صدور بیمه نامه آتش سوزی (نرم افزار بنیان)

 سرفصل دروس

 عنوان فصل اول
• کليات :اطالعات پايه آتش سوزي
• درس  : 1مشاغل
• درس  : 2خطرات اضافی
• درس  : 3ساير اطالعات پايه

 عنوان فصل دوم
• چکيده  :آشنايی با کليات صدور آتش سوزي
• درس  : 1ثبت کليات بيمه نامه
• درس  : 2ثبت موارد بيمه نامه
• درس  : 3ثبت خطرات اضافی و هزينه پاکسازي
• درس  : 4ساير جزئيات بيمه نامه (شرايط خصوصی  /ذينفع /تخفيف /حق بيمه ساالنه و کاربرد آن)
• درس  : 5محاسبه بيمه نامه
• درس  : 6ثبت چند مورد بيمه نامه خاص (اظهارنامه اي /مرهوناتی /قراردادي)
• درس  : 7معرفی چاپ ها و گزارشات

 عنوان فصل سوم
• چکيده  :آشنايی با الحاقيه آتش سوزي
• درس  : 1ثبت الحاقيه تغيير در مفاد بيمه نامه
• درس  : 2ثبت الحاقيه تغيير مدت
• درس  : 3محاسبات عمومی الحاقيه
• درس  : 4ثبت الحاقيه قطعی شدن بيمه نامه هاي اظهارنامه اي
• درس  : 5محاسبه الحاقيه قطعی شدن بيمه نامه هاي اظهارنامه اي

 عنوان فصل چهارم
• کليات  :آموزش هاي پيشرفته آتش سوزي
• درس  : 1ثبت قرارداد و کنترل هاي مربوط به استفاده از قرارداد در بيمه نامه
• درس  : 2ثبت مجوزهاي آتش سوزي توسط کاربر مدير سيستم

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 آتش سوزی (نرم افزار بنیان)

 کد دوره
INS 402
 دیدگاه کلی
بررسی مفاهيم صدور بيمه نامه هاي آتش سوزي و الحاقيه ها و شرايط آن
 مخاطبین
دانشجويان بيمه
مديران و کارشناسان بيمه مستقر در ستاد و شعب
نمايندگان بيمه
بطور کلی افرادي که قصد کار در واحدهاي صدور اموال شرکت هاي بيمه را دارند.
 پیش نیازها
آشنائی ابتدائی با راهبري کامپيوتر و ويندوز
اصول ومبانی کاربري سيستم (نرم افزار فناوران)()INS103
 طول دوره
 12ساعت
 اهداف دوره
انتظار می رود در پايان دوره دانشجو بتواند :
با انواع بيمه نامه هاي آتش سوزي آشنا باشد.
با مفاهيم کلی صدور بيمه نامه آتش سوزي آشنا گردد.
قادر به تحليل فرم هاي پيشنهاد آتش سوزي باشد.
با بازديد بيمه هاي آتش سوزي آشنا باشد.
با مفاهيم بيمه نامه هاي داراي موجودي ،مرهوناتی ،موجودي در گردش و  ...آشنا گردد.
با مفاهيم کلی صدور الحاقيه و شرايط منجر به صدور الحاقيه آشنا گردد.
با مفاهيم ريسک ،خطر و ضرايب مربوط به آن در اقليم هاي متفاوت آشنا باشد.
قادر به اجرا و نظارت بر عمليات مالی بيمه نامه آتش سوزي باشد.
گزارش گيري هاي کاربردي و موردي از نرم افزار فناوران ارائه دهد.
با طرح هاي بيمه هاي آتش سوزي (دفترچه اي) و نحوه ي ثبت آن ها آشنا باشد.
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