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:  تجزیه چی، شهرام،   ۱۳۴۶ - سرشناسه    
:  در فروش بیمه به صنایع ستاره شوید/  عنوان و نام پدیدآور 

نویسنده شهرام تجزیه چی.
:  تهران : سخنوران،   ۱۳۹۵.   مشخصات نشر 

:   ۱۵۴ص.   مشخصات ظاهری 
   ۹78-۶00-۳8۳-۹۹۵-۳  :  شابک           

:  فیپا  وضعیت فهرست نویسی 
:  کتابنامه.  یادداشت     

:  بیمه -- ایران  موضوع         
Insurance -- Iran  :  موضوع         

:  بیمه -- ایران -- بازاریابی  موضوع         
Insurance -- Iran -- Marketing  :  موضوع          
   HG8۶۹۵/7  /۱۳۹۵ ۴د۳ت     :  رده بندی کنگره 

   ۳۶8/۹۵۵   :  رده بندی دیویی 
۴۴۹0088  :  شماره کتابشناسی ملی 

در فروش بیمه به صنایع ستاره شوید

مؤلف : شهرام  تجزیه چی

ناشر : سخنوران

چاپ و پخش: کتابسرای اهل سخن

صفحه آرا و ویراستار: کتابسرای اهل سخن

سال و نوبت چاپ : 1395  چاپ اول

شمارگان : 1000 نسخه

شابک : 978-600-383-719-5

قیمت : 35000 تومان

مرکز پخش : 09194923902 - 66001584

حق چاپ برای نویسنده محفوظ است.
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تقديم به
همسر مهربانم

كه همچون فرشتهاي هميشه در كنارم بود و 
هيچوقت نگذاشت فشار ناشي از نوشتن اين 

كتاب بر شانهام سنگيني كند

و پسر ورزشكارم
كه كمتوجهي پدرش را تحمل كرد تا اين كتاب 

به رشتهي تحرير درآيد
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برا حقوق
کلیه ى

ریســکهای دیگری میشــوند بیمه اصلــی عــالوه بــر آنچه در پوشــشهای
در مــورد نیــروی انســانی هــم وجــود دارنــد. بــرای پوشــش ایــن ریســکها 
ــود دارد. پوشــشهایی  ــه وج ــن بیمهنام ــرای ای ــی ب ــدادی پوشــش اضاف تع
بعضی  در اســت ممکــن هســتند. کلــی میشــوند معرفــی فصــل ایــن در کــه
ــوند. ــه نش ــشها ارائ ــن پوش ــزاران ای بیمهگ ــی بعض ــرای ب ــا ی ــرکتها ش
باشــد متفــاوت مختلــف جزئیــات آنهــا هــم ممکــن اســت در شــرکتهای

پوشش اضافی )کلوز( مأموریت خارج از کارگاه

کارخانهی فرغون ســازی حســن و شرکاســت. تعمیــرات مســئول آقــا اکبــر
امــروز یکــی از پرسهــا ایــراد پیــدا کــرده اســت. اکبــر آقــا بعــد از بررســی
ســیمپیچ الکتروموتــور پــرس ســوخته اســت. میشــود متوجــه کارشناســی

ميبــرد.  تعمیــر بــراي را الکتروموتــور و ميکنــد هماهنــگ کارخانــه مدیــر بــا
ســیمپیچي  مغــازهي جلــوي اتفاقــاً بــاران هــم شــروع بــه باریــدن ميکنــد.

فصل هفتم

پوششهای اضافی )کلوزهای( بیمهنامهی 

مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

براى خرید کتاب اینجا کلیک کنید
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راســتش  دســت مي-خــورد. زمیــن متأســفانه و ميخــورد لیــز پایــش موتــور
ميشــکند. خســارت ایــن حادثــه بــر عهــدهي حســن آقــا صاحــب کارخانــه
ــل  مقاب در ــا کارفرم ــئولیت مس ــهي بیم ــا آق ــن حس ــبختانه خوش ــت. اس
کارکنــان دارد و پوشــش اضافــي مأموریــت خــارج از کارگاه را هم به پیشــنهاد

آقــاي  ميگیــرد. تمــاس بیمــه نماینــدهي بــا اســت. خریــده بیمــه نماینــدهي
بیمــهي پوشــش کامــل، بعــد از عیــادت از اکبر شــرکت نماینــدهي محمــدي،
مــيرود. پــس از تکمیــل گــزارش خســارت همــراه بــا کارخانــه دفتــر بــه آقــا
حســن آقــا و پیوســت کــردن مــدارك الزم، گــزارش را بــه شــرکت ميدهــد.
بیمــهي پوشــش کامــل هــم مبلــغ خســارت را بهحســاب اکبــر آقــا شــرکت

تمــاس  محمــدي آقــاي بــا خوشــحالي بــا هــم آقــا حســن واریــز ميکنــد.
ــا ــا او را ب ــوي ریســکي زیب ــا تابل ــه ب ــراي اینک ــن تمــاس ب ــرد. در ای ميگی
مأموریــت خــارج از کارگاه آشــنا کــرده بــود از آقــاي محمدي تشــکر ریســک

. کند مي

کاري  ســاعت در و اســت منضبطــي کارگــر آقــا اکبــر خوشــبختانه نكتــه:
ــی ــخصي بهجای ــام کاري ش ــراي انج ــر ب ــد. اگ ميکن ــر فک کار ــه ب ــط فق
ــا  آق ــن حس ــر دیگ ــد ــه ميش ــار حادث ــا دچ ــود و در آنج ــرده ب ــه ک مراجع
نميکــرد. پرداخــت خســارتي هــم بیمــه و نبــود خســارت پرداخــت مســئول

ــا خســارت ــر آق ــدي و اکب ــاي محم ــا وظیفهشناســي آق ــکر ب ــدا را ش خ
راضــي  و خوشــحال هــم آقــا حســن و شــد پرداخــت بهراحتــی

تمدیــد کــرد. بعــد  تــا ســال ها  را  بیمه نامه هایــش 

پوشش اضافي )کلوز( اماکن وابسته به کارگاه

در همیــن کارخانــه ي فرغــون ســازي حســن آقــا و شــرکا غذاخوري بســیار 
ــراي کارگــران ساخته شــده اســت. اگــر کارگرهــا در  ــز و مرتبــي هــم ب تمی

براى خرید کتاب اینجا کلیک کنید
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0000000000000000000 تکنیک های کاربردی برای فروش ساده ی بیمه به صنایع

بــه  ســؤال ایــن جــواب بــرای چیســت؟ تکلیــف ببینــد آســیب مــکان ایــن
ــن  ــادهی 2 ای ــد 7 م ــرهی بن تبص در ــم. ــه میکنی ــهی 80 مراجع آییننام
ــره و در ــران بهطــور روزم ــه کارگ ــی ک ــه حــوادث در همــهی اماکن آییننام

تحــت  میکننــد مراجعــه خــالل انجــام کار در محــدودهی کارگاه بــه آنهــا
پوشــش اعالمشــده اســت. پــس خســارت وارده بــه کارکنــان در غذاخــوری

هــم بــا همــان پوشــش پایــه قابــل پرداخــت اســت.

هــم  کارگــران تفریــح بــرای اســت. مهربانــی خیلــی کارفرمــای آقــا حســن
ــرارداد بســته اســت. در روزهــا ــه ق ــا یــک ســالن ورزشــی نزدیــک کارخان ب
و ســاعات مشــخص، ایــن ســالن در اختیــار کارگــران اســت. حــاال ببینیــم
ــن ســالن ــن ســالن چیســت؟ ای ــه کارگــران در ای تکلیــف خســارت وارده ب
نمیتــوان خســارت وارده را پایــه پوشــش بــا پــس نیســت محوطــه داخــل
ریســک  این تهیهکرده کــه ریســکی تابلــوی در محمــدی آقــای کــرد. جبــران
را هــم دیــده و بــرای آن پوشــش اماکــن وابســته بــه کارگاه را پیشــنهاد کــرده
ــح داده در ــا توضی ــرای حســن آق ــی ب ــن پوشــش را بهخوب اســت. چــون ای
محمــدی آقــای بــر آفریــن اســت. شــده منظــور هــم پوشــش ایــن بیمهنامــه

پوشش اضافی )کلوز( حوادث ناشی از وسایل نقلیهی موتوری

میکنند.  اســتفاده ثالث شــخص بیمهی از معموالً موتــوری نقلیــهی وســایل
فقط  کــه هســت قدیمی وانــت یــک آقــا حســن ســازی فرغــون در کارخانــهی
پیشــنهاد  محمــدی ــای آق ــد. ــد میکن ــه رفتوآم محوطــهی کارخان داخــل
ــرار داده ــث ق ــن خــودرو تحــت پوشــش بیمــهی شــخص ثال ــود ای ــرده ب ک

داخل  فقــط وانت ایــن اســت معتقــد او کــرد. مخالفــت آقــا حســن ولــی شــود
نیــازی  ثالــث شــخص بیمــهی دلیــل همیــن بــه و میشــود اســتفاده کارخانــه
نــدارد. آقــای محمــدی هــم کــه ریســک تصــادف ایــن خــودرو بــا کارگــران را

براى خرید کتاب اینجا کلیک کنید
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در تابلــوی ریســک آورده بــود پیشــنهاد کــرد از پوشــش اضافی حوادث ناشــی 
از وســایل نقلیــه ی موتــوری اســتفاده شــود. حســن آقــا هــم کــه دیــد ایــن 

ریســک در تابلــوی ریســک همین جــوری مانــده موافقــت کــرد.

ــهی  ــدون بیم ــی ب ــر خودروی ــه اگ ــح داد ک ــدی توضی ــای محم ــه آق البت
بزنــد  آســیب کارگــران از یکــی بــه و شــود کارخانــه وارد هــم ثالــث شــخص
خســارت وارده از محــل همیــن پوشــش قابــل پرداخــت اســت. فقــط در ایــن
صــورت شــرکت بیمــه بــه وکالــت از طرف کارگــر آســیبدیده خســارت وارده

را از مقصــر میگیــرد.

کــه  کارگــری داشــت. پوشــش ایــن مــورد در هــم ســؤال یــک آقــا حســن
بــرای مأموریــت بیــرون رفتــه اگــر در اثــر تصــادف رانندگــی آســیب ببینــد

چیســت. خســارت تکلیــف

بلــد  بهخوبــی را پوشــشها همــهی جزئیــات محمــدی آقــای خوشــبختانه
ــته  داش ــث ثال ــخص ش ــهی بیم ــر مقص ــر »اگ ــد: ــواب میگوی ــت. در ج اس
خــارج  مأموریــت پوشــش داشــتن بــا اگرنــه میدهــد. خســارت ثالــث، باشــد
پرداخــت  قابــل بیمهنامــه همیــن محــل از خســارت پوشــش، ایــن و کارگاه از
اســت.« حســن آقــا هــم در جــواب گفــت:» دمــت گــرم. تــا تــو را دارم نگرانی

نــدارم «

نكتــه: بــا توجــه بــه پوشــش تمــام حــوادث رانندگــی در قانــون جدیــد
1395 اســتفاده از ایــن پوشــش اضافــی، بســیار اردیبهشــت مصــوب ثالــث
بیمهگــزار و بــدون بیمهی  بــه متعلــق خــودرو اگــر فقــط اســت. محدودشــده
بهجــای  میکنــم پیشــنهاد کــرد. خواهــد کمــک پوشــش ایــن باشــد ثالــث
ــهی  بیم ــش پوش ــت تح ــع بهموق را ــزار ــای بیمهگ ــش، خودروه ــن پوش ای

شــخص ثالــث قــرار دهیــد.
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نکتــه ی تکمیلــی: ماشــین آالتی مثــل لیفتــراك هــم در کارخانه ها هســتند 
کــه تحــت پوشــش بیمه ی شــخص ثالــث قــرار نمی گیرنــد. بــرای این مــوارد 
ــدگان ماشــین آالت پیشــنهاد می شــود کــه ماننــد  بیمــه ی مســئولیت دارن

بیمــه ی شــخص ثالــث، خســارات جانــی و مالــی را پوشــش می دهد.

پوششاضافی )کلوز(مسئولیتپیمانکارانفرعی

حســن آقــا ســالن ســاخت چــرخ فرغــون را بــه عبــاس آقــا کنتــرات داده.
ــد ــون تولی ــالن، چــرخ فرغ ــر در آن س ــج کارگ ــراه پن ــم هم ــا ه ــاس آق عب
میکننــد. آقــای محمــدی در تابلــوی ریســکش ایــن بخــش را جــدا کــرده
ــا کار ــد اینج ــم دارن ــا ه ــد » اینه میپرس ــب تعج ــا ب ــا آق ــن حس ــت. اس

میکننــد. چــرا جدایشــان کــردی؟« آقــای محمــدی هــم جــواب میدهــد: 
ــتند.  هس ــا آق ــاس عب ــر کارگ ــد. نمیگیرن ــوق حق ــما ش از ــه ک ــا » اینه
ــکاران ــرای پوشــش آنهــا هــم راه دارم. پوشــش اضافــی مســئولیت پیمان ب

ــاس  عب ــد:» ــه میکن فرعــی آنهــا رو هــم پوشــش میدهــد.« و بعــد اضاف
آقــا مســئول آمــوزش ایمنــی بــه کارگــران خــودش اســت و بایــد برایشــان
لــوازم ایمنــی بخــرد. اگــر ایــن کارهــا را نکنــد مســئول خســارت وارده بــه

مســئول  باشــد داشــته ایراد کارخانه بــرق مثــاًل اگــر هــم شــما کارگرهاســت.
خســارت وارده بــه کارگــران خــودت و عبــاس آقــا هســتید. بــا ایــن پوشــش
یکبــار  هــم آقــا حســن » میشــود بیمــه شــما هــردوی مســئولیت اضافــی
 « پرســید هم دیگــری ســؤال آقــا حســن کــرد. دعــا را محمــدی آقــای دیگــر

خــود عبــاس آقــا هــم تحــت پوشــش هســت؟«

ــه تعــداد  ــد ب ــکار هــم بای ــر پیمان ــت و متغی ــه: تعــداد کارگــران ثاب نكت
ــوند. ــه ش ــه اضاف ــر بیمه نام ــت و متغی ــران ثاب کارگ
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پوشش اضافی )کلوز( شخص کارفرما و پیمانکار

پوشــشها تســلط دارد و جــواب این تمــام به خوشــبختانه محمــدی آقــای
ســؤال را هــم بهخوبــی داد:» بــرای پوشــش عبــاس آقــا از پوشــش اضافــی

آقا  حســن کــه بــود اینجــا » میکنیــم اســتفاده پیمانــکار و کارفرمــا شــخص
برمیآیــد  پوشــش ایــن اســم از کــه اینجــور « پرســید و افتــاد خــودش یــاد
ــن ــدی ای ــای محم ــت؟« آق ــت اس ــوم. درس میش ــه بیم ــم ه ــن م ــود خ
ریســک را هــم در تابلــوی ریســک آورده بــود. بــا نشــان دادن آن بــه حســن

بپوشــید  کار لبــاس گاهی داریــد دوســت هــم شــما خــود »دیــدم گفــت: آقــا
کــه  و دســتبهکار بشــوید. ایــن پوشــش اضافــی شــمارا هــم بیمــه میکنــد
اگــر خدایــی نکــرده چیزیتــان شــد شــرکت مــا خســارت را تقدیــم کنــد.«
بیمــهای را بــه پیچیــدهی مطالــب آفریــن بــر آقــای محمــدی کــه میتوانــد

بگویــد. آقــا حســن بــه ســادگی ایــن

ــکار تحــت پوشــش قــرار ــرای اینکــه شــخص کارفرمــا و پیمان نكتــه: ب
بگیرنــد بایــد تعــداد آنهــا را بــه کارگــران ثابــت اضافــه کــرد.

پوششاضافی )کلوز(مسئولیتمهندسینناظرومشاور

حســن آقــا بــرای بهبــود تولیــد بــا یــک شــرکت مشــاور قــرارداد بســته
شــد  متوجــه ریســک تابلــوی اســت. آقــای محمــدی هــم در زمــان تهیــهی
دســتوراتی  و میشــوند حاضر کارخانه در گاهوبیــگاه شــرکت ایــن کارشناســان
بــه کارگــران میدهنــد. بــا دقتــی کــه داشــت ریســک آســیب بــه کارگــران
در اجــرای ایــن دســتورات را هــم شناســایی کــرد و در تابلــوی ریســک آورد.
حســن آقــا بــا دیــدن ایــن قســمت تابلــو اخــم کــرد و پرســید:» مــن کــه
ایــن دســتورها رو نميدهــم. چــرا خســارتش گــردن مــن ميافتــد؟« آقــای

شــدن  بهتر برای و بیایــد مشــاور خواســتید شــما داد:» جــواب هــم محمــدی
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ــر  ــه کرد:»اصــالً اگ ــده اضاف ــا خن ــد ب ــد.« بع ــا دســتور بده ــه کارگره کار ب
دســتور شــما نباشــد کــه کارگرهــا حــرف ایــن مهندس هــا رو نمي خواننــد « 

حســن آقــا هــم خندیــد و ایــن پوشــش را هــم خریــد.

پوششاضافیمسئولیتمتقابلکارکنان

مســئولیت  شــکل: این بــه بــود عنوانــی محمــدی آقــای ریســک تابلــوی در
کارگــران در مقابــل هــم. حســن آقــا بــا دیــدن ایــن عنــوان گفــت:» اینجــا
گذاشــتی؟!«  اینجــا ایســت صیغه چــه دیگر ایــن هســتم. همــه مســئول مــن
ــی  بهخوب ــشها ــایر پوش ــد س ــم مانن ــش را ه ــن پوش ــدی ای ــای محم آق
تعمیــر  بــرای خودمــان آقــای اکبــر همیــن مثــاًل داد:» جــواب و میشــناخت
مــيرود بــاالی دســتگاه و خداینکــرده آچــار از دســتش ميافتــد رو پــرس
ســر یکــی از کارگرهــا. آنوقــت اکبــر آقــا مســئول اســت و بایــد خســارت
بدهــد.« حســن آقــا گفــت:» بابــا بنــدهی خــدا از کجــا بیــاورد دیــه و خــرج
دوادرمــان بدهــد. قربــان دســتت آقــای محمــدی. تــو کــه بــرای همهچیــز

محمدی  آقــای کــه بــود اینجــا » بکــن کارش یــک هــم ایــن داری. یکراهــی
زد  تیــک بیمهنامــه پیشــنهاد در هــم را کارکنــان متقابــل مســئولیت پوشــش

و مشــکل اکبــر آقــا را هــم حــل کــرد.

پوشش اضافی )کلوز( بدون رأی دادگاه

ــته  ــودش توانس ــت خ ــا زحم ــرده و ب ــروع ک ــری ش ــا از کارگ ــن آق حس
ایــن کارخانــه را راه بینــدازد. او مــرد آبرومنــدی اســت و همــه بــه او احتــرام 
می گذارنــد. آقــای محمــدی هــم بــا دقــت نظــری کــه دارد بــه ایــن نکتــه 
پــی بــرده اســت. بــه همیــن دلیــل هــم ریســک رفتــن بــه دادگاه را در تابلوی 
ــای  ــت:» آق ــن قســمت گف ــدن ای ــا دی ــا ب ــود. حســن آق ریســکش آورده ب
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هــم  کالنتــری حــاال تــا رســیدم ســن ایــن بــه مــن بــروم قربانــت محمــدی،
ــاز نکــن « آقــای محمــدی ــه دادگاه ب ــه خــدا پــای مــا رو ب نرفتــم. تــو را ب

پوشــش  ــا ب ــم. ــت درســت میکن ــن هــم برای ــد. ای هــم گفــت:» خــدا نکن
بــدون رأی دادگاه دیگــر الزم نیســت کارگــرت بــرود شــکایت کنــد و شــما
بــروی دادگاه حکــم بیــاوری تــا مــا خســارت را تقدیــم کنیــم.« حســن آقــا
ــؤال ــک س ــی ی ــرد ول ــول ک ــی رو قب ــهی اضاف حقبیم ــل می ــال باکم ــم ه
اگــر  بیمارســتانهای دولتــی خــوب کار نمیکننــد. ایــن داشــت:» هــم دیگــر
هــم  خصوصــی بیمارســتان ببرمــش بشــود چیزیــش کارگــرم خداینکــرده

شــما خرجــش را ميدهیــد؟«

پوشش اضافی )کلوز( پرداخت هزینهی پزشکی بدون اعمال تعرفه

ــی  اضاف ــش پوش ــاًل اص ــم. ــرا نميدهی ــواب داد » چ ــدی ج ــای محم آق
ــای ــرای کارفرماه ــه را ب ــدون اعمــال تعرف ــای پزشــکی ب پرداخــت هزینهه

و  انداخت غبغــب بــه بادی هــم آقا حســن » گذاشــتهاند شــما مثــل مهربانــی
ــن پوشــش را هــم تقبــل کــرد. ــی ای در اوج غــرور حقبیمــهی اضاف

تأمین  پوشش اضافی )کلوز( مطالبات تبصرهی یک مادهی 66
اجتماعی

ــان و پرداخــت ــی کارکن ــدی ازکارافتادگ ــای محم ــوی ریســک آق در تابل
ده ســال حقــوق بــه تأمیــن اجتماعــی توســط کارفرمــا هــم دیــده میشــد. 
بیمــهی کارگــران را حــق مــن گفــت:» قســمت ایــن دیــدن بــا آقــا حســن

اینجــا  دارنــد خــدا بندههــای اجتماعــی. تأمیــن بــه همــان اول بــرج میدهــم
ــی  اجتماع ــن تأمی ــهی دفترچ ــک ی ــد بای ــان بچههایش و زن ــد. کار میکنن
ــای  آق ــتی گذاش ــا اینج ــت چیس ــر دیگ ــم قل ــن ای ــر. دیگ ــند باش ــته داش
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جریمــهام بخواهــد نــدارم مشــکلی اجتماعــی تأمیــن بــا کــه مــن محمــدی؟
کنــد « آقــای محمــدی هــم جــواب داد:» کار اســت دیگــر. شــاید خدایــی
نکــرده یکــی از کارگرهــا موقــع کار دچــار حادثــه بشــود و ازکارافتــاده شــود.
ــد از شــما ده میدهــد و میآی مســتمری او ــه ب اجتماعــی تأمیــن آنوقــت

مــن  گفــت:» عصبانیــت بــا آقــا حســن » ســال حقــوق آن کارگــر را میگیــرد
اجتماعــی  تأمیــن بیمــهی تأمیــن اجتماعــی را بهموقــع میدهــم. حــق کــه
ــا ــم ب ــدی ه ــای محم ــر « آق ــا دیگ وقته ــن همی ــرای ب ــرد میگی ــول پ
خونســردی گفــت:» شــما کــه ماشــاا... بــه کارگرهایــت بیشــتر از حقشــان
ــرای ایــن نمیگــذاری. ایــن ده ســال حقــوق ب کــم چیــزی میدهــی. هــم
بیمــهاش را تأمیــن حــق و کنــد کار بازنشســتگی تــا بایــد کارگــر کــه اســت
اجتماعــی بگیــرد تــا مســتمری بدهــد. اگــر زودتــر از آن ازکارافتــاده شــود
ازکارافتادگــی  ایــن اگــر حــاال بدهــد. مســتمری نميتوانــد اجتماعــی تأمیــن
اجتماعــی«  تأمیــن بــه بدهــد را تاوانــش بایــد خــوب باشــد کارفرمــا تقصیــر

بازهــم حســن آقــا آرام شــد و پرداخــت ایــن مبلــغ را هــم پذیرفــت.

اعتبار  مــدت طــول در نفــر هر بــرای پوشــش ایــن در تعهــد ســقف نكتــه:
می-کنــم  پیشــنهاد مقــدار ایــن تعییــن بــرای میشــود. مشــخص بیمهنامــه
باالتریــن حقــوق در مجموعــهی مــورد بیمــه را منظــور کنیــد تــا پوشــش،
تحمیــل  ریســک همیشــه ــر ــر پایینت کامــل شــود. بامنظــور کــردن مقادی
ــوی ــن ریســک در تابل ــد. شــاید ای ــی خواهــد مان ــزار باق بیمهگ ــه ب ــه هزین
کرد.  منظــور هــم پایینتــر مقادیــر بتــوان و نباشــد بااهمیــت ریســک آنقــدر
بههیچوجــه  ماهیانــه دســتمزد حداقــل برابــر بههرحــال ارقــام کمتــر از 120

ــود. ــه نمی ش توصی
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پوشش افزایش دیه

ســالیانهی دیــه را هم افزایش عنــوان ریســکش تابلــوی در محمــدی آقــای
داشــت. بــرای توضیــح ایــن پوشــش گفــت:» دیــه هرســال زیــاد ميشــود.

بهحکــم  ــا ت میکشــد طــول ســال چنــد دیــه وقتهــا پروندههــای بعضــی
ــدون رأی دادگاه ــا پوشــش خســارت ب ــه شــما خــدا را شــکر ب برســد. البت
ــه در کارگاه ــری ک ــم مشــکل کارگ ــا ه ــردی. بعضــی وقته ــا را رد ک اینج
آنوقت  میدهــد. نشــان را خــودش بعــد ســال دو یکــی شــده چیزیــش یــک
دیــهاش بــه نــرخ همــان روز بایــد پرداخــت شــود. ایــن پوشــش، آنجا بــه درد

ــد  بع ــالهای ــه در س ــش دی ــش افزای ــب پوش ــورد « بهاینترتی ــما میخ ش
هــم در پرســشنامه تیــک خــورد.

نكتــه: بهتــر اســت تعــداد ســالها و درصــد افزایــش، بیشــترین مقادیــر
قابــل صــدور انتخــاب شــوند تــا از مشــکالت بعــدی پیشــگیری شــود.

پوشش غرامت روزانه

توضیح  بــرای داشــت. هــم روزانــه غرامــت محمــدی آقــای ریســک تابلــوی
آن گفــت:» شــما کــه همهجــوره هــوای کارگرهایــت راداری ولــی همهچیــز

دســتت  از ــزی یکچی اســت ممکــن باالخــره ــی. کن ــرل کنت ــی نمیتوان را
دســتکش  جنــس ولــی کارگــر بــه دادی و خریــدی دســتکش مثــاًل دربــرود.
ــد ــرد و چن ــر را میب ــت کارگ ــتکش و دس ــهی ورق دس لب ــت. نیس ــوب خ
روزی کارگــر بیچــاره خانهنشــین میشــود. تأمیــن اجتماعــی بــه او حقــوق

 » میدهــد ولــی چــون شــما مقصــر بودیــد ميآیــد از شــما پــس میگیــرد
را  کارگــرم حقوق خــودم اوقاتی چنیــن در گفــت:» آقــا حســن که بــود اینجــا
هــم  محمــدی آقــای » میدهــم. منــت تأمیــن اجتماعــی را هــم نمیکشــم

در جــواب گفت:»آفریــن بــر شــما پــس ایــن پوشــش را الزم نــداری «

براى خرید کتاب اینجا کلیک کنید
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نکتــه: پوشــش غرامــت روزانــه در دو ســطح در بیمه نامــه نوشــته می شــود 
ــا  ــرای کارگــر فنــی ی ــرای کارگــر ســاده و دیگــری ب ــه ب ــغ روزان یکــی مبل
متخصــص. خســارت در ســه روز اول قابــل پرداخــت نیســت و حداکثــر بــه 

مــدت 90 روز بــرای هــر کارگــر پرداخــت می شــود.

پوششاضافی )کلوز(بهکارگیریکارکناندرمشاغلغیرتخصصی

غیرتخصصــی  کار بــه کارکنــان اشــتغال ریســک تابلــوی بندهــای از یکــی
نباشــد  بلــد را کاری کســی اینجــا مــا گفــت:» آن دیــدن بــا آقــا حســن بــود.
ــدی ــای محم ــدارم « آق ــر الزم ن ــن را دیگ ــر آن کار. ای ــش س نمیگذاریم

همهفنحریــف  ماشــاا... خودتــان مثــل شــما کارگرهــای جــواب داد:»همــهی
ميکنــد  کار هــم نقطهجــوش پــای آقــا اکبــر ایــن دیــدم مــن مثــاًل هســتند.
ــزی ــه یکچی ــه ک ــت » همیش ــد و گف ــش دوی ــط حرف ــا وس ــن آق « حس
بمانــد.  بــیکار کــه نمیشــود کنــد. درســت اکبــر بدهیــم نميشــود خــراب
آقــای  » مرخصــی رفتــه کــه کســی جــای دیگــر کار یــک ســر ميگذارمــش
ــد کار کننــد. محمــدی گفــت:» شــما داری حقــوق میدهــی. کارگرهــا بای
ــیاش ــر کار تخصص ــای دیگ ــت. کاره ــرکار اس ــرارداد تعمی ــا در ق ــر آق اکب

شــرمندهی  مــن بیفتــد برایــش اتفاقــی خداینکــرده اگــر نميشــود. حســاب
ميشــوم. بــا ایــن پوشــش آنوقــت هــم خســارت را تقدیــم میکنیــم  شــما

« حســن آقــا هــم گفــت » دشــمنت شــرمنده. عالمتــش را بــزن «

پوشش اضافی )کلوز( خسارت جانی وارد به اشخاص ثالث

هنــوز یــک مــورد دیگــر هــم در ریســک های قابل انتقــال تابلــوی ریســک 
ــد خــود گاهــی  ــوان تولی ــرای نشــان دادن ت ــا ب ــود. حســن آق ــده ب باقی مان
از پیمانــکاران بــزرگ ســاختمانی بــرای بازدیــد از کارخانــه دعــوت می کــرد. 

براى خرید کتاب اینجا کلیک کنید
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آقــای محمــدی ایــن ریســک را اینطــور معرفــی کــرد:» دیــدم پیمانکارهــا
ــش و ــط حرف ــد وس ــم پری ــا ه ــن آق ــه « حس ــد کارخان ــد بازدی رو ميآوری
بدهــم.  جنــس بهموقــع بتوانــم مــن گفــت:» آره. اینهــا باورشــان نميشــود
جــواب  محمــدی آقــای » حالجــم مــرده چنــد مــن ببیننــد تــا ميآورمشــان
که  ميشــوند متوجه شــما مــدرن و منظــم تشــکیالت دیــدن بــا حتمــاً داد:»
ببیننــد.  آســیب اینجــا اســت ممکــن حــرف شــما ســند اســت. ایــن آدمهــا
پوشــشدارم « حســن آقــا جــواب داد:»بابا بــرای بیمــه کــردن آنهــا هم یــک
همــهی دردهــای مــا درمــان داری. بــرای همیــن اســت بــراي کــه هــم تــو
کــه دوســتت دارم. چشــم. ایــن را هــم میخــرم. اگــر چیــز دیگــري نیســت

کنــم.« امضــا

ــا در ــئولیت کارفرم ــهی مس ــی الزم بیم ــشهای اضاف پوش ــب بهاینترتی
ــا و شــرکا ــهی فرغــون ســازی حســن آق ــرای کارخان بیمهنامــهی صــادره ب

منظــور شــدند.

کارفرما  مســئولیت بیمــهی خســارت بــه مربوط مباحــث بــا بعــد فصــل در
بیمهگزار بــرای مــوارد ایــن تشــریح با شــد. خواهیــد آشــنا کارکنــان قبــال در

کنید. پیشــگیری خســارت زمان مشــکالت از ســاده- زبانــی بــه البتــه –

براى خرید کتاب اینجا کلیک کنید
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تقدیروتشکر

بنویســم.  را کتاب این بتوانــم شــدند باعث مختلف مقاطــع در زیــادي افــراد
حافظــهام یــاري ميکنــد یــادي از کــه حــدي تــا در اینجــا ســعي ميکنــم

ایــن افــراد بکنم:

ــي اســت. او ــا خال ــن م ــش در بی ــادرم کــه سالهاســت جای ــاد م - زندهی
هدفــش  بــه رســیدن از قبــل هرگــز آموخــت. را اســتقامت مــن بــه کــه بــود

ــلیم نشد تس

مســتأجری  رنــج - پــدرم کــه از او ازخودگذشــتگی را آموختــم. سالهاســت
باشــند خــود خانــهي مالــک فرزندانــش تــا ميکنــد تحمــل را

- خالــهي گرامیــم کــه بــدون پشــتیباني مــادي و معنــویاش هرگــز ایــن
ــاب نوشــته نمي شــد کت

- ســرکار خانــم ســیرتی نیــا معلــم کالس اول ابتداییــم. او بــود کــه ایــن
بزرگ تریــن میــراث بشــري – خوانــدن و نوشــتن – را بــه مــن آموخــت

ــاي میرحســیني دبیــر فیزیــک ســال آخــر دبیرســتانم. از او  - جنــاب آق
ــود. ــان ب ــدار مهرب ــن اقت ــوان در عی ــه مي ت ــه چگون ــم ک آموخت

براى خرید کتاب اینجا کلیک کنید
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در فروش بیمه به صنایع ستاره شوید 000000000000000000000000000000000000

ــگاه  ــک دانش ــکده ي مکانی ــتاد دانش ــي اس ــر دورعل ــاي دکت ــاب آق - جن
صنعتــي شــریف. او بــه مــن نشــان داد دانــش زمانــي ارزش دارد کــه کاربردي 

شــود.

ــاب پروفســور بهمــن مهــري اســتاد دانشــکدهي ریاضــي دانشــگاه - جن
کــه  داد یــاد مــن بــه خــود روان و ســاده تدریــس بــا ایشــان شــریف. صنعتــي

نشــانهي دانــش باالســت پیچیــده مفاهیــم سادهســازي

مهم  بســیار مطالبي توانســت کــه پــور بهــرام پیــام محمــد آقــاي جنــاب -
بدهد. یــاد مــن بــه ســاده بســیار زبانــي بــا را

ــش  ــاي بيدریغ ــدون راهنمایيه ــه ب ــلیمیان ک ــام س ــاي پی ــاب آق - جن
بنویســم را ــاب کت ــن ای نميتوانســتم ــز هرگ

ــا پیگیــري مداومــش مشــوقم در - جنــاب آقــاي حســین مــرادي کــه ب
نوشــتن ایــن کتــاب بــود.

ــل  اه ــراي کتابس ــرم محت ــت ــمزاده – مدیری ــا کری ــاي رض ــاب آق - جن
ــه ســزایي داشــت. ســخن کــه همکاریــش در چــاپ ایــن کتــاب تاثیــر ب

- جنــاب آقــاي علــی احســان بنيریــاح کــه نــکات زیــادي در بیمههــاي 
مقدمــهاي بــراي ایــن کتاب نوشــتن زحمــت و داد یــاد مــن بــه را مســئولیت

را هــم بــر عهــده گرفــت

ــر ــالیان اخی ــي س ــم در ط ــرفي ه ــا حاجياش ــاي حمیدرض ــاب آق - جن
در مباحثاتــي کــه باهــم داشــتیم نــکات بســیاري را بــه مــن یــاد داد. بــراي

مقدمــه اي هــم کــه بــراي ایــن کتــاب نوشــته از ایشــان ممنونــم.
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خدمات گروه مشاوره و آموزش ستارگان بیمه

(بازاریابی و مباحث فنی بیمه) خدمات آموزشی
نفر) 30کارگاه (با ظرفیت حداکثر  -
 کالس -

سمینار -
وبینار -
پادکست صوتی -
پادکست تصویري -

 (بازاریابی و مباحث فنی بیمه) خدمات مشاوره و کوچینگ
 ي طرح کسب و کارتهیه -

ي بازاریابیي برنامهتهیه -
ي بازارمشاوره و کوچینگ توسعه -
سازيتیم-
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و مدیر ي سوابق بنیانگذار الصهخ

 گروه
اي داراي مدرك صالحیت حرفه -

صنعت بیمه
مربی کارآفرینی با مدرك شرکت  -

کارآفرینی شریف
بازازیابی بیمههاي فنی و ي تخصصی در زمینهبیش از هزار ساعت مشاوره -
هاي دیزلی کاسترولي بازار روغنمدیر سابق توسعه -
 هاي سواري و کامیون بریجستون مدیر سابق بازاریابی و فروش الستیک-

 :هاي ارتباطیکانال
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