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 به نام خدا

 :لویدز را بشناسیم

های  عنوان مرکز تجاری و افزایش تقاضای بیمه زمان با آغاز شهرت یافتن لندن به میالدی، هم 8811در سال 

های دریایی شناخته شد و در طول  خانه لویدز تاسیس و به عنوان مکانی برای خرید بیمه باربری و کشتی، قهوه

 .گری در جهان شود ای بیمه تا راهبر بازار حرفهسال به رشد خود ادامه داده  523

شوند، لویدز یک شرکت نیست، بلکه بازاری است متشکل از اعضای  ای که شنیده می های بیمه ر خالف دیگر نامب

 اند. های متنوع به صورت اتحادیه )سندیکا( گرد هم آمده نمودن ریسک  که به منظور بیمه گوناگون

گران به منظور بیمه  ای که تعدادی از بیمه پذیرد، به گونه صورت اشتراکی انجام می های لویدز به عمده فعالیت

پردازند و از این  زنی با کارگزاران می گری به بحث و چانه نمودن ریسکی مشخص به صورت حضوری در اتاق بیمه

 کنند. نمودن یک ریسک مشارکت می طریق چندین اتحادیه در امر بیمه

های  بخش مجزا با عنوان بازار لویدز و موسسه لویدز است. بازار متشکل از انبوهی از فعالیتلویدز متشکل از دو 

گری است  بازرگانی است و موسسه، سرپرستی بازار را بر عهده دارد. بازار لویدز، بستری برای انجام کلیه امور بیمه

رمایه الزم برای هر عضو را به منظور و موسسه لویدز مسئول نظارت و حمایت از بازار است. این موسسه حداقل س

کند، در پیشرفت عملکرد مدیریت سندیکاهای تحت  ها تعیین می گران مشخص شده برای آن حمایت از بیمه

دهد و شبکه جهانی  های مالی و حقوقی برای بازار لندن انجام می نماید گزارشگری عملکرد خود همکاری می

 دهد. ا میمجوزها و عناوین تجاری لویدز را ارتق

گران و  شامل کارگزاران محلی، کارگزاران لویدز، پوشش -گران  گزاران، واسطه آفرینان بازار لویدز، بیمه نقش

 ی لویدز است. ها، عوامل یا نمایندگان مدیریت و اعضا ، اتحادیه-های خدماتی شرکت

نمایند. کارگزاران از دانش  واگذار میها را در بازار لویدز  کارگزاران ثبت شده لویدز از جانب مشتریان، ریسک

 222برند. در حال حاضر بیش از  گزاران بهره می ای خود به منظور اخذ نرخ و شرایط مناسب برای بیمه حرفه

 های مشخص متخصص هستند. نمایند که هرکدام در گروه ریسک شرکت بروکری در لویدز فعالیت می

اند به بازار عرضه  نام کارگزاران لویدز را طی نموده که فرآیند ثبت ای غالبا توسط کارگزارانی های بیمه فعالیت

نامه تجاری، مجاز  شده لویدز نام گرفته و به شرط دارا بودن شرایط توافق شود. این کارگزاران، کارگزاران ثبت می

 ای با هریک از سندیکاهای لویدز هستند. به همکاری حرفه
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که نماینده مدیریت، فرآیندی را  یک سندیکای مستقل را دارد به شرط آنهر کارگزار امکان همکاری مستقیم با 

نام لویدز است به انجام رسانده باشد. چنین کارگزارانی، کارگزاران ثبت شده غیر  چه فرآیند ثبت مشابه با آن

 شوند. لویدز خوانده می

 

 گیرد؟ ریسک در لویدز چگونه تحت پوشش قرار می

پذیرد. اتاق پر جنب و جوش  چنان به صورت حضوری و رو در رو انجام می ز هممبادالت بازرگانی در لوید

گیرندگان نهایی، کارگزاران  گری مرکز فعالیت بازار است. در بازار لویدز، به دلیل دسترسی سریع به تصمیم بیمه

گیری  ریعا تصمیمکنند چراکه قبول و یا رد ریسکی مشخص س های سریع و کارآمدی را اتخاذ می  حل ای، راه بیمه

 شود. و اعالم می

ای معموال به واسطه  های بیمه گزاران در ارتباط نیستند. ریسک گران لویدز به طور معمول با بیمه بیمه

 شوند. کنند، پذیرفته می گر را تسهیل می گزار( به بیمه گران که فرآیند انتقال ریسک از مشتری )بیمه واسطه

های خدماتی در میان گذارند.  ردنیاز خود را با کارگزار، پوششگران و یا شرکتهای مو توانند ریسک مشتریان می

های به وقوع پیوسته در  گری، به مدیریت خسارت گذاری و بیمه ای در هر سندیکا عالوه بر قیمت گران حرفه بیمه

 پردازند. شده می رابطه با ریسک بیمه

یرد،. سپس، تخمین اولیه در خصوص اعمال پوشش گ گزار در زمان خسارت با کارگزار خود تماس می بیمه

شود. چنین تخمینی براساس اطالعات گردآوری  چنین هزینه تعمیر توسط کارگزار انجام می ای مرتبط و هم بیمه

شود. پس از  اند گردآوری می ی تعدیلگران خسارت که توسط نمایندگان مدیریت گماشته شده شده به وسیله

نماید. اطالعات توسط کارگزاران  رزیاب خسارت نتیجه را به نمایندگان مدیریت اعالم میها، ا اتمام انجام بررسی

گزار پرداخت  شود. در پایان سندیکا سهم خود را از خسارت تایید شده به بیمه مطالعه و خسارت نهایی تعیین می

 کند. می

ها، پرداخت کارمزد است. لویدز  وششود. یکی از این ر های گوناگون انجام می گران از روش جبران خدمت واسطه

 کند. با جدیت از شفافیت در هماهنگی جهت پرداخت اینگونه کارمزدها حمایت می

های مرتبط  چنین دارای فرآیند مدیرت ریسکی که ارتباط میان نمایندگان مدیریت لویدز و سایر شرکت لویدز هم

 د.نمای کنند را کنترل می گران فعالیت می که با عنوان واسطه
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 :لویدز  ثبات و امنیت

شود. چنین ساختاری  توانگری مالی لویدز از ساختار سرمایه منحصر به فرد آن با عنوان زنجیره امنیت منتج می

 گزاران و کارایی سرمایه برای اعضا است. موجب ایجاد اطمینان برای بیمه

 کنند: بازار لویدز کمک میبندی جهانی بیمه به شناسایی توانگری مالی  سه نهاد راهبر در رتبه

 Standard & Poor 

Fitch Rating 

A.M. Best 

گردد  هایی که توسط هریک از سندیکاهای لویدز صادر می نامه بندی توان مالی لویدز بر روی کلیه بیمه رتبه

 شود. اعمال می
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 لویدز آسیا را بشناسیم

به منظور ایجاد یک پایگاه قراردادنویسی برای لویدز در آسیا  8111لویدز آسیا در سنگاپور قرار دارد و در سال 

 تاسیس شده است.

را قادر میسازد تا هر نوع از قراردادهای محلی و فرا ساحلی را  در سراسر جهان اتحادیه های لویدز سنگاپور، لویدز

 ه نمایند.ایجاد کمپانی های خدمات محلی تهیاز سنگاپور و از طریق 

ده اند.مطالب مندرج در به همراه دفتر نمایندگی لویدز در این راستا در منطقه آسیا واقع ششرکت های خدماتی 

 اطالعات الزم راجع به هر کدام از آنها در اختیارتان قرار میدهد. این مقاله

 ثبات و امنیت لویدز آسیا :

االیی برخوردار است که بیمه نامه ای که توسط شرکت لویدز آسیا صادر میشود از همان رتبه بندی امنیتی ب

 دارا میباشند. ،شده به وسیله اتحادیه لویدز لندن بیمه نامه های صادر

 standard & poor’s andفیچ ) موسسه رتبه بندی و  پورزرا از موسسه استاندارد  +Aلویدز آسیا رتبه ی 

Fitch Rating رتبه ( و A (2285)در سپتامبر  را از ای ام بست دریافت نموده است. 

 با چه کسانی میتوانند تجارت کنند؟ لویدز آسیا بیمه گران

میتوانند به طور مستقیم با بیمه گذاران و ای بیمه گران لویدز آسیا درکسب وکار وجود ندارد و محدودیتی بر

 کارگزاران بیمه و نمایندگی های داخلی و خارجی قرارداد ببندند.

 بیمه گران چه نوع قراردادهای را مینویسند؟

هر کدام از شرکت های خدماتی دارای بیمه گران مجربی هستند که قابلیت نوشتن گستره وسیعی از قرارداد ها 

موجود است  ن در رزومه آنها که در این مقالهرا دارند جزئیات کسب و کار های مختلف این شرکت ها را میتوا

 یافت.
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AMLIN : 

ه در این گرو تخصص و میالدی تاسیس شده است که بخشی از گروه املین است 2222در سال  ن سنگاپوراملی

مشتریان خود زمینه ی بیمه های مستقیم و اتکایی میباشد و هدف آن ارائه گستره ی وسیعی از خدمات به 

که  میباشدانواع پوشش های اموال، مسئولیت حوادث و پوشش های دریایی و هوایی  این گستره شاملاست که 

 در زمینه های زیر متخصص است:

 بدنه شناور

 مسئولیت شناور 

 خطرات سازندگان شناور 

 باربری 

 هواپیما

 امالک تجاری 

 جنگ و تروریسم 

 (ساحلی و فراساحلی  باال دست ) انرژی

 انرژی های پایین دست 

 صنایع سنگین

 سکه 

 قراردادی 

موفق و استراتژی های مدیریت ریسک و سرمایه ی اتحادیه های شرکت املین سنگاپور با اجرای قراردادهای 

لویدز برای کارگزاران و مشتریان خود در زمینه بیمه های دریایی و غیر دریایی در منطقه آسیا پاسیفیک یک 

 را فراهم آورده است. مرکزیت
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 ارتباطی با املین آسیا: راه

138 Market Street  

#03-01 CapitaGreen  

Singapore 048946  

Telephone +65 6657 0580  

Fax +65 6636 1183 
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ATRIUM : 

آغاز کرد و به نمایندگی از آتریوم قراردادهای خود را  2221تجارت خود را از سال  ،نمایندگی بیمه آتریوم آسیا

قراردادهای  در زمینه که خدمات منطقه ای تنظیم میکند.این سندیکا یکی از سندیکاهای قدیمی لویدز است

 . بیمه را فراهم میکند

از طریق اران استای کمک به بیمه گران و بیمه گذارائه راه حل های منعطف و نو آورانه در رآتریوم آسیا  هدف

 اتکایی است. مستقیم وقراردادهای بیمه ای 

 در رشته های بیمه ای زیر است:آتریوم آسیا  تمرکز

 هواپیما 

  )عملیاتی و ساخت( فراساحلیانرژی 

 و پوشش نابودی کامل(دریایی ) بدنه و ماشین آالت وارزش اضافی  باربری

 جنگ دریایی 

 مازاد خسارت باربری )اتکایی(

 خشونت های سیاسی و تروریسم 

 باربری، هنرهای زیبا، سکه

 انرژی فراساحلی برق وامالک، ،مستقیم، اختیاری اموال غیرباربری

  +A.دارای رتبه رتبه بندی عالی لویدز برخوردار میباشد  کردن تحت استانداردهای لویدز ازبا عمل آتریوم آسیا 

 از ای ام بست، است. A رتبه از استاندارد اند پور اند فیچ و

 :راه ارتباطی با آتریوم آسیا

 

Atrium Insurance Agency (Asia) Pte Ltd  

Telephone +65 6435 2170  

Fax +65 6536 2459 
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CATLIN : 

مستقیم و در زمینه بیمه متخصص کاتلین سنگاپور بخشی از گروه کاتلین است. این گروه یک گروه بین المللی 

بر نوشتن قراردادهای بیمه  کهتاسیس شد8111مسئولیت است.کاتلین سنگاپور در سال در رشته اموال و اتکایی 

کاتلین و دیگر سندیکاهای لویدز متمرکز شده  و غیر باربری از طرف سندیکای باربریاتکایی  مستقیم وای 

  است.

 زمینه های فعالیت این شرکت عبارت اند از :

 دریایی )باربری و بدنه(

 ( برقانرژی ) باال دست ، پایین دست و 

 سکه و هنرهای زیبا 

 هواپیما و تروریسم 

 ساخت و ساز و مهندسی 

 بیمه حوادث و سالمت 

 مسئولیت عمومی

 قراردادی 

 تروریسم 

 اعتبار تجارت 

 ریسک های سیاسی 

 غرامت حرفه ای 

 مسئولیت مدیران و کارفرمایان 

  بیمه مسئولیتاموال و 

 عبارت اند از : کاتلین سنگاپورنقاط قوت 

 تعهد به ارائه خدمات برجسته به بیمه گزاران و بیمه گران . -8
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 دارد. و منطقه ای کاتلین سنگاپور تاکید زیادی بر تصمیم گیری محلی -2

 هستند.منطقه برخوردار  دراز تجربه باال ، تیم متخصصان  -5

 خدمات ارائه شده به بیمه گران و بیمه گزاران را ارتقا میدهد. کاتلین،تیم مدیریت خطر محلی  -4

 میباشد. 2225از ای ام بست در سال   Aاین سندیکا دارای رتبه 

 

 :راه ارتباطی با کاتلین سنگاپور

Address: 8 Marina View, Asia Square Tower 1, Singapore 018960 

Phone: +65 6538 8718 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=catlin-singapore+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCipzCorMzPSks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBlQ0Tuy8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi-q_PUhr_OAhXmKMAKHfstBjUQ6BMIgQEwDg
https://www.google.com/search?q=catlin-singapore+phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCipzCorMzPS0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTAMjO9gZBAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi-q_PUhr_OAhXmKMAKHfstBjUQ6BMIhAEwDw
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Chaucer  : 

چاسر سنگاپور ظرفیت منحصر و نمایندگی داخلی را برای بازار آسیا فراهم کرده است . و راه حل های 

 درخور و شایسته ای را برای مشتریان محلی خود فراهم میکند.

 دفتر سنگاپور در این رشته ها فعالیت میکند:

 :قبولی مسقیم و اختیاری 

 انرژی باالدستی 

 مهندسی 

 مسئولیت 

 دریایی 

 خشونت سیاسی 

 اعتبار و ریسک های سیاسی 

 قراردادی :

 نسبی یا مازاد خسارت ،واگذاری، مهندسی و کشاورزی  غیردریایی: 

 دریایی: مازاد خسارت،مازاد خسارت انرژی، واگذاری و قرارداد باربری نسبی 

 بیمه حوادث و سالمت : بیمه عمر و غیر عمر و مازاد خسارت فاجعه آمیز  و واگذاری 

 

 راه ارتباطی با چاسر سنگاپور:

Chaucer Singapore Pte Ltd  

A member of The Hanover Insurance Group  

138 Market Street  

#04-03 CapitaGreen  

Singapore 048946 

Telephone +65 6499 0820  

Fax +65 6499 0829 
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Watkins Syndicate : 

در لویدز منحصرا متخصص در رشته دریایی میباشد که بر اساس سنت های نو آورانه و  432دیه واتکین ااتح

 انطباق پذیرانه لویدز تاسیس شده است.

 سندیکای واتکین متعهد به تامین را حل های بیمه  ای در بازارهای پویا و در حال تغییر میباشد.

واتکین توسط شرکت اتکایی پیشرو و جهانی مونیخ ری پشتیبانی شده و میتواند به مشتریان خود محصوالت 

 بیمه ای با کیفیت باال و امنیت بینظیر پیشنهاد دهد.

در جنوب شرقی آسیا تجارت نموده است و متعهد به تامین سرویس  2222سندیکای واتکین سنگاپور از سال 

 به مشتریان در منطقه آسیا پاسیفیک میباشد.هایی با کیفیت باال 

 واتکین از تجارب عملکرد ریسک های لویدز و تجارب انحصاری منطقه ای خود استفاده و تصمیم گیری میکند.

 

 سندیکای واتکین سنگاپور :راه ارتباطی با 

 

 

 

Address 138 Market Street 

CapitaGreen 

#04-04 

Singapore 048946 

Phone +00 65 6395 0188 

Fax +00 65 6395 0199 

E-mail wss@watkins.com.sg  

 

 

 

 

mailto:wss@watkins.com.sg
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QBE MARINE AND ENERGY SERVISES PTE LTE : 

 QBE  های اخیر به صورت فعال در حال افزایش فعالیت های در سال  و  تاسیس شد. 8111در سال سنگاپور

 منطقه ای میباشد. از تجارب مخاطرات متعدد به کارگیریآسیا به وسیله  منطقه در خود

 لویدز آسیا تاسیس کرد. نظر خط مشی بیمه گری را در سنگاپور تحت QBE، 2221در سال 

 عبارت اند از : در آنها فعالیت داردسنگاپور   QBEرشته هایی که اکنون

 انرژی فراساحلی شامل ساخت و ساز 

 انرژی ساحلی 

 جنگ دریایی

 تاخیر در راه اندازی شناور شامل  سکهباربری و 

 P&Iمسئولیت های انرژی شامل 

 بیمه بنادر و پایانه ها

 خشونت های سیاسی و تروریسم 

 ؟QBEچرا 

و همه افراد را به اندیشیدن به جستوجوی راه حل های نو آورانه   داردرویکرد مستقل اعتقاد به یک  QBEزیرا 

 میکند.تشویق 

QBE   از موسسه استانداردز اند پور رتبهA+  و رتبهA   .را از ای ام بست دریافت نموده است 

 سنگاپور:  QBEراه ارتباطی با 

 

QBE Marine and Energy Services Pte Ltd  

138 Market Street, #04-02  

CapitaGreen  

Singapore 048946 

Telephone +65 6632 3900 
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TRAVELERS  : 

      TRAVELERSترولرز آسیا قراردادهای انحصاری بیمه ای و سرویس های مدیریت ریسک را برای سندیکای 

 .تامین میکند را در لویدز )بخشی از شرکت های ترولرز(5000 

)آمریکا( دالر میلیارد 23مد ساالنه ای حدود ایجاد شد و درآ 8135 یت که در سالگروه بین المللی بیمه مسئول

 است. 2288دسامبر  58از میلیارد دالر)آمریکا(  823حدود  آن دارد و ارزش سرمایه کلی

به منظور پاسخگویی به تقاضاهای متفاوت کارگزاران و مشتریان در منطقه آسیا پاسیفیک انجام امور بیمه گری 

 دسته های زیر ارائه میشود: و خدمات خسارت در

 بیمه باربری 

 مسئولیت پایانه ها و بنادر و بیمه اموال 

 قایق 

 بیمه بدنه

 مسئولیت اجاره  –روزانه -تعمیر کشتی  –بیمه مسئولیت دریایی 

 حمل و نقل 

 بیمه تروریسم 

 هنرهای زیبا و بیمه سکه 

 بیمه انرژی فراساحلی 

 بیمه اموال جهانی 

 گیری و آدم ربایی بیمه حوادث،باج

 بیمه هواپیما 

 بیمه حرفه ای ریسک 

در انتخاب ریسک  خود به رویکردو  را اتخاذ کرده است. رویکردی خالقانه و منعطف برای بیمه گری ترولرز آسیا

 و روش های قیمت گذاری راسخ میباشد.
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روابط طوالنی مدت با میباشد و کسب و کار  نیاز هایپاسخ های به موقع و هوشمندانه به هدف ترولرز آسیا 

 آورد. کارگزاران و مشتریان به منظور منفعت مشترک را فراهم

 

 ترولرز آسیا:راه ارتباطی با 

 

Address: 

8 Marina View 

#14-01/15-01 Asia Square Tower 1 

Singapore, 18960 

Singapore 

Phone: 65-64999330  

Fax: 65-65387768  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:65-64999330
tel:65-65387768
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CANOPIUS ASIA : 

کونوپوس آسیا بخشی از گروه کونوپوس است.که این شرکت در انگلستان،ایرلند،سوئیس،برمودا،آمریکا،سنگاپور و 

 استرالیا امور بیمه ای مستقیم و اتکایی را انجام میدهد.

دارد لویدز را  4444اتکایی در منطقه آسیا از طرف سندیکای  مستقیم وکونوپوس آسیا پرتفوی بزرگی از بیمه 

 : زیر میباشد رشته های شاملکه پرتفوی 

 (نسبی  قرارداد بیمه اتکایی اموال )مازاد خسارت،مازاد خسارت فاجعه آمیز،

 مازاد خسارت وسایل نقلیه موتوری زمینی 

 مازاد خسارت مسئولیت 

 حوادث فردی 

 کشاورزی

 دریایی ) اتکایی اختیاری و قراردادی (

 خشونت های سیاسی و تروریسم

 مهندسی ) بیمه مستقیم و اتکایی اختیاری (

است که به وسیله ی نزدیکتر  راسخاعتقاد  ایندفتر سنگاپور حاکی از تعهدات طوالنی کونوپوس به منطقه و

 .ریانش را توسعه دهداز نیازهای مشت در باالیی کارگیری کارشناسان محلی میتواند بودن مشتریان و به

خسارت را به کارگزاران و  حرفه ای  قراردادهای بیمه گری عالی و خدمات باال و مدیریتآسیا کونوپوس 

 خود اطالع میدهد.مشتریان 

 کونوپوس آسیا:راه ارتباطی با 

 

Address: 1 George St, Singapore 049145 

Phone:+65 6593 0150 
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MARKEL INTERNATIONAL SINGAPORE  : 

لویدز آسیا  کمپانیبخشی از  و میباشد ر زمینه بیمه اموال و مسئولیتاین شرکت یک کمپانی بین المللی د

با تماما مالکیت این کمپانی و مینویسد. 5222قراردادهای خود را از طریق سندیکای  مارکل سنگاپور .است

 سندیکا است.

کمپانی برتر آمریکایی در  32به عنوان زیر مجموعه شرکت مارکل که یکی از  Aمارکل سنگاپور دارای رتبه  

 میباشد. است، اموال و مسئولیتزمینه بیمه 

قراردادهای نوشته شده توسط شرکت  و حق بیمه خالصاین شرکت در اوایل قرن بیستم تاسیس شده است 

 بوده است.دالر  میلیارد، دو و نیم 2282مارکل در سال 

مشترک این دو تجارت  .به مالکیت خود دراوردشرکت آلتراکپیتال را شرکت مارکل،  2285در ماه می سال 

ظار میرود این دو دالر آن متعلق به سهامداران میباشد.انت میلیارد 8دالر است که  میلیارد 25شرکت حدودا 

 دالر داشته باشند. میلیارد 4.4شرکت با هم ساالنه تجارتی به ارزش خالص 

 پوشش های  ،مسئولیت ،والام ،اساسی خدمات بیمه ای شامل انرژی شرکت بین المللی مارکل مجموعه

این شرکت  اعتبار را ارائه میدهد و درحال گسترش محصوالت خود میباشد.در حال حاضرو  اقتصادی و تجاری

 محصول را دارد که برخی از آنها عبارت اند از : 12قابلیت ارائه 

 انرژی 

 مسئولیت انرژی 

 جنگ هواپیما وجنگ دریایی 

 بدنه شناور 

 مسئولیت باربری 

 باربری 

 مسئولیت حرفه ای 

 مسئولیت مدیران 
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مارکل سنگاپور:راه ارتباطی با   

Singapore  

Markel International Singapore Pte Ltd  

138 Market Street  

#04-02 CapitaGreen  

Singapore 048946 

Telephone +65 6388 3000 
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TALBOT VALIDOUS GROUP: 

قراردادهای خود  8815این شرکت به طور کامل متعلق به شرکت بیمه گری تالبوت میباشد و تحت سندیکای 

 از موسسه استانداردز اند پورز میباشد. +Aرا مینویسد و دارای رتبه 

زاران تالبوت بخشی از گروه بیمه ای تخصصی بین المللی میباشد که بر روی گسترش و ارائه خدمات به کارگ

 متمرکز شده است.ی از طریق لویدز آسیا، آسیای

قراردادهای این کمپانی بر اساس  فلسفه این شرکت ارائه خدمات مناسب و گسترده به تجارت های کوچک است.

 است که شامل موارد زیر میشود: 8815سندیکای 

 انرژی 

 بدنه شناور 

 باربری و سکه 

 ساخت و ساز

 محتمل الوقوع بیمه های 

 ی خشونت های سیاس

 باربری و جنگ هواپیما

 مسئولیت انرژی

 ریسک های سیاسی 

 موسسات مالی 

 هواپیما 

 حوادث و سالمت
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 تالبوت :راه ارتباطی با 

Talbot Risk Services Pte Ltd  

138 Market Street  

#04-01 CapitaGreen  

Singapore 048946 

Telephone +65 6511 1400  

Fax +65 6511 1401  

enquiries@talbotuw.comEmail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:enquiries@talbotuw.com
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ARGENTA  : 

این شرکت  آرجنتا آسیا زیر مجموعه شرکت آرجنتا میباشد که یک شرکت هولدینگ تخصصی بیمه لویدز است.

شده است که دسترسی به به عنوان شرکت خدماتی بر پایه لویدز آسیا در سنگاپور تاسیس  2221در سال 

خدمات بیمه ای و بیمه اتکایی را فراهم میسازد و از مجموعه ای مجرب بهره میبرد قراردادهای این شرکت از 

 نوشته میشود و شامل موارد ذیل است: 2828طرف سندیکای 

 باربری و سکه و هنرهای زیبا 

 بدنه و ماشین آالت شناور 

 مسئولیت شناور

 جنگ شناور

 ساحلی انرژی فرا

 ساخت و ساز انرژی ساحلی 

 نیرو و صنایع 

 تجهییزات 

 تروریسم 

 قراردادهای نسبی اتکایی

برای حضور بلند خود دفتر سنگاپور جزیی کلیدی از توسعه استراتژیک گروه آرجنتا است که حاکی از تالش 

 قه است. در منطو با باالترین کیفیت فوری  ئه خدماتابه ار اش مدت در منطقه آسیا و عالقه

 : آرجنتاراه ارتباطی 

138 Market Street  

#04-03 CapitaGreen  

Singapore 048946  

Telephone +65 6536 6375 
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KILN : 

زمانی  8182 سیا میباشد که برخی از قراردادهایش به سالساله در آ 32قوی  فعالیت های شرکت کلین دارای 

 که این کمپانی تاسیس شد برمیگردد.

گسترش تعامالت برای بهبود تعامالت موجود و  به شدتاین روابط تجاری از ارزش باالیی برخوردار است و 

را قادر میسازد تا باالترین سطح شرکت کلین دفتر سنگاپور و هنگ کنگ و شانگهای  .جدید فعالیت میکند

 در منطقه مشهود میسازد.را دهد و این موضوع اهمیت حضورش خدمات را به همکاران آسیایی خود ارائه 

و از آنجاییکه در منطقه حضور دارد درک  دارد را صالحیت نوشتن انواع قراردادها مجموعه حاضر در آسیا کامال

  دارد. محلی خود بهتری از نیازهای بیمه گزاران

فنی  پوشش در کلین یکی از بزرگترین شرکت های لویدز است و دفتر های آسیایی این شرکت از سطح باالیی

این شرکت به عنوان بخشی از گروه توکیو مارین که دارای رتبه ی در واقع ،اقتصادی و مدیریتی برخوردارند.

AA- .میباشد 

 بیمه های مستقیم و اتکایی تخصص دارد. و درفزایش میدهد.اتمرکز خود بر آسیا را روز به روز 

 :مجرب منطقه آسیادر زمینه زیر فعال استتیم 

 حوادث و سالمت

 هواپیما 

 ساخت و ساز و مهندسی 

 انرژی فراساحلی 

 اموال 

 باربری دریایی 

 بدنه دریایی

 مسئولیت دریایی، پایانه 

 ریسک های سیاسی 

 تروریسم 
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 اعتبار تجاری 

 قرارداد اتکایی

 با شرکت کلین :راه ارتباطی 

 

Singapore  

138 Market Street  

#03-04 CapitaGreen  

Singapore 048946 

Telephone +65 6632 7168  

Fax +65 6438 0290 
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HARDY : 

هاردی آسیا قراردادهای خود را بر  شرکت هاردی است وشرکت های هاردی به عنوان زیرمجموعه ای از گروه 

این کمپانی به  2285عمل میکند.از سال  512پایه لویدز آسیا تهییه میکند این شرکت از طرف سندیکای لویدز 

 در آمده است.  (شیکاگو آمریکا ) واقع در  CNAشرکت  به تملکطور کامل 

به گسترش درخواست ها  برایهاردی شرکت های گروه  نیازناشی از  2282شکل گیری هاردی آسیا در سال 

 حضور منطقه ای و پشتیبانی از رشد سریع اقتصاد منطقه آسیا پاسیفیک است.

فعاالنه در  و شده است. شرکت های هاردی تبدیلتمرکز استراتژیک گروه برای هاردی آسیا به بخشی کلیدی 

از بخشد. ط موجود را با کارگزاران بهبود تا رواب میباشد جستجوی ایجاد تیمی قوی از نیروهای با استعداد محلی

ده ای به دنبال زمینه های بوده است به طور فزایندر هاردی آسیا بر روی بیمه اموال آنجاییکه تمرکز ابتدایی 

 داشته باشد.که در ارتباط با تخصص گروه هاردی قرار جدید میگردد 

برنامه بیمه اموال جز کلیدی از از این گذشته قراردادهای فعال است و  به طور تخصصی در زمینه بیمه اتکایی

 این شرکت میباشد.تجاری 

 عبارت اند از : میشود،دیگری که از طریق هاردی آسیا ارائه خدمات 

 ساخت و ساز و مهندسی 

 تولید برق 

 ترروریسم 

 باربری 

 بدنه کشتی ، مسئولیت وجنگ 

 جنگ و مسئولیت هواپیما 

شرکت هاردی آسیا :با راه ارتباطی   

Hardy Underwriting Asia Pte Ltd  

138 Market Street  

CapitaGreen  

#03-03  

Singapore 048946 , Telephone +65 6303 6700 , Fax +65 6535 8274 
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CAPITA 2232 SERVISES PTE LTD FOR AND ON BEHALF OF ALLIED WORLD 

SYNDICATE 2232: 

بیمه اموال و این شرکت مجموعه گسترده ای از محصوالت را در سنگاپور ارائه میکند این گستره شامل 

است که به بیمه گزاران در منطقه لویدز آسیا پاسیفیک ، خاورمیانه و  رشته های خاصدریایی و  مسئولیت،

 میدهد.یا و چین ارائه آفریقا ارائه میشود. عالوه بر این مجموعه ای از محصوالت را نیز در استرال

به عنوان زیر مجموعه ای از کپیتا   (Capita Managingتوسط نمایندگی مدیریت کپیتا ) 2252سندیکای 

به طور کامل زیرمجموعه ای از آژانس کپیتا  2252ارائه میشود. این کمپانی دارای مجوز از لویدز است.کپیتا 

 است و از لویدز آسیا پیروی میکند.

 

: یراه ارتباط  

 

Address: 1 George St, Singapore 049145 

Phone: +65 6538 7088 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?biw=1600&bih=740&q=capita+2232+services+pte.+ltd.+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMuNL0spKtaSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFLKLK0LgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjFyc2LjsDOAhVMNxQKHbjtBhcQ6BMIZTAO
https://www.google.com/search?biw=1600&bih=740&q=capita+2232+services+pte.+ltd.+phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMuNL0spKtbSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMASwyxTkAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjFyc2LjsDOAhVMNxQKHbjtBhcQ6BMIaDAP
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ASCOT ASIA : 

درست تجارت بیمه ای قرار  از روز اول در جایگاهو آسکوت آسیا راهی طوالنی را در زمانی کوتاه طی کرده است .

ت از دیدگاهی تازه ، روح فعالیت های اد بازارهای جدید و نگاه به خطرابرای ایج آسکوت آسیاامید  .گرفته است

 را تشکیل میدهد. این شرکت

 عبارت اند از :آسکوت آسیا خدمات ارائه شده توسط 

 انرژی فراساحلی 

 ساخت و ساز فراساحلی 

 اموال

 بدنه و ماشین آالت شناور 

 تروریسم 

 جنگ دریایی

 سکه و هنر های زیبا 

 

: راه ارتباطی  

Address: 8 Marina View, Asia Square Tower 1, Singapore 018960 

Phone: +65 6603 5880 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?biw=1600&bih=740&q=ascot+underwriting+asia+pte+ltd+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCipMKrKLcnSks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBEBlqWy8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjA54CwjsDOAhVDyRQKHdFpBXwQ6BMIeDAO
https://www.google.com/search?biw=1600&bih=740&q=ascot+underwriting+asia+pte+ltd+phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCipMKrKLcnS0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTAIP_miZBAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjA54CwjsDOAhVDyRQKHdFpBXwQ6BMIezAP
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BEAZLEY : 

آسیا و استرالیا فعال  آمریکا، یک شرکت جهانی است که در زمینه بیمه های تجاری در اروپا،بیزلی شرکت 

 میباشد.

 تجارت کمپانی جهانی بیزلی به شش گروه تقسیم میشود:

 عمر-8

 حوادث و سیاسی و محتمل الوقوع-2

 امالک-5

 بیمه اتکایی-4

 دریایی-3

 رشته بیمه ای خاص -8

  Aسندیکای لویدز را هدایت میکند که همه آنها دارای رتبه  3 وسال سابقه سوددهی است . 22بیزلی دارای 

ارزش قراردادهای  برند.و همچنین از زنجیره امنیت لویدز بهره می میباشندبراساس نظام رتبه بندی ای ام بست 

 میلیون دالر است. 8113.1توسط بیزلی برابر  2282نوشته شده در سال 

، فعالیت های خود را در زمینه ارئه محصوالت مختلف 2228در سنگاپور در سال در زمان گشایش دفتر بیزلی 

 ،تروریسم محتمل الوقوع، حوادث هوایی، در تمامی گروه ها اعم از بیمه مهندسی و ساخت و ساز و بیمه اتکایی،

 و خطرات غیر مترقبه گسترش داده است. اموالخطرات سیاسی و اعتبار تجاری و بیمه اتکایی در زمینه 

 مهندسی و ساخت و ساز شامل موارد زیر است:فعالیت های  

 شکست ماشین آالت 

 تمام خطر نصب 

 تمام خطر پیمانکاری 

 تجهییزات الکترونیکی 

 (ALOP/DSU,MLOPبیمه کامپیوتر و )
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 .میباشدهوایی ، حمل و نقل خطوط هوایی عمومی و هلیکوپتر متمرکز های همچنین بر روی بیمه بیزلی

در رشته های ساحلی پوشش بیمه بدنه و مسئولیت برای کارگزاران تجاری و خصوصی  بیزلیتیم تجاری پیشرو 

 ال را فراهم میکند.جت های تجاری و هواپیما های با ارزش متوسط تا با ،و فراساحلی

 

: راه ارتباطی  

 

Byran Lee  

Regional Engineering Manager/Principal Officer/Aviation  

Telephone +65 6576 6271  

Email byran.lee@beazley.com 
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NEWLINE GROUP : 

از طریق های بیمه های اقتصادی و مسئولیت  تاسیس شد و در زمینه قرارداد 8112الین در سال کمپانی نیو 

در این  نیوالین را به کمپانی پیشروقرارداد نویسی، شرکت لویدز متخصص است .تیم مجرب  8281سندیکای 

 تبدیل کرده است. زمینه

را ارائه لویدز  8281 مانند سندیکا آغاز کرد و خدمات مشابهی ه 2222نیوالین آسیا قرارداد نویسی را در آپریل 

 میدهد:

 غرامت حرفه ای 

 مسئولیت کارفرما

 اوراق قرضه بانکی 

 آزمایشهای بالینی 

 قصور پزشکی 

 را قادر میسازد یک راه حل  شرکتبه شکل مجزا یا یک پکیج ارائه شود که  دهر کدام از این رشته ها را میتوان

 کلی به بیمه گزاران خود ارائه کنیم.

 خدمات نیوالین آسیا به طور کامل تحت تملک کمپانی ادیسه قرار دارد و توسط این کمپانی پشتیبانی میشود.

 اموال و بیمه های تخصصی است. ،مسئولیت،ادیسه کمپانی پیشرو جهانی در زمینه بیمه اتکایی 

 از استانداردز اند پورز میباشد. -Aاز ای ام بست و   +Aاین کمپانی دارای رتبه 

 

: راه ارتباطی  

 

Newline Asia Services Pte Ltd  

138 Market Street  

#05-04 CapitaGreen  

Singapore 048946, Telephone +65 6212 1290 , Fax +65 6636 1309 
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STARR COMPANY : 

این کمپانی یک شرکت سرمایه گذاری جهانی  .میباشد  CV STARRاز شرکت  بخشینمایندگی استارکمپانی 

آسیا برمیگردد زمانی که کرنلیوس واندر استال فعالیت  8181است.رشته های کمپانی سی وی استار به سال 

 .در شانگهای آغاز کردتجاری بیمه ای خود را 

 مهندسی، ،زیانرا در زمینه کنترل ی هایش مجموعه ای از خدمات تخصصی این کمپانی به همراه نمایندگ

 را ارائه میدهد. مدیریت حسابهای چند ملیتی و رسیدگی به شکایات

نمایندگی های این کمپانی مجموعه ای از محصوالت بیمه ای را در زمینه مختلف ارئه میکند که شامل موارد 

 زیر است:

 ، حوادث و سالمت مسئولیت، هوایی امالک، دریای ،

یباشدکه دارای م TOR2243و fsr1861وCVS1919ی لویدز قراردادهای این کمپانی بر اساس سندیکا

 دی از ای ام بست و استانداردز اند پورز هستند.باالترین رتبه اقتصا

: راه ارتباطی  

Singapore  

Philip Finley, Chief Executive Officer  

138 Market Street #04-01  

CapitaGreen  

Singapore 048946  

Telephone +65 6636 0378  

Email philip.finley@starrcompanies.com 
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