در گفت و گو با مدیرکل بیمه ایران در استان ،بررسی شد

کارنامه صنعت بیمه کرمان در سال 94
صنع�ت بیمه ای�ران در س�الهای
تحریم ب�ا محدودیت و مش�کالت
فراوانی مواجه شد .شرایط جدید اما
نوید دوباره پویایی و تحرک در این
صنعت را میدهد .در سطح داخلی
با گسترش ش�بکه بیمهای کشور،
*
حسن عمادآبادی
افزایش حضور بخش خصوصی در
صنعت بیمه و سیاستگذاریهای درست دولت یازدهم ،امیدها
به رونق اقتصادی ب�ازار بیمه داخلی به عن�وان یک رکن مهم
اقتصادی کشور افزایش یافته است.
صنعت بیمه در استان کرمان هم از شرایط اقتصاد ملی بیتاثیر
نبوده اما ب�ا برنامهریزی و تالش مدی�ران و بیمهگران خود در
س�ال  94هم گامی رو به جلو در افزایش ضریب نفوذ بیمه در
استان و توس�عه فرهنگ بیمهای در میان کرمانیها برداشت.
در پایان س�ال  94عملکرد صنعت بیمه در استان را از حسن
عمادآبادی مدیر کل بیمه ایران در استان که مسئولیت شورای
هماهنگی صنعت بیمه استان را هم در مقاطع مختلف عهدهدار
بوده ،جویا شدیم.
در اس��تان کرمان  22ش��رکت بیمه در حال فعالیت هس��تند که تنها شرکت
بیمه ایران دولتی است و سایر ش��رکتها خصوصی هستند .در  5سال گذشته
084ر 18میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده و 311ر 11میلیارد ریال خسارت
پرداخت کردهاند.
 22شرکت بیمه فعال در استان دارای  30شعبه و بیش از  1000دفتر نمایندگی
حقیقی و حقوقی دارند .سهم تنها شرکت بیمه دولتی (بیمه ایران) طی پنج سال
ازخسارت پرداختی  52.33درصد و از حق بیمه تولیدی  45.63درصد است.
سهم  21شرکت بیمه خصوصی از حق بیمه تولیدی  54.37درصد و از خسارت
پرداختی  46.67درصد است.
حق بیمه تولیدی :
شش شرکت بیمه :ایران ،آسیا  ،توسعه  ،البرز ،دانا  ،کارآفرین به ترتیب 45.63
 5.39 ، 5.45 ، 5.55 ، 6.08 ، 13.49 ،جمع��ا  81.59درصد حق بیمه تولیدی
استان را به خود اختصاص می دهند.

عملکرد  9ماهه صنعت بیمه
استان کرمان
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 -1تعداد بیمهنامههای صادره شش ماهه اول سال جاری بیش از000ر000ر1
فقره است.
 -2تعداد پروندههای خسارت تشکیل ،رسیدگی و پرداخت شده استان در شش
ماهه بیش از 000ر 600فقره است.
 -3خسارت پرداختی صنعت بیمه در استان طی شش ماهه اول سال جاری بالغ
بر  2700میلیارد ریال است.
 -4سهم تنها ش��رکت بیمه دولتی ایران از خس��ارت پرداختی 1400میلیارد
ریال است.

هشت شرکت بیمه  :نوین ،سامان ،پارسیان ،ملت ،معلم ،سینا ،دی ،کوثر به
ترتیب  1.13 ، 1.16 ، 1.3 ، 1.48 ، 1.92 ، 2.2 ، 2.78 ،2.95جمعا  14.92درصد
حق بیمه تولیدی استان را به خود اختصاص میدهند.
هشت شرکت بیمه :پاس��ارگاد ،حافظ ،میهن ،ما ،آرمان ،تعاون ،رازی ،سرمد
جمعا  3.49درصد حق بیمه تولی��دی را هر کدام کمتر از ی��ک درصد به خود
اختصاص میدهند.
خسارت پرداختی:
چهار ش�رکت بیمه :ایران ،آس��یا ،البرز ،دانا ،به ترتی��ب ، 12.35 ، 52.33
 5.14 ، 5.17جمعا  74.99درصد خسارت پرداختی استان را به خود اختصاص
میدهند.
هشت شرکت بیمه :توسعه ،کار آفرین ،نوین ،دی ،معلم ،ملت ،پارسیان ،سینا
به ترتیب  1.31 ، 1.64 ، 1.7 ، 1.94 ، 1.96 ، 3.36 ، 3.6 ، 3.82جمعا 19.33
درصد خسارت پرداختی استان را به خود اختصاص میدهند.
 9شرکت بیمه :پاسارگاد ،کوثر ،حافظ ،میهن ،ما ،آرمان ،تعاون ،رازی ،سرمد
جمعا  5.68درصد خس��ارت پرداختی را هر کدام کمت��ر از یک درصد به خود
اختصاص میدهند.

