
تسویق خدمات التأمین:

ھو أحد وظائف شركات التأمین تعمل على أدائھ شأنھا/ التسویق

في ذلك شأن الشركات األخرى ،غیر أنھا ال تتعامل بسلع مادیة 

وعلیھا أن تتخذ. تتعھد بتقدیم خدمات في المستقبلوإنماملموسة

بمسؤولیاتھالإلیفاءلتوفیر الغطاء التأمیني الالزمةاإلجراءاتجمیع 

منافذ التسویق:

:أن تسویق خدمات التأمین یتم من خالل منافذ عدة وھي 

ط بمركز الشركھوھو مرتب/ الفرع –١

وھو یرتبط بمركز الشركة أیضا/ سم الق–٢

وھي مرتبطة بالقسم/ الشعبة –٣

مرتبط بالشعبة إداريوھي تنظیم / الوحدة –٤

،الشركةوھو تقسیم أداري یرتبط بأحد فروع / المكتب –٥

ویستحدث عندما یكون الفرع بعید جغرافیا عن بعض المناطق 

وھي عبارة عن وحدات تقوم بتسویق خدمات التأمین/ الوكالة–٦

بموجب صالحیات ممنوحة من شركات التأمین ، والوكیل قد یتخصص

القتناءیتولى مھمة أقناع الجمھور أكثر من أنواع التأمین،و أوبنوع 

.خدمات التأمین بمختلف أنواعھا ، ویتولى أیضا جبایة أقساط التأمین 



صالحیات ومسؤؤلیات الوكیل

:للوكیل عدد من الصالحیات وتقع علیھ مجموعة من المسؤؤلیات وھي 

تسویق خدمات التأمین لألفراد أو المنشآت –١

الكشف عن المحالت والممتلكات المراد التأمین علیھا–٢

أستالم أقساط التأمین وتسلیمھا لشركة التأمین مقابل الحصول على عمولة بنسبة معینھ–٣

یستعمل نفس المستندات المستعملة من قبل شركة التأمین –٤

یتفق مع شركة التامین عند التوسع في الحمالت اإلعالنیة –٥

كفالة مالیة للشركة بحدود مبلغ معین یقدم –٦

یخضع عمل الوكیل للتدقیق من قبل شركة التأمین –٧

واجبات ومسؤولیات أخرى–٨

الشروط أو الصفات الواجب توفرھا في بائع خدمات التأمین:

:معرفة الذات–١

أي انھ على البائع إن یعرف قدراتھ وإمكانیاتھ في عملیات البیع فقد

ع نوع من أنواع التامین إلى فئة معینة من الجمھور فيیستطیع بی

مكان معین او في وقت معین وھذه القدرات تتعزز من خالل

.الدورات والندوات 

:معرفة التامین -٢

ویعني ذلك اإلحاطة بطبیعة خدمات التامین ومعرفة جمیع أنواع 

النظریةالتامین ویأتي ذلك من خالل االلتحاق بدورات التامین 

.والعملیة والتعرف على كل ما ھو جدید في خدمات التامین وأنواعھ 

:معرفة المجتمع -٣

ھذا یعني انھ على بائع خدمات التامین معرفة عادات وتقالید وطبیعة 

المجتمع الذي یعمل فیھ واألعراف والقوانین التي تسوده إضافة إلى 



الثقافي والمعاشي لكلضرورة معرفة الطبقات االجتماعیة والمستوى

منھا كما یتطلب معرفة الفئات العمریة ومعدالت البقاء على قید الحیاة 

.والمھن التي یتوزع أفراد المجتمع علیھا 

معرفة الوقت أو الزمان -٤

قد یحتاج الفرد في وقت معین لخدمات تامین معینة فعلى بائع 

التخطیط إلىخدمات التامین االجتھاد في معرفة ذلك الوقت و

معرفة وقت حاجة الفرد لخدمات التامین وعلیھ أیضا أن یثیر

دوافع الشراء لدى اإلفراد لكي یعرب الفرد عن رغبتھ في خدمات

التامین فعلى بائع خدمات التامین أن یعمل بجد وإخالص من خالل

التوضیح واإلرشاد الذي یقدمھ للجمھور مما یجعل ذلك

.الجمھور یتخذ قرار الشراء وھذا ھو الھدف المطلوب

معرفة المكان یفید في تحدید الوقت اوالزمان الذي یكون فیھ-٥

البیع مناسبا فقد یكون المكان محل أو معمل أو دائرة أو جامعة

ویجب أیضا أن یكون مكان البیع معلوم من قبل الجمھور فقد یكون 

ز الشركة أو فروعھا أو مكاتبھا أو محل البیع أو مكان البیع مرك

وكالئھا وھذا یعني إن معرفة مكان البیع والشراء ضروري لعملیات

بیع خدمات التامین فمن خالل معرفة مكان البیع یمكن التعرف على

صالحیات البیع وحدود المسؤولیات فقد یتطلب البیع في مكان معین

.الحصول على موافقات معینة 


