
ش ش :۲۴۴۰۲۲۱۸

۱۴۰۱/۰۵/۰۲ تاریخ:

۱۴۰۱/۳۵۲۷۸۰ شماره:
                  

پیوست:     دارد

بسمه تعالی
مدیران کل محترم استانها و شعب سراسر کشور

باسالم و احترام
          نظر به اهمیت افزایش ضریب نفوذ بیمه های بدنه اتومبیل و بمنظور ایجاد تسهیل در شرایط حفظ و جذب بیمه گزاران محترم ، 
طرح ویژه تخفیف جهت جذب بیمه گزاران گروهی ، بشرح پیوست بحضور ارسال می گردد . شایسته است در راستای ایجاد تحول در فروش 
و بهره مندی حداکثری از مزایای پیش بینی شده ، ضمن رعایت شرایط ذیل الذکر ، نسبت به  اطالع رسانی الزم به شبکه نمایندگان اقدام و 

موضوع افزایش ضریب نفوذ بیمه های بدنه را بصورت جد پیگیری فرمایند .
برگزاری جلسات توجیهی با حضور نمایندگان تابعه ، شناسایی گروه های هدف و برنامه ریزی جهت جذب حداکثری بیمه گزاران. -۱

انجام مذاکره با بیمه گزاران و انعقاد قرارداد با ایشان( فرم قرارداد به تایید طرف قرارداد ، مسئول واحد صدور و مسئولین  شعبه  -۲
مربوطه رسیده باشد )

متون پیش بینی شده جهت انعقاد قرارداد پیوست میباشد ( قرارداد الف جهت طرح تخفیف ۱۰ درصدی مندرج در ردیف ۱ جدول  

- قرارداد ب جهت طرح های مندرج در ردیفهای  ۲، ۳ و ۴ جدول ) .
ارسال مستندات ( درخواست مسئول واحد صدور ، فرم قرارداد تأیید شده ) از جانب شعبه (با تایید مدیر استان مربوطه ) به این  -۳

مدیریت جهت ایجاد دسترسیهای الزم در سیستم صدور تحت وب .
اعمال نظارت مستمر توسط مسئولین محترم استان ها بر فرآیند اجرای طرح ، کنترل و بررسی مستندات بایگانی و معرفی نامه های  -۴
مربوطه جهت مطابقت با مفاد مجوزهای اعطایی و اعالم نتایج مغایرتهای احتمالی به این مدیریت در راستای بازنگری و مسدود سازی 

دسترسیهای اعطایی . 
نمونه معرفینامه مربوط به قرارداد ، بپیوست ارایه میگردد . 

درخاتمه آمادگی این مدیریت جهت دریافت دیدگاهها و نظرات فنی کارشناسان محترم شرکت درراستای ارتقاء سطوح خدمت رسانی در این 
رشته بیمه ای ، اعالم میگردد .    

                                                                                        با تجدید احترام
                                                                                 مدیریت بیمه های اتومبیل

رونوشت :
۱-جناب آقای صفرزاده معاون محترم فنی ، پیرو جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ و موافقت 

جنابعالی جهت استحضار .
۲-جناب آقای خدامی معاون محترم حقوقی و هماهنگی امور استانها و شعب و نمایندگی ها 

جهت استحضار .
۳-جناب آقای جنگ آرا مدیر کل محترم اداره کل حراست جهت استحضار .
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۴-جناب آقای زارع مدیر کل محترم حسابرسی و بازرسی جهت استحضار . 


