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درباره ی بیمه آفرین
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آفرینبیمهخوانندگانتمامبهسالم

اشتباهاتومسائلباشماآشناییمنظوربهشماستدستاندرکهکتابی
.استشدهنگاشتهواردتازهبیمهنمایندگان

.کنمتعریفشمابرایبیمهنمایندهیکازداستانیدهیداجازه

:استپیشدوسالبهمربوطداستاناین

ریتمدی)بودمکارشناسیمقطعدانشجویهنوزوقتیپیشسالدوحدود
ودبسردبسیاروباریدمیهمبرفکهزمستانیسردروزیکدر(بیمه
کهتمرفنداشتمهمکالسروزآناتفاقارفتم،بیرونخوابگاهاززودصبح
همبازاردرتئوریکبرعالوهرابیمهتابزنمسرهاشرکتوبیمهدفاتربه
.بگیرمیاد

شوفاژکناروبرگشتمخوابگاهبه۳نیمو۲هایساعتحدودخالصه
فهکالکفشمشدنخیسوسرماازشدتبهشوم،گرمتابودمایستاده
واردتازگیبهکهدوستانمازیکیدادمکهجوابخوردزنگتلفنمبودم،
خرفیهمزکارچهاین:گفتبودعصبانیهمشدتبهوبودشدهبیمهشغل
.کردقطعراتلفنو!بدمادامهنمیتونمدیگهمن

یخیلبود،کردهشروعرابیمهنمایندگیکارپیشسالدومندوست
کردهقتحقیکلیوداشتکارآفرینیروحیهکهآدمییکانگاربودجالب
اولمانهوچیست؟نمایندگیشغلمزایایکهگشتمیایندنبالبهبود

.کنداخذبیمهنمایندگیکهبودایندنبال

۴
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۵

ماستمنباوقتیهمینبرایوکنداخذرانمایندگیکشیدطولماهچند
.بودعجیبخیلیبرایمگرفت

چرافتمگاوبهوبگیردنمایندگیکددفعهیککهنبودمموافقاولشمن
بیمه؟نمایندگیکداخذ

کارییکباشم،داشتهمستقلدفترباشم،داشتهکدخودممنخب:گفت
میرمدفتواردآدمکلیدارمدفترچونوباشدداشتهشغلیپرستیژکه

یمدفترواردمشتریونشینممیدفتردربعددارم،عالیدرامدوشوند
!چنینیایندلیلیکوهزاروندارددوندگیبیمهنمایندگیشود،

.نیستاینطورگفتماوبهمنالبته

جهنتیحاالکرد،شروعراکاروداشتراخودشاشتباهدالیلاوخبولی
.بیندمیسالدوبعدرااش

فوقارکبیمهنمایندگیکاربلهکهاستاینمیدانممنکهچیزیآنولی
نشیندمیدفتردرنمایندگیکدصاحباینکهعلتبهنهامااستایالعاده

تاهارچبامتخصصپزشکیکمثلتوانمیواستپرستیژیباشغلو
.کردفعالیتمنشی
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من کیستم؟
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۷

عالمهدانشگاهازبیمهمدیریتیرشتهالتحصیلفارغآقاجانیپریسامن
.هستمتهراندانشگاهکارآفرینیدانشجویوطباطبایی

بیمهفروشونمایندگیسمتبههاذهنودشمیصحبتبیمهازوقتی
.دکنمیحرکت

دروخودشکوچککاروکسبعاملمدیربیمهینمایندهکهدانیممی
.استکارآفرینیکواقع
(بیمهنمایندگیاخذ)دررشتهدواینبینارتباطدرکهدانشیلحاظبهمن

ورده،خشکستوموفقبیمهنمایندگانبامصاحبهچنینهموکردمکسب
ایندگاننموحاضرحالدربیمهنمایندگانبهآفرینبیمهکتاببادارمقصد
تجربهتامکنگوشزدرااندشدهمرتکبدیگرانکهاشتباهاتیآیندهیبیمه
بتوانندتادبرونمسیریچهازبداننداینکهونکنندتجربهدیگربارراآنانی
.برسندالعادهفوقنتایجبه

www.takbook.com



مزایای اخذ نمایندگی بیمه
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۹

قراروجهتمورددیگریبسیارمزایایعلتبهبیمهنمایندگیکلیطوربه
.گیردمی
.میدهمشرحشمابرایرامواردایننمایندگاناشتباهاتازقبلکه

:مزایااینجملهاز

.گیریدمییادسریع.1

خاصیعلمیمدرکبهنیازکهاستاینبیمهنمایندگیاخذمزایایازیکی
انسلیسیاکاریسابقهبدونبیمهمدیریتیرشتهلیسانس)ندارد

مه،بیتخصصیهایآموزشبرایهمچنین،(سابقهسالدوباغیرمرتبط
.دهدمیآموزششمابهخودشیهزینهبابیمهشرکت
وستنینیازیدانشگاهیمدرکهیچهمعمربیمهنمایندگیکداخذبرای
میماااست،الزمپیشرفتبرایاوقاتگاهیدانشگاهیمدرکچهگرالبته
.کنیدکسبدرآمدمدرک،کسبازقبلتوانید

.کنیدمیانتخابخودتانراکارتانمحیط.2

برارکمحیطتحقیقاتطبقکنید،میکارایزمینهچهدراینکهازفارغ
کهاشدبایگونهبهاستبهترپس.گذاردمیتاثیربسیارشماکاریروند
اینمشاغلازبسیاری.کنیدراحتیاحساسدوممنزلعنوانبهآندرشما

بهشروعاستشدهآمادهقبلازکهمحیطیدرفردونداردراامکان
.کندمیفعالیت
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کردنکارحالدرفردکهمادامیکهاستچیزیهرکارمحیطازمنظور
دهنماینوفیزیکیمحیطتجهیزات،همکاران،:داردکاروسرآنبااست
ودکنمیانتخابخودشرا...وتجهیزاتهمکاران،نمایندگی،دفتربیمه
.نداردوجودآندراجباریهیچ

درآمدیپتانسیل.3
فهحربیمهینمایندهندارد،وجودسقفیهیچایبیمهمحصولفروشدر
ایانپتامحصولهرفروشباوبفروشدمحصولنهایتبیتاتواندمیای

.کنددریافتکارمزدنامهبیمهتعهدزمان

:آسانبسیارنمایندگیاعطایشرایط.۴

کلیطوربهامااستمتفاوتمختلفهایشرکتدرنمایندگیاخذشرایط
مییتحمابیمهنمایندگانازبیمههایشرکتواستآسانبسیارشرایط
.کند
هبمختلفهایشرکتدربیمهنمایندگیاخذشرایطتفاوتوجودبا

کنم؛میاشارهایرانبیمهقانونطیقمشترکشرطچندین
ایراناسالمیجمهوریدولتتابعیت
کشوررسمیادیانازدیگریکییااسالمبهاعتقاد
مخدرموادبهاعتیادعدم
بهومیتمحکسابقهنداشتنهمچنینوکیفریپیشینهسوءنداشتن

وایرانمرکزیبیمهتاسیسقانون64مادهدرشدهبردهنامجرایم
گریبیمه

دایممعافیتیاعمومیوظیفهخدمتپایانگواهیداشتن

۱۰
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باهارشتهسایریاو)بیمهرشتهدرکارشناسیمدرکحداقلداشتن
مدرکایتخصصیوفنیایبیمهکارسابقهماهششبا(بیمهگرایش

ونیفایبیمهکارسابقهسالیکوبیمهغیررشتهدرکارشناسی
وفنیایبیمهکارسابقهسالدوبادیپلممدرکیاوتخصصی
تخصصی

:سادهآزمون.۵

.کنیدمینامثبتآزموندرشرکتبرایبیمهپژوهشکدهسامانهدر
ورحضآزمونجلسهدرمنابعمطالعهازپسوشودمیتعیینآزمونمنابع
.کنیدمیپیدا
اضرحمصاحبهبرایوشودمیارسالشمانظرموردشرکتبهآزموننتایج
.ودشمیدادهتحویلشمابهبیمهنمایندگیپروانهنهایتدرشویدمی

(فتثبات و پیشر)در یک صنعت پایدار اقتصادی فعالیت .۶

رینوسالهاستکهازصنعتبیمه،درکناربانکوبورسبهعنوانمهمت
عیینرشدیکیازمالکهایت.تاثیرگذارترینصنایعاقتصادییادمیشود

دواقتصادیهرجامعهدرحالتوسعهیاتوسعهیافته،توجهبهضریبرش
.نفوذاینسهصنعتدرمیانمردماست

تنادبهبهعقیدهبسیاریازکارشناسانملیوبینالمللیوهمچنینبااس
رین،تحقیقاتعلمیانجامشدهدرسالهایاخیر،ازبیمهبهعنوانپایدارت

.کمخطرترینوپرسودترینصنعتاقتصادییادشدهاست

.

۱۱
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مفاهیم
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کیست؟کارآفرینوچیستکارآفرینی

۱۳

شکلداستانخواهممیبگویم،راکارآفرینیعلمیتعریفاینکهازقبل
لغتازکارآفرینییکلمه.کنمتعریفشمابرایراکارآفرینیلغتگیری

Entreprendreاستشدهگرفتهفرانسویایواژهازکه.
امروزهماکهشکلیبهکارآفرینیامادارد،قدمتسال۳۰۰حدودکلمهاین

.استکردهپیدارواجکهاستقرنیکحدودتنهاکنیممیدرک
میلپوپادشاهانازکهکسانیبهگذشتهدرکهاستقراراینازداستان
شانخودیمستعمرهراجاآنوکنندحملهدیگرکشورهایبهتاگرفتند
افراداینبهفارسیزباندرکهشدمیگفتهEntreprendreکنند
.گوییممیقراولپیش
بودندنظامیمأموریتپیشگامکهراکسانیمیالدیشانزدهمسدهاوایلدر

دربارهبعدبهمیالدی۱۷۰۰سالحدودازوخواندندمیکارآفرین
زیادینکارآفرلفظازبودند،عمرانیاموراندرکاردستکهدولتپیمانکاران
.استشدهاستفاده

کهافرادیبرایشدندارعهدهمعنایبهEntreprendreهابعد
رااقتصادیفعالیتیکمخاطراتیاهستندکاریوکسبصاحب

.شدکارگرفتهبهکندتقبلوادراهسازماندهی،
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:کهشودمیگفتهکارآفرینعلمیتعریفدر
ایبرالزممنابعآوریجمعیاولیهمسئولیتکهاستفردیآفرینکار

رشدایوشروعبرایالزممنابعکهکسییاوپذیردمیراکاروکسبشروع
,دفراینتوسعهونوآوریبراوتمرکزونمایدمیبسیجراکاریوکسب

.استرشدوآوریسوداصلیهدف.باشدمیجدیدخدماتیامحصول

کارآفرینی در ایرانتاریخچه ی 

یواژهبودمتحقیقحالدرارشدمقطعیرشتهانتخاببرایکهروزی
درخواهمبتخصصیطوربهاینکهبهبرسدچهبودعجیببرایمکارآفرینی

.کنمتحصیلومطالعهزمینهاین
احبصکهاستاینآخرکارآفرینیگفتندمیپرسیدممیکهآشنایاناز

الهگوساینکهجایبهنهایتایاکنیاشادارهخودتوشویداریگاویک
یرششیشهبااتنوآوریبابخورندشیرکهببریمادرانشانپیشراها

!بدهیشیربهشان
امروزهوهگرفتشکلکجاازافکاراینبگویمشمابهتابگذریمداستاناز

.ایمایستادهکجا
دراماودبشدهوسیعبسیارکارآفرینیبحثجهانسراسردراینکهوجودبا

اریبیکبحراندچارایرانکهزمانیتابود،ماندهناشناختهعلماینایران
.انداختندراهراخودشانکارهایوکسبافرادازبسیاریوشد

۱۴
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۱۵

سالدرکهآنچهوشدجلبعلماینسمتبههاتوجهشمسی۸۰دهدر
روزهامامابود،زاییاشتغالصرفشدمیبرداشتکارآفرینیازاولیههای
وتوسعهشاهدزاییاشتغالبرعالوهکارآفرینیبیشترآموزشومطالعاتبا

.هستیممختلفصنایعدرشگرفیهاینوآوری
سومهبرنامکهاستشدهموجبکشوراجتماعی-سیاسی-اقتصادیشرایط
هشپژووآموزشزمینهدرالخصوصعلیآنابعادوکارآفرینیبهتوسعه

.استشدهپرداختهکارآفرینی
اریمدمختلفهایرشتهدرالتحصیلفارغهزارهادهساالنهایرانکشوردر
.یمندارانسانیینیروجذبتورم،وشغلکمبودعلتبهمتاسفانهکه
زایشافدنبالبهمختلفهایطرحباهادانشگاهازبسیاریعلتهمینبه

.شوندکاربازارواردبتوانندتاهستنددانشجویانهایمهارت
راافزاییمهارتطرح۱۳۹۵سالازطباطباییعالمهدانشگاهراستاایندر

.کردشروع
ازنیکارآفریکلینیکتاسیسباتهراندانشگاهکارآفرینیدانشکده

داشتندهعالقکارآفرینانهطرحیایجادبهکهکسانیودانشکدهدانشجویان
.کردحمایت
طرحازحمایتبهبومینوطرحشروعباتهراندانشگاهکارآفرینیدانشکده

.پرداختخامهایایدهوها
.شدپخشکارآفرینانازحمایتجهتبهملیتلویزیونازمیدانیبرنامه

دریکارآفرینزمینهدردیگرفعالیتوسمینارهمایش،برنامه،چندینو
.ودشمیپرداختهمقولهاینبهوسیعطوربهواستگرفتهشکلایران
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چرا نماینده بیمه یک کارآفرین است؟

درنشدمتعهدجهتبهبیمهنمایندهکارآفرین،فردازباالتعریفطبق
وعشربرایالزممنابعآوریجمعواقتصادیفعالیتیکمخاطراتقبال
کسبکیعنوانبهبیمهنمایندگیاخذکهاستکارآفرینیککاروکسب

از،اندچشمیکنیازمندکارهاوکسبسایرمانندکهاستکوچککارو
.است..وریسکمدیریت

۱۶
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نماینده بیمه کیست؟
یاحقیقیشخصیبیمهنمایندهگفتمیتوانکاملوعلمیتعریفدر

لمقابدربیمهشرکتیکازفعالیتمجوزاخذازپسکهاستحقوقی
تهرشچندیایکدربیمهخدماتعرضهبهصدورهزینهیاکارمزددریافت

میشرکتهمانقراردادطرفبیمهشرکتیکجانبازنمایندگیبهو
هازجملایبیمهمحصوالتانواعکهاستکسیبیمهینماینده.پردازد
فروشهببیمهشرکتازنمایندگیبهرا...ومسئولیتاشخاص،اموال،بیمه
.رساندمی

هرسانندکمیفروشبهراهاینامهبیمهاموالبیمهنمایندگانواقعدر
(...وطوفانسرقت،سوزی،آتش)حوادثازناشیمالیضررازراافراد

اشخاصومسئولیتهایبیمهفروشباچنینهم.کندمیمحافظت
.کندجبراننیزرامشاغلوافرادبهحادثهازناشیخسارتمیتواند

ترینبمناسکهفروشندمیرامحصوالتیواقعدرمستقلبیمهنمایندگان
یدهداموزشخوببسیارمعموالافراداینکند،براوردهراخودمشترینیاز
.دارندآگاهیبیمهقانونوبیمهبازارهایپیچیدگیازو

شپوشوبیمهمناسبمقادیردرموردتادهدمیاجازهآنهابهآنانتخصص
.دهندمشاورهمشتریانبهخودخاصهاینیازبرایایبیمه

.میکننددریافتکارمزدیاکمیسیونخودفروشومشاورهقبالدرو

۱۷
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تاریخچه بیمه در ایران و جهان

۱۸

جهاندربیمهتاریخچه

یزنامنیتبهمسکنوغذابهنیازکناردرقدیمبسیارزمانازهاانسان
.داشتنداحتیاج
گرانااشیازمثالکردند؛استفادهبسیاریهاییروشازنیازاینرفعبرای
.کردندمیمحافظتومراقبتمباداروزبرایخودقیمت

تتجاربرایراخوداموالتمامکهافرادیبازرگانیرونقوزمانگذشتبا
رسترفتندمیمقصدبهدریاامواجبرسواروکردندمیکشتیبرسوار

گرفتندتصمیماینکهتاداشتندرااموالشاندزدیوکشتیدنغرقطوفان،
اولینرفتهرفتهوبگذارندامانتبهمبداساحلدررااموالازمقداری
شکلدریاییهایبیمهاولینوشدندتشکیلخساراتجبرانهایصندوق
.گرفتند

ازپساینکهتاگرفتندشکل...واموالبهداشت،هایبیمهآنازپسو
هایبیمهگیریشکلموجبجنگاینپیامدهایدوم،جهانیجنگ

هبملیبیمهقانونانگلستاندر۱۹۱۱سسالدرنهایتدروشد،اجتماعی
.رسیدتصویب
درارهاانبدرکاالتمرکزصنایع،گسترشورشدوشهرنشینیگسترش

بیمههایتوسعهضرورتوخطرشدنزیادباعثمیالدیبیستمسده
.شدگوناگون

ایراندربیمهتاریخچه
.امروزیشدگانبیمهوبیمههمان!دریغمندانوتاوان
یمهبیاتاوانشخصآنبهبایدمیشدضرردچارکسهرکیقبادزماندر

.شدمیپرداخت
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بارانامهایامتیازخورشیدی۱۲۷۰درشاهناصرالدیننخستینباراما
اکفپولیالزاربه«ایراندربیمهسازمانونقلوحملادارهتاسیس»عنوان
.نیامددراجرابهکهکردواگذارروسی
فعالیتهایروسیبنیاددو۱۲۸۹سالدرقاجاراحمدشاهدوراندرسپس
.کردندآغازراخودبیمهای
سال۲۵تاوکردندکاربهشروعایراندردیگریخارجیشرکتهایبعدها
بیمهشرکت۱۳۱4،۲۹سالدروداشتنددستدرراایرانبیمهبازار

وآقایانالکساندرکوششبه۱۳۱4سال.داشتندفعالیتایراندرخارجی
۱۳۱6اردیبهشتدربیمهقانونسپس،بیمهسهامیشرکتداور،علیاکبر

آنبهدولتیسازمانهایبیمهورسیدملیشورایمجلستصویببه
دشدنموظفدولتیشرکتهایهمچنین،.شدواگذارایرانبیمهشرکت

بیمهسهامیشرکتنزدایران،درراخودصادرهیبیمههایازدرصد۲۵
.کننداتکاییبیمهایران،
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فرآیند اخذ نمایندگی بیمه
انتخاب شرکت بیمه.1

اخذ موافقت از شرکت بیمه مورد نظر.2

ابتدادراستالزمبیمهنمایندگیاخذطریقازبیمهصنعتبهورودبرای
.کنیدانتخابراخودنظرموردبیمهشرکت

:کنیدبررسیرازیرمواردبیمهشرکتانتخابدر
ظرفیتکلی،ظرفیت)دارد؟رانمایندهجذبتواننظرموردشرکت

(شمانظرموردمنظقهدرپذیرش
رایبمشتریاندسترسی)دارد؟شعبهچندشمانظرموردبیمهشرکت

(خسارتدریافت
بیمهشرکتمالیتوانگریبررسی
بیمهشرکتسهامدارانبررسی
شمانظرموردشرکتبهمردماعتمادمیزان

.بررسیمیکندشماراشرکتبیمهموردنظر،درخواست
ندبادرصورتیکهدرمنطقهیشمابهنمایندهبیمهاحتیاجداشتهباش

.گردددرخواستاولیهیشماموافقتمی

۲۰
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توافقموردشرکتبهنامثبتمدارکارائه.۴

.یدکنمیارائهبررسیبرایراشرکتنیازموردمدارک

۲۱

در دوره های آموزشی یا ارائه سابقه کارشرکت .3
خواهدمیشماازوکندمیآمادهشمابرایراآموزشیهایدورهشرکت،

تهداشکارسابقهکهصورتیدرکنید،شرکتآموزشیهایدورهایندر
ونیدکمیارائهشرکتبهکندمیثابتراامراینکهمستنداتیباشید

.نیستهاکالسدرشرکتبهاحتیاجی
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.وداز طریق سامانه سنهاب به بیمه مرکزی ارسال می شمستندات .۵

وعاتاطالگردآوریبه،(بیمهالکترونیکیهدایتونظارتسامانه)سنهاب
.پردازدمیبیمهصنعتهدایتونظارتامکانسازیفراهم
راشمامدارککهاستاطالعاتوآمارازوسیعیمجموعهیکسامانهاین

شویدمیمعرفیآزمونبرایصحتصورتدروکندمیبررسی

بهآزموندرشرکتجهتمتقاضیمدارکصحتصورتدر.۶
.شدخواهدمعرفیپژوهشکده

۲۲
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بهورودکارتاخذزماندر.۷
پیامکیسامانهطریقازجلسه
اعالممتقاضیانبههمراهتلفن

.میشود

متقاضیقبولیصورتدر.۸
تشرکبهپروندهتکمیلبرای
.کندمیمراجعهبیمه

نمایندگیمجوزاخذ.۹

شمابابیمهشرکتمرحلهایندر
نایدرقبولیازپسوکندمیمصاحبه
ینمایندگکدومجوزتوانیدمیمرحله
.بگیریدراخود

۲۳
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اشتباهات نمایندگان بیمه 
در شروع کسب و کار و اخذ نمایندگی بیمه

۲۴
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نهمیازاست،بازاریابوکارآفرینیکاولوهلهدربیمه،ینماینده
بازاریابوکارآفرینانههیجانیهوشوشخصیتروحیه،بایدجهت
.باشدداشته

:شخصیتیهایویژگیازجمله

انگیزهوشور.1

وشورخودکاروکسبشروعابتداییروزهایدرکارآفرینانازبرخی
انیزمووقتچندگذشتازبعدکارآفرینانهمیناما.دارندزیادیانگیزه

بهفروشوشودمیروروبهرشداصلیهایچالشباکاروکسبکه
مثلردیگوشودمیکمشانامیدوانگیزهرسد،نمیمیخواهندکهمیزانی
.برمیدارندتالشازدستونیستندانگیزهباسابق

بهاست،انگیزوشورداشتنکارآفرینیکویژگیتریناصلیمننظربه
:کهمعنااین

باشید؟تهداشفعالیتخستگیاحساسبدونبارهامیتوانیدکاراینبرایآیا

همیشهبرایکهداریدقصدبرید؟میلذتدهیدمیانجامکهکاریاز
باشید؟داشتهراشغلهمین

سیرمایندرتالشباوداریدراحساینبیمهیمشاورهوفروشبرایاگر
رپراموفقیتبهرسیدنهایگامازیکیکنیدمیخوشحالیاحساس
ندهیددستازراخودتانامیدوانگیزهاینکهبرایپساید،برداشتهقدرت
رااستشدهشمادرانگیزهایجادباعثکهمواردیازلیستیاستبهتر
وکسباینقطهچهازکهکنیدیادآوریخودتانبهروزهروکنیدتهیه

.هستیدهدفیچهبهرسیدندنبالبهوکردیدشروعراکارتان

هیجانیهوشوشخصیت

۲۱
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هداستان ریسک پذیری یک نمایند

:ویدگمیهرمزیجزیرهبهسفرشازارتباطیمدرگذاربنیان|لطفیعلی

ازاوایلشدم،بیمهفروشندگیشغلواردگرادرونفردیکعنوانبهمن
دگیزنریتموبودشدهکمخوابممیزانبازاریابیوفروشاضطرابوشوق

.شدمیخارجدستماز

تاولاواگنازقطارداخلکنم،سفرهرمزیجزیرهبهتنهاگرفتمتصمیم
منازنفریکفقط).کردمشروعرابیمهفروشوکردمپخشتراکتآخر
(.خریدبیمه

ندگیزبارخودشانیگفتهبهبیمهفروشطریقازبعدهاکهلطفیآقای
پذیرشاباما.نداشتندفروشبهامیدیهیچسفراینازقبلبستند،راشان
.گرفتندتنهایی،سفردرفروشبهتصمیمریسکاین

(بیمهفروش)خودشبرایناشناختهیپدیدهیکبابرخورددرواقعدر
.کردحفظراخودشانرژیاماگرفت،رامبهمسفریکتصمیم

۲۵
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خودباوری.3

اختشنوآگاهیخودمانهایتواناییبهنسبتمااینکهیعنیخودباوری
.کنیماعتمادهایمتواناییبهبتوانیموباشیمداشته

ودشانخآگاهیوتواناییبهنسیتواردتازهیبیمهنمایندگانازبسیاری
.شودمیفروشدرشکستعاملهمینودارندشکفروشدر

واهیآگعالیق،بهوبشناسیمبهترراخودمانبایدکاراینشروعازقبل
.باشیمداشتهباورهایمانتوانمندی

پذیریانعطافوسازگاری.۴

خودشاندنتوکارآفرینیکاگرپویا،سیاسیاجتماعی،اقتصادی،شرایطدر
باشدهنداشتپذیریانعطافبازارنیازهایومشتریدرموردوکندسازگاررا

.شودمیشکستمتحمل

وشدکروناویروسبحراندچارکشور۹۸سالاواخردرمثالطوربه
.شدندتعطیلکارهاوکسبازبسیاری

بخورند،شکستکارهاوکسبازبسیاریشدباعثهاتعطیلیوبحراناین
ایجبهتواندمیشرایطایندرمنعطفکارآفرینبیمهینمایندهیک

انبحراینازگذشتنازپستابپردازدقویارتباطاتساختبهفروش
.بفروشدراخودایبیمهمحصولبیشتریافرادیبهبتواند
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از فروش خجالت می کشید
تندکههسمصرفىکاالهاىناخواسته،کاالهاىاست،ناخواستهیکاالیکبیمه
رهدرباولىدارداطالعآنوجودازیااستبىاطالعآنوجودازمصرفکنندهیا

زیاد،تبلیغاتبهماهیتاًناخواسته،کاالهاى.استنکردهفکرآنخرید
فروشبراىتالش.دارندنیازبازاریابىتالشهاىسایروشخصىفروشندگى
ىفروشندگپیشرفتهبسیارروشهاىپیدایشموجبناخواسته،کاالهاى
.استشدهشخصى

،دادمانجامکههاییبررسیطبقکهاستشدهباعثبودنناخواستهاین
نمیتوضیحزیادخودایبیمهمحصولیدربارهبیمهنمایندگانازبسیاری
.هستندشرمندهمحصولشندربارهدادنتوضیحازواقعدرودهند

:استدلیلدوبهاغلببیمهنمایندگانکشیدنخجالت

.دانش کافی ندارید

عدم وجود اعتماد به نفس و ترس از نه شنیدن

۲۷

یکبرایتوانمیرازیادیبسیارشخصیتیهایویژگیهااینبرعالوه
راهاویژگیترینبنیادیوتریناصلیاماشمرد،موفقبیمهینماینده
.نمودمبیان
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.نداریدکافیدانش.1

لتانمحصوکهباشیدداشتهتوجهنکتهاینبهفروشزماندربایدشما
.یدباشداشتهکافیدانشمحصولتانبهنسبتواستخوبیمحصول

بامذاکرهزماندرنداردمحصولمورددرکافیدانشکهایفروشنده
.دهدنمیبروزخودازرافروشالزمهامهارتمشتری

عفضنهایتدروبیمهنمایندهنفسبهاعتمادعدمباعثشناختعدماین
.شودمیفروشرونددرشکستومذاکرهدر

شنیدننهازترسونفسبهاعتمادوجودعدم.2

مهمصنایعازبانکوبورسمانندبیمهصنعتمیدانیدکههمانطور
الیتفعخبرهمالیمدیرانبانکوبورسدرکههمانطورهستند،اقتصادی

.میدهندانجاممالیهایمشاورهدانشوتخصصباوکنندمی

صیتخصوایحرفهبهبیمهنمایندگانازشماریانگشتتعدادفقطاما
.دارندایمانشغلشانبودن

فهحرخدمتیکیفروشندهایبیمهمشاورونمایندهیکعنوانبهشما
باعثکهاستبزرگچالشیکاین.هستیدایحرفههایمهارتباای
.کندمیترکراخودکاراول،سال۲دربیمهفروشندگاناکثرشودمی

بیمهینمایندهکهگفتیمبیمهینمایندهتعریفدر
نتریمناسبکهفروشندمیرامحصوالتیواقعدر
معموالافراداینکند،براوردهراخودمشترینیاز

بازارهایپیچیدگیازودیدهاموزشخوببسیار
وتوضیحازپس.دارندآگاهیبیمهقانونوبیمه

.نکشیدخجالتمحصولتانفروش

۲۸
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راضیالاصشغلاینازکهکردممیصحبتعمربیمهنمایندگانازیکیبا
میویدبگنهمنبهمشتریاینکهازمن:گفتشدمجویاکهراآنعلتنبود
.ترسم

بکسمالکانکارآفرینان،ازبسیارینیست،بیمهفروشمختصشنیدننه
احساس،بشنوندمنفیپاسخاستممکناینکهفکرازفروشندگانوکارو

.کنندمیوحشت

هیچبرید،ببینازداریدشنیدننهبهنسبتکهرامقاومتینتوانیداگراما
.کنیدپیدادستاهدافتانبهنتوانستنخواهیدگاه

ادافر.استشجاعتشود،میمنجرموفقیتبهکهایویژگیترینمهم
.کنندمیاستفادهخوبیبههافرصتازموفق

میوکنندمیایجادمنفیپاسخباشدنمواجهبرایهاییاستراتژیآنها
وفقیتممسیردرضروریوناپذیراجتنابایستگاهیشکستکهپذیرند
.است

راونیدرضعفاینوباشیدشنیدننهبامقابلههایاستراتژیدنبالبه
.کنیدفرصتیکبهتبدیل

ازاستفادهمنموفقیتعلتگفتمیموفقبیمهنمایندگانازیکی
.استبودهمویرگیبازاریابی

۲۹
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هامغازهواردتکبهتکبود،مغازهسرتاسرکهشدمخیابانیکوارد
میخارجکهمغازههراز.دادمایبیمهمشاورهمغازهصاحبانبهوشدم
وگفتممینبایدراجمالتیچهخودمشاورهدرکهشدممیمتوجهشدم
.کردممیتاکیدبایستمیجمالتیچهبر

وشنیدننهازترسوکردایجادمنبرایرازیادیتجربیاتروشاین
.بردبینازمندررادادنمشاوره

انمیدرماباراآنروشومویرگیبازاریابیکهخواستمایشاناز
:بگذارند

:کنمعریفتبرایتانراتجربهبیبیمهنمایندگانازیکیداستانبگذارید

ورودزاشدممتوجهکهکردممیصحبتارومیهبیمهنمایندگانازیکیبا
فقطصنعتایندرفعالیتماه6طولدرواستپشیمانشغلاینبه

.بودشدهنامهبیمهدوفروشبهموفق

متوجهدادمتوضیحبیمهدانشوبازاریابیوفروشیدربارهاوبهکهکمی
.نداشتآشناییگفتممیکهمواردیازکدامهیچبهنسبتایشانکهشدم

کسببرایبازنشستگیازپسکهبودبرقادارهیبازنشستهکارمنداو
استخدامیهاینیازمندیبخشهاروزنامهسراغاوقاتگذراندنودرآمد
یمتصمیمکهمیشودمواجهبیمهینمایندهباآنقدرآنجادرورودمی

.شودکاربهدستگیرد

وفقمنمایندگیهایکالسدرشرکتومطالعهکمیازپسنمایندهخانم
.میزندراکارشاستارتوشودمیجوازکسببه

تجربه ندارید

۳۰
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!رخداد یک اشتباه

طرناکخبسیاربیمهنمایندهیکبرایصنعتایندرنداشتنتجربه
خودشنمایندهفردکهبیمهنمایندگییکدرفعالیتشروعبا.است
رونیسنگیهایمسئولیتبااستکوچککاروکسباینعاملمدیر
احسننحوبههامسئولیتیهمهبهبخواهداگرکهشودمیبرو

ترساسایجادباعثشرایطاینطبیعتاواستالزمزیادیزمانبرسد
.شودمیزیادیسرخوردگیواضطرابو
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واردینمایندگاخذیدریچهازاینکهازقبلبیمهنمایندهیکمننظربه
نوانعبهبیمههاینمایندگییاهاشرکتدراستالزمشودبیمهصنعت
نتریاصلیدرحداقلتاکندفعالیتکارآموزیافروشکارشناسیک

.کندبکسراکافیتجربه(فروشوبازاریابییعنی)نمایندهیکفعالیت
کنمیمپیشنهادشوند،صنعتواردتازگیبهخواهندمیکهکسانیبرای
با.ندباشداشتهبیمهنمایندگانباهمکاریبازاریابصورتبهابتداکه

ایبیمههایطرحوفروشوبازاریابیبرایالزمهایمهارتبااینکار
یکباکارمدتیازبعدهمچنین،.شوندمیآشنامختلفهایشرکت
پینهیاخوردمیدردشانبهبیمهنمایندگیشغلاینکهبهبیمه،نماینده

.برندمی
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به هزینه های نمایندگی بیمه توجه نمی کنید
امانداردایهزینهکهشودمیتصوراینگونهبیمهمثلخدماتیمشاغل
یکندکنمیدریافتکهکارمزدیقبالدربیمهنمایندگاننیست،چنین
هایهزینهمکانوکارماهیتجهتبهودارندمتغییرهایهزینهسری
بدونگاننمایندازبسیاریمتاسفانهکهکنندپرداختبایدنیزراثابتی
غلشاینوارداولیهسرمایهیکنگرفتننظردرباوموضوعاینبهتوجه
.کنندمیگلهخودشغلناکارامدیازنتیجهدروشوندمی

:نموداشارهزیرمواردبهمیتوانهاهزینهاینجملهاز

هزینه اجاره یا خرید دفتر و تجهیزات

هزینه عوارض و مالیات

هزینه حقوق و دستمزد نیروی انسانی

هزینه ی آب، برق، گاز

هزینه ی تبلیغات
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:مالیاتوعوارضهزینه

ادارهعواقدرنیست،نمایندهخودبرایکارمزدتمامینامهبیمههرفروشبا
عنوانتحتمبلغ%۹شما،بهکارمزدهرپرداختازبعدمرکزیبیمه
بهرو%۹اینهستیدموظفشماکه.کندمیپرداختشمابهافزودهارزش
.نماییدپرداختافزودهارزشاداره

:تجهیزاتودفترخریدیااجارههزینه

باهمراهکاردفتریکداشتنبیمهنمایندگیاخذشرایطازیکی
.تاس(...وصندلیومیزحساب،ماشیناینترنت،کامپیوتر،)تجهیزات

:تبلیغاتیهزینه

اصلدرو.دارندراتبلیغاتدغدغهبیشترفروشبرایبیمهنمایندگاناغلب
.استتبلیغاتازاستفادههاآنیدغدغهترینمهمکهگفتنمیتوان

تولد،تبریکتبلیغاتی،هایsms)تبلیغاتانواعازکدامهرصورتهربه
(...وتراکتپخشوچاپتخفیفی،هایجشنوارهوقسطیبیمهتبلیغ
.کنیدلحاظخوداولیهیسرمایهدربایدکهبردارددرراهاییهزینه
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:انسانینیرویدستمزدوحقوقهزینه

باشیدشتهداباالییایبیمهپرتفویوشویدموفقنمایندهیکاینکهبرای
.باشیدمشتریمنتظروبنشینیدکاردفتردرتوانیدنمی

راآنمردمازبسیاریواستناخواستهکاالییکبیمهگفتمکههمانطور
بهالبته)مهبیخریدبرایکسیرسدمینظربهبعیدبسیاروشناسندنمی
یزمپشتازاستالزمپسشود،شمادفتروارد(اجباریهاینامهبیمهجز
.بفروشیدراخودایبیمهمحصولوشویدخارجکاردفترو

یاباشیدداشتهفروشبازاریابجذبباوبنشینیددفتردرتوانیدمیشما
الزمباشیدخودتانفروشندهاگراماکنید،شروعرافروشخودتاناینکه
ایندگینمدفترکارهایبهتاکنیداستخداممنشیعنوانبهراکسیاست

.شودرسیدگی

کهاستدستمزدوحقوقپرداختمستلزمبازاریابومنشیجذب
.گیرندنمینظردرراآنواردتازهیبیمهنمایندگان

ینههزکههستندهاییآموزشنیازمندکارشروعبرایافراداینهمچنین
.استبر
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عدم شناخت بازار و صنعت بیمه

ظرنموردهدفبازارکهاستنیازصنعتیهردرفروشوفعالیتبرای
.نیستمستثناامراینازهمبیمهصنعتوشودشناسایی

:شوندبررسیزیرعواملاستالزمبازاراینشناختبرای

oبیمهصنعتوبازاربازیگران

oبیمهبازاربرموثراجتماعی-اقتصادیعوامل

oرقبابررسی

.پردازممیموارداینازکدامهرتوضیحبهادامهدر

:بازیگران بازار و صنعت بیمه

ارائه 
دهندگان 
خدمات 

بیمه

سازمان 
های 

موجود در 
بازار

مشتری

واسطه/توزیع کننده

بیمه گر اصلی

بیمه گر اتکایی
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.گذاردمیرتاثیبیمهتقاضایبرکهافتندمیاتفاقبازاردربسیاریعوامل
روشفاستراتژیتواندمیعواملاینشناختبامستقلبیمهینماینده
.دهدتغییرشرایطبهبناومناسبزماندرراخود

ثالثشخصبیمهشدناجباری

توسعهوکندرشداقتصادیلحاظازصنعتیکهزمانیمثالطوربه
کسبالدنببهداراییصاحبانبرسد،معینیسطحبهصنعتآناقتصادی
خریدنتیجهدروهستندخودهایداراییافزایشبهروارزشازحمایت
.شودمیاجباریآنانبرایهایینامهبیمه

الثثشخصنامهبیمهبهنیازمردمتوسطماشینخریداریوتولیدبا
ادتعدبودنکملحاظبهابتدادراماشدنامهبیمهاینطراحیبهمنجر
تولیدشافزایباامانبودمطرحاجباریصورتبهنامهبیمهایننقلیهوسائل

دشباعثخساراتباالیتعدادوتصادفاتچنینهمووسائلاینخریدو
.برسدفروشبهاجباریصورتبهنامهبیمهاین

.استوثرمبسیارمحصولنوعوتقاضاوعرضهبربازارشرایطکهبینیدمی
هموجدیدنامهبیمهیکایجادبرایعاملیتواندمیبازاردرتغییریهر

.شودنامهبیمهیکبیشترتقاضایچنین

اشد؟بموفقتواندمیبازارازایمطالعههیچبدونبیمهنمایندهیکچطور

مهاجتماعی موثر بر بازار بی-عوامل اقتصادی
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تورم و رکود
مانهاینوافتندمیاتفاقمدتبلنددرکههستندعواملیرکودوتورم

مهبیصنعتعلتهمینبهمیشود،دیدهبیمهخدمتدرکهاستچیزی
برورمتاثررفعبرایتدابیریبایدو.گیردمیقرارتاثیرتحتبسیار

.شوداندیشیدهبیمهخدمات
.دشعمربیمهخدماتارائهدرتمهیداتیگرفتننظردرباعثتورمعامل
والتمحصوشدنگرانباکهاستگونهاینبهماکشوردرتورمچنینهم

برایمردمنتیجهدرکندنمیپیداافزایشدستمزدهاوحقوقخدمات،
میغییرتخریدشانسبدوکنندنمیهزینهبیمهیناخواستهکاالیخرید
.کند

بیکاری

ترکیبازناشیفقرواستایرانجامعهمعضالتازیکیکهبیکاریمشکل
درآمدتوزیعدرچشمگیرتعادلعدموسرانهتولیدنازلسطحعاملدو

.موثرندایراندرعمربیمهیتوسعهعدمدرکههستنددیگریعوامل
تنپرداخاصلیعواملازکردم،اشارهکارآفرینییتاریخچهدرکههمانطور

.بودبیکاریرشدایراندرکارآفرینیبه
یمهبنمایندگیبیکاریجهتبهافرادازبسیاریعلتهمینبههمامروزه
.کنندمیاخذ
ایبیمهمحصوالتیعرضهوتقاضادرکهدارداهمیتحدیبهعاملاین
.استبودهگذاراثربسیارنیز
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سبدفرددرآمدافزایشوکاهشباکهنظریهایناساسبرتقاضابحثدر
استکاریبیبحرانگرفتارکهفردیگفتتوانمیکندمیتغییرخریدش

وساختنبرایعلتهمینبهاستکوتاهفقرجهتبهدیدشافق
.کندنمیریزیبرنامهاشآیندهبهاندیشیدن

بیمهنشدمطرحباعثماکشوردربحراناینرشد:عرضهبربیکاریتاثیر
کلشبهبیمهاینپوششهمچنینواجتماعیتامینیبیمهدربیکاری
.شدعمرهایبیمهدرمختلفهای

بالیای طبیعی و حوادث ناگوار

سیلار،رودبوبمیزلزله:چونبسیاریطبیعیبالیایمتحملایرانکشور
.شد...وذهابپلسرزلزلهلرستان،
شدنخارجهواپیما،سقوطیحادثهپالسکو،سوزیآتشمثلحوادثی
جحاشهیدپیکرتشیعازناشیحوادثای،جادهتصادفاتریل،ازقطار
ویرانامردمبهرابسیاریخسارات...وکروناویروسشیوعسلیمانی،قاسم
.کردواردکارهاوکسب
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جبرانازهاییبخشبیمههایشرکتازبسیاریخساراتاینبیندر
.گرفتندعهدهبهراخسارات

.شدجبرانمردمیهایکمکباخساراتازبزرگیبخشو
رایبرابسیاریتغییراتیزمینهاتفاقاتاینخسارات،جبرانازجدایاما

.کردایجادبیمهصنعت
کهیمهبنمایندگانازبسیاریشدباعثکروناویروسشیوعمثالطوربه
خوداتارتباطدایرهگسترشدنبالبهندارندچندانیفروششرایطایندر
.بروندآموزشهمچنینو
اموالبرایمغازهصاحبانازبسیاریپالسکومجتمعسوزیآتشازپسیا

.کردندتهیهسوزیآتشنامهبیمهخود

۴۰

www.takbook.com



هکاستدرست.بسنجیمراکارآنرقبایاستالزمکاریهرشروعبرای
نامهبیمهیکبهحداقلنفرهروشوندمیمتولدبسیارینوزادانروزههر

شودنمیاشباعصنعتاینکهگفتتوانمیمنطقاینباودارداحتیاج
وندنیستبیمهنمایندگانسایرفقطمارقبایکهداشتتوجهبایداما

.نیستعمربیمهفقطمامحصول

ویرندگمیپولمافعلیواحتمالیمشتریانازکهکارهاییوکسبتمامی
.هستندمارقیبانفروشندمیمحصول

آنازاریبسیدرستیمشاورهبابشناسیمراخودمشتریانخریدسبداگر
.بفروشیمراخودمانمحصولوکنیمحذفتوانیممیراها

بررسی رقبا
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درستابهتربپردازیم(بیمهفروشندگان)اصلیرقبایبهبخواهیماگراما
.دهیمقرارنظرمدرارقباتعداداولگام
راهبیمصنعتآماریسالنامهسالهرایراناسالمیجکهوریمرکزیبیمه

بیمهنعتصکلیعملکرد:نظیردیتاهاییسالنامهایندرکهکندمیمنتشر
عدادتاستان،هرعملکردتفکیک،بهشرکتهرعملکردمالی،سالآندر

...وپرداختیخساراتمیزانبیمه،نمایندگان
ها،کارگزاریها،شرکتتعداددارداهمیتمابرایجاایندرچهآن

اصلیایرقبوبیمهفروشندگاننوعیبهکدامهرکهاستبیمهنمایندگان
.هستندصنعتایندرما

( :13۹۷سالنامه  آماری سال )ایرانصنعت بیمه 

.استاتکاییبیمهشرکت۳واصلیگربیمهشرکت۲۹:بیمهشرکت۳۲

جنرالینماینده۳۵۷۱۷

عمربیمهنماینده۲۸۳44

کارگزار۸۳4

خسارتارزیاب۳4۱

بیمهیشعبه۱۲۵۸

بیمههایشرکتشعبوستادکارمندان۱۹۸4۹
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۴۳

واژگان و اصطالحات
:بیمهپژوهشکده

علمی،قاتتحقیتوسعهوپژوهشینیازهایازبخشیبهپاسخگوییبهمنظور
همفراوبیمهایپژوهشهایساماندهیهمچنینوبیمهزمینهدرکاربردی
بیمههپژوهشکد،کشوردربیمهصنعتتوسعهورشدمناسببسترآوردن

.شدتاسیس۱۳۸4سالدر
:بیمهنفوذضریب
درواملعپیشروترینازیکیعنوانبهجهاناقتصاددربیمهصنعتجایگاه
بضریباجوامعتوسعهوبودهمنابعتامیندربهخصوصوسرمایهبازار
.میشودسنجیدهداردجامعهاقتصادحوزهدربیمهکهمداخالتیونفوذ

:بیمهنفوذضریبمحاسبهفرمول
(جاریقیمتبه)داخلیناخالصتولیدبهکشورتولیدیبیمهحقنسبت
:اصلیگربیمه
گذارهبیمازبیمهحقدریافتمقابلدرکهحقوقیاستشخصیگربیمه
بهحادثهوقوعصورتدررامعینیوجهپرداختیاوخسارتجبرانتعهد
.گیردمیعهده
:اتکاییگربیمه
ٔ  یمهبشرکتهایکهاستشرکتیمجدد،بیمهیااتکاییبیمهشرکت
.میکندبیمهنیستند،مصوناحتمالیضررهایازخودکهرادیگر
:گذاربیمه

واستبیمهگرتعهدطرفکهاستحقوقییاحقیقیشخصبیمهگذار
یاوخودمسئولیتومالجان،بیمهحقپرداختباکهاستشخصی
.میدهدقراربیمهپوششتحتمعینیومشخصمدتبرایرادیگری
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:تبلیغات
یشافزادرسعیاطالعات،تولیدوسیلهبهکهاقدامیوفعالیتهرگونه
.کنیممحصولیاکاالیکفروشوآگاهی

:ریسک
،آنشدهبینیپیشبازدهازگذاریسرمایهواقعیبازدهانحرافاحتمال
یاههمرفتندستازاحتمالشاملهمچنینریسک.میشودگفتهریسک
.میشودنیزگذاریسرمایهاصلازبخشی

:هیجانیهوش
ناتهیجامیکنندکمکمابهکهاستتواناییهاییمجموعههیجانیهوش

ونیگوناگهایمولفهوکنیمتنظیمودادهتشخیصدیگران،وخوددررا
.دارد...وخودآگاهیهمدلی،انگیزش،:مثل

:جنرالینماینده
اموال،:ازاعمبیمهمحصوالتتمامیداردمجوزکهایبیمهینماینده

.برساندفروشبهرااشخاصومسئولیت

:خسارتارزیاب
الحیتصکهاستحقوقییاحقیقیمستقلشخصیتیکخسارتارزیاب

.داردایبیمهخسارتپروندهبهرسیدگیجهتراالزمتخصصو
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:پرتفوی
تمامدربیمه،شرکتیکمعتبرهاینامهبیمهیاایبیمهتعهداتمجموع
رکتشآنپرتفویراایبیمههایفعالیتازمعینرشتهیکیاهارشته
.گویندمی

Entreprendre:
بلتقوسازماندهیرافعالیتییادارهکهکسیشدن،کارآفرین،دارعهده
.کند

آقاجانیپریسا 
Parisaaghajani.atu@gmail.com

parisaaghajani@ut.ac.ir
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