
 

 

 میو تصم تی، رضا یذهن یریآن بر درگ ریادراک شده و تاث تیفیسطوح ک ریتاث یپرسشنامه بررس

 عمر و پس انداز مهیب دیخر

 

 پاسخگوی گرامی

بررسی تاثیر سطوح کیفیت ادراک شده و تاثیر آن بر  دنبال به  ژه كارشناسی ارشد مدیریتاین پژوهش در قالب پرو

می باشد. امید است با همکاری و مساعدت شما، این   رید بیمه عمر و پس اندازدرگیری ذهنی ، رضایت و تصمیم خ

امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهید. الزم 

ه ذكر نام نیست. قبالً از به ذكر است كه اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی ب

 همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.
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 در شده ارائه خدمات کیفیت  وصخص در زیر جدول در مندرج پرسشهای خصوص در است خواهشمند    -5
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 ارائه جهت الزم تجهیزات از  دفاتر نمایندگی بیمه ایران 1

 ....(و ، رایانه) برخوردارند خدمات

              

امکانات پذیرش مشتری )صندلی ،نوشیدن اب و.....( در دفاتر  2

 باشد می مهیا خوبی به  نمایندگی بیمه ایران

              

               برخوردارند الزم نظم و آراستگی از   كاركنان بیمه ایران 3

ات ارائه امکانات فیزیکی این سازمان باید متناسب با نوع خدم 4

 شده باشد.

              

نحوه محاسبه نرخ و حق بیمه پرداختی)بیمه عمر و پسانداز (  5

 با تعهدات شركت همخوانی دارد .

              

 شركت تبلیغات با مطابق انداز وپس عمر تخفیفات بیمه  6

 پذیرد می صورت

              

 انداز پس و عمر بیمه خصوص در الزم اطالعات  شركت این  7

 نماید می میسر  سهولت به را

              

صدور بیمه نامه عمر و پس انداز در اسرع وقت صورت می  8

 پذیرد

              

 های نیاز با متناسب  بیمه نامه عمر و پس انداز این شركت 9

 باشد می من

              

               به بیمه البزر اعتماد كافی دارم 10



 

 

 بیمه تعهدات به داده وعده كه زمانی در درست  این شركت 11

 نماید می عمل(  انداز پس و عمر) نامه

              

 مشتریان با همفکری و كمك به تمایل  كاركنان این شركت 12

 دارند

              

               در تعامل با این شركت احساس امنیت می نمایم 13

               این شركت رفتار محترمانه و مودبانه ای دارند كاركنان 14

حق بیمه اخذ شده بیمه عمر و پس انداز این شركت منصفانه  15

 است .

              

همواره دسترسی به مسئولین شركت بیمه گذار به سهولت  16

 امکانپذیر است

              

ای )بیمه عمر و پس  كاركنان این شركت در ارائه خدمات بیمه 17

انداز ( به همه مشتریان بر اساس یك قاعده مشخص رفتار می 

  نمایند می پرهیز  كند و از توجه فردی

              

               در بیمه نامه عمر وپس انداز نیاز مشتریان درك شده است 18

 مشغول خدمات ارائه به شده تعیین  این شركت در ساعات 19

 است

              

شركت در تامین منافع بیمه شدگان عمر و پس انداز متعهد  20

 است .

              

از نگهداری سوابق بیمه ای )باالخص عمر و پس انداز  21

 (اطمینان خاطر دارم

              

به شکایات مشتریان)باالخص در خصوص بیمه عمر و پس  22

 شود می رسیدگی  انداز ( در اسرع وقت

              



 

 

رویههای داخلی شركت بیمه در حل و فصل شکایات را تا چه  23

 حد عادالنه ارزیابی میکنید؟

              

اسناد و مدارك دریافتی برای پرداخت خسارت / تسهیالت  24

 منطقی می باشد

              

سرعت رسیدگی به خسارت/ تسهیالت و روند ارزیابی  25

 باشد می مطلوب آن 

              

دسترسی به شركت یا شعب پرداخت خسارت/ تسهیالت به  26

 سهولت امکان پذیر است )تعدد شعب (

              

               مبالغ پرداختی خسارت و تسهیالت منصفانه است 27

 

، متوسط ، کم و  خواهشمند است در خصوص عبارات مندرج در پرسشنامه با گزینه های خیلی زیاد ، زیاد-6

 خیلی کم ، اظهار نظر فرمائید ؟
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مفاهیم مقاله 

 كلیدی (

 و آرامش احساس  از خرید خدمات عمر و پس انداز شركت ایران 1

 كنم می درونی لذت

          

           است یتاهم حائز  بیمه عمر و پس انداز برای من 2

           در خصوص بیمه عمر و پس انداز بررسیها و مطالعات زیادی داشته ام 3

مواجهه با بیمه گذاران مختلف و شرایط آنها )در خصوص بیمه  4

 عمر و پس انداز ( موجب سردرگمی من می شود

          



 

 

 

 

 


