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مدیران محترم کل استانها 
موضوع بخشنامه : افزایش ١٠٠ درصدی اختیارات کارشناسی بازدید اولیه در رشته بدنه 

باسالم 
عنایت به موضوع نوسان       احتراماً ضمن تقدیر و تشکر از اشتراک مساعی که می فرمائید ، به استحضار میرساند با 
ارزش خودروها و پیگیریهای شعب و شبکه نمایندگی در خصوص افزایش اختیارات کارشناسی بازدید اولیه ، به 
منظور تسهیل فرآیند صدور و تمدید بیمه نامه های بدنه و ارائه خدمات مطلوب و بهینه به جامعه بیمه گزاران محترم 

اولیه کلیه کارشناسان محترم شرکت                      شرکت ، از تاریخ ابالغ این بخشنامه تا اطالع ثانوی ، اختیارات کارشناسی بازدید 
ریال و  نمایندگان ) به میزان ١٠٠ % ( با رعایت حداقل سقف کارشناسی ٤/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠  ( اعم از همکاران و شبکه 
حداکثر ٦٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال) افزایش می یابد . خواهشمند است ضمن ابالغ مراتب به کلیه واحدهای اجرایی و 
این فرصت در راستای توسعه بازار رشته بدنه بهره  شبکه نمایندگان زیر مجموعه و نظارت بر حسن اجرای آن ، از 

برداری الزم معمول گردد . 
                                                                                                                  با احترام 

                                                                                                                     حــوزه معـاونت فنـی
                                                                                                                     

رونوشت : 
جناب آقای دکتر رضایی مدیر عامل محترم شرکت جهت استحضار و رهنمود مقتضی  -۱

جناب آقای محمدی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع جهت استحضار  -۲
جناب آقای طبیعی نژاد معاون محترم حقوقی و هماهنگی امور استانها ، شعب و نمایندگی ها  جهت استحضار  -۳

جناب آقای اسماعیلی معاون محترم برنامه ریزی و نوآوری جهت استحضار  -۴
جناب آقای برزویی مدیر کل محترم حراست جهت استحضار  -۵

جناب آقای شریفی مدیر کل محترم حسابرسی و بازرسی جهت استحضار  -۶
جناب آقای فتاحیانی مدیرکل محترم فناوری اطالعات و آمار ، پیرو هماهنگی انجام شده با حوزه کارشناسی آن مدیریت جهت  انجام تعاریف  -۷

الزم در سیستم نرم افزاری صدور بدنه     
جناب آقای سادات میر مدیر کل محترم روابط عمومی و امور بین الملل جهت درج مراتب در پورتال    -۸

   


