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مقدمه
برای مدتهای مدید ،درسرتاسر جهان شخصیتهای بیمهای طراز اول به این نتیجهه رسهیده بودنهد هه
مصلحت در این است ه وانمود نند تقلب مسألهساز نیست .آنان سعی می ردند هه "تقلهب" را گرفتهاری
وچک و هزینه طبیعی سب و ار قلمداد نند ه فقط برای شر تهای با مدیریت بد اتفاق میافتد ولهی
ورود شر تهای بیمه ای جدید به بازار بیمه و رقابت فزاینده آنها ه با هاه
شر تها همراه بوده است در نار افزای

درآمهدهای حه بیمهه بهرای

خسارتها باعث شده است ه شر تها به استراتژی اه

روی آورند .بیمهگران ه مدتهای مدیدی است هزینههای الهبرداری را به شکل افزای
به بیمهگذاران منتقل ردهاند متوجه شدهاند ه معضل الهبرداری دیگر قابل اغمها

هزینه

نرخهای ح بیمه
نیسهت و بایهد یهک

راهکار اساسی برای مقابله با آن برگزید .در این میان موضوع مقابلهه بها تقلبهات بیمههای بهه عنهوان یکهی از
ابزارهای اه

هزینه توجهات زیادی را به خود جلب رده است.

 -1تاریخچه مبارزه با تقلب
در دهه  ،7331مدیران بیمه برای مواجهه با تقلب از رویکردی جدید برای مبارزه استفاده ردند .این طرز
برخورد جدی ،نخستین بار در ایاالت متحده آمریکا پا گرفت جایی ه آن "گرفتهاری وچهک" دیگهر هامال
رشد رده و به شکل غده سرطانی بزرگی درآمده بود .گرچه بعضهی از بازارهها و برخهی از بیمههگهران بهرای
مشار ت و الحاق به جبهه نبرد علیه تقلب حر ت ندی از خود نشان دادند اما به نظر میرسهد هه ا نهون
پس از دو دهه ،فه ترازوی بیمهگران سنگینتر از متقلبان شده و مدیران دوراندی

در راه مبارزه بها تقلهب

مصمم هستند .اینان معتقدند زیانهایی ه از طری فعالیتهای متقلبانه در صنعت بیمهه ایجهاد مهیشهوند،
منافع بیمهگران و بهطور بالقوه ثبات مالی آنان را تحت تأثیر قرار میدهد زیهرا بهرای جبهران ایهن زیهانهها،
بیمهگران ح بیمهها را باال میبرند و این موضوع منجربه هزینههای باالتر برای بیمهگذاران میشود .بهر ایهن
اساس تقلب میتواند اطمینان سهامدار و مصرف ننده را هاه

دههده همينهین مهیتوانهد حسهن شههرت

تکتک بیمهگران ،صنعت بیمه و به طور بالقوه ،ثبات اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد .بنهابراین اگهر شهر ت
بیمه بتواند هزینه خسارتهای ناشی از تقلب را به نصف برساند ،آن وقت ممکن است هزینه ناشی از تقلب ،از
 8درصد هزینههای مورد ادعا به  4درصد ل هزینه ادعاها اه

یابد و در مورد یک بیمهگر متوسهط ،ایهن

امر به معنای دو و نیم تا سه درصد بهبود در نرخ بهره وری است .حتی با در نظهر گهرفتن مخهارو روزافهزون
شف و جلوگیری از تقلب هنوز هم آن شر ت بیمه با چنین رقمی میتواند نرخها را اه

دهد و بازار را از

شر تهای دیگر برباید ضمن آنکه سود سهامداران را نیز به جای خود محفوظ دارد.
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 -2محورهای اصلی مبارزه و جلوگیری از تقلب
آقای استفان وماک طی پژوهشی تحت عنوان "مبارزه با تقلب در نظام بیمه جهانی" شف هرده اسهت هه
بیشتر عواملی ه بر تقلب اثر میگذارند و بسیاری از راههایی ه از طری آنها میتوان ایهن مشهکل را حهل
رد گذشته از ملیت یا طبقه سب و ار ،وجوه مشترک فراوان دارند .صرفنظر از آنکهه جزییهات ههر مهورد
تقلب در هر شوری متفاوت است ،اصول و قواعد آن جهانی است و هیچ مرزی نمیشناسد .این امر حا ی از
آن است ه بیمهگران میتوانند با مقایسه روشها و تجربیات دیگر گروههای همتای بینالمللی خود از آنهها
مطالب فراوانی بیاموزند.
صاحبان بیمهنامهها جدیترین تهدید نندگان بیمهگران هستند ولی دالالن ،واسطهها ،ار نان ،ارپردازان
و حتی دیگر بیمهگران هم میتوانند بیمهگر را فریب دهند.
پژوه ها نشان می دهند ه سه عامل همکاری ،تکنولوژی و درک بهتر از انگیزههایی ه باعهث بهروز تقلهب
میشوند محورهای اصلی مبارزه و جلوگیری از تقلب را تشکیل میدهند هه عامهل سهوم از بقیهه عوامهل از
درجه اهمیت بیشتری برخوردار است .بر همین اساس بیشتر فعالیتهای مبارزه با تقلب در آمریکا و اروپا بهر
روی تشوی افکار عمومی و اثبات این عقیده متمر ز شده است ه تقلب در بیمه بد است و بایهد دوسهتان و
همسایگان شخص متقلب را قانع رد ه دستگیری و مجازات این متقلب ضرورت دارد .البته این برنامهههای
آموزشی عظیم تر از آن هستند ه یک شهر ت بیمهه بهه تنههایی از عههده آن هها برآیهد و همکهاری بیشهتر
بیمهگران را میطلبد .سازمانهایی از قبیل اتحادیه مبارزه با تقلبات بیمههای در آمریکها ،اتحادیهه مبهارزه بها
تقلب در انادا و دفتر جلوگیری از جرم و تقلب در انگلستان به وجود آمدهاند تها در ایهن زمینهه اقهدامات را
هماهنگ نند .این سازمانها اقدامات مربوط به آموزش عمومی را سهازمان مهیدهنهد و بهه صهورت مرا هز
تخصصی به شناسایی متقلبان و روشهای ار آنان مهیپردازنهد .بهرای ماهال بها تشهکیل یهک گهروه هاری
مخصوص رسیدگی به امور تقلب در انجمن تجاری بیمه اروپا ،همکاری دراین زمینه به موضوعی بهینالمللهی
مبدل شده است .در حال حاضر این امر باعث همکاری روزمره بیشتر بین شورهای مختلف در مورد تقلبات
بیمهای و ترویج عقاید ضد تقلب در سطحی وسیع در سراسر اروپا شده است .برای مبارزه بها تقلهب ،هاربرد
تکنولوژی جدید نیز مد نظر بوده ه البته در جاهای مختلف درجات موفقیت متفاوتی داشته است .در حهال
حاضر حربه مورد عالقه بیمهگران ،پایگاه اطالعاتی مشترک است .بدین ترتیب بیمهگران متفاوت و متعهددی
در مجموعه اطالعات شریک هستند و سعی در به دام انداختن آنهایی دارند ه به طور مکرر ادعای خسهارت
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حالیکه بیمهگران در نیوزلند ،فرانسه ،دانمارک و سوید روشهای مخصوص به خود را تنظیم می نند .امروزه
بیمهگران پا را از این هم فراتر نهادهاند و از تکنولوژیهای جدیدتری استفاده می ننهد هه بهرای شناسهایی
متقلبان حتی قبل از دریافت بیمهنامه طراحی شدهاند .بدین صورت آنهان بها همکهاری متقابهل و اسهتفاده از
تکنولوژی جدید ،باعث افزای

احتمال شف تقلب میشوند( .منفرد)7918 ،

 -3معرفی چند نمونه سامانه ثبت تقلب بیمهای به عنوان راهکار مبارزه با تقلب
 -9-7سامانه ثبت تقلب بیمهای ( )IFRدر انگلیس
سامانه ثبت تقلب بیمهای انگلستان ،1اولین پایگاه داده متقلبان صنعت بیمه در سطح صنعت بیمه این شهور
است ه در سپتامبر سال  2172راهاندازی شد و از دسامبر سال  2179بیمهگران توانستند دادههای مربهوط
به تقلب بیمهگذاران را در این سیستم ثبت نند .این سامانه ه توسط صنعت بیمه انگلستان توسهعه یافتهه،
ابزاری امن و مستحکم برای تشخیص و جلوگیری تقلب ،با هدف حمایت از مشتریان درست ار و پایین نگهه
داشتن هزینههای بیمه است.
انجمن بیمهگران بریتانیا ( ،2)ABIاسپانسر این سامانه بوده و مدیریت آن را دفتهر تقلهب بیمههای ( 9)IFBبها
همکاری انجمن بیمهگران بریتانیا برعهده دارد.
شر ت بیمه آ سا ،جزء اولین بیمهگران بزرگی بود ه نام ،نشانیها و شماره تلفنهای متقلبهان تاییدشهده را
در این پایگاه داده وارد رد .بیمهگران دیگری ه به این سامانه پیوستند شامل اویهوا 4و آراساِی هسهتند و
هما نون بی

از  911بیمهگر ه اعضای  ABIمیباشند ،به این سامانه دسترسی دارند .بهی

از  % 1بهازار

بیمه عمومی انگلستان (بر اساس سهم بازار) ،در حال حاضر از  IFRاستفاده می نند و ار بهرای سههم قابهل
توجهی از بقیه بازار ادامه دارد.
در دسامبر سال  ،2171هیئت مدیره این سامانه تصمیم گرفت ه اعضای انجمن بازار لویدز را هم به سامانه
متصل نند .ا نون برای تسهیل در استفاده لویدز از این سامانه یک نسخه متفاوت از توافقنامه هاربر IFR
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IFR: Insurance Fraud Register
 : Association of British Insurers (ABI)2صدای بیمه در شهور انگلسهتان اسهت و نماینهده بیمهه عمهومی ،سهرمایهگهذاری و پهسانهدازهای
بلندمدت میباشد .این انجمن در سال  738تاسیس شد تا نماینده ل صنعت باشد و امروزه بی از  911عضو دارد هه حهدود  %31حه بیمهههها در
انگلستان را در بر میگیرد (نشانی اینترنتی.)www.abi.org.uk :
9در ادامه گزارش ،این دفتر معرفی میشود.
4
Aviva
5
RSA
6
Lloyd’s Market Association
7
IFR User Agreement
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اعمال میشود .تا آوریل  ،2178بی

از  78111ر ورد در ایهن سهامانه ثبهت شهده هه در برگیرنهده افهراد،

شر تها و لیه موجودیتهای متقلب در رشتههای بیمهای مختلف شخصی و تجاری است.
شر تهای بیمه قادر هستند ه نام افرادی را ه اقدام متقلبانه آنها نسبت به بیمهگران تشخیص داده شده
است ،به این سامانه اضافه نند .همينین میتوانند در این پایگاه داده جستجو نند  .شر تهای بیمه مجاز
به عدم انعقاد قرارداد بیمهای با افراد حاضر در فهرست این سامانه هستند.
این سامانه به بیمهگران مک می ند تا هم در معرفی افراد متقلب بیمهای مشهار ت داشهته و ههم بتواننهد
اقدام مناسب را انجام دهند .اطالعات موجود در این سایت میتوانهد در ههر نقطههای از چرخهه محصهول ،در
هنگام تمدید یا زمانی ه خسارت واقع میشود و در هر زمان دیگری مورد استفاده قرار گیرنهد .بهااینحهال،
 IFRیک ابزار خود ار تصمیم گیری نیست ،بلکه جزیی لیدی از بسته بازرسهیههای بیمههگهران را تشهکیل
میدهد.
هر بیمهگر میتواند تصمیم بگیرد ه چگونه از اطالعات ثبتشده استفاده ند زیرا رویکرد مشهتر ی هه در
ل صنعت روی آن تواف شده باشد ،وجود ندارد و هر بیمهگر آزاد اسهت هه روش خهود را بهه هار گیهرد.
بیمهگران ممکن است شرایط خاصی را برای متقلبان اثباتشده اعمال نند ،میتوانند آنها را به عنوان یهک
مشتری جدید بپذیرند یا از آنها برای تمدید قرارداد دعوت نمایند .افرادی ه تقلب بیمهایشان اثبات شهده
باشد ،خرید محصوالت جدید یا تمدید بیمهنامههای موجود برایشان دشوارتر میشود .همچنین ممکن اسهت
دسترسی به سایر خدمات مالی ،از جمله وام نیز برای آنها سختتر شود.
افرادی ه به هنگام خرید بیمهنامه متوجه شهوند هه اطالعاتشهان بهه عنهوان متقلهب در  IFRثبهت شهده،
میتوانند به این موضوع اعترا

نند .اگر ثابت شود ه نام افراد به اشتباه ثبت شده است ،شر تهای بیمه

مجبور هستند ار خود را اصالح رده و اطالعات فرد را از سامانه حذف نند.
-3-2دفتر تقلب بیمهای ( 1)IFBدر انگلیس
دفتر تقلب بیمهای شر تی غیرانتفاعی است ه در سال  211تاسیس گردیده تا مبارزه جمعی صنعت بیمه
علیه تقلب بیمهای را هدایت ند IFB .به عنوان قطب بهاشتراکگذاری دادههها و ههوش تقلهب بیمههای ،2از
جایگاه منحصر به فرد خود در قلب صنعت بیمه و دسترسهی بهینظیهرش بهه دادههها اسهتفاده مهی نهد تها
شبکههای سازمان یافته تقلب را شناسایی رده و مانع فعالیت آنها شود .دو هدف اصهلی  IFBاز اسهتفاده از
این دادهها ،مک به بیمه گران برای شناسایی تقلب و اجتناب از پیامدهای مالی ،به عالوه حمایت از پلهیس،
 :Insurance Fraud Bureau 7به نشانی اینترنتی /https://insurancefraudbureau.org
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قانون گذاران و سایر نهادهای حقوقی در مبارزه با متقلبان و سپردن آنها به دست عدالت اسهت .همهه افهراد
میتوانند در صورت مشاهده وقوع تقلب بیمهای به وب سایت آن مراجعه هرده و آن تقلهب را ثبهت نماینهد.
سازو ار این وب سایت از سامانه ثبت تقلب بیمهای پیيیدهتر اسهت و نسهبت بهه آن اطالعهات جزیهیتهری
میتوان در این سایت ثبت رد .در فرم موجود در وبسایت  ،IFBجزییات بیشتری مورد سوال قرار میگیرد.
به عنوان ماال ،این ه فرد متقلب در حین انجام تقلب دیده شده یا بعد از آن؟ آیا تقلب برای شخص بوده یها
وسیله نقلیه یا شر ت؟ مشخصات وسیله نقلیه یا شخص یا شر ت متقلب و تاریخ وقوع تقلب مهیتواننهد در
این سایت ثبت شوند .همچنین قسمتی در این سایت وجود دارد ه شخص گزارشدهنهده مهیتوانهد شهرح
ماجرا را (به جز آنچه در فرمها بیان رده) در آن بنویسد.
 -3-3نهادهای مبارزه با تقلب بیمه در آمریکا
طب گزارش انجمن ملی اعضای میسیون بیمه آمریکا ( 7 )NAICش

نهاد ضد تقلب به طهور اختصاصهی

در زمینه تقلب بیمهای ار می نند ه عبارتند از -7 :ایتالف علیه تقلب بیمهای -2 2اداره خدمات بیمه-9 9
انجمن ملی ضد تقلب مراقبت سالمت -4 4دفتر ملی جرایم بیمهای
 -مر ز ملی جرایم اله سفیدها

 -آ ادمی ملی آموزش جرایم بیمهای

1

 - 7ایتالف علیه تقلب بیمهای :این نهاد ،ایتالفی از سازمانهای بیمهای ،مصرف نندگان ،نهادهای دولتهی و
نهادهای قانون گذار است ه در راستای تصهویب مقهررات ضهدتقلب ،آمهوزش عمهومی و ارایهه خهدمات
مشاوره ضدتقلب ار می ننهد .عهالوه بهر آن منبعهی هسهتند هه مصهرف ننهدگان مهیتواننهد در آن
هشدارهایی درباره الهبرداری را مشاهده رده و نحوه گزارش تقلب و محافظت از خود را یاد بگیرند.
 - 2اداره خدمات بیمه :این اداره ،ارایه ننده اطالعات و تحلیلهای آماری ،ا يویری ،پهذیرهنویسهی بیمهه و
خسارات ،ابزارهای شناسایی تقلب ،خدمات فنی و  ...است و در واقع مبازره با تقلب یکی از وظایف ایهن
اداره میباشد .این اداره به بیمهگران ،بیمهگران اتکایی و ارگزاران ،قانونگذاران بیمه ،مدیران ریسک و
سایر فعاالن صنعت در بازار بیمههای حوادث و اموال خدمات میدهد .همچنین این اداره دارای دفاتری
در نقاط مختلف ایاالت متحده و شورهای دیگری مانند چین ،آلمان ،هند و انگلستان است.
 - 9انجمن ملی ضد تقلب مراقبت سالمت :این انجمن ،توسط چندین بیمههگهر درمهان و مقامهات فهدرال و
دولتهای ایالتی تاسیس شده و سازمان پیشگام در صنعت بیمه است ه منحصرا در حوزه مبارزه علیهه
1

National Association of Insurance Commissioner
Coalition Against Insurance Fraud
3
Insurance Services Office
4
National Healthcare Anti-fraud Association
5
National Insurance Crime bureau
6
National Insurance crime Training Academy
7
National white Collar crime Center
2
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تقلب در بیمههای درمان فعالیت می ند .در این انجمن ،بخ
می نند و در حال حاضر بی

دولتی و خصوصی با یکهدیگر همکهاری

از  31بیمهگر خصوصی درمان و نهادهای دولتی مجری قانون ،ه دارای

اختیار قضایی در حوزه تقلب بیمهای هستند ،عضو آن میباشند .همچنین ایهن نههاد دارای یهک مر هز
آموزشی با نام «موسسه  NHCAAبرای جلوگیری از تقلب مراقبت سالمت »7است ه معاف از مالیهات
بوده و بهطور مجزا به آموزش پرسنل بخ

خصوصی و دولتی در حوزه مبارزه با تقلب میپردازد.

 - 4دفتر ملی جرایم بیمهای :این دفتر ،یک سازمان غیرانتفاعی است ه در ایلینویز آمریکا واقع شده اسهت.
تاسیس این سازمان توسط صنعت بیمه صورت گرفته تا جرایم مرتبط با بیمه را مورد بررسی قرار دهد و
با نهادهای مجری قانون ،همکاری نزدیکی داشته باشد .بیشتر تمر ز این سازمان بر سرقت وسایل نقلیه
است .اعضای این سازمان محدود به شر تهای بیمه و خودبیمهشدهها هستند .در وب سایت این دفتر،
شماره تلفن ،شماره پیام وتاه و نیز فرمی جهت گزارش تقلب وجود دارد .در فرم این سامانه هم ماننهد
موارد مشابه ،فرد گزارش دهنده باید اطالعاتی از قبیل نام فرد یا سازمان متقلب ،نشانی ،نوع تقلب ،محل
وقوع تقلب و  ...را وارد ند .عالوه بر اینها ،محلی هم برای شرح ماجرا در نظر گرفته شده اسهت البتهه
وارد ردن اطالعات مربوط به فرد گزارشدهنده اختیاری است.
 آ ادمی ملی آموزش جرایم بیمهای :نهادی است ه با همکاری اعضای صنعت بیمه ،به آموزش مبارزه باتقلب میپردازد .این سازمان خدماتی به شرح زیر را انجام میدهد:
 تامین نیازهای آموزش صنعت بیمه و اجرای قانون بهرهبرداری از موثرترین روشهای آموزشی مناسب -فراهم ردن آموزش مرتبط با جرایم برای اجرای قانون جهت افزای

دستگیری ،تعقیب و جبران و

بازدارندگی ارتکاب جرایم
 -آموزش به ار نان بخ

خسارت و بازرسان بیمه

 مر ز ملی جرایم الهسفید :این مر ز ه با عنوان  NW3Cهم شناخته میشود ،یک سازمان غیرانتفاعیاست ه توسط نگره تاسیس شده و به آژانسهای محلی و ایهالتی مجهری قهانون ،آمهوزش مبهارزه بها
مشکالت نوظهور جرایم سایبری و اقتصادی را میدهد ،NW3C .اطالعات و تحقیقاتی را برای جلوگیری
از جرایم سایبری و اقتصادی برای نهادهای قانونی مسئول جلوگیری ،بازرسی و تعقیب جرایم اقتصهادی
و سایبری فراهم می ند.
عالوه بر نهادهای بیمهای ه ذ ر شد ،نهادهای غیر بیمهای مانند نهادهای قضایی یها انتظهامی و  ....نیهز در
حوزه مبارزه با تقلب فعالنده زیرا تقلب در قوانین برخی ایالتهای این شور الهبرداری وجرم یفری تلقی
شده و در صورت اثبات ،مرتکب آن عالوه بر بازگرداندن وجوه ناشی از الهبرداری ،محکوم به جریمه مهالی
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و حتی حبس میشود .اقدامات دیگر در این زمینه مانند " اه
نیز به طور غیر مستقیم انگیزههای تقلب را در افراد اه

هزینه" یا " بهبود خدمات برای مشتری"

داده است.

 -3-4دفتر تقلب بیمهای ماساچوست
دفتر تقلب بیمهای ماساچوست ،7یک آژانس منحصربه فرد و چند بعدی است ه هدف

حذف سیستماتیک

تقلب بیمهای میباشد .طب اعالم وبسایت این نهاد ،هم افراد مشهوول در صهنعت بیمهه و ههم شههروندان
عادی میتوانند تقلبهای بیمهای را گزارش نند ه رویه آن برای این دو گروه متفاوت است.
برای شهروندان عادی ،دو شیوه برای گزارش تقلب بیمهای وجود دارد .اول این ه آنها میتوانند به صهورت
تلفنی اقدام به این ار نند .در شیوه دوم ،بخشی با عنوان  Hotline Tip Formوجود دارد ه افراد بایهد بهه
آن مراجعه رده و فرم مربوطه را برای گزارش تقلبی ه از آن مطلع هستند ،پر نند .در این فرم ،عالوه بر
مشخصات امل فرد گزارشدهنده (اعالم نام و نشانی و تلفن دلخواه است) بخشی برای شرح ماجرا و بخشی
هم برای شرح علت مشکوک شدن فرد به یک مورد خاص وجود دارد .همچنهین نهام شهر ت بیمهه ،رشهته
بیمهای و تاریخ تقریبی وقوع ماجرا هم باید در این فرم وارد شود.
برای افراد مشوول به ار در صنعت بیمه ،فرمی به صورت فایل ورد قرار داد شده است ه باید پر شود .ایهن
فرم میتواند به صورت فیزیکی (چاپشده) ،از طری ایمیل ،از طری سامانه موجهود در وبسهایت  NAICو
نیز وبسایت  ،NICBبه این دفتر ارسال شود.
 -5-3سامانه ثبت تقلب بیمه اتومبیل در آنتاریوی کانادا

2

در استان آنتاریوی انادا ،سامانهای برای ثبت تقلبهای مربوط به بیمههای اتومبیل 3وجود دارد ه وابسهته
به میسیون خدمات مالی این استان 4است .در این سامانه هم مانند سایر موارد مشابه ،فرمی وجود دارد ه
مراجعه نندگان به سایت الزم است اطالعاتی از قبیل نام ،نشانی و تلفن شر ت یا فرد متقلهب ،نهام شهر ت
بیمه ،جزییات مربوط به بیمه ،اطالعات مربوط به وسیله نقلیهه و  ...را در آن ثبهت ننهد .ههمچنهین امکهان
گزارش تقلب به صورت تلفنی هم وجود دارد.

Insurance Fraud Bureau of Massachusetts
Auto insurance fraud Hotline

1
2

9به نشانی اینترنتیhttp://www.fsco.gov.on.ca/en/auto/hotline/pages/default.aspx :
Financial Service Commission of Ontario

4
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 -4جمعبندی و پیشنهاد
امروزه در شورهای پیشرفته دنیا مشخص شده ه جمعآوری اطالعات مفصل در خصوص میزان و نوع تقلب
و انتشار آن ،جز این ه برای روزنامههای جنجال آفرین خوراک مهیا ند ،اثر دیگری ندارد و مشهکلگشهای
بیمهگران نیست  .لذا به دنبال راهکارهای اساسی رفتهاند ه به مواردی از آن مانند شیوع تفکر ضهد تقلهب،
همکاری شر تهای بیمه در سطح ملی و بینالمللی و استفاده از تکنولوژی اشهاره گردیهد .یکهی از مهمتهرین
راهکارهایی ه در این شورها به ار گرفته شده است راهانهدازی سهامانههها و دفهاتر ثبهت تقلهب از طریه
شر تهای خصوصی به صورت مستقل یا با حمایت بیمهگران است .در این وبسایتهها و دفهاتر ،فهرمههای
مخصوصی قرارداده شده است ه امکان گزارش موارد تقلب بیمهای به افراد عادی یا بیمهگران داده میشود.
این سامانهها با پردازش این اطالعات ،یا فقط فهرسهت سهیاهی از افهراد متقلهب را تهیهه هرده و در اختیهار
بیمهگران قرار میدهند ،یا عالوه بر فهرست سیاه بهه تحلیهل ،الگویهابی ،معرفهی روشهها و راهههای انجهام و
تشخیص تقلب در مراحل مختلف بیمهگری میپردازند.
همانگونه ه در متن بیان شد ،طب تحقیقات صورت گرفته بیشتر عواملی هه بهر تقلهب اثهر مهیگذارنهد و
بسیاری از راههایی ه از طری آنها میتوان این مشکل را حل رد گذشته از ملیت یا طبقهه سهب و هار،
وجوه مشترک فراوان دارند .بنابراین صرف نظر از آنکه جزییات هر مورد تقلب در هر شوری متفهاوت اسهت،
اصول و قواعد آن جهانی است و هیچ مرزی نمیشناسد .این امر حا ی از آن است ه بیمهگران میتوانند بها
مقایسه روشها و تجربیات دیگر گروههای همتای بینالمللی خود از آنها مطالب فراوانی بیاموزند.
بر این اساس و با توجه به وقوع تقلبات بسیار در صنعت بیمه ایران ،موارد زیهر بهرای جلهوگیری و مبهارزه بها
تقلبهای بیمهای و اه

هزینههای هنگفت ناشی از آنها پیشنهاد میشود:

 - 7تحقی و بررسی عمی تر راهکارهای علمی و عملی شورهای پیشرفته در زمینه جلوگیری ،شف و
مبارزه با تقلبهای بیمهای از سوی پژوهشکده بیمه و استفاده بهینه از آنها در صنعت بیمه ایرانه
 - 2تحق علمی و عملی روشهای نوین مبارزه با تقلب و راهاندازی سامانهههای ثبهت تقلهب از طریه
نهادهایی چون پژوهشکده بیمه ،بیمه مر زی ،سندیکای بیمهگران و شر تههای بیمهه بهه صهورت
مجزا یا مشار تی
 - 9راهاندازی سامانههای ثبت تقلب از طری شر تهای خصوصی به طور مستقل یا با حمایهت فعهاالن
صنعت بیمه به منظور ارایه لیست سیاه متقلبان و تحلیل و الگویابی روشهای تشخیص تقلبه
 - 4تشکیل انجمنهای ملی و بینالمللی ،ایتالفها یا ادارات خدمات بیمهای و.......
 -به صورت عمومی یا تخصصی هر رشته بیمهایه
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 متشکل از ار انی چون سازمانهای بیمهای(پژوهشکده بیمه ،بیمهمر زی ،شر تههای بیمهه و،)......مصرف نندگان ،نهادهای دولتی و نهادهای قانونگذار و .......ه
 -به صورت غیر انتفاعی یا با مشار ت و همکاری بخ

خصوصی و نهادهای دولتی مجری قانونه

 به منظور تصویب دسهتورالعملهها و مقهررات ضهدتقلب ،آمهوزش عمهومی ،ارایهه خهدمات مشهاورهضدتقلب ،ابزارهای شناسایی تقلهب ،نحهوه گهزارش تقلهب و محافظهت شخصهی در مقابهل تقلهب و
الهبرداریهای بیمهایه به بیمهگران ،بیمهگران اتکایی و ارگزاران ،قهانونگهذاران بیمهه ،مهدیران
ریسک و سایر فعاالن صنعت بیمه در حوزه مبارزه با تقلبه
 برقرای روابط بینالمللی با شورهای پیشرفته جهت ایجاد دفاتر ادارات و انجمنهای مبارزه با تقلهبآنها در ایران در صورت اخذ مجوزها و مهیا شدن امکانات الزم
واضح است ه انجام چنین اموری مستلزم صرف هزینههای بسیاری است ،اما به طور قطع ،منافع مالی و
غیرمالی آن در درازمدت جبران ننده این هزینهها خواهد بوده زیرا پایین آمهدن هزینههههای خسهارتی
بیمهگران ،از یک سو موجب اه

ح بیمه بیمهگذاران سالم و غیر متقلب و رون خرید بیمهنامهههها

گردیده و از سوی دیگر موجب رضایت سهامداران شر تهای بیمه و درنهایهت رونه اقتصهادی صهنعت
بیمه و شور خواهد شد.
فهرست منابع
 - 7مبارزه با تقلب در نظام بیمهای جهان ،ترجمه عباس منفرد ،فصلنامه صنعت بیمه ،شهماره  ، 9بههار
 ،7918ص 38-39
Insurance fraud Registration: www.theifr.org.uk
Lloyd’s Market Association: www.lmalloyds.com
Insurance Times: www.insurancetimes.co.uk
Insurance fraud bureau: www.insurancefraudbureau.org
Auto insurance fraud Hotline: www.fsco.gov.on.ca/en/auto/hotline/pages/default.aspx
Verisk Analytics: https://www.verisk.com
Coalition Against Insurance Fraud: www.insurancefraud.org
The National White Collar Crime Center: https://www.nw3c.org/
Insurance Fraud Analyst Academy: https://www.nicta.org/aboutus.html
National insurance crime bureau: https://www.nicb.org
National Health Care Anti-Fraud Association: https://www.nhcaa.org
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