
بسمه تعالی

مدیران محترم عامل شرکتهای بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی
با سالم و احترام

ضمن عرض خالصانه ترین تبریکات به مناسبت فرا رسیدن سال نو، به استحضار می رساند:

با عنایت به شرایط بوجود آمده و به منظور همکاری همگی در مهار ویروس منحوس کرونا و به منظور ارائه خدمات 
مورد نیاز بیمه گذاران محترم در روزهای پایانی سال و بخصوص ایام نوروزی و از طرفی ایجاد وحدت رویه بین شرکت 

های بیمه عضو سندیکا، بدینوسیله برنامه تنظیمی به شرح ذیل جهت اقدام الزم اعالم می گردد:

١- روزهای غیر تعطیل:

حضور کارکنان ستاد شرکت های بیمه در حد ضرورت و حتی المقدور با استفاده از سیستم دور کاری (براساس  

نظر مدیرعامل محترم شرکت).

فعالیت ساعات اداری برحسب اعالم مقامات رسمی و از طریق رسانه ملی. 

کارکنان صفی (شامل واحدهای ارزیابی و پرداخت خسارت) بگونه ای که در ارائه خدمت به بیمه گذاران وقفه  

ای حاصل نگردد. .

روزهای تعطیل: -٢

حضور کشیک در ستاد، ترجیحا یکی از مدیران که پاسخگوی نیازهای ضروری مسئولین و مقامات بوده و  

امکان هماهنگی با واحدهای زیر مجموعه را نیز داشته باشد. تاکید می نماید کشیک شرکت امکان دسترسی 
به مدیران ارشد در مواقع اضطراری را داشته باشد. خواهشمند است در اولین فرصت لیست همکاران کشیک 

را به بیمه مرکزی و سندیکا اعالم فرمائید.

کارکنان صفی (شامل واحدهای ارزیابی و پرداخت خسارت)، در حد ضرورت و برحسب صالحدید مدیرعامل  

محترم شرکت.

برنامه عملیاتی صدور بیمه نامه های هر شرکت براساس ابالغیه رئیس کل محترم بیمه مرکزی که توسط  -٣
مدیرعامل محترم به واحدهای داخلی خود ابالغ می نماید، اجرا خواهد شد.

٤- برنامه مذکور برای اجرا از تاریخ ٢٦ اسفند ماه سال ١٣٩٨ لغایت ١٥ فروردین ماه سال ١٣٩٩ می باشد.

تاریخ: ١٣٩٨/١٢/٢٤
شماره: ٢٧٦١-٩٨

پیوست: ندارد
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ساعات و نحوه فعالیت استانها بر حسب ابالغیه های استانداران محترم و با هماهنگی مدیرعامل متبوع شرکت. -٥

سندیکا نیز در کل ایام مورد نظر اعم از تعطیل و غیر تعطیل پاسخگوی ضروری مدیران محترم می باشد. -٦

در خاتمه با آرزوی سالمتی کلیه همکاران محترم، امیدوارم با اتکال بر الطاف الهی بتوانیم با همکاری و همدلی کلیه 
خدمتگزاران صنعت بیمه با ارائه خدمات شایسته، موجبات رضای ایزد یکتا و بیمه گذاران محترم را فراهم آوریم.

رونوشت:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر سلیمانی، رئیس کل محترم بیمه مرکزی جهت استحضار.

برادر ارجمند جناب آقای دکتر جباری، مدیرعامل محترم صندوق تامین خسارتهای بدنی، جهت استحضار، 
بدینوسیله از حضرتعالی، مدیران محترم و بویژه همکاران پرتالشی که در روزهای پایانی سال و در شرایط خاص 
اقدام به رسیدگی به پرونده های ارجاعی در دست اقدام می نمایند کمال تشکر و امتنان را داشته، خواهشمند است 
تدبیر فرمائید که با در نظر گرفتن وضعیت خاص این روزها و از طرفی توجه به امورات مطلوب مد نظر جنابعالی 
بگونه ای برنامه ریزی فرمائید که حضور فیزیکی کارکنان در حد ضرورت و بااستفاده از سیستم دور کاری ساماندهی 

شود.

از خداوند بزرگ عزت و سربلندی همه عزیزان توام با سالمتی کامل را مسئلت می نمایم.

رونوشت:
جناب آقای دکتر سلیمانی رئیس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار.

رؤسای محترم شورای هماهنگی بیمه های استانی جهت اطالع و اقدام الزم، خواهشمند است مراتب را به اطالع سایر اعضای 
محترم شورا نیز ابالغ فرمائید.

سید محمد کریمی


