صدور بیمه نامه بدنه (نرم افزار بنیان)

 سرفصل دروس

 فصل اول  :صدور بیمه نامه بدنه
درس  : 1تکمیل فرم پیشنهاد
درس  . 1.1ثبت خودرو جدید
درس  . 1.2ثبت بیمه گذار جدید
درس  : 2تکمیل فرم بازدید اولیه
درس  : 3تکمیل فرم بیمه نامه بدنه
درس  .3.1ثبت تخفیفات
درس . 3.2ثبت پوشش های اضافی
درس . 3.3ثبت لوازم و قطعات
درس . 3.4ثبت ذینفع غیر بانکی
درس  . 3.5ثبت شرایط خصوصی
درس  : 4محاسبه  ،ارسال به مالی و عملیات دریافت

 فصل دوم  :صدور الحاقیه های بدنه
درس  : 1ثبت کلیات الحاقیه
درس  : 2ثبت الحاقیه های فسخ و ابطال
 2.1ثبت الحاقیه فسخ به صورت کوتاه مدت
 2.2ثبت الحاقیه فسخ به صورت روز شمار
 2.3ثبت الحاقیه ابطال بیمه نامه_ برگشت کل حق بیمه بیمه نامه
 2.4فسخ بدون برگشت حق بیمه
درس  : 3ثبت الحاقیه تغییر در مفاد بیمه نامه
درس  : 4تغییر معرف
درس  : 5تغییر بیمه گذار
درس  : 6برگشت بیمه نامه به حالت جاری
درس  : 7تغییر مشخصات خودرو
درس  : 8تغییر در سابقه
درس  : 9تغییر مدت بیمه نامه
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درس  : 10تعلیق بیمه نامه
درس  : 11تغییر سرمایه بیمه شده
درس  : 12ترمیم ارزش خودرو
درس  : 13تغییر پوششهای اضافی و لوازم اضافی
درس  : 14سابقه عدم خسارت چند ساله
درس  : 15ترمیم لوازم سرقت شده
درس  : 16محاسبه حق بیمه قطعی پوشش ترانزیت
درس  : 17تغییر منطقه آزاد
درس  : 18ابطال الحاقیه ما قبل

 فصل سوم :بیمه نامه بدنه به صورت گروهی
درس  : 1ثبت بیمه نامه گروهی
درس  : 2چاپ به صورت گروهی
درس  : 3فرمت فایل اکسل

 فصل چهارم :بدنه پیشرفته
درس  : 1مجوز صدور بیمه نامه بدون بازدید اولیه
درس  : 2مجوز های عمومی بدنه
درس  : 3مجوز تخفیف توافقی بدنه
درس  : 4قرارداد بدنه
درس  : 5تعریف کارگروهی بدنه
درس  : 6اطالعات پایه بدنه

 کد دوره
INS 303
 دیدگاه کلی
بررسی مفاهیم صدور بیمه نامه های بدنه و الحاقیه ها و شرایط آن
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 مخاطبین
دانشجویان بیمه
مدیران و کارشناسان بیمه مستقر در ستاد و شعب
نمایندگان بیمه
بطور کلی افرادی که قصد کار در واحدهای صدور اموال شرکت های بیمه را دارند.

 پیش نیازها
آشنائی ابتدائی با راهبری کامپیوتر و ویندوز
اصول ومبانی کاربری سیستم (نرم افزار فناوران)()INS103
اصول ومفاهیم بیمه های اتومبیل ()INS301
 طول دوره
 10ساعت
 اهداف دوره
انتظار می رود در پایان دوره دانشجو بتواند :
با نحوه ی ثبت پیشنهاد بیمه نامه بدنه آشنا باشد.
با نحوه ی بازدید و ثبت صحیح آن آشنا باشد.
با مفاهیم کلی صدور بیمه نامه بدنه آشنا گردد.
با مفاهیم کلی صدور الحاقیه و شرایط منجر به صدور الحاقیه آشنا گردد.
قادر به اجرا و نظارت بر عملیات مالی بیمه نامه اتومبیل باشد.
گزارش گیری های کاربردی و موردی از نرم افزار فناوران ارائه دهد.
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