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دوازدهم ،شرکت بیمه رازی

دستور جلسه :بررسی جداول  ،UNبحث و تبادل نظر در خصوص محصوالت جدید بیمههای زندگی و مستمری
حاضرین در جلسه:
خانمها :شیرین شعاعی ،مریم بازیار ،دیبا دارائی ،شیما جلیلی ،مریم کسائی ،مژده موسوی
آقایان :امین حسنزاده ،محمدمهدی امانی ،آرمان رستمی ،حمید کشمیری ،آقای عفتی

پنجمین جلسۀ کمیتۀ تخصصی بیمههای زندگی انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران ،روز سهشنبه مورخ 1931/11/11
ساعت  11:91با هماهنگی جناب آقای امانی ،معاون فنی بیمه رازی در محل شرکت بیمه رازی برگزار شد.
در جلسهی پنجم کمیته ،نرخهای ارائه شده توسط سازمان ملل برای ایران توسط جناب آقای دکتر حسنزاده ارائه و بررسی
شد که این بررسی با همکاری و اظهار نظر بقیهی اعضای حاضر در جلسه ،همراه بود.
پس از بررسی جداول  ،UNاعضای حاضر در جلسه به بحث و تبادل نظر در خصوص محصوالت بیمه زندگی و مستمریهای
شرکت های بیمه پرداختند و همچنین در مورد عوامل مؤثر در طراحی محصوالت کارآمدتر که با استقبال بیشتری از سوی
مردم مواجه شود ،نیز صحبت شد.
در این جلسه ،با توجه به جداول سازمان ملل و پیشبینی امید به زندگی تا  17سال بعد ،بر لزوم نغییر جدول بیمه مرکزی
تاکید شد.
در انتهای جلسه مقرر شد که آن دسته از اعضای کمیته که تمایل دارند ،روی محصوالت جدید بیمه زندگی و مستمری
مطالعاتی انجام دهند و نتایج مطالعات خود را در جلسات آیندهی کمیته برای سایر اعضا ارائه دهند.
دستور جلسه آتی:


ارائه و بررسی مدلهای مرگومیر توسط خانم دکتر شیرین شعاعی و آقای آرمان رستمی



ارائه و بررسی محصوالت  Longevity Indexed Annuityتوسط خانمها دیبا دارائی و شیما جلیلی.
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