مهیآن ب دنبالبهو  دیرس بیبه تصو یمرکز مهیب سیقانون تأس ۱۳50سال 
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تصویب رسید و نحوه فعالیت و عملیات بیمه را در  ماده به   77در  ۱۳50خرداد  ۳0گرى در تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه قانون

تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه   منظوربه  این قانون اعالم کرده است کهیك  . ماده  کردهاى داخلى و خارجى ترسیم  مورد شرکت

اى به این فعالیت، مؤسسهمنظور اعمال نظارت بر    شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین بهگذاران و بیمه در ایران و حمایت بیمه

 :دشونام بیمه مرکزى طبق مقررات این قانون با اهداف زیر تأسیس مى

 مقررات   و ها نامهبازار بیمه کشور و هدایت آن از طریق تصویب آیین  تنظیم •

 بازرگان هایو تعمیم بیمه توسعه •

 از دولت در بازار یبه نمایندگ  یابیمه هایو نظارت بر فعالیت شرکت کارگزاری شبکه  و  هامجوز تأسیس شرکت یاعطا •

 ایمؤسسات بیمه  یبرا یاجبار یامور اتکای انجام •

 ی و خارج  یبا مؤسسات داخل  ی اتکای های بیمه  یو واگذار یقبول •

 

 

 فصل دوم: اصول بیمه  
 شود:می معرفیبیمه  هشت اصل  اجماالًدر این بخش 

  دیگذار است؛ در هنگام خرمه ی گر و بمهیب  نیقرارداد ب  میتنظ  یو اساس   یاصل از شروط اصل  نیا:  تیحسن ن  ی اصل حد اعال  -۱

  ییباال  تیاطالعات از اهم  نیدقت و صداقت در ارائه ا  شود، یارائه م  مهیگذار به شرکت بمهیتوسط ب  ینامه، اطالعات مختلف  مهیب

 . شود تیگذار رعا مه یب یگر و هم از سومه یب یاز سو د یهم با  ت،یحسن ن اصل. برخوردار است

خطر مورد   یکه در ارزیاب  یاطالعات  هیآن، کل  یدر زمان اجرا  نیو همچن   مه،یدر هنگام عقد قرارداد ب  دی با  گذارمه یب  :گذارمه یدر مورد ب

اخت   مهیب را در  ب  اریموثر هستند  ب  گرمه یشرکت  پ   نیا  گرمهیبگذارد، خواه  را در فرم    ایخواسته باشد و    نامهمهیب  شنهادیاطالعات 

  ی ، حت کنداظهار و یا خالف واقع    یکه موضوع خطر را تغییر دهد، خوددار  ی مطلب انیعمداً از ب  گذارمهیب  کهینخواسته باشد. درصورت

انعقاد، باطل و بالاثر   خ یاز تار  مهیدر وقوع حادثه نداشته باشد، قرارداد ب  یریتأث  چیخالف واقع اظهارشده ه  ای شده  اگر مطلب کتمان

 . مسترد نخواهد شد  یگذار به وبیمه  یخواهد بود. در این صورت وجوه پرداخت

  را که در   یکند و موارد  انیتعهدات خود را به طور واضح و مشخص ب  هی کل  مهیموظف است در قرارداد ب  گرمهیب  :گرمه یمورد ب  در

 . برساند گذارمهیپرداخت خسارت موثر است به اطالع ب

 . را باطل اعالم کند مهیتواند بیطرف مقابل م ن،یاز طرف كیهر  یاصل از سو ن یا تیصورت عدم رعا در

 گذار است. بهبیمه  یهاآن جبران خسارت وارده به اموال و دارائى  ییقراردادى است که موضوع و هدف نها   بیمه:  اصل غرامت  - ۲

گذار را گذار درآید. بنابراین، جبران خسارت نباید بیمهصورت منبع درآمد و سود براى بیمه   موجب اصل غرامت، بیمه نباید هرگز به

ك پرداخت خسارت نباشد و بپذیریم که بیمه، منبع در وضعى بهتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد. به دیگر سخن، اگر این اصل مال

  ن یخواهد بود. البته اصل غرامت که از مهمتر  یهاى عمدشود و تشویقى براى ایجاد خسارت یگذار شود، باعث فساد ماستفاده بیمه

ن  یها مهیاست، در مورد ب  مهیاصول ب در    ی ادیز  ری( تأثدهشمهی)مبلغ ب  مهیب  هیسرما   نییتع.  کندیمعمر و حوادث اشخاص صدق 

 :پرداخت خسارت )غرامت( دارد

 آن   یواقع  متی از ق  ه یبودن سرما  باالتر  ❖

 :ردیصورت پذ  لیکار ممکن است به دو دل نیا 

کند، طبق اصول   مهیاز خسارت وارده، اموال خود را ب شتریغرامت ب  افت ی با قصد تقلب و در گذارمه ی که بیصورتدر: با قصد تقلب (الف

 (مهیقانون ب ۱۱مسترد نخواهد شد. )ماده  زین  یافتی در یهامه یشود، و حق ب  یباطل است و خسارت پرداخت نم مهیقرارداد ب مهیب



  کلي با دانش سازماني در بیمه البرزآشنايي 

 

 

فقط    گرمهیکند، ب  مهیآن ب  یواقع   متیاز ق  شتریو در اثر خطا اموال خود را ب  سهواً  گذارمهیکه ب  ی صورت  در:  بدون قصد تقلب  (ب

 .را شدهمهیب هیپردازد و نه سرمایرا م یعخسارت واق

 آن   یواقع  متیاز ق   مهی ب  هیتر بودن سرمانییپا ❖

ا  قصد پ   نجایتقلب در  خواهد کرد. به هر حال    افتیرا در  یمبلغ کمتر  گذارمه یکند، چون در صورت بروز حادثه بینم  دایمصداق 

 :امر به دو صورت ممکن است برخود کند نیپس از اطالع از ا گرمه یب

اموال خود را به   گذارمهیمتوجه شود که ب  گرمهیبروز حادثه و در زمان پرداخت خسارت اگر ب  هنگام: هیسرما   یاعمال قاعده نسب  (الف

نسبت که سرمایه کم  و خسارت را به همان را اعمال  مهیقانون ب  ۱0تواند ماده  یکرده است، م مهیآن ب یواقع متیکمتر از ق یمتیق

 . شد تقلیل داده و پرداخت کند

اعمال    هیسرما  یقاعده نسب  گذار،مهیو ب  گرمهیب  نیب  یتوافقات خاص  لیممکن است به دل  یموارد  در:  هیسرما  یعدول از قاعده نسب  (ب

 .خسارت است نیاول ایخطر  نیبه صورت اول مهیموارد ب  نیاز ا یکینشود، 

 

 (First Lossخسارت )اولین  نامهمهیب

از ب  دیهراندازه خسارت شد  یابد   نانیاطم  گذارمهیشود که بیالس استفاده مفرست  نامهمه یاز ب  یطیشرا  در رفتن    نیباشد، امکان 

  یپراکنده است و بر اثر حادثه فقط بخش  ی عیوس  اریبس  ییایدرسطح جغراف  شدهمه یاموال ب  نکهیا  ا یوجود ندارد؛ و    مهیب  مورد  یتمام

  یخطرها  ه،یاز نظر سرما  مهیموردب  یکرد و برا  میمستقل تقس  سكیر  نیتوان آن را به چندیم  نی. همچنودشیاز آن دچار خسارت م

نبوده و مرتب در    ریپذامکان  مهیکل موردب  هیکه محاسبه سرمایموارددر  .الس محاسبه کردفرست   هیعوامل، سرما  ریو سا  شدهمه یب

ها، تمام اموال در معرض  از شاخه   ی در برخ  شود. اصوالًیالس استفاده مفرست  نامه مهی(، از بیعموم  ی است )مثل انبارها  رییحال تغ

  هیسرما  ی( را بدون اعمال قاعده نسبشدهمهیب  غخسارت وارده )تا سقف مبل  یتمام  گرمهیو در صورت بروز حادثه، ب  ستندیخطر ن

 . کندیت مپرداخ

 :را به اثبات برساند   ریموارد ز  دی در هنگام خسارت با  گذارمهیب

تعهد خود   یملزم به اجرا  گرمهیصورت ب  نیاست و تنها در ا  مهیبوقوع حادثه موضوع  رایاتفاق افتاده است. ز  مهیموردب  یبرا  حادثه ✓

 . خواهد بود گذارمهیدر قبال ب

که خسارت، معلول حادثه    ی معن  ن یوجود داشته، به ا  تیوقوع حادثه و خسارت وارده رابطه عل  ن یثابت کند که ب  دی با  گذارمه یب ✓

را جبران   یباشد؛ بلکه تنها خسارت  ی نم  گذارمهیمسئول جبران هرگونه خسارت وارده به ب  گرمهیب  رایبوده است. ز  مهیبموضوع 

 . وارد آمده باشد مهیبضوع وقوع حادثه مو جهیدر نت مایخواهد کرد که مستق

و    تیموجود  د یبا  گذارمه ی نامه بوده است. بمهیشده در بنییارزش تع  یداشته و دارا  تیدر زمان وقوع حادثه موجود  مهیموردب ✓

در زمان وقوع حادثه    مهیموردب  ءیارزش ش  ای وجود    ل یدل  ییبه تنها   مهیصدور ب  رایرا در لحظه حادثه اثبات کند. ز  مهیارزش موردب

 گذار مهیهمچنان بر عهده ب  فیتکل  نیکرده باشد، ا  دییرا تأ   مهیوجود و ارزش موردب  نامهمه یصدور ب  مهنگا  گرمه یاگر ب  ی. حتستین

 . شده باشد جادیا یرییتغ مهیوجود موردب ایدر ارزش  گرمهیب دییو تأ تی ممکن است بعد از رؤ رای، زاست

تواند  ینم  یکس  بیترت  نینفع مال باشد. به ا  یکه ذ  استخسارت    افتی محق به در  یاصل، کس  نی اساس ابری: ا مهیاصل نفع ب - ۳

باشد    یکس  د یبا  گذارمه یاصل، شخص ب  نی. بر اساس ادینما   افتیکند و در صورت وقوع حادثه غرامت در   مهیرا ب  یگریاموال شخص د

از سالم ماندن    گذارمهیکه ب  شودیواقع م  ی اصل زمان  ن یشود. در واقع ا  ی مال   ان یاتفاق دچار ز  نیکه در صورت ورود خسارت، از ا

گذار باید در  باشد. بنابراین بیمه گذارمهیب یبرا انیموجب ضرر و ز شده، مه ینفع حاصل کند و در معرض خطر قرارگرفتن ب مهیموردب

 . نکند زشده برونفع بوده و عالقمند باشد که خطر بیمه یموضوع بیمه ذبقاء 

هستند: راهن و مرتهن، موجر و   ریپذمهیبنفع یدارا زین  ریو اشخاص ز ستیتنها به مالکان منحصر ن یامهیذکر است که نفع ب انیشا

 . کارفرما و  طلبکار م، یو ق یو وص نیام ، یقانون نیمستأجر، مسئول
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از موارد، علت    یاریپردازد. در بس  یخسارت در اسرع وقت م  افتیدر  یبرا  گذارمهیب  ل یبه تما  ینیجانش  اصلی:  نیجانشاصل    -۴

 گر مهیب  ، یاز نظر قانون  ط،یشرا  نیدهد. در ایرخ م  گریاست که از جانب اشخاص د  یریتقص  ای   یوقوع خسارت، کوتاه   ای بروز حادثه  

  ی هامواقع شرکت  ن یدر ا  گذار،مهیب  یراحت  یآن طلب شود. اما برا  نهیخسارت، هز  هاز واردکنند  د یو با  ستیمسئول پرداخت خسارت ن

 . کنندیم  افتیاو خسارت را از واردکننده آن در نیعنوان جانشپردازند و خود بهیم گذارمه یخسارت وارده را به ب مهیب

وجود داشته باشد. تعدد    مهیچند قرارداد ب  ء،یش  كی  مهیب  یمعناست که برا  نیبه ا  مهیب  تعدد  :( مهیاصل مشارکت )تعدد ب  - ۵

 : بر خالف اصل غرامت باشد تواندیبرقرار باشد، م ریز طیکه شرا یشود و در صورت ینم مهیب یلزوما باعث باطل شدن قراردادها مه،یب

  یگرهامهیبه ب  ییدارا  كی  مهیب  یتواند برا  یم   گذارمه یب  كی باشد؛    شتریب  شدهمهیب  ء یش  یاز ارزش واقع  شده،مهیمبالغ ب  جمع ✓

 .نباشد شتریب ییاز ارزش آن دارا شدهمهیمراجعه کند، البته به شرط آنکه جمع مبالغ ب یمتعد

باشند،    ییدارا  كینفع    یذ  ی که افراد مختلف  ینفر باشد. در صورت  كیها  نامهمهیبرد( از همه بیکه نفع م  یمنتفع )کس  شخص ✓

که در آن زمان    یتوجه داشت که در صورت بروز حادثه، تنها شخص د ی. اما با کند آن اقدام  مهی تواند نسبت به بیاز آنها م كیهر 

 .افت خسارت استینفع بوده است محق به دریذ

  یباشد، اشکال  شده مهیب  یدر مقابل خطرات مختلف  ، ییدارا  كی که    یباشد. در صورت  کسان یها  نامهمهیدر همه ب  شدهمهیب  یخطرها ✓

 . ستین مهیمتوجه قرارداد ب

از مطرح شدن آن در دادگاه،    ،ی از نظر فن  ژه یوبه  گذار،مه ی و ب  گرمهیب  نیب  یهرگونه اختالف و مشکل  بروزی:  اصل داور  - ۶ قبل 

خواهد داشت؛    ی را در پ   یفوائد  گذارمهیب  یو هم برا  گرمه یب  یکار هم برا  ن یشود. ایسازش و توافق حل و فصل م  قیاز طر  حاًیترج

از جهت لطمه نخوردن به اعتبار و حسن   گرمه یب  یمداوم و برا  یهای ریگیو رها شدن از پ   وقتدر    ییجوبه خاطر صرفه   گذارمه یب  یبرا

 . گری شهرت و مسائل د

خسارت،    جادیپس از انعقاد قرارداد و در هنگام بروز حادثه و ا  گذارمهیو ب  گرمهیب  یصورت است که وقت  نیبه ا  یوکار اصل داورساز

.  نندیگزیرا به عنوان سر داور برم   یدو، نفر سوم  ن یکنند و ایداور انتخاب م   ك یبا هم به توافق نرسند، هر کدام    ی بر سر موضوع 

به   نیاز طرف یکیاگر  ،یپس از داور یحت تیاالجرا است. اما در نهاالزم  نیطرف یسه نفره برا اتیه نیا یریگی رأ  ومذاکرات  جهینت

 . کند یریگیو دادگاه پ  صالحیمراجع ذ قیتواند آن را از طریحکم صادره اعتراض داشته باشد، م

وجود داشته باشد.    میمستق  یرابطه علت و معلول   شدهمه یشده و خطر بجادیخسارت ا  نیب  دی اصل با  نیا  در: کیاصل علت نزد - ۷

  نیبرود ا  نیبسوزد و از ب  شدهمهیاز اموال ب  یقسمت  یسوزمثال اگر هنگام آتش  ی. براستین  میمستقریغ   یهامسئول خسارت  گرمه یب

در   ی تعهد یآتش سوز مهیبرود ب نیاگر اموال شخص در اثر وقوع زلزله از ب اما قابل جبران است.  ی سوزآتش مهیب قیخسارت از طر

 .قبال جبران خسارت ندارد

  یی ها خسارت   یسازد تا پاسخگویرا قادر م  گربیمه  ،ییاتکا  مهیاست. ب  سكیر  یجهان  عیتوزمفهوم  به  ییاتکا  مهیبیی:  اصل اتکا  - ۸

  یکند. ولیم یآورسهام خود جمع یهمگون را برا ی هاسك یر مهی. شرکت بونددیپ یباشد که در طول زمان اعتبار قرارداد به وقوع م

  یشرکت تعادل مال   ن یکند که ایکمك م   یی داده شود، وجود قرارداد اتکا  صیتشخ  ینگهدار  تیها مازاد بر ظرفسكیر  نیاگر مجموع ا

 . وارده را به موقع پرداخت کند یهاارائه و خسارت  یبهتر سی سرو شیخو انیدهد تا به مشتریخود را حفظ کند و به او اجازه م

ز  گرمهیب  یی اتکا   گرمه یب را در مقابل  با وقوع خسارت  یمال   نیسنگ  یهاانیواگذارنده  است  کث  ا ی بزرگ    یهاکه ممکن    یریتعداد 

  مهیب :ست ازا عبارت  ییاتکا مهیب قتیکند. در حقیم  ت یزمان محدود وارد شوند، حما كیخسارت در ابعاد کوچك و متوسط که در  

 یسکیر مهیقرارداد ب  نیب یارتباط ،یکرده است. البته الزم است اشاره شود که از نظر حقوق مهیواگذارنده آن را ب گرمهیکه ب یسکیر

بندند وجود ندارد و در واقع دو  یم  یی اتکا  گرمهیواگذارنده و ب  گرمهیکه ب  یامه یکنند با قرارداد بیمنعقد م   گرمهیو ب  گذارمهیکه ب

 .شودیجداگانه محسوب م راردادق
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 فصل سوم: انواع بیمه و فروش آن 

 

 انواع بیمه
 ند: شوفکیك میبه شرح جدول ذیل ت با ذکر برخی از انواع آن ی متعدد و متنوع است اما به سه دسته کل اریبس مهیانواع ب

 بیمه اشخاص بیمه اموال  بیمه مسئولیت

 عمر ) شخص ثالث و بدنه(  خودرو کارفرما در قبال کارکنان  تیمسئول

 حادثه  سوزی آتش راپزشکان یپزشکان و پ ی احرفه تیمسئول

  –ها مارستانیب یو مسئوالن فن رانیمد  یمدن  تیمسئول

 ها ها و درمانگاهكینکلی
 درمان  مهندسی 

  ت یاز سرا  یمجاور ناش  گانیدر مقابل همسا  تیمسئول

 و انفجار  یسوزآتش
  )صادرات، واردات، ترانزیت و داخلی(   حمل و نقل کاال

 

اشخاص   یکه مربوط به جان و سالمت  یامه یمشخص است، هرگونه ب  هامه ی دسته از ب  نیطور که از نام اهمان  : الف( بیمه اشخاص

  زیاشخاص ن  یهانامهمه یب  نیتری. اصلشودیاشخاص محسوب م  مهیرا پوشش بدهد ب  یو جسم  یبدن   یهاباشد و پرداخت خسارت 

مدت    یمراقبت طوالن  مهیب  ، یار افتادگاز ک  مهیمثل ب  ییهامه ی(. البته بیلیتکم  مهیدرمان )ب  مهیحادثه و ب  مهیعمر، ب  مهیعبارتند از: ب

 . اشخاص هستند مهیب  ینوع به زین ی مسافرت مهیو ب

  نامه مهیب  نی. ادهندیرا پوشش م  شدهمهیافراد ب  یهاییوارد شده به اموال و دارا  ی هااموال، خسارت   یهانامهمهیبب( بیمه اموال:  

  ی ها خسارت ریهوا و ساوسرقت، آب ل،یس ،یسوزهستند و معموال آتش یعیطب یایاز حوادث و بال ی ناش یهاخسارات  یبرا یپوشش

 . کنندیکارخانه شما را جبران م  ای  نیا ماشیو خارج از کنترل به خانه  یاحادثه

 ت،یمسئول نامه مهیب كیاست.  تیمسئول مهیمشاغل، ب یمخصوصا برا ها مهیب نیتریو کاربرد نیاز مهمتر ی کی  ج( بیمه مسئولیت:

برساند،    بیآس  شانیهاییکه ممکن است به افراد و دارا  یرعمدیاز حوادث غ   ی خسارت ناش  یوکارتان در برابر ادعاهااز شما و کسب

مسئول آن شناخته   شدهمه یکه شخص ب  دهد یرا پوشش م  یی هاو پرداخت  یقانون  یهانه یهز  تیمسئول  مهی. درواقع بکندیم  یبانیپشت

 نخواهند بود. مهیب نیا یهاشامل پوشش یفریک بیو تعق یقرارداد یهات یمسئول ،ی. البته خسارت عمدشودیم

 که عبارتند از: کنند یعرضه م تیو برحسب موقع یطیدر شرا  را هم یگریخاص د یهامهیب ،مهیب یهاشرکت

o ی بانک یهاوام مهیب 

o پول در صندوق مه یب 

o شترمرغ  مهیب 

o اسب  مهیب 

o انواع شناورها  تیبدنه و مسئول  یهامه یب 

o کوپتر یو هل  هامایهواپ  تیبدنه و مسئول نامهمه یب 

o فساد کاال در سردخانه مهیب  

o ی حقوق یهانهیهز مه یب 

 

 نامه موارد مطرح در بیمه 

 : و روشن قید شود قیبه صورت کامال دق رینامه باید موارد زبیمه  در

 مهیانعقاد قرارداد ب تاریخ ▪
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 گذارگر و بیمهو مشخصات بیمه نام ▪

 بیمه  موضوع ▪

 که باعث عقد قرارداد بیمه شده است ییا خطر سكیر ▪

 نامه مه یشروع و خاتمه ب خیتار ▪

 بیمه و روش پرداخت آنحق  زانیم ▪

 گر درصورت وقوع حادثهتعهدات بیمه  میزان ▪

 

 مهی ب یهاشبکه فروش در شرکت

 .شده است لیتشک مهیب یتورهایگیو اگر ندهیاز کارگزار، نما مهیشبکه فروش ب رانیا در

کارمزد    افت یدر  یدر ازا  ها مه یها و با شناخت از انواع بو خدمات شرکت  طیاز شرا  یکه با آگاه   یکس :مهی کارگزار ب  قیاز طر  فروش

و   یاقتصاد  طیو شرا  ازیاست که ابتدا ن  نیکارگزار ا  فهیرا به عهده دارد. در واقع وظ  مهینقش واسطه در فروش ب  مه،یب  یهااز شرکت 

به    یرا بررس  گزارمهیب  یمال با توجه  ب  ی اطالعاتکند و سپس  اخت  گزارمه ی که  بهتر  یو  اریدر  برا   مهیب  نیقرار داده است،   ی و  یرا 

  ی هامه یب  انیرا از م  مهیب  نیبتواند بهتر  گزارمهیاطالعات از ب  افتیبه روز باشد تا پس از در  د ی. اطالعات کارگزار باکندیم  یداریخر

الزم را   یهامشاوره مهیب یهاسارت از شرکتخ افتیکارگزار موظف است در خصوص در نیدهد. همچن شنهادیپ  گزارمه یموجود به ب

آنجا که کارگزار نقش واسطه دارد  از گرید ی. از سوردیآن را به عهده گ یهای ریگیکرده و تا زمان وصول خسارت پ  هی ارا گزارمه یبه ب

تعهد ندارد بلکه نسبت    گزارمه ی تنها نسبت به ب  جهیدر ارتباط است و در نت  یو هم مشتر  مهیب  یها هم شرکت  یعنیبا هر دو سمت  

را که   یکار  یهاموظف است تا گزارش  یراستا و  نیبه آن عمل کند. در هم  دیاست که با  یتعهدات  یدارا  زین  مهیب  یهابه شرکت 

 . کند  م یعوامل تقد نیو در زمان مقرر به ا هیانتظار دارند، ته یاز و مهیناظران ب ای و  مهیب یهاشرکت

است که    نیبا کارگزار در ا  مهیب ندهیرا دارد. تفاوت نما  مهینقش واسطه در فروش ب  زین  مهیب  ندهینما :مهیب  ندهینما   ق یاز طر  فروش

داشته باشد.    مهیفروش ب  مه،یشرکت ب  نیچند  یزمان براهم  تواندینقش واسطه را دارد و نم  مهیشرکت ب  كی  یتنها برا  ندهینما

و    مهیهمان شرکت ب  یو تنها برا  ژه یطرف قرارداد، به طور و  مهیاز مراجع مربوطه و شرکت ب   یرسم  یبا اخذ مجوزها  مهیب  ندگانینما

  ندگان ی. نماکنندیم  افت یطرف قرارداد در  گرمهیاز ب  ز یو کارمزد خود را ن  کنند یمختلف م   ی هامه یآن اقدام به فروش ب  نیتحت قوان

 گزار مهیب  اریرا به صورت کامل و شفاف در اخت  کنندیم  هیکه ارا  ییهامه یموظف هستند تا اطالعات و خدمات مربوط به انواع ب  مهیب

 .کنند هیارا گزارمهیالزم را به ب یهاقرار دهند و مشاوره

  نیاز ا  یک یاست و    ی هیبد  یامر   ینترنتیجوامع مدرن استفاده از خدمات ا  در  :مهیب  )انبوهه(  توریگیبه کمک اگر  نی آنال  فروش

که    است  یابرنامه  ای و    تی( وبساAggregator)  توریگیاگر  .انواع محصوالت است  با واسطه یا بی واسطه  و فروش  عرضهخدمات  

 مشتریان  یبرا  نیآنال  یریگو نرخ   سهیامکان مقا  تا  دهدمی  شینما  گریکدی  کنار  دررا    مشابه  محصوالت  و  برندها   ها،از شرکت   ایانبوهه 

 . شودفراهم 

 

 

 
 

 موفق و سربلند باشید 
 مدرییت سرماهی انسانی شرکت بیمه البرز 


