
 های درمان؛
 های درمانای متفاوت از بیمهتجربه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های درمان

 SOSو  بیمه آسماری نمایندگی

 1401کد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi Darman 



 

 

Hi Darman 

02122514788 
09229926150 

www.hidarman.com 

info@hidarman.com 

 3، واحد 20: هروی، خیابان جعفری، پالک 1آدرس 

 191: طرشت، ایستگاه نوآوری دانشگاه شریف، پالک 2آدرس 

 

 گذار آنو بنیان «های درمان»معرفی 

تیم های درمان از های تکمیلی شرکتی مشغول است. به صورت تخصصی در حوزه مشاوره و فروش بیمه های درمان

های از برخی از شرکت های درمان تکمیلی تشکیل شده است. این مجموعه دارای نمایندگیافراد با تجربه در حوزه بیمه

 در حال حاضر حقیقی هستند. هابیمه است؛ این نمایندگی

بیمه آسماری به نام اصالن گودرزی است. ایشان فارغ التحصیل دانشگاه  1401ها، نمایندگی نمایندگییکی از این 

در این مدت با اند. سال معاون بازاریابی و فروش شرکت بیمه آسماری نیز بوده 3صنعتی شریف بوده و به مدت حدود 

های درمان ، تمرکز شرکت به بیمهمدیره محترم شرکت و همچنین سایر پرسنل شرکتهدایت و همکاری هیئت

ترین های متنوعی در حوزه بیمه تکمیلی تهیه و روانه بازار گردید؛ یکی از مهمتکمیلی معطوف و با نگاهی نو، طرح

 نفر است. 50های کوچک حتی با تعداد کمتر از ها امکان خریداری آن توسط شرکتویژگی این طرح

به فروش، از شرکت جدا شده و به عنوان نماینده شرکت مشغول  شخصیه به دلیل عالق 98از سال آقای گودرزی 

، برند های درمان را ایجاد کردند و در این مدت کوتاه کمک برخی از همکارانبا  99در اواخر سال سپس فعالیت شدند. 

 شوند.ترین نمایندگان بیمه آسماری شناخته میبه عنوان یکی از فعال

های تکمیلی توسط همکاران و بازاریابان خود، با تعداد زیادی از شبکه عالوه بر فروش بیمهدر حال حاضر های درمان، 

های بیمه در های حقیقی و حقوقی و همچنین نمایندگان محترم سایر شرکتفروش صنعت بیمه از جمله کارگزاری

 کند.های درمان همکاری میفروش بیمه

یکی از بهترین ارائه دهندگان خدمات  (SOSشرکت کمک رسان ایران )عمده خود،  بیمه آسماری با همکاری سهامدار

مناسبی برای  شرایطبنابراین  های کوچک دارد.از جمله بیمه کردن شرکتهای مهمی است و مزیتبیمه تکمیلی 

مند از این فرصت بهره درمان هایکه در صورت صالحدید با همکاری تیم ست مهیا محترم صنعت بیمه شبکه فروش

 شوند.

مزایای همکاری با آسماری و همینطور های درمان توضیح داده شده است؛ در  در ادامه به صورت مختصر

 صورت تمایل به ارائه اطالعات بیشتر امکان برگزاری جلسه حضوری میسر و موجب افتخار خواهد بود.

 مکاری با کارگزارانه
اند. برخی کار خود را با آسماری شروع و تعدادی دریافت کرده تعدادی از کارگزاران قبال کد همکاری از آسماری

فعالیت خود را با  کد همکاری خود را از آسماری گرفته اما تعداد دیگری نیز اند.نزد این شرکت بیمه کرده گذاربیمه

 برخی دیگر همچنان کد همکاری با بیمه آسماری ندارند. اند.بیمه آسماری آغاز نکرده
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همکاران ما در های درمان های فوق به عنوان واحد صدور است؛ گروه از کارگزاری آماده همکاری با هر سه های درمان

ها، اصالح اطالعات و شماره شبا و صدور، الحاقیه تنظیم قرارداد درمان،اخذ نرخ و شرایط، امور مربوط به  ،با پیگیری

  دهند.را با دقت و سرعت انجام می SOSهمینطور همکاری در خصوص امور مربوط به خسارت توسط 

 روز کاری 2طی حداکثر همچنین امکان پیگیری و تعریف کد همکاری برای کارگزارانی که در آسماری کد ندارند 

 توسط های درمان از شرکت بیمه آسماری وجود دارد.

 به عنوان واحد صدور های درمانمزایای همکاری کارگزاران با 

بیمه آسماری( به عنوان واحد صدور  1401ممکن است این سوال مطرح شود که همکاری با های درمان )نمایندگی 

به طور کلی همکاری با چه مزیتی نسبت به همکاری مستقیم با ستاد بیمه آسماری و یا سایر نمایندگان دارد؟ 

تر پیش رفتن کارها نقش بسزایی دارد. بهتر و سریع ای در مقایسه با ارتباط مستقیم با شرکت بیمه درای حرفهنماینده

  ترین مزایای همکاری با های درمان توضیح داده شده است.در ادامه برخی از مهم

 ترین زمانگذار در کوتاهاخذ استعالم نرخ و شرایط برای جدول تعهدات درخواستی بیمه  .1 

 و شرایط قابل رقابت مذاکره با شرکت بیمه آسماری جهت اخذ تخفیف .2 

 روز کاری 1تنظیم و ارسال قرارداد درمان طبق فرمت مورد نظر بیمه آسماری در کمتر از  .3 

 روز کاری 2نامه در سیستم پس از امضای قرارداد در کمتر از انجام امور مربوط به صدور بیمه .4 

 و مالی داشتن ارتباط مناسب با واحدهای مختلف شرکت از جمله بازاریابی و فروش، فنی .5 

 ارائه گزارشات درخواستی کارگزار یا بیمه گذار  .6 

 های کاهشی و افزایشی در صورت درخواستانجام سریع الحاقیه .7 

 های مربوط به صدور و الحاقیه جهت ارائه به بیمه گذارارسال صورتحساب و فایل .8 

 های پرداختیامکان ارائه گزارشات مربوط به خسارت .9 

 (SOSکمک رسان ایران )داشتن ارتباط مناسب با شرکت   .10 

 های درمانتوسط کارشناسان  ایبه صورت حرفه پیگیری و دقت در انجام وظایفپذیری، مسئولیت  .11 

 گانشدو عدم ارتباط مستقیم با بیمه گذار و بیمهنامه همکاری با کارگزاران محترم امکان انعقاد تفاهم  .12 

درمان و همینطور در سیستم صدور آسماری و واریز به عنوان واحد معرف در قرارداد بیمه کارگزاری کد درج   .13 

های درمان بیمه آسماری مستقیم کارمزد معرف توسط واحد مالی آسماری به حساب کارگزاری )کارمزد بیمه

نیز به عنوان واحد صدور در قرارداد و در سیستم به صورت مستقل  1401است( همچنین کد نمایندگی  12%

 نیز به حساب این نمایندگی توسط بیمه آسماری واریز خواهد شد.درج خواهد شد و حق صدور آن 

 قرارداد درمان توسط بیمه گذار، بیمه آسماری، واحد صدور و واحد معرف مهر و امضا خواهد شد.  .14 
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 و بازاریابان های بیمههمکاری با نمایندگان سایر شرکت
ها در یک شرکت بیمه مکان فعالیت در همه رشتههای بیمه دارند، اها و شرایط خاصی که شرکتبا توجه به سیاست

های فرایند صدور و خسارت هاست که به دلیل پیچیدگیبه سادگی میسر نیست. رشته درمان تکمیلی یکی از این رشته

 های بیمه ندارد.جذابیت زیادی برای شرکتهای بیمه به خسارت آن دارند، و همینطور نگاهی که برخی از شرکت

( توانسته خدمات خوبی در این رشته SOSبا همکاری و تجربه سهامدار خود شرکت کمک رسان ایران )بیمه آسماری 

 ها و همچنین شبکه فروش خود را جلب نماید.به مشتریان ارائه کند و رضایت آن

تکمیلی های بیمه با توجه به این که شرکت بیمه ایشان در رشته بیمه درمان در حال حاضر برخی از نمایندگان شرکت

های درمان در این زمینه  کنند.همکاری می های درمانفعال نبوده و یا خدمات نامناسبی دارند، در زمینه فروش با 

توان دارد که بر اساس تمایل شبکه فروش می )نمایندگان و بازاریابان( ی متفاوتی را با شبکه فروشهای همکارمدل

 1401نامه همکاری میان شبکه فروش و نمایندگی و بر اساس آن تفاهم ها را انتخاب و توافق کردهر یک از این مدل

بسته به شرایط شبکه فروش، حجم پرتفو و نوع مدل همکاری، درصد کارمزدی که  بیمه آسماری منعقد خواهد شد.

 گیرد متفاوت خواهد بود.به شبکه فروش تعلق می

شدگان های بیمهنقشی در پیگیری و واریز خسارت های درمانهای همکاری به این صورت است که یکی از مدل

 نداشته باشد و این امور توسط خود شبکه فروش انجام شود.

مدل دیگر به این ترتیب است که شبکه فروش تنها نقش بازاریابی اولیه کار را به عهده دارد و کلیه امور مربوط به 

 گردد.انجام می های درمانسط توشدگان پیگیری واریز خسارت و پاسخگویی به سواالت بیمه

 برخی از مزایای همکاری شبکه فروش با های درمان عبارتست از:

 ترین زمانگذار در کوتاهاخذ استعالم نرخ و شرایط برای جدول تعهدات درخواستی بیمه  .1 

 مذاکره با شرکت بیمه آسماری جهت اخذ تخفیف و شرایط قابل رقابت .2 

 روز کاری 1فرمت مورد نظر بیمه آسماری در کمتر از  تنظیم و ارسال قرارداد درمان طبق .3 

 روز کاری 2نامه در سیستم پس از امضای قرارداد در کمتر از انجام امور مربوط به صدور بیمه .4 

 داشتن ارتباط مناسب با واحدهای مختلف شرکت از جمله بازاریابی و فروش، فنی و مالی .5 

 یا بیمه گذار  شبکه فروشارائه گزارشات درخواستی  .6 

 های کاهشی و افزایشی در صورت درخواستانجام سریع الحاقیه .7 

 های مربوط به صدور و الحاقیه جهت ارائه به بیمه گذارارسال صورتحساب و فایل .8 

 های پرداختیامکان ارائه گزارشات مربوط به خسارت .9 
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 (SOSداشتن ارتباط مناسب با شرکت کمک رسان ایران )  .10 

 های درمانتوسط کارشناسان  ایبه صورت حرفه پیگیری و دقت در انجام وظایفپذیری، مسئولیت  .11 

 گذارانبا بیمه های درمانو عدم ارتباط محترم  نمایندگان و بازاریاباننامه همکاری با انعقاد تفاهم  .12 

ا بیمه آسماری به عنوان معرف در قرارداد درمان لحاظ خواهد شد. کارمزد توافق شده ب 1401نمایندگی   .13 

 شبکه فروش پس از دریافت از آسماری به حساب شبکه فروش واریز خواهد شد.

 در رشته درمان تکمیلی مزایای بیمه آسماری
های تکمیلی را توضیح خواهیم در این بخش به صورت مختصر برخی از مزایای شرکت بیمه آسماری در زمینه بیمه

 داد:

 فعالیت تخصصی در رشته درمان .1 

)حداقل تعداد بیمه شدگان با احتساب ر نف 50حتی با تعداد کمتر از های کوچک امکان بیمه کردن شرکت .2 

 گردد(ها شامل میای از شرکتنفر است که طیف گسترده 15افراد زیرمجموعه 

 پلکانی و در بسیاری موارد غیر درصدی12ارائه کارمزد  .3 

 های بیمهبوروکراسی اداری پایین نسبت به سایر شرکت .4 

 ایهای زمینهعدم نیاز به تکمیل فرم پرسشنامه سالمت و عدم استثنائات بیماری .5 

)در صورت بزرگ بودن شرکت و یا  ماه(  9ماه( و زایمان )3بستری )داشتن دوره انتظار تنها برای پوشش  .6 

 ای، دوره انتظار حذف خواهد شد(ر بیمهداشتن بیمه تکمیلی قبلی با ه

 های متنوعبیمهداشتن چند طرح آماده جهت تسریع فرایند فروش و مذاکره با سقف تعهدات و حق .7 

 نفر 100های باالی های مدنظر بیمه گذار برای گروهامکان استعالم قیمت طرح .8 

 نفر 70با تعداد باالی  هاییای توسط بیمه شدگان شرکتامکان انتخاب دو طرح بیمه .9 

 در این رشته SOSساله سهامدار عمده این شرکت یعنی  30جود تجربه و .10 

 مرکز درمانی طرف قرارداد تراز اول در سراسر کشور 3000امکان استفاده از بیش از  .11 

 مراکز درمانی تنها با ارائه کد ملی معرفینامه به صورت آنالین تقریبا در تمامامکان اخذ  .12 

 ارت، بررسی و واریزدر سراسر کشور جهت تحویل مدارک خس SOSوجود شعب  .13 

 روز کاری 20روز کاری و بیمارستانی در  10های غیر بیمارستانی در واریز خسارت پرونده .14 

 SOSهای خسارت توسط هر بیمه شده در پرتال خسارت امکان مشاهده آنالین وضعیت پرونده  .15 

های از طریق شماره و شروع همکاری هماهنگی برای برگزاری جلسهجهت ارائه توضیحات بیشتر، 

 ا ما تماس بگیریدب زیر


