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 استعالم نرخ حق بیمه در قراردادهای عمر و حوادث گروهی  : موضوع

 مدیران کل محترم استان ها  : مخاطبین

با هدف تسریع در ارایه خدمات به بیمه گذاران محترم و در نتیجه جذب پرتفوی آنان در کوتاه ترین زمان ممکن، به استحضار  
می رساند ارایه نرخ حق بیمه در قراردادهای عمر و حوادث گروهی به صورت کامال هوشمند از طریق منوی مذاکره در سیستم  

ثر تخفیف ممکنه براساس تعداد بیمه شدگان( برای تمامی کاربران امکان پذیر می  های جامع عمر و حوادث )با اعمال حداک
باشد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید در زمان اعالم نرخ حق بیمه هر یک از قراردادهای فوق الذکر به بیمه گذاران مربوطه  

بیمه گذاران محترم اعالم گردد. همچنین در  ، استعالم الزم از طریق سیستم های نرم افزاری صورت پذیرفته و مراتب به 

  ، حوادث  و عمر  جامع  افزاری نرم  های  سیستم طریق از  صورت وجود هرگونه ابهام برای انجام مذاکره و اعالم حق بیمه 
 : باشد می  کاربران برداری  بهره قابل  زیر شده تعیین مسیرهای  از مذکور  های   سیستم کاربری راهنمای 

   کاربری سیستم جامع عمر :مسیر دریافت راهنمای  .1

راهنمای کاربری    /سیستم جامع عمر    /آموزش نرم افزارهای کاربردی    /انتخاب آیکون آرشیو فایل    /پورتال داخلی شرکت  
 دانلود فایل مربوطه  /سیستم جامع عمر  

   مسیر دریافت راهنمای کاربری سیستم جامع حوادث : .2

 دانلود فایل مربوطه  /انتخاب آیکون راهنمای کاربری   /ورود به نرم افزار سیستم جامع حوادث  

الزم به بیان است مطابق هماهنگی های صورت پذیرفته ، با هدف ارایه بهترین نرخ و شرایط ممکنه و پاسخگویی صحیح به  
ه فنی  مناقصات بیمه ای آن دسته از بیمه گذاران که در اسناد مناقصه خود درخواست پوشش های بیمه ای در چندین رشت

مختلف را داشته باشند ، ضروری است مراتب در اسرع وقت از طریق مدیریت محترم بازاریابی و مطالعات بازار استعالم تا با  
سازوکار پیش بینی شده ، بهترین نرخ و شرایط ممکن در کوتاه ترین زمان برای تجمیع امور بیمه ای بیمه گذاران ، تهیه و  

  ابالغ گردد.

 : امضاءکنندگان

 حـوزه معاونـت فـنی 


