.1

انجام محاسبات فنی بر اساس مدلهای ریاضی ،آماری و استانداردهای فنی بر روی طرحهای پیشنهادی؛

.2

ارائه طرح اولیه محاسباتی و نرخگذاری برای محصوالت جدید و مورد درخواست؛

.3

پیشنهاد و تعیین چگونگی ارائهی پوششهای تکمیلی و نرخ های مربوطه برای محصوالت موجود و جدید؛

.4

اعمال تغییرات و اصالحات الزم بر اساس پیشنهاد کمیته طراحی محصول؛

.5

تنظیم نامهی درخواست مجوز محصول برای محصوالت جدید و ارائه به مدیر مربوطه جهت ارسال به بیمه مرکزی؛

.6

اعمال اصالحات مورد نظر بیمه مرکزی پس از بررسی محصول خاص و اخذ مجوز بیمه مرکزی از طریق سیستم سیماب و گزارش
به مدیر مربوطه؛

.7

تهیه شناسنامه برای هر یک از محصوالت ( شامل ویژگیهای کلی و جزئی محصول) طبق فرمت مشخص؛

.8

ارائه الگوریتم و فایل اولیه محصول طبق فرمت شرکت  NTTبه واحد  ITجهت پیادهسازی محصول در نرمافزار؛

.9

تست اولیه نرمافزار بیمهگری روی سرور تستی و ارائه بازخوردر خصوص نرمافزار به واحد IT؛

.10

تأیید نهایی صحت محاسبات هر محصول از نظر نرمافزاری به مدیر فنی؛

.11

تعامل با بیمه مرکزی در خصوص اصالح نرخها برای محصوالت موجود و سایر موارد اصالحی؛

.12

ارائه پروپوزال اولیه و مشاوره جهت تعیین حق بیمه و ارئه اطالعات الزم به مدیران فروش در خصوص عقد قراردادها و مذاکره؛

.13

ارئهی پروپوزال نهایی محصوالت برای پیشنهاد و فروش به شرکتها یا افراد متناسب با نیازهای شرکت مربوطه یا فرد مورد نظر؛

.14

ارائه پیشنهاد و راهکار در خصوص اصالحات مورد نظر درمحاسبات نرمافزار بیمهگری به واحد IT؛

.15

بررسی و تست نرمافزار بیمهگری از لحاظ محاسباتی و گزارشات مالی و پیشنهاد بهبود سیستم؛

.16

ایجاد و مدیریت پایگاه دادهها و تطبیق آن با استانداردهای الزم؛

.17

تعیین نرخهای جدید و مدلها بر اساس مشاهدات و دادههای جدید.

.1

بهروزرسانی دادهها و پایگاه دادهها بر اساس اطالعات جدید (فصلی)؛

.2

بهروزرسانی مدلها و نرخها بر اساس مشاهدات و دادههای جدید در صنعت بیمه (شش ماهه)؛

.3

مطالعه و تحلیل خسارتها و ارائه گزارشهای تحلیلی الزم به مدیر مربوطه (شش ماهه)؛

.4

ارزیابی ریسک سرمایهگذاری شرکت در بازارهای مالی و ارائه گزارشهای الزم به مدیر مربوطه (ماهانه)؛

.5

ارائه گزارش دورهای از عملکرد بازارها و شرکتهای سرمایهگذاری مورد نظر به مدیر مربوطه (فصلی)؛

.6

ارائه گزارش ارزیابی مدیریت داراییها و بدهیها برای محاسبه توانگری مالی و آزمون بحران توانگری مالی(ساالنه)؛

.7

تحلیل سودآوری محصوالت بیمهای؛ مقایسه محصوالت و ارائه پیشنهادات الزم در طراحی محصوالت با توجه به سودآوری باال یا
پایین هر محصول (ساالنه)؛

.8

ارائه تحلیلهای پیشبینیکننده و بررسی سناریوهای مختلف قراردادها از جنبه مالی.

1

دقت در محاسبات

6

مسئولیتپذیری

2

میزان آگاهی وبهروز بودن اطالعات از محصوالت دیگر

7

حسن رفتار و تعامل با همکاران

شرکتهای بیمهای
3

نظم در انجام امورات

8

توانایی مواجهه با تضاد و بحران

4

میزان خالقیت و نوآوری در ارائه محصوالت

9

میزان رعایت سلسه مراتب سازمانی

5

باال بودن میزان آگاهی از قوانین و مقررات بیمه مرکزی

10

دقت در ارائه و تحلیل گزارشهای آماری

