اطالعات پایه و مجوزهای مسئولیت (نرم افزار بنیان)

 سرفصل دروس

 عناوین فصل اول
کلیات  :ثبت مجوزهای عمومی مسئولیت
• درس  : 1مجوزهای عمومی
• درس  : 2کلیات ثبت مجوز
• درس  : 3جزئیات ثبت مجوز تک موردی و مجوز در سطح رشته و واحد صدور و قرارداد

 عناوین فصل دوم
کلیات  :مجوزهای مدیریتی مسئولیت
• درس  : 1مجوزهای مدیریتی
√ سازندگان ابنیه در مقابل اشخاص
√ سقف مجوزهای تخفیف مدیریتی شعب
• درس  : 2تخفیفهای مدیریتی کارفرما در قبال کارکنان صنعتی  ،تجاری
• درس  : 3تخفیفهای مدیریتی کارفرما در قبال کارکنان پروژه های عمرانی
• درس  : 4تخفیفهای مدیریتی کارفرما در قبال کارکنان پروژه های ساختمانی
• درس  : 5مجوزهای مدیریتی سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث
√ تخفیفات مدیریتی
√ سقف های خسارت مالی

 عناوین فصل سوم
کلیات  :اطالعات پایه مسئولیت) مشترکات(
• درس  : 1اطالعات پایه مشترک مسئولیت
√ ثابتهای برنامه
√ نرخ بیمه نامه های کوتاه مدت
√ پیش فرض شرایط عمومی بیمه نامه
√ دیه
√ شرایط خصوصی
√ تعیین لیست انواع الحاقیه در هر رشته
√ فرمول محاسبه ضریب نیرو
• درس  : 2حق بیمه پایه
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 عناوین فصل چهارم
کلیات  :اطالعات پایه رشته های کارفرما
• درس  : 1اطالعات پایه کارفرما در قبال کارکنان صنعتی  ،تجاری
√ نرخ طبقه بندی مشاغل
√ لیست مشاغل
√ پوشش های اضافی
√ تخفیفات
√ دیه و هزینه پزشکی
√ تخفیف های کاهش سرمایه
√ تخفیف گروهی
• درس  : 2اطالعات پایه کارفرما در قبال کارکنان پروژه های عمرانی
√ نرخ طبقه بندی مشاغل
√ لیست مشاغل
√ پوشش های اضافی
√ تخفیفات
√ دیه و هرینه پزشکی
√ تخفیفات کاهش سرمایه
•درس  : 3اطالعات پایه کارفرما در قبال کارکنان پروژه های ساختمانی
√ پوشش های اضافی
√ تخفیفات
√ تعهدات فوت و نقص عضو
√ ضرایب نیروی کار
√ دیه و هزینه پزشکی
√ تخفیف های کاهش سرمایه
√ تعرفه حق بیمه
√ تخفیف متراژ
√ انواع پیشرفت فیزیکی پروژه
•درس  : 4اطالعات پایه سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث
√ پوشش های اضافی (با سرمایه و بدون سرمایه)
√ تخفیفات
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√ نرخ تعهدات مالی درخواستی
√ گودبرداری
√ نوع سازه
√ عرض زمین
√ میزان ریسک (تراکم)
√نوع وضعیت خاک
√ موضوع فعالیت (پروژه)

 عناوین فصل پنجم
کلیات  :اطالعات پایه رشته های پزشکان
• درس  : 1مسئولیت حرفه ای پزشکان
√ نرخ گروه های پزشکی
√ تخفیفات پزشکان
√ پوشش های اضافی

 عناوین فصل ششم
کلیات  :اطالعات پایه رشته های پیراپزشکان
• درس  : 1مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان
√ نرخ گروه های پزشکی
√ تخفیفات پیراپزشکان
√ پوشش های اضافی

 عناوین فصل هفتم
کلیات  :اطالعات پایه مسئولیت مدنی
• درس  : 1رشته های مسئولیت مدنی
√ زیر رشته ها
√ عناوین تعهدات چاپ
√ واحدهای مجاز به صدور
√ شرایط عمومی
√ محدوده ی مجاز فرانشیز
√ دوره ی تأمین
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√ سقف دوره ی تأمین
√ آیتم های ویژه ی زیر رشته
√ موضوع بیمه نامه
√ محدوده ی مجاز سرمایه
√ نرخ تورم
√ سقف تورم
• درس  : 2پوشش های اضافی
√ واحدهای مجاز /غیرمجاز
√ رشته های مجاز استفاده از این پوشش
√ اضافه نرخ های بدون سرمایه
√ اضافه نرخ های با سرمایه

 عناوین فصل هشتم
کلیات  :مشترکات رشته های حمل و نقل
• درس  : 1حمل و نقل
• درس  : 2خطرات تحت پوشش
• درس  : 3واحدها

 عناوین فصل نهم
کلیات  :تضمین گمرک
• درس  : 1تعرفه ی حق بیمه تضمین عبور موقت خودرو
• درس  : 2گمرک
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 کد دوره
INS 602
 دیدگاه کلی
تعریف و تعیین آیتم های کنترلی بخش صدور و خسارت بیمه نامه های مسئولیت

 مخاطبین
مدیران و کارشناسان مستقر در ستاد بیمه
 پیش نیازها
آشنائی ابتدائی با راهبری کامپیوتر و ویندوز
اصول و مبانی کاربری سیستم (نرم افزار فناوران)()INS103
اصول و مفاهیم بیمه های مسئولیت ()INS601
 طول دوره
 2ساعت
 اهداف دوره
انتظار می رود در پایان دوره دانشجو بتواند :
با آیتم های موثر در نرخ حق بیمه آشنا گردد.
با کنترل های قسمت صدور و خسارت آشنا گردد.
با نحوه ثبت داده در اطالعات پایه بیمه نامه های مسئولیت آشنا باشد.
قادر به اجرا و نظارت بر عملیات صدور و خسارت بیمه نامه مسئولیت باشد.
گزارش گیری های کاربردی و موردی از نرم افزار فناوران ارائه دهد.
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