صورتجلسه کمیته درمان انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران
آدرس ایمیلhealth_committee_actuarial_society_iran@googlegroups.com :
زمان جلسه:
شماره جلسه :تاریخ جلسه:
 70:33 7031/30/03الی 71:03
چهارم

مکان جلسه :تهران ،سعادت آباد ،پژوهشکده بیمه،
طبقه پنجم

دستور جلسه :ارائه ادامه مباحث مبانی بیمسنجی بیمههای درمان
حاضرین:
خانمها :دکتر شعاعی ،مرادی ،کسائی ،موسوی ،نوروزی ،جلیلی ،علی پور ،دکتر ....
آقایان :دکتر پاینده ،عابد ،دکتر عطری
چهارمین جلسۀ کمیته بیمه درمان انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران ،روز چهارشنبه مورخ
 7031/30/03در محل پژوهشکده بیمه با همکاری و مساعدت اعضای محترم این پژوهشکده برگزار شد.
 در جلسه چهارم کمیته تصمیم بر این شد که حداقل دو کارگروه درمان تشکیل شود .کارگروه اولبیمه های اجتماعی درمان و مسئول رابط آن خانم فرزانه و کارگروه دوم بیمههای تجاری درمان و
مسئول رابط آن خانم جلیلی تعیین شدند.
 کارگروه اول با همکاری دکتر حسنزاده به عنوان مشاور بیمه سالمت کارش را به پیش می برد و نتایجرا در اختیار اعضای کمیته قرار خواهند داد .کارگروه دوم بر روی دو حوزه به صورت تخصصی فعالیت
خواهند کرد )7 :بیمههای درمان کوتاه مدت (عموماً یک ساله) و  )2بیمههای درمان بلند مدت (بررسی
این مساله که چگونه می توان به یک محصول بیمه زندگی بیمه درمان بلند مدتی به صورت الحاقیه
اضافه نمود).
 خانم کسائی به عنوان دبیر کمیته انتخاب شدند. در ادامه جناب آقای دکتر پاینده به ارائه مبانی بیمسنجی بیمههای درمان پرداختند. سرانجام جناب آقای دکتر عطری به ایراد سخنرانی درباره موضوع کلی بیمههای درمان و مشکالتی کهدر این حوزه به علت نبود آکچوئری مواجه هستند و انتظاراتی که از آکچوئران برای حل مسائل دارند
پرداختند .در نهایت ایشان از اعضایی که مایل به شرکت در جلسات سندیکای بیمهگران در حوزه بیمه
درمان هستند دعوت بعمل آوردند تا در این جلسات شرکت نمایند.
 تصمیم بر این شد اعضایی که از این کمیته مایل به شرکت درجلسات سندیکای بیمه گران هستنداسامی خود را به دکتر پاینده یا دبیر کمیته اعالم نمایند تا از طریق نامه رسمی انجمن به سندیکا
معرفی شوند.
دستور جلسه آینده:
 بحث و تبادل نظر درباره کارگروهها -دعوت از دکتر حسن زاده به عنوان مشاور بیمه سالمت

