
 

 

 

 

 

 اداسُ هشکضی ثیوِ ّبی اًذٍختِ سبص ٍ تطکیل سشهبیِ ضشکت ثیوِ سبهبى)سْبهی ػبم(

 اػغبی کذ سسوی ًوبیٌذگی فشٍش

 ٍ کْي تشیي غٌؼت هبلی ٍ خذهبتی ایشاى ٍ جْبىدس قَی تشیي،اهي تشیي 

 تطکیل سشهبیِ ٍ ػوش( ) ثب تبکیذ ثش ثیوِ صًذگی،

 اسالهی ایشاى()تحت ًظبست سسوی ثیوِ هشکضی جوَْسی 

 ِ هٌذاى ثِ اهش فشٍش ٍ ثبصاسیبثی:قبثل تَجِ ػالق

 ػول هی آٍسد.ِ ثیوِ دػَت ث اص ضوب ثشای اخز ًوبیٌذگی سسوی فشٍشضشکت ثیوِ سبهبى 

 ضشایظ اػغبی سسوی ًوبیٌذگی فشٍش:

 ثجت ًبم اص عشیق سشٍیس پیبم کَتبُ ٍ اسسبل سصٍهِ  (1

 قجَلی دس هػبحجِ (2

 ثیوِ ص داًگزساًذى دٍسُ تخػػی  (3

 قجَلی دس آصهَى (4

 )تَسظ ًَاثغ فشٍش ضشکت ثیوِ سبهبى( گزساًذى دٍسُ تخػػی فشٍش ٍ ثبصاسیبثی ثیوِ (5

 

 

 



 

 

 هضایبی اخز ًوبیٌذگی اص ضشکت ثیوِ سبهبى:

 اػغبی کذ سسوی اص ّوبى سٍص اٍل  (1

 اػغبی پشٍاًِ ًوبیٌذگی سسوی فشٍش (2

 دسج سبثقِ سسوی فشٍش دس سغَح هلی ٍ ثیي الوللی (3

 (MDRT)ًَاثغ فشٍش دًیب ثشای دسیبفت هذسک ثیي الوللیآهبدگی  (4

پطتیجبًی هتخػػبى ٍ فشٍضٌذگبى حشفِ ای ثیي الوللی ٍ اػضبی ًَاثغ فشٍش ثْشُ گیشی اص آهَصش، هطبٍسُ ٍ  (5

 MDRT))دس دًیب

 اػغبی گَاّیٌبهِ سسوی دٍسُ آهَصضی  اص ضشکت ثیوِ سبهبى (6

 اهکبى ثْشُ گیشی اص دفتش سایگبى ٍ اهکبًبت آى (7

 )ثِ غالح دیذ خَدتبى(بًِ ٍ هجضاغَست جذاگِ اصی ٍ تبسیس دفتش ثیوِ ثاهکبى ساُ اًذ (8

 اهکبى تطکیل تین فشٍش (9

 هشتجِ ٍ جبیگبُ ضوب دس سغَح هلی ٍ ثیي الوللی اهکبى سضذ ٍ استقبی دسجِ، (11

 هتٌبست ثب دسجِ ٍ هشتجِ ضوببى سضذ ٍ استقبی هیضاى دسآهذ ضوب اهک (11

 آضٌبیی ثب غٌؼت ثیوِ:

 دس کطَس ضشٍع ثِ فؼبلیت کشدُ است.ثب تبسیس ثیوِ ایشاى  1314اص سبل غٌؼت ثیوِ 

سقیت خَد پیطگگبم دس غگٌؼت ثیوگِ     24ثِ تبسیس ضذُ است ٍ ًسجت  1383ضشکت سْبهی ثیوِ سبهبى ًیض اص سبل 

 ػوش ٍ تطکیل سشهبیِ هی ثبضذ.

 کطگَس  ثیوگِ اتکگبیی   ّوچٌیي بلیت هی کٌٌذ.فؼتوبهی ضشکت ّبی ثیوِ ای تحت ًظبست هستقین ثیوِ هشکضی ایشاى 

ی ثیوِ ای دس داخل ٍ خگبسج  ضبهي ػلوکشد ٍ تؼْذات ضشکت ّبٍ ثیوِ اتکبیی ثیي الولل آسیب قبسُ ثیوِ اتکبیی  ایشاى،

 هی ثبضٌذ.کطَس 

 .ثَسس ٍ ثیوِ اضبسُ کشد هی ضَد هی تَاى ثِ ثبًک،آى اص غٌبیغ هبلی ّش کطَس کِ ثبػث سضذ اقتػبدی 

ثگبقی هبًگذى دس قلگِ    ّش کطَسی ثشای سضذ ٍ ّوچٌیي ثشای  دًیب است.ٍ خذهبتی قَی تشیي غٌؼت هبلی  ،ثیوِغٌؼت 

 ایي غٌؼت دس حگَصُ حظگو ٍ هشاقجگت اص اهگَال،     ًیبص ثِ ایي غٌؼت پش قذست داسد.ّبی اقتػبدی، اجتوبػی ٍ فشٌّگی 

 ثبصسگبًبى ٍ حتی دٍلت ّب فؼبلیت هی کٌذ. بى،تَلیذ کٌٌذگ، ضشکت ّب، ثٌگبّْبی اقتػبدی، هسئَلیت افشاد اضخبظ ٍ

هشاقت سگشهبیِ ّگبی افگشاد حقیقگی ٍ      اضخبظ ٍ هسئَلیت، صهیٌِ اهَال، 3ایي غٌؼت دس ّوبًغَس کِ دس ثبال رکش ضذ 

 حقَقی هی ثبضذ ٍ ّوچٌیي دٍس اًذیطبًِ ثِ سغح سفبُ جبهؼِ ًیض هی ًگشد.



 

 

ٍ دیگگش الصم  آساهص خیبل سا ثِ خَد ّذیِ هی کٌذ  آسبیص ٍ ٌیت،اه ّش فشدی )حقیقی یب حقَقی( ثب ثیوِ کشدى خَد،

 ثبضذ.داسایی ّبی خَد و حظًیست کِ ًگشاى 

هی تَاًیذ ثِ سبیت ثیوِ هشکگضی   )دس هَسد ثیوِ ػوش ٍ سشهبیِ گزاسی ٍ ّوچٌیي جبیگبُ آى دس ایشاى(شتطثشای کست اعالػبت ثی

 .هشاجؼِ فشهبییذهبى بایشاى ٍ ّوچٌیي سبیت ثیوِ س

سسگوی   ًوبیٌگذگی  هَفقیت دس هػبحجِ ٍ آصهَى ّبی ػولی ٍ کتجگی،  دٍسُ آهَصضی،هتقبضیبى هحتشم پس اص گزساًذى 

 آهذُ است.ریل تَضیح هختػشی اص ثیوِ ًبهِ دس  اخز کشدُ ٍ ضشٍع ثِ فؼبلیت هی ًوبیٌذ.ثیوِ ّبی صًذگی سا 

 :(سٍیکشد ثیوِ ػوش ٍ تطکیل سشهبیِ ثب)آضٌبیی ثب ثیوِ ّبی صًذگی 

  ثگَدُ   ٍسیبسی  ، اجتوبػی ، اقتػبدی جسوی  ًیبصّبی تأهیي  دًجبل  ثِ  ثِ عَس غشیضی  اًسبًی  جَاهغ  اص آغبص پیذایص  اًسبى

  جَاهگغ  ثگب ًیبصّگبی    هتٌبسگت   ٍ اثتکگبسی   هتظگبٍت   عشحْبی  ثب اسائِ  ثیوِ  ضشکتْبی  کِ  ًیبص ثَدُ  ّویي  ثِ  تَجِ . ثب است

ّب  اقتػبد خبًَادُ ، ضیشاصُسًبگَا  ثشٍص حبدثِ  ذ تب دس صهبىثشآهذً  ٍ اقتػبدی  هبلی  ثجبت  غشیضُ  ٍ تسْیل  تأهیي  دسپی  بًیاًس

هٌگذ ضگًَذ.    ثْگشُ   اقتػگبدی   تگأهیي   ایي  ثتَاًٌذ اص هضایبی  دیذُ  ٍ یب حبدثِ  هتَفی  ضخع  ثِ  ًپبضذ ٍ افشاد ٍاثستِ  اص ّن

 :کشد  ثٌذی  صیشعجقِ  ضشح  ثِ  َاىت سا هی  ٍ تکبهل  اص پیطشفت  ای ثب ّش دسجِ  ثطشی  جَاهغ  دس اغلت  خبًَادُ  ًیبصّبی

   .آير خاوًادٌ وان  ازفًت  پس خاوًادٌ  يك افراد براي  ي مشخص  معيه  درآمذي تأميه

  . بازوشستگيي   ، پيري از كارافتادگي  ايام  براي  ي مشخص  معيه  درآمذي  تأميه

ُ   تگأهیي   هیگضاى   سگٌجص   ثگشای   ضگذُ   ضٌبختِ  اص ضبخػْبی  یکی ( ، دسهبًی حبدثِ، )ػوش اضخبظ  ّبی ثیوِ   هگشدم   ٍ سفگب

دس   ٍ اػتوگبد ثیطگتشی    ثگب اعویٌگبى   ثشخَسداسًذ  تأهیي  خَد اص ایي فشاخَس ًیبص  ثِ  افشاد آى  کِ  کطَسّبیی ٍ  کطَسّبست

 ًوبیٌذ.  هی  هطبسکت  خَیص  جبهؼِ  ٍ گستشش  تَسؼِ  سیضی  ثشًبهِ

 هضایبی ثیوِ ًبهِ فَق:

 سشهبیِ گزاسی پس اًذاص)حق ثیوِ(   (1

 .سَد هشکت کِ ثِ پس اًذاص)حق ثیوِ( تؼلق هی گیشد (2

 صٍد تش اص هَػذ سي ثبصًطستگیتوشی هسپشداخت  (3

 حقَق ثیکبسی (4

 دائن(هَقت ٍ  کلی، ،غشاهت اص کبس افتبدگی)جضئی (5

 (دائنکلی، هَقت ٍ  ،جضئی)پشداخت هستوشی دس صهبى اص کبس افتبدگی  (6

 خبظ ثیوبسیْبی پشداخت ّضیٌِ دسهبى (7



 

 

 ٍام (8

 کبست اػتجبسی (9

+ سَد تضویٌی هشکجی کِ ثِ پس اًگذاص  اًذاص+ هجلغ پس اًذاص ضذُ ثشاثش هیضاى پس  111غشاهت فَت هؼبدل ) پَضص صًذگی  (11

د تَهبى ثشای خگبًَادُ تحگت تکظگل ثیوگِ ضگذُ پگس اص       هیلیبس1تب خت سشهبیِ پس اص ِ غَست سٍص ضوبس تؼلق گشفتِ است؛ پشداث

 (فَت

 پَضص جْبًی  (11

 ٍ ... ضوبًتی ٍثیقِ ثشای گشفتي ٍام،ٌذیت ضوبًت ًبهِ  هبلی قشاس داد س  (12

13) ... ٍ 

 :جايگاٌ ي اعتبار اجتماعي ومايىذگان فريش خذمات بيمٍ

بثی ٍ لگزا افگشادی کگِ توبیگل ثگِ ثبصاسیگ      غٌؼت هبلی ّش کطَسی هحسَة هی ضَد ًجبیی کِ ایي غٌؼت قَی تشیي اص آ

دس تخػع ٍ حشفِ ای دس ایي اهش ثبضگٌذ،  ه ،هطبٍساًی دلسَص ثبیذ افشادی هتؼْذ ثِ هشدم،فشٍش دس ایي غٌؼت سا داسًذ 

ئِ دادى ػلت اساِ ثیوِ ای ث ضشکت ّبی .آى ًظؼی ثجشًذ ٍ هیلیًَی  فَق الؼبدُ صایی هذآذ اص دسغیش ایي غَست ًوی تَاًٌ

دس داسای اػتجگبس ثگبالتشی    بیغ هگبلی دیگگش  ًسجت ثِ غگٌ م هی ضًَذ، ، اهٌیت ٍ آساهص هشدخذهبتی کِ هٌجش ثِ آسبیص

ي خذهبت ثگِ هگشدم فؼبلیگت  هگی     ، هؼشفی ٍ فشٍش ایایي غٌؼت دس صهیٌِ ثبصاسیبثیٍ افشادی کِ دس هی ثبضٌذ  جبهؼِ 

 داس ّستٌذ.خَسدس ًضد هشدم ثشی  فَق الؼبدُ اػتجبس اص ضبى اجتوبػی ثبال ٍکٌٌذ 

 :بىدس هقبیسِ ثب پضضکػوش ٍ تطکیل سشهبیِ فشٍش ثیوِ جبیگبُ اجتوبػی ًوبیٌذگبى 

ًوبیٌگذگبى فگشٍش    داسای ضبى اجتوبػی ثبالیی دس جبهؼِ هی ثبضذ،ی حبفو جبى اًسبى ّبست ٍ ثِ ایي دلیل اگش پضضک

جبى، هبل ٍ صًذگی، آثشٍ ٍ حتی ًگبهَس ٍ  ثب هؼشفی خذهبت ثیوِ ثِ هشدم، حبفو )ػوش ٍ تطکیل سشهبیِ( غٌؼت ثیوِ 

دٌّذ، ثِ ّویي دلیل است کِ اص ضبى اجتوبػی ثبال ٍ  ًبثَدی ٍ فقش ًجبت هی ّستٌذ ٍجبهؼِ سا اص اًحغبط،خبًَادُ آًبى 

 .ى ًیض ثشخَسداس خَاٌّذ ضذهؼٌَی آٍ ّوچٌیي اص اجش  ضًَذ فَق الؼبدُ ای ثش خَسداس هی

 کبسثشدی فشٍش ثیوِ: -جضئیبت دٍسُ آهَصضی تخػػی 

 سبػت81عَل هذت دٍسُ آهَصضی:

 تقسین ثٌذی عَل هذت دٍسُ آهَصضی:

 تخػػی داًص ثیوِ سبػت آهَصش 15

 سبػت آهَصش هقذهبتی فشٍش ثیوِ 15



 

 

سبػت  51ثِ گزساًذى  هجبص ،آصهًَی ثشگضاس خَاّذ ضذ کِ دس غَست قجَلی دس آصهَى سبػت اٍلیِ، 31ثؼذ اص گزساًذى 

 .خَاّیذ ثَدپشٍاًِ ًوبیٌذگی ٍ کبست پشسٌلی  کذ سسوی،آهَصش تخػػی ٍ دسیبفت 

 سبػت آهَصش تخػػی فشٍش ثیوِ 81ػٌبٍیي 

 

 هذت دٍسُ)سبػت( تبسیخ هَضَػبت هغشح ضذُ دس کبسگبُ سدیف
 

 15  صًذگیداًص فٌی ثیوِ  1

 2  سٍش ّبی ّذف گزاسی 2

 ثشًبهِ ثبصاسیبثی 3

 تحقیقبت ثبصاسیبثی

  

5 

 استجبعبت ٍ اغَل استجبعبت هَثش 4

 1اغَل هزاکشات 

 2اغَل هزاکشات 

 NLPتکٌیک ّبی 

  

 

11 

 3اغَل هزاکشات 5

 4اغَل هزاکشات

  

11 

 5  5اغَل هزاکشات 6

 (هقذهبتی)صثبى ثذى 7

 (تکویلیصثبى ثذى)

 2 
4 

 11  ضخػیت ضٌبسی 8

 11  تکیٌیک ّبی تکویلی فشٍش 9
 

 3  سٍاى ضٌبسی فشٍش 11

 3  ًحَُ تؼیي ثبصاس ّذف ٍ تحقیق ثبصاس 11
 

 



 

 

 هشاکض استبًی هَسد ًظش جْت اػغبی ًوبیٌذگی فشٍش

 ضبّشٍد –قن  -الجشص –تْشاى 

 هحذٍد هی ثبضذًوبیٌذگی اػغبی ظشفیت 

بى کِ اص عشیگق کبسضٌبسگبى ایگي اهگش     کست اعالػبت ثیطتش ٍ ثْشُ گیشی اص هطبٍسُ سایگ ثشای ثجت ًبم ٍ

 19395729832 ثگِ ضگوبسُ  هگَسد ًظگش جْگت فؼبلیگت سا      ًبم خبًَادگی ٍ ضْشًبم،  ثشگضاس خَاّذ ضذ،

 .اسسبل ًوبییذیکی صیشسصٍهِ خَد سا ثِ پست الکتشًٍهی تَاًیذ  ّوچٌیي؛ اسسبل ًوبییذ

 

ثشای ثْشُ گیشی اص هطبٍسُ  mail_eٍ یب   smsاسسبل  تزکش:

   الصم ٍ ضشٍسی هی ثبضذ سایگبى

 

  استجبط ثب هب:

تْشاى، خیبثبى ٍلیؼػش، اثتذای خیبثبى هغْشی، اثتذای خیبثبى السسگتبى،   اداسُ هشکضی ثیوِ ّبی اًذٍختِ سبص

 4ٍاحذ، 118پالک
 121-88933417-88922745 تلظي

Email samaninsurance.lifeagent@yahoo.com 

 

 

 


