صدور بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری (نرم افزار بنیان)

 سرفصل دروس

 فصل اول  :صدور بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری (طرح جامع)
درس  : 1ثبت کليات صدور بيمه نامه عمر و سرمایه گذاری
درس  : 2بررسی بخش اطالعات پایه عمر
درس  : 3ثبت ذینفع های بيمه نامه
درس  : 4ثبت تخفيف
درس  : 4ثبت شرایط خصوصی
درس  : 5تب سوابق کارشناسی در صدور بيمه نامه
درس  : 6در صورت داشتن بيمه شده فرعی  ،بررسی برای بيمه شده دوم
درس  : 7محاسبه حق بيمه و مشاهده حق بيمه ساالنه
درس  : 8حق بيمه ساالنه نهایی و وضعيت نهایی بيمه نامه
درس  : 9درصورت داشتن طرح بازخرید سنوات  ،بررسی بيمه نامه و نحوه محاسبه
درس  : 10ارسال به مالی و اختصاص شماره بيمه نامه

 فصل دوم  :صدور انواع الحاقیه های عمر و سرمایه گذاری
درس  : 1ثبت کليات الحاقيه
درس  : 2الحاقيه تغيير در مفاد بيمه نامه
درس  : 3الحاقيه ابطال بيمه نامه – برگشت کل حق بيمه نامه
درس  : 4الحاقيه تغيير معرف
درس  : 5الحاقيه انتقال بيمه نامه ( تغيير بيمه گذار )
درس  : 6الحاقيه تغيير ذینفع
درس  : 7الحاقيه اصالح بيمه شده
درس  : 8الحاقيه اصالح مشخصات بيمه گذار
درس  : 9الحاقيه تغيير مدت
درس  : 10الحاقيه فسخ از طرف بيمه گذار – کسر حق بيمه به صورت کوتاه مدت
درس  : 11بررسی الحاقيه های خسارتی (امراض  ،فوت  ،بازخرید  ،تعدیل اندوخته  ،معافيت  ،نقص عضو و از کارافتادگی و )....
 نکته :در صورتيکه نياز به بررسی محاسبات الحاقيه ها بخصوص الحاقيه خسارتی مانند فوت و بازخرید داشته باشند ،
نحوه محاسبه بایستی آموزش داده شود.
آدرس :تهران ،میدان ونک ،ابتدای خیابان گاندی جنوبی بین خیابان  23و  25پالک  87طبقه  3واحد 8
وب سایت www.karanegar.ir :

تلفن 88665۴75__887۹۹28۴

پست الکترونیک info@karanegar.ir :

فاکس 88665261 :

صدور بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری (نرم افزار بنیان)

 کد دوره
INS 504
 دیدگاه کلی
بررسی مفاهيم صدور بيمه نامه های عمر انفرادی و الحاقيه ها و شرایط آن
 مخاطبین
دانشجویان بيمه
مدیران و کارشناسان بيمه مستقر در ستاد و شعب
نمایندگان بيمه
بطور کلی افرادی که قصد کار در واحدهای صدور شرکت های بيمه را دارند.
 پیش نیازها
آشنائی ابتدائی با راهبری کامپيوتر و ویندوز
دوره کليات بيمه (کد )INS101
اصول و مبانی کاربری سيستم (نرم افزار فناوران) ()INS103
اصول و مفاهيم بيمه های اشخاص ()INS501
اصول و مفاهيم بيمه های عمر و پس انداز ()INS502
 طول دوره
 16ساعت
 اهداف دوره
انتظار می رود در پایان دوره دانشجو بتواند :
با بيمه نامه های عمر انفرادی آشنا باشد.
با مفاهيم کلی صدور بيمه نامه عمر انفرادی آشنا گردد.
با مفاهيم کلی صدور الحاقيه و شرایط منجر به صدور الحاقيه آشنا گردد.
با مفاهيم سرمایه گذاری آشنا باشد.
قادر به اجرا و نظارت بر عمليات مالی بيمه نامه عمر انفرادی باشد.
گزارش گيری های کاربردی و موردی از نرم افزار فناوران ارائه دهد.
آدرس :تهران ،میدان ونک ،ابتدای خیابان گاندی جنوبی بین خیابان  23و  25پالک  87طبقه  3واحد 8
وب سایت www.karanegar.ir :

تلفن 88665۴75__887۹۹28۴

پست الکترونیک info@karanegar.ir :

فاکس 88665261 :

