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  تعالیبسمه                                                                  

 

 زندگیبیمه های  و توسعه عوامل موثر برفروشبررسی مقاله: عنوان 

 پرویز مرادی نویسنده:

 

 مقدمه

 و کشور اقتصادی یک وضع بهبود .دارد متقابل رابطه کشور یک اجتماعی و اقتصادی توسعه با بیمه پیشرفت

 متقابالً و شودمی کشور آن در پیشرفت بیمه موجب گذاریسرمایه توسعه و زندگی سطح ترقی و مبادالت افزایش

 بزرگ اندازهایپس تشکیل و ملی ثروت حفظ و افراد کشور معیشت وضع بهبود به نیز بیمه اشاعه و پیشرفت

 توانمی اما؛ نیست ای ساده کار است دیگری وضع اصالح و توسعه عامل کدام یک اینکه تشخیص .کندمی کمک

 خطرهای بی و تهدید معرض در اقتصاد نباشد آن از ناشی تأمین و بیمه به متکی کشور یک اگر اقتصاد که گفت

 گیرد.می قرار شمار

 1/2از  آنسهم  کهطوریبه شودمیبه رشد بیمه عمر مربوط ای از توسعه صنعت بیمه در جهان قسمت عمده

است  یافتهافزایش 2007درصد در سال  41/4و  1996در سال  GDPدرصد  2/4به  1984در سال  GDPدرصد 

 مختلف( هایسال )سیگما،
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در سال  ارجهان مربوط به صنعت بیمه بوده و انتظار می رود این مقد GDPدرصد از  3.2حدود  2018در سال 

ق بیمه میزان رشد تولید ناخالص داخلی، ح درصد برسد. 3به  2021درصد برسید و در سال  2.8به  2020

 تولیدی بیمه زندگی و غیر زندگی در جهان به شرح نمودار زیر است.

 

 مناسب و استفاده یکاف شناخت عدم و بازار سهم گسترش در بازاریابی جدید فنون کارگیریبه اهمیت به توجه با

 جایگاه نتوانندریعمر و سرمایه گذا هایبیمه ازجمله ایبیمه خدمات است شده باعث که کشور در فنون از این

 است الزم است، نکرده پیدا رسوخ جامعه زندگی مردم در باید کهچنانآن بیمه هنوز و کند پیدا را خود شایسته

 بازاریابی آمیخته عوامل زجملها و بازاریابی مناسب فنون از و استفاده کارگیریبه چگونگی با رابطه در هاییبررسی

 از گیرد. انجام دهدمی تشکیل را بیمه صنعت اصلی بخش سه از یکی کهعمر و سرمایه گذاری هایبیمه مورد در

 این  در موجود ریعمر و سرمایه گذا هایبیمه به ما کشور در مردم بیشتر اقبال موضوع این اهداف انتخاب دیگر
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 بیشتری وردتوجهماشخاص  و مسئولیت هایبیمه مانند ایبیمه هایرشته سایر به نسبت که ستهابیمه نوع

  .است

 ثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه بیمه زندگیآ

ها و سایر دگیای از شعب، نماینی گستردهوسیع نیروی انسانی و شبکه صنعت بیمه با برخورداری از مجموعه

 44های اصل ستای سیاستنقش حائز اهمیتی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. در را تواندمیای ارکان بیمه

به بخش  های دولتیبیمهاگذاری ماتی مانند ووکار صنعت بیمه کشور اقداقانون اساسی در فضای کسب

 .(1389گرفته است )حنیفه زاده،ای و توانمندسازی صنعت بیمه انجامهای بیمهخصوصی، آزادسازی تعرفه

. شودمیکند زیرا مانع سقوط مالی یک خانواده گسترش بیمه عمر از شکاف طبقاتی و فقر جلوگیری می

اجتماعی  تأمینو  های اجباریبیمهی ایف دولت دربارهاز وظ های اختیاریبیمههمچنین، گسترش این نوع 

کند پس به دولت اجازه می تأمینادگی و غیره را های مربوط به مستمری، ازکارافتهزینه کاهد و قسمتی ازمی

. (1378های دیگر به کار گیرد )عزیز زاده نیازی،تا منابع مالی و انسانی خود را برای گسترش بخش دهدمی

 امعهجافراد  تحصیالت سطح دارد. هرچه مهمی تأثیر بیمه صنعت تحوالت بر نیز فرهنگی و اجتماعی تغییرات

 خرج دقت بیشتری با و تربهینه را خود درآمد یابد، افزایش آن انواع و بیمه یدرباره هاآن و اطالعات برود باالتر

 باید نیز بیمه، بیمه گران به ردمم بیشتر توجه دنبال به درنتیجه، .ندیفزایب خود اندازپس بر کوشندمی و کنندمی

 .(1390بخشند )مهدوی، بهبود را خود محصوالت و خدمات کیفیت

را در جامعه  آنرا توسعه دهند و  های عمربیمه توانندمیترین مراکزی هستند که بیمه از اصلی هایشرکت

ریزی، تبلیغات، افزایش کیفیت و تنوع ید با برنامهفراگیر کنند بنابراین برای فروش بیشتر و رشد این بیمه با

روز کردن سطح با به توانمیمحصوالت و اجرای فنون جدید بازاریابی این کار را عملی کنند. در این راستا 

را فراهم کرد عمر و سرمایه گذاریی فروش بیشتر محصوالت بیمه دانش فروشندگان و نمایندگان بیمه، زمینه

 ای را در ی بسیار مهم بیمهافزایش ضریب نفوذ بیمه عمر در جامعه، رشد و پیشرفت این رشته ،آنو به دنبال 
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ه اماری بیمه سال گذشته براساس آخرین سالنام 10در ادامه عملکرد بیمه زندگی در  کشور نتیجه خواهد داد.

 مرکزی ارائه شده است.

 

 

رفاه اجتماعی  هایشاخص عمر و سرمایه گذاریهای هنامتوجه به این نکته ضروری است که میزان فروش بیمه 

اقتصادی  ازلحاظ از رشد خوبی برخوردار باشد آنای که بیمه عمر در و هر جامعه دهدمیقرار  تأثیررا تحت 

نیز پیشرفته است و با توجه به عدم توسعه این نوع بیمه در کشور، ضرورت انجام مطالعه و تحقیق در خصوص 

 هایفعالیت. سهم بیمه عمر از رسدمینامه ضروری به نظر راهکارهای توسعه و افزایش فروش این نوع بیمه

 و اقتصادی توسعه با بیمه پیشرفت یز است.بیمه کشور محدود است که در مقایسه با سهم جهانی بسیار ناچ

  زندگی سطح ترقی و مبادالت افزایش و کشور اقتصادی یک وضع دارد. بهبود متقابل رابطه کشور یک اجتماعی
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 بهبود به نیز بیمه اشاعه و پیشرفت متقابالً  و شودمی کشور آن در پیشرفت بیمه موجب گذاریسرمایه توسعه و

 یککدام اینکه تشخیص .کندمی کمک بزرگ اندازهایپس تشکیل و ملی ثروت حفظ و افراد کشور معیشت وضع

 به متکی کشور یک اگر اقتصاد که گفت توانمی اما ؛نیست ایساده کار است دیگری وضع اصالح و توسعه عامل

آثار اقتصادی و  .گیردمی قرار شمارخطرهای بی و تهدید معرض در اقتصاد نباشد آن از ناشی تأمین و بیمه

ت تجاری، توسعه دالفظ ثروت ملی، تضمین سرمایه گذاری، ایجاد اعتبار و توسعه مبااجتماعی بیمه عبارتند از: 

فکیک تسال گذشته به  10براساس گزارش بیمه مرکزی ایران میزان حق بیمه تولیدی در  سرمایه گذاری؛

 ول زیر است:بیمه زندگی، غیر زندگی، کشور ایران و جهان به شرح جد

 سال گذشته  10: حق بیمه تولیدی در 1جدول شماره 
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 مرتبط با بیمه های زندگیداخلی خالصه پژوهش های 

 که داد نشان « رانیا در) )زندگی های عمربیمه توسعه عدم علل یبررس « عنوان با پژوهشی ( در1372) تهرانی،

 - متأهلین - .آزاد لمشاغ دارندگان :از انددارند عبارت شدن بیمه به بیشتری تمایل دارای که شدگانیبیمه

 .باال درآمدهای دارندگان :از اندعبارت دارند شدن بیمه به کمتری که تمایل شدگانیبیمه .کمتر فرزند دارندگان

 بیمه طریق نمایندگان از هابیمه عرضه گسترش و افزایش ضمناً .دکترا عمدتاً و دانشگاهی دارندگان تحصیالت –

 از درصد 4/64که طوریاست به بوده جراید و تلویزیون و رادیو قبیل از گروهی هایرسانه از بیشتر بسیار

 از درصد 4/17 رادیو و تلویزیون از طریق شدگانبیمه از درصد 18 و بیمه نمایندگان طریق از گذارانبیمه

سال  30- 21 نیسن در سوئی از .داشتند شدن بیمه به تمایل آشنا بیمه موسسه با جراید طریق از گذارانبیمه

که در درصورتی اند،نموده معرفی ایبیمه ذینفع عنوانبه را خود برادر و خواهر یا مادر و پدر گذارانبیمه اغلب

 نمایند معرفی ذینفع عنوانبه را خود به همسران گذارانبیمه تمایل) سالیمیان سنین) یسالگ 38-28سنین 

 است. بوده بیشتر

 در ومبیلات فروش بیمه افزایش در بازاریابی و تبلیغات آمیخته نقش» عنوان با پژوهشی ( در1377) بابا پور

 بیمه بالقوه خریداران هایو گرایش هاخواسته و نیازها با متناسب تبلیغاتی برنامه اجرای که داد نشان «رانیا

 و اتومبیل بدنههای بیمهحق کاهش و شهرها بیمه در هاینمایندگی شعب تعداد افزایش همچنین و اتومبیل

 مؤثری نقش ازاریابیب و تبلیغات خسارت پرداخت و نامهبیمه صدور در مرحله ایبیمه خدمات ارائه کیفیت افزایش

 .دارد ایران در اتومبیل فروش بیمه افزایش در

 بر تأکیدبا ) شهرستان تهران در عمر بیمه هتوسع راهکارهای بررسی»عنوان  با پژوهش ( در1379) سیف

 توسعه باعث جامعه، مختلف اقشار و نیازهای سالیق اساس بر بازار بندیمیتقس که داد نشان« بازار بندیتقسیم

 .شودنمی جامعه در عمر بیمه توسعه باعث جامعه، تحصیالت عمومی سطح شیافزا .شودمی جامعه در عمر بیمه

  بازاریابی اصول بر نمایندگان تسلط میزان .شودمی جامعه در عمر بیمه باعث توسعه ملی ناخالص تولید افزایش
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به  رسانیاطالع جهت نیازمورد تبلیغات انجام .شودمی جامعه در عمر بیمه توسعه اصول( باعث آن کارگیریبه و)

 هایشرکت پذیریانعطاف .شودنمی جامعه در عمر بیمه توسعه باعث عمر، بیمه زمینه در جامعه مختلف اقشار

 .شودمی جامعه در رعم بیمه توسعه بیمه، باعث بازار گذارانبیمه بالقوه هایخواسته تأمین خصوص در بیمه

توسط عمر و سرمایه گذاریهای نامهبررسی عوامل مؤثر بر فروش بیمه»پژوهشی با عنوان  ( در1382آزاد )

 ترینمهمیابی داد که عناصر ارتباطی در میان عناصر آمیخته بازار نشان« ایآسنمایندگان شرکت سهامی بیمه 

گردد. بعدازآن به ترتیب اصالح و محسوب میعمر و سرمایه گذاریهای نامهعامل مؤثر برافزایش فروش بیمه

مر و عنامه بیمههای بیمهنامه در رتبه دوم، افزایش شبکه فروش در رتبه سوم و کاهش حقبهبود شرایط بیمه

 نامه قرار دارند.عوامل اثرگذار بر فروش بیمه عنوانبهدر رتبه چهارم اهمیت سرمایه گذاری

های ای ارتباط تنگاتنگی و مستقیمی با فرایند بازاریابی دارد که شامل مراحل و روشفروش خدمات بیمه

ازاریابی، همان بنهایت عمل این است که نتیجه و  رسدمیمختلفی است. آنچه در این میان بسیار مهم به نظر 

که تصمیم نهایی وی خرید محصول طوری، بهگذار( استکننده یا در اینجا بیمهمتقاعد کردن مشتری )مصرف

های بیمهبررسی عوامل مؤثر بر فروش  ( با1384. عالوه بر این باقری )(1384شده باشد )باقری،یا خدمت ارائه

ندگان، صوصیت فردی فروشندگان بیمه، عامل دانش و مهارت فروشدر شهر مشهد نشان داد که عوامل خ عمر

 گذارند.می تأثیرکننده بر میزان فروش رفتار مصرف

 خرید افزایش باهدف بازاریابی خدمات آمیخته بهینه الگوی ارائه»عنوان  با پژوهشی ( در1386برفوئی ) رضازاده

 فیزیکی شواهد غیرازبه ابیبازاری آمیخته مدل هشتگانه عناصر همه که داد نشان «اندازپس و عمر هاینامهبیمه

 .هستند انداز مؤثرپس عمرو هاینامهبیمه خرید بر

 دخری افزایش خدمات باهدف منسجم مدیریت بهینه الگوی ارائه» عنوان با پژوهش ( در1386زاده ) تقی

  عناصر قیمت، که داد نشان «رشت(شهر  ،بیمه ایران شرکت :مورد کاوی)عمر و سرمایه گذاری هاینامهبیمه
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 فیزیکی شواهد عنصر و بوده برخوردار عوامل سایر در میان تأثیر بیشترین از مشتری آموزش و ترغیب و محصول

 نگرفت. قرار تائید مورد نیز

 با ارتباط یتمدیر بر بازاریابی خدمات آمیخته عناصر اثر تعیین و مطالعه عنوان با تحقیقی ( در1388میرابی )

 افزایشقابل صددر 100 تا 30 بین بالقوه صورتبه بازار سرمایه در صنعت این مشارکت که بیمه صنعت در مشتری

 برای خدمات بازاریابی هایتکنیک از توانمی سرمایه بازارهای در کشور بیمه بالقوه صنعت توان به توجه با است.

 .کرد کشور استفاده بیمه صنعت بهبود وضعیت

بررسی عوامل کمی و کیفی بر تقاضای بیمه عمر و راهکارهای »( در تحقیق جامعی با عنوان 1388مهدوی )

 و کمی عوامل تأثیر میزان ایران، در عمر بیمه بازار اجمالی بررسی از بعد «کشوردر  آنتوسعه و گسترش نفوذ 

 تعیین و عمر هایبیمه تقاضای تابع ینتعی از پس .اندگردیده تعیین کرد. بیمه عمر را تقاضای بر مؤثر کیفی

 قرارداد. را مورداستفاده 1ایطبقه وتحلیلتجزیه مدل متغیرها، این تأثیر میزان بررسی برای بر تقاضا، مؤثر عوامل

 صورت زیر است:نتایج این تحقیق جامع به خالصه

 دارد رعم بیمه برداشتن را تأثیر بیشترین شود حادی بیماری دچار سالگی 65 تا فرد اینکه به اعتقاد. 

 اطالعات موجود است. مبنای بر عمر بیمه تقاضای بر تأثیرگذار عامل دومین فرد سن 

 قیمت فرزندان، برای ارث گذاشتن به اعتقاد از اندعبارت اثرگذاری ترتیب به تأثیرگذار متغیرهای سایر 

 و مذهبی و دیاعتقا اصممول رعایت خرید، برای گیریتصمممیم در مهم متغیر یک انعنوبه عمر بیمه

 .همسر اشتغال درنهایت و صندوق بازنشستگی در عضویت

ه دست بنتایج زیر را  پروبیت و لوجیت هایمدل تخمین کمک به مفروض متغیرهای تأثیرگذاری محقق جهت

 آورد:

 عمر بیمه دخری احتمال آماری با منظر از دارمعنی منفی رابطه یک خود سممالمتی از فرد بینیپیش 

 خرید احتمال باشند،می برخوردار سالمتی از باشند این اعتقاد بر اگر افراد به عبارتی .دارد فرد توسط

سط  عمر بیمه ساعد انتخاب وجود امر این .یابدمی کاهش هاآنتو  را تائید ایران رعم بیمه بازار در نام

 .نمایدمی

                                                      
1 Multiple Classification Analysis 
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 فوق طیف در بیمه هایشرکت تبلیغات سمت به چه هر دهدمی عمر نشان بیمه با افراد آشنایی نحوه 

 وسمممتاند از طریق یافتن اطالع برعکس و یابدمی کاهش عمر بیمه خرید احتمال کنیمحرکت می

 بیمه هایشرکت موفقیت عدم این موضوع ضمنی پیام .نماید کمک خرید احتمال افزایش به تواندمی

 اطرافیان و اندوست توصیه اینکه و است خود تبلیغات طریق گزاران ازبیمه جذب و مناسب معرفی در

 .باشد تواندیممشتری  جذب برای عمر بیمه با آشنایی زمینه در شدهاشاره هایشیوه از دیگر مؤثرتر

 بیمه خرید احتمال مثبتی با رابطه باشممند، بازماندگان برای ارثی گذاشممتن باقی به اعتقاد افراد اینکه 

 .دارد عمر

 آینده در که لاین احتما با افراد به عبارتی .دارد بیمه عمر خرید بر منفی تأثیر افراد تورمی انتظارات 

 به رکمت گرفت، خواهد خود به صعودی روند تورم موجود و یافت خواهد افزایش هاقیمت عمومی سطح

 .شوندمیمتمایل  عمر بیمه تقاضای

 اوضمماع هبودب به عبارتی اعتقاد به افراد، اقتصممادی بینیخوش تورمی، انتظارات منفی اثر مقابل در 

 .عمر دارد بیمه تقاضای روی مثبتی تأثیر آینده در اقتصادی

 صول رعایت بین مثبت رابطه ست دمطالعه به  در این عمر بیمه خرید به تمایل مذهبی و و اعتقادی ا

موردبررسی  جامعه هایویژگی و شرایط به موضوع این شاید البته .قبلی است مطالعات برخالف که آمد

 .است عموم ارزش موردپسند یکان عنوبه مذهبی و اعتقادی اصول رعایت آن در که باشد مرتبط

 شتغال نوع شتغال یعنی فرد ا  ازنظر دارمعنی غیر و البته منفی رابطه یک خصوصی و دولتی بخش در ا

 کمتر هسممتند شمماغل غیردولتی بخش در افرادی که به عبارتی دارد. عمر بیمه تقاضممای روی آماری

 .دارند عمر بیمه تقاضای به تمایل

 با را فرد توسط عمر خرید بیمه احتمال روی منفی تأثیر فرد خود ارزیابی مبنای بر فرد 2گریزی ریسک 

شند گریزترریسک افراد هرچقدر که بدین معنی .گذاردمی نمایش به نمونه اطالعات به توجه  تمایل با

نتیجه  اسممت. نیز معنادار عامل این تأثیر آماری ازنظر که داشممت عمر خواهند بیمه خرید به کمتری

 که اسممت پایین ریسممک گریزی با افراد توسممط عمر بیمه تقاضممای زیاد احتمال موضمموع این ضمممنی

 بیمه موجود شممرایط در دیگرعبارتبه گردد. بیمه عمر بازار در نامسمماعد انتخاب بروز موجب تواندمی

کند  مدیریت را ریسممک که محصممول یک اینکه نه آیدمی حسمماببه محصممول ریسممکی یک خود عمر

 نظر به منطقی وجود تورم دلیل به بیمه سمممرمایه واقعی میزان در ابهام به توجه با امر این توجیه

 .رسدمی

 ضویت ستگی صندوق در فرد ع ش ضای بیمه احتمال با مثبتی رابطه کار محل بازن سط عمر تقا  فرد تو

 عمر بیمه برای جانشممینی عنوانبه های بازنشممسممتگیصممندوق اینکه به توجه با موضمموع این که دارد

ضاد عمر در یمهب خرید روی عامل این منفی تأثیرگذاری از انتظار محققین با گردند، تلقی توانندمی  ت

 .نیست معنادار درصد 5 سطح در آماری ازنظر آن تأثیر که است، هرچند

                                                      
2 Risk Aversen 
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 ماریآ ازنظر اسمممت ولی عمر بیمه خرید احتمال در تأثیرگذار مثبت عامل یکان عنوبه فرد سمممن 

 عمر بیمه تقاضممای مالاحت فرد سممن با افزایش دیگرعبارتبه .نیسممت معنادار متغیر این تأثیرگذاری

 .نیست معنادار آماری ازنظر موضوع این ولی یابد،می افزایش

 عمر دارد بیمه خرید احتمال روی منفی تأثیر نیز خود روانی سالمت از فرد ارزیابی. 

 که فرادیا که عمر اسمت بیمه تقاضمای و فرد همسمر اشمتغال بین مثبت رابطه انتظارنتیجه غیرقابل 

سران شندمی شاغل هاآن هم ضی خرید زیادی احتمال با با  این توجیه .بود خواهند عمر بیمه متقا

 را عمر بیمه تقاضممای درنتیجه و یافتهافزایش خانوارهایی درآمد چنین که اسممت صممورتبدین نتیجه

 .دهدمیافزایش 

 عاتاطال مبنای بر .دارد عمر بیمه تقاضممای روی معناداری و مثبت تأثیر و نشممریات روزنامه مطالعه 

 بود. خواهند عمر بیمه خرید بیشتر متقاضی احتمال با هستند مطالعه اهل که افرادی نمونه

مدنی  های مسئولیتبیمهش بررسی عوامل مؤثر برافزایش فرو»ای با عنوان مقاله ( در1390رستمی و قاسمی )

سیا در تهران آنمایندگان شرکت بیمه  از دیدبه این نتیجه رسیدند که  «ایآساز منظر نمایندگان شرکت بیمه 

ایر ها را داشته و سنامهقیمت باالترین اهمیت را در بین عوامل متعدد بازاریابی در مورد فروش این نوع بیمه

ارکنان نمایندگان ترویج و تبلیغ افراد اعم از ک ،های این رشتهشامل سیاست تنوع بیمه ،مل به ترتیب اهمیتعوا

 .است های محیط فعالیت بودهمکان توزیع و در انتها جلوه ،و سایر افراد مشتریان

و همچنین  ای همکن احتمال خرید بیمه عمر در میان زنان بیشتر از مردان استبر اساس الگوی دومرحله

 رپرستی وساما متغیرهای ؛ وضعیت سالمتی افراد با تمایل خرید بیمه عمر ارتباط منفی و معناداری دارد

ود فرزند کمتر مثبتی داشته است. افزایش سن و وج تأثیرشناخت بیمه عمر در تمایل به خرید بیمه عمر افراد 

اندن و ممتغیرهای درآمد، امید به زنده  سال موجب خرید بیمه عمر کمتری توسط افراد شده است. 18از 

 .(1390ان،ی مثبتی داشته است )باصری و همکارشده رابطهی ترک ارث با سطح بیمه عمر خریداریانگیزه

ها برای توسعه عملکرد بازاریابی گزینه ترینمهمگردد و اینترنت باعث تسهیل ارتباطات در بازاریابی بیمه عمر می

کارگیری اینترنت باعث از بازاریابی الکترونیکی، پایگاه داده و منابع انسانی هستند. به بیمه عمر با استفاده

های تسهیل ارتباطات بازاریابی بیمه عمر با گزینه ترینمهمو  شودمیتسهیل تحقیقات در بازاریابی بیمه عمر 

 ی عث افزایش فروش بیمهاز اینترنت بااستفاده از بازاریابی الکترونیکی، منابع انسانی و تبلیغات هستند. استفاده 
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ی عمر با استفاده از بازاریابی الکترونیکی پایگاه گزینه برای افزایش فروش بیمه ترینمهمگردد و عمر نیز می

 .(1390داده است )اسفیدانی و همکاران،

نشان داد که  «فروشبی بر عملکرد استراتژی و بازاریا تأثیرارائه الگوی »ای با عنوان مقاله ( در1392) یدهدشت

داری معنی ثیرتأاستراتژی فروش، استراتژی بازاریابی، شدت رقابت فروش و تحوالت تکنولوژی بر عملکرد فروش 

  معناداری ندارند. تأثیرا بر عملکرد فروش آفرین و عدم اطمینان تقاضدارند و رهبری تحول

امه عمر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر فروش بیمه ن با هدفپژوهشی ( در 1395انوری و نیکی )

هت تجزیه جانجام دادند و  مطالعات میدانی شرکت بیمه با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره

یل داده .تجزیه و تحلستفاده نمودندا AHP و تحلیل داده ها از تکنیک فرایند تحلیل سلسه مراتبی

مد از عوامل که مولفه های بازاریابی، تبلیغات و برند شرکت، شرایط مالی و درآ دادشان های تحقیق ن

 مهم و اصلی فروش بیمه نامه عمر هستند.

 خالصه پژوهش های خارجی مرتبط با بیمه های زندگی

 بیمهحق بین ارتباط آمریکا 1961 و 1952 هایسال هایداده از استفاده ( با1967)3مالندر و هوستن و هاموند

 سرپرست شغل و تحصیالت خانوار، سرپرست سن تورم، ثروت، درآمد، متغیرهای و وابسته متغیر عنوانبه عمر

 دهدمی نشان شدهزده تخمین رابطه رگرسیونی .اندهقرارداد موردبررسی 4توضیحی متغیرهای عنوانبه خانوار

 ولی مثبت مدل این در ثروت اثر .دهدمی افزایش را بیمه تقاضای واحد 019/0 خانوار افزایش درآمد واحد هر که

 تحصیالت سطح افزایش هرسال است. 0007/0افزایش ثروت فقط  واحد هر اثر .است درآمد اثر از کمتر بسیار

  تحصیالت، سطح و ثروت درآمد، ،1961 و 1952 سال دو هر برای .شودمی بیمه تقاضای دالری 3 افزایش به منجر

                                                      
3 Hammond, Houston and Melander 
4 Explanatory factors 
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« بدونمتأهل بودن و بدون بچه »و « بودنمجرد »5دارند. متغیر مجازی بیمه تقاضای بر داریمعنی و مثبت اثر

و  «6خوداشتغالی»و  «بودنمتخصص »متغیرهای،  .دارند عمر بیمه تقاضای روی منفی ولی دارمعنی اثر

 دارنژاد اثر معنی داری بر تقاضای بیمه عمر دارند. سن ومثبت و معنی اثر« یتیریمدهای سطح باالی شغل»

 ندارند. عمر بیمه تقاضای بر

 وابسته متغیر عنوانبه و عمر بیمه تقاضای شاخص عنوانبهشده بیمه خریداری هی( سرما1968)7مدل فارمر در

 و شخصی درآمد فرزندان، تعداد تأهل، تیوضع قیمت، مدل، توضیحی متغیرهای .است شدهگرفته نظر در

 عبارت مدل این در عمر بیمه قیمت .اندشدهگرفته نظر در مستقل متغیرهای عنوانبه اشتغال وضعیت و جمعیت

 متغیر .است است، شدهتقسیم کنندهمصرف قیمتی شاخص بر که بیمه سرمایه از دالر 1000 به مربوط بیمهحق از

 مؤثر تقاضای ازدواج از پس سال 8 تنها شودمی فرض متوسط طوربه زیرا است شدهانتخاب 8تأخیر سال 8 با تأهل

 به مدل .است شدهگرفته نظر در تأخیر دوره دو با تولد متغیر مشابه، منطقی با .شودمی ایجاد عمر بیمه برای

 هاموند مدل با مانتیس فارمر مدل اساسی تفاوت است شدهزده تخمین کایآمر 1964-1929زمانی  سری کمک

 پرداختی بیمهحق میزان هاموند مدل در حالیکه در است بیمه سرمایه اینجا در که است وابسته متغیر انتخاب در

 درآمد قیمت، اثر فارمر، مانتیس شدهزده تخمین مدل .است شدهگرفته نظر در بیمه تقاضای معیار عنوانبه

 اشتغال و کودکان تعداد تأهل، تعداد اثر کهدرحالی نموده برآورد مثبت عمر بیمه تقاضای بر را جمعیت شخصی،

 .باشندمی منفی عمر بیمه تقاضای بر

  

 

                                                      
5 Dummy 
6 Self-employed 
7 Mantis-Farmer 
8 Time -lag 
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 متغیرهای اثرات ،«کایآمر اقتصاد عمر بیمه بخش اقتصادسنجی مدل» عنوان تحت ایمقاله ( در1973) 9کامینز

 تولید با عمر بیمه که رسید نتیجه این به قرارداد و موردمطالعه آمریکا عمر بیمه صنعت روی را، اقتصادی کالن

 .دارد مثبت ارتباط داخلی، ناخالص

 بیمه بر تقاضای کنندگانمصرف انتظارات و مالی بازار گذاری درتقاضای سرمایه ( آمار1974)10لی و دن هی

 مرتبط یکدیگر با را مالی هایدارائی تقاضای که مدلی ارائه با هاآن .قراردادند موردبررسی را 11معمولی عمر

 دسته سه به عمر بیمه تقاضای بر مؤثر عوامل .قراردادند موردبحث را عمر بیمه تقاضای بر مؤثر عوامل سازد،می

 عواملی-2گیرند. می قرار تبلیغات چون گربیمه بازاریابی هایفعالیت تأثیر تحت که عواملی-1. شوندمی تقسیم

 اندازپس برای خانوارها گیریتصمیم که عواملی 3 کودکان. تعداد و تأهل وضعیت جمعیت، درآمد، چون اقتصادی

 .خود آتی اقتصادی وضعیت مورد در خانواده انتظارات و انداز خانوادهپس نرخ چون ،دهندمی قرار تأثیر تحت را

 متغیرهای .تأثیرگذار است عمر بیمه تقاضای روی خانوار دارائی سبد که دهدمی نشان شدهزده تخمین مدل

 تأخیری قیمت بورس بازار شاخص بهره، ، نرخ13کنندهمصرف تمایالت شاخص ،12اندازخالص پس مدل، توضیحی

 نظر در 15دارمدت گذاریسرمایه هایسپرده و 14دیداری هایسپرده و پول تقاضای قرضه، اوراق و سهام

 تحقیق نتیجه .امریکا است 1971تا  1957 هایسال به مربوط فصلی مشاهدات آماری هایداده .اندشدهگرفته

 پارامترهای عالمت .دارد معکوس ارتباط قرضه اوراق و سهام تقاضای با عمر بیمه تقاضای که دهدمی نشان

 مستقل متغیرهای .است مثبت دارمدت هایسپرده و اندازپس گذاریسرمایه هایسپرده و پول تقاضای به مربوط

 ضریب حالیکه در دارند، مثبت اثر عمر بیمه تقاضای بر سهام بازار قیمتی شاخص و بهره نرخ انداز،پس خالص

  عمر با بیمه تقاضای که دهدمی نشان دیگر هایدارائی سبد تقاضای نیتخم .است منفی کنندهمصرف تمایالت

                                                      
9 Cummins 
10 Headen and Lee 
11 Ordinary life insurance 
12 Net saving 
13 Consumes sentiment index 
14 Demand deposit 
15 Time deposit 
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 اثر مدل، از تأخیری متغیرهای حذف با .دارد معکوس ارتباط اولیه بهادار اوراق و اندازپس هایحساب تقاضای

 است. شده مثبت بورس شاخص بهره، نرخ کننده،مصرف تمایالت انداز،توضیحی خالص پس متغیرهای

برای  معموالً  های عمربیمهشده است. تحقیقات زیادی انجام های عمربیمهدر زمینه فروش، بازاریابی و خرید  

آینده مالی بازماندگان بعد از فوت سرپرست خانوار مورد تقاضای  تأمینرفته و یا جبران سرمایه انسانی ازدست

های بیمهگیرند. عواملی مانند سطح درآمد و میزان تحصیالت اثر مثبت و مستقیم بر روی خرید رار میافراد ق

رابطه مستقیم داشته باشد. همچنین  های عمربیمهبا خرید  تواندمیاز سوی افراد دارند. بار تکفل نیز  عمر

عالوه تقاضای پذیرد و بهکوس اثر میصورت منفی و معاز عاملی مانند تورم انتظاری به های عمربیمهتقاضای 

باشد رفته هنگام فوت سرپرست خانوار بر اساس سرمایه انسانی ازدست تواندمینوع بیمه  بیمه این

 .(16،1980کامپل)

 بین منفی ارتباط «لیبرز در عمر بیمه فروش و سازی شاخص تورم،» عنوان تحت ایمقاله ( در1981) 17بابل 

 .داد نشان را های زندگیبیمه تقاضای و انتظاری تورم

 عمر بیمه تقاضای و اقتصادی کالن متغیرهای بین ارتباط بررسی به خود، مطالعه ( در2000)18رابیه و زایدی

 .دارد مثبت اثر درآمد منفی و اثر ،های زندگیبیمه برای تقاضا روی تورم که دادند نشان و پرداخته

 عمر در تقاضای بیمه و اقتصادی کالن متغیرهای تأثیر»عنوان  تحت ایمطالعه ( در2003)19لیم و هبرمن

تورم  نرخ ازجمله اقتصادی، متغیرهای کالن تأثیر و ارتباط بررسی به 2001تا  1968 هایسال طول در ،«یمالز

 با و مثبت ارتباط درامد با عمر بیمه تقاضای که نتیجه رسیدند این به و پرداختند عمر بیمه تقاضای با درامد، و

 .دارد منفی ارتباط تورم، نرخ

                                                      
16 Campbell 
17 Babble 
18 Rubayah and Zaidi 
19 Lim and Haberman 
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 که داد نشان «مهیب توسعه در اقتصادی و جمعیتی نهادی، عوامل تأثیر» عنوان با تحقیقی ( در2003) 20بیک

 بیشترین نهادی و مذهبی هایشاخصو  بانکی بخش توسعه و سرانه درآمد تورم، مانند اقتصادی هایشاخص

 به اجتماعی امنیت سیستم و جوان وابستگی نسبت امید زندگی، آموزش، و دارند را عمر بیمه توسعه در را تأثیر

 .تأثیری ندارد گونههیچ رسدمی نظر

 اندداده انجام «وانیتاعمر در  بیمه صنعت توزیع هایکانال استراتژی» ای با عنوان( مطالعه2010) 21سو و چان

 مقایسه و معرفی همچنین و در تایوان زندگی بیمه شرکت 24 در تولید الگوهای تکامل و تحلیل بررسی به

 هایشرکت که است آن نشانگر تحقیق این اند نتیجهپرداخته عمر بیمه توزیع غیرمستقیم و مستقیم هایکانال

 تغییر مستقیم توزیع سیستم از استفاده سمت به غیرمستقیم مکانیسم توزیع بودن برهزینه به توجه با ایبیمه

 هم ...و اینترنتی فروش و ایبیمه هایکارگزاری و هانمایندگی توسعه طریق از که صورتبدین اندداده استراتژی

 .شوندمی وکارکسب توسعه به منجر هم و شده هاهزینه باعث کاهش

بررسی وضعیت بازار بیمه عمر در چین، عدم تناسب بین عرضه و تقاضا، عدم  ( با2012)22وانگ و همکاران

های توزیع را نتیجه گرفتند. تقارن بین میزان فروش و محصوالت مختلف بیمه عمر و عدم همکاری بین کانال

 برای بهبود وضعیت بازار بیمه عمر در چین پیشنهادهایی نیز ارائه دادند. هاآن

 فروش بیمه های زندگیراهکار های افزایش 

 چنین و با فقدان است اطالعاتی جامع سیستم یک بیمه داخلی و صنعت بیمه کشور نیازمند هایشرکت

 کافی تناسب عدم ر بهمنج موضوع این .داد توسعه کشور هایظرفیت اندازه و حد در را بیمه توانمین سیستمی

 راستا این در ار هماهنگ ، حرکتیجهیو درنت شدهبیمه صنعت هایظرفیت با کشور اقتصادی ساختارهای بین

 بسیار  توسعهدرحالو  افتهیتوسعهضریب نفوذ بیمه عمر در ایران در مقایسه با سایر کشورهای  نیستیم.  شاهد

                                                      
20 Bick 
21 So and Chan 
22 Wang at el. 
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ها ست، بنابراین شرکتدر مقایسه با ایران ا کشورهااشباع سایر  تقریباًظرفیت  دهندهنشانپایین است و این 

و  جدید محصول فیتعر ازمندین بیمه صنعت یهاهرشتاز  برخی توانند از این فرصت استفاده کنند.یداخلی م

 و امثالهم رفاه ،اندازپس عمر، مهیب ،افتهیتوسعه در جوامع کشوراست، مالی بازار ژهیوبه بازار نیاز با متناسب

در  هااز آن بسیاری که کرد فیرا تعر ایبیمه یهاهیپا انواع توانمی مرگ تا لحظه از بدو تولد .اندمهم اریبس

مادر و  یهایماریب تولد، بیمه بیمه ازجمله .است نشده ارائه هااز آن خاصی تعریف ندارند یا ما وجود کشور

 مهیب مهریه، مهیب ازدواج، مهیب دانشگاه، مهیب مقاطع، ریو سا ابتدایی تحصیالت نوزاد، بیمه فوت مهیب نوزاد،

 و بسیاری و امالک اموال همیب تحصیل، مهیب شغل، تأمین مهیب سفر، مهیب جهیزیه، اندازو پس مسکنانداز پس

 در مراحل را امنیت ایجاد قابلیت و اندفیتعرقابل ما کشور در هستند که یهایبیمه دیگر ازجمله هایبیمه انواع

 شخص همچون یهایمهبیبا  سهیدر مقا ایینیپ نسبتاً خسارت از ضریب هابیمه گونهنیا .دارند مختلف زندگی

 بیمه عمر تقاضای نامناسب وضعیت .باالست هاشرکت یبرا زین هاآن ینیسود آفر برخوردارند و درنتیجه ثالث

و  ینگردهنیآ پایین درجه لیاز قب ایران مردم شخصیت و نوع گریزی ریسک پایین در درجه توانمیرا 

از سوی  ایبیمه تمحصوال مناسب تبلیغات نبود دلیل به ایبیمه با خدمات نبودن آشنا نیو همچن یزیربرنامه

 .دانست مناسب محصوالت نشدن و ارائه هاشرکت

نیروهای متخصص و  یریکارگبهتوزیع گسترده،  یهاشبکهخارجی به دلیل پشتوانه مالی قوی،  هایشرکت

 کهیدرحالنشان دهند،  توانایی خود را یالمللنیب در بازارهای اندتوانستهداشتن سابقه طوالنی در بیمه 

، عدم هامیتحرضعیف،  یپشتوانهبه دلیل سابقه کم،  یخصوص هایشرکت مخصوصاًداخلی  هایشرکت

حضور یابند و در  یالمللنیبدر عرصه  اندنتوانستهنیروهای خبره و شبکه توزیع و فروش محدود  یریکارگبه

گذشته  هایسالدر  مثالعنوانبه، اندشدهفراوانی مواجه  هایشکستبعضی موارد در عرصه داخلی نیز با 

در صنعت  ...مواردی از انحالل شرکت به دلیل ورشکستگی، ضریب خسارت باالی صد در صد، توانگری منفی و 

 بیمه اتفاق افتاده است.
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در حال  هاشرکتب اشاره کرد این است که اغل آنبه  توانمیداخلی  هایتشرکنکته مثبتی که در فعالیت 

خود را به  ایبیمه هایفعالیتکه بیشترین سهم  خواهندمیتغییر سهم بیمه عمر از پرتفوی خود هستند و 

نعت بیمه براساس گزارش بیمه مرکزی سهم از حق بیمه تولیدی ص  اختصاص دهند.عمر و سرمایه گذاریبیمه 

 سال گذشته به تفکیک بیمه زندگی و غیر زندگی به شرح زیر است. 10ر طول د

 

 

 زیر اشاره کرد: مواردبه  توانمیبیمه داخلی  هایشرکتدر  بیمه عرضه چرخه اصالح راهکارهای تریناساسی از

 عالی یهااخذ تخصممص منظوربه کردهلیتحصمم افراد تیو ترب آموزش یبر رو جدی یگذارهیسممرما 

 بیمه با حوزه مرتبط

 کشور بیمه بازار زا مطلوب سهم به دستیابیمنظور به جامعه سطح در اییمهب خدمات ترویج و توسعه 

 جامعه نیازهای به توجه با جدید اییمهب محصوالت عرضه و طراحی 

  یرسانخدماتافزایش سرعت 

 و اموال ،اشمممخاص یهامهیب در پرتفوی مناسمممب ترکیب به دسمممتیابیمنظور به جامع یزیربرنامه 

 مسئولیت
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 پرتفوی مطلوب انتخاب جهت در ریسک ارزیابی مناسب یهاروش برقراری 

 هاییسممکر برای اتکایی بیمه یهاپوشممش دریافت همچنین و( قبولی) ییاتکا یهامهیب گسممترش 

 بزرگ

 کشور سراسر در گسترده و مطلوب خدمات ارائهمنظور به فروش شبکه توسعه و یدهسازمان 

 سب یهاروش برقراری سریعمنظور به منا سارت پرداخت امر در ت شگیری یهاروش ترویج و خ  از پی

 گذارانیمهب به خسارت وقوع

 کشور سرمایه و پول بازار در فعال حضور با شرکت یهااندوخته و ذخایر از مناسب یبرداربهره 

 و پیشنهادات گیرینتیجه 

سرمایه گذاری در  سهم پرتفوی بیمه های عمر و  شورهای پایین به طوری کلی  سایر ک سه با  ایران در مقای

در ادامه به صورت خالصه مهمترین عوامل موثر بر است و ضریب نفوذ بیمه نیز پتانسیل رشد خوبی را دارد. 

شممود.  موارد قابل ذکر جهت فروش و توسممعه بیمه های زندگی ارائه در قالب پیشممنهادات کاربردی ارائه می

 توسعه و فروش بیمه های زندگی عبارتند از:

 های مرتبط در صنعت بیمهکارگیری متخصصین بیمه و رشتهبه 

 یهای انساناخالق و ارزش تیها و رعااحترام به انسان 

 و اوضاع طیدر همه شرا انیموقع و درست به مشتربجا و به ییاسخگوپ 

 آنروزافزون  یداریگذاران و تالش جهت قوام و پاو بیمه انیارتباطات با مشتر تیریمد. 

 شاغل ت سانی  دوین یک برنامه آموزشی فراگیر و گسترده جهت ارتقاء دانش و تخصص نیروی ان

ویژه نمایندگان و بازاریابان و ایجاد یک مرکز آموزشممی فعال به همین منظور در صممنعت بیمه به

 یورتوانمندی، دقت، نوآوری و بهرهها عمر اسمممت یمهعامل فروش ب ترینمهم)نیروی انسمممانی 

 های مؤثر و مستمر است(صحیح از نیروی انسانی درگرو آموزش

 هدایت صحیح نمایندگان در راستای فروش بهتر و نتایج بهتر 

 نظارت مستمر و راهبردی بر عملکرد نمایندگان 

 در کشممور هندوسممتان فروش مسممتقیم های تشممویقی برای نمایندگان فعال )اجرای سممیاسممت

. در هر رسممدمیفقط از طریق شممبکه نمایندگی بفروش  هانامهمهیندارد و ب وجود های عمربیمه

که وظیفه آنان هدایت و نظارت بر  کنندمیبازاریابی فعالیت  شمممعبه یک یا چند کارشمممناس

صورت سان، در  شنا ست و به این کار ضا نمایندگان ا نمایندگان تحت  بودن عملکرد بخشتیر

 گردد(نظارت، مبالغی عالوه بر حقوق، پرداخت می

 ارائه محصوالت متنوع متناسب با نیاز مشتریان 
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  (امکان صورتدر )گذاران ی پرداختی به بیمههاوامافزایش مقدار 

  کردن انتظارات مشتریان از سوی فروشندگان و بازاریابان برآوردهدرک نیازها و 

 یامهیب هایفعالیت کاهش نقش دولت در بخش 

  خارجی به عرصه بیمه هایشرکتایجاد بستر مناسب جهت ورود 

  بهتر و رقابتی شدن بازار جهت ارتقای کیفیت توالصمحبرای ارائه  هاشرکتتالش 

 سبت به مزایای سازآگاه سرمایه گذاریهای بیمهی جامعه ن سانهو  مایصداوسطریق عمر و  ی هار

 گروهی

 نوسانات ارز و طال تالش دولت برای کاهش 

  اندازو پس های عمربیمهتشویق مردم به سرمایه گذرای در 

 های پربازدهبیمه در حوزه هایشرکتگذاری ایجاد بستر مناسب جهت سرمایه 

 ( شیبکنترل تورم شور یکی از بزرگتورم و فراز و ن صادی در ک ست که های اقت ترین موانعی ا

راهکارهای متعددی همچون جانشممین کردن طال  .اندازدیرا به مخاطره م های عمربیمهتوسممعه 

 (شودمیپیشنهاد  جای مبلغ سرمایهیا ارز خارجی و... به

  گذاریو سرمایه های عمربیمهایجاد شبکه گسترده فروش 

  اندازو پس های عمربیمهتبلیغات و بازاریابی هدفمند در بخش 

 های نوین جذب مشتریگیری از شیوهبهره 

 ای بودنول و ارکان حرفهاص تیرعا 

 در توسعه اقتصادی کشور آنها و نقش توجه بیشتر دولت به این نوع بیمه 

 ای که زیانده نباشدگونهها بهافزایش نرخ بهره بیمه 

 برخورد و رفتار مناسب کارمندان و فروشندگان با مشتریان 

 مهیب هایشرکتکارگزاران و دفاتر فروش  ندگان،یبر کار نما قینظارت دق 

 های نوین فروش به فروشندگان و بازاریابانآموزش روش 

 های عمربیمهگذاری ذخایر ها و بخشودگی مالیاتی توسط دولت برای سرمایهاعمال معافیت 

 منظور باره بههای مالیاتی موجود و ارائه پیشممنهادهای جدید دراینبررسممی نحوه اعمال معافیت

 های عمربیمهشدگان حمایت از بیمه

 ویژه کشممورهایی که در قوانین و مقررات بسممیاری از کشممورها، بهالح قوانین حاکم بر بیمه )اصمم

ها برطرف گردیده و در مورد همه موارد محتمل، تری در بیمه دارند، ابهامسابقه فعالیت طوالنی

 هندوستان های مالزی، سنگاپور ونمونه در کشور عنوانبهآمده است. عملهای الزم بهبینیپیش

های مدون و مفصلی وجود نامه و... دستورالعملشده، نحوه انتقال بیمهدرباره نحوه پذیرش بیمه

 دارد(

 یپزشک یلیخدمات تکمبا مراه هجذاب  رائه محصوالت بیمه عمرا 
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 نامهتسهیل در مراحل فروش بیمه 

 سممتای اهمیت به مطالعه و تحقیق در صممنعت بیمه و ایجاد واحدهای سممتادی و تحقیقاتی در را

 پشتیبانی از واحدهای اجرایی

 فرایند پرداخت خسارت تسهیل در 

 گرتوسط کارکنان بیمهعمر و سرمایه گذاری مهیب حیصح یمعرف 

 یمحصول بر اساس انتظارات مشتر یطراح 

 های اروپایی )در کشورهای اکچوئری و بازاریابی بیمه ایجاد مراکز آموزشی علمی مخصوص رشته

عالوه بر دانشممگاه و  و... هندوسممتان ی همچون چین، سممنگاپور،ایآسممو بسممیاری از کشممورهای 

تخصممصممی بیمه و آموزش و تربیت  یهامؤسممسممات آموزش عالی، مراکز متعددی به ارائه دوره

 این کشمممورهاجالبی که در  ی. یکی از کارهاپردازندینیروی انسمممانی فعال در صمممنعت بیمه م

آموزشی چارتر  یهاو انواع دوره آموزش چارتر بیمه است یهادوره یسازیشده است، بومانجام

 (شودمیکنندگان ارائه ارائه و گواهینامه مربوط به شرکت هاآندر 

 ینیها و مؤسسات حمایتی و تأماستفاده از همکاری سایر مراکز ازجمله بانک 

 استفاده از تجارب سایر کشورها 

 ت گروهیصوربهعمر و سرمایه گذاری یهانامهمهیفروش ب 

 مختلفنقاط  در بیمه یهایندگینما تعداد افزایش 

 باشند آسان یدسترسقابل اماکنی در یامهیب خدمات کنندهارائه مراکز توسعه 

 کم  انیمشممتر نهیهم هز کهیطوربه نترنتیتلفن و ا قیاز طر انیبه مشممتر یامهیارائه خدمات ب

 شود. شترینامه گذار ببیمه یدسترس زانیم همشده و 

 اندازو پس های عمربیمهدر جهت توسعه  یجمع یهااستفاده از رسانه 

 هاآموزشی در مدارس و دانشگاه یهارده یبرگزار 

 هانامهمهینوع ب نیمرتبط با ا یها، جزوات و بروشورهاکتاب نیو تدو چاپ 

 هایدرس گروه یبا برگزار هانامهمهینوع ب نیافراد به استفاده از ا بیو ترغ آموزش 

 یو یقدرت انتخاب برا جادیگذار در جهت امتفاوت و مطلوب بیمه یهابسممته محصممول در ارائه 

 نامهبیمه عیموقع و سربه صدور

 خواهندمیروشن ازآنچه افراد از کارکنان  درک 

 ستفاده سه یکیالکترون یامهیاز خدمات ب ا صدور،  ،یمعرف) مهیارائه خدمات ب ندیفرآ لیجهت ت

 اقساط، پرداخت خسارت و...( پرداخت

 به محل کار  میمراجعه مستق قیگذاری از طرعمر و سرمایه یهانامهمهیب یفروش حضور ندیفرآ

 افراد سکونت ای

 ها نوع بیمه نیو گنجاندن ا یمشممتر یازهایمختلف بر اسمماس ن یامهیب یهاارائه بسممته ندیفرآ
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 هادربسته

 گذاری استپوشش فوت و هم سرمایه ینامه که هم دارانوع بیمه نیا تیتوجه به نقش و اهم با 

 افراد گوناگون یبرا ینامه قسطصدور بیمه امکان 

 ها )نما، تابلو و...(یندگیدر خارج شعب و نما بایمناسب و ز یکیزیف طیمح جادیا 
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