بررسی مدلهای بهکارگیری فناوری اطالعات در صنعت بیمه
با تمرکز بر بازاریابی و فروش
گروه پژوهشی مطالعات حقوقی و تطبیقی بیمه

آذر1397

فهرست مطالب
 فصل اول :کلیات طرح
 فصل دوم :کلیاتی درباره کاربرد فناوری اطالعات در صنعت بیمه

 فصل سوم :مدلهای کسبوکار مبتنی بر فناوری اطالعات برای غیرکاالییشدن خدمات بیمه
 فصل چهارم :قوانین و مقررات بازاریابی و فروش آنالین بیمه در ایران و کشورهای منتخب

 فصل پنجم :نتیجه گیری

3

هدف از انجام طرح
 تبیین مدلهای کسبوکاری مبتنی بر فناوریهای اطالعات و فناوری بیمه
 ارائه راهکارهایی برای خروج خدمات و محصوالت بیمهای کاالییشده با استفاده از بستر فناوری بیمه

4

سواالت طرح
 با استفاده از بستر فناوری اطالعات و فناوری بیمه و نیز همکاریهای میانصنعتی ،چه راهکارهایی
برای خروج خدمات بیمه از وضعیت کاالییبودن و ایجاد مزیت رقابتی غیرقیمتی وجود دارد؟
 حوزههای کسبوکاری بیمهای و غیر بیمهای که امکان فعالیت شرکتهای بیمه در آنها وجود دارد
کدامند؟ (مدل پیشنهادی فعالیت اینشورتکها چیست؟)
 نقش نهاد ناظر (بیمه مرکزی) در فعالیت اینشورتکهای پیشنهادی چیست؟

5

فصل دوم

ابزارهای فناوری اطالعات برای استفاده در فناوری بیمه

 -زنجیره بلوکی

 -تلماتیک

 -کالندادهها

 -یادگیری ماشینی

 -اینترنت اشیا

 -هوش مصنوعی

 -فناوریهای پوشیدنی

7

کاربردهای ابزارهای فناوری اطالعات در صنعت بیمه

 فروش و توزیع -تحلیل و ذخیرهسازی دادهها

 تعامالت آسانتر با مشتری -تنوع محصول بیشتر

 کیفیت بهتر پورتفو8

 -اثربخشی هزینهای بیشتر

فصل سوم

مدلهای کسبوکار مبتنی بر فناوری اطالعات (بخش پیشنهاد بیمهای)
ردیف

نام مدل

1

مدل کمهزینه

2
3

مدل موقعیتی
مدل مبتنی بر اجتماع
مدل «از بیمهشده تا
حمایتشده»

5

مدل شریک ریسک

-

4

توضیح کامل در بخش بعد
-

10

6

مدل ریسکهای
دیجیتال

توضیحات
استفاده از مزایای یک مدل عملیات دیجیتال برای دستیابی به رهبری هزینه یا قیمت
برندگان این حوزه ،شرکتهای چابکی که اول از همه پیشنهادات و قیمتگذااریهایشذان را بذا محذیغ مت یذر
انطباق میدهند و فرصتهای جدید موضعیابی را به محصوالت هدفمند کمقیمت تبدیل میکنند.
به حداقلرسانی خسارت از طریق استفاده گسترده از راهکارهای دیجیتال در پایرهنویسی بیمه ،فرایند خسارات،
ساختار خسارات و کنترل تقلب.
فروش بیمهنامهها به صورت دیجیتال ،که گاهی (و نه همیشه) میتواند موجب کاهش هزینه توزیع شود.
توضیح کامل در بخش بعد
توضیح کامل در بخش بعد

-

نه تنها ارائه محصول ،بلکه ایجاد اطمینان از پوشش درست برای هر موقعیت
ایجاد پوششی که برای ریسکهای یک شرکت خاص متناسبسازی شده و آن را بذه بذازار گسذتردهتذری ارائذه
میکند.
بسیار گران
دارای این ایده که استفاده از فناوری دیجیتال نمیتواند هزینه ساخت را برای پوشش فردیسازیشذده کذاهش
داده و انجام چنین پوششی را با حق بیمههای بسیار کمتر ممکن میسازد.
جایگاهیابی شرکای ریسک شرکتهای بیمهای ،به عنوان شرکایی منعطف و فهیم کردهاند.
محصوالت با ریسکهای مت یر و بر مبنای «آنچه مورد نیاز است»
استفاده از هوش مصنوعی هم برای انطباق خودکار پوشش با ریسکهای مت یر
بسیار جااب ،اما دشوار برای بیمهگران.
پوشش ریسکهای ناشی از فناوری دیجیتال یا مدلهایی که با فناوری دیجیتال امکانپایر شدهاند.
نوع اول شامل بیمه سایبری و نوع دیگر شامل پوشش ریسکهای مدلهای کسبوکار جدیذد دیجیتذال کذه در
اقتصاد اشتراکی یا حوزه شهرت آنالین بروز میکنند.
دارای جاابیت زیاد برای بیمهگران جاافتاده در بازار.

insurance aggregator business model

مدلهای کسبوکار مبتنی بر فناوری اطالعات (بخش توزیع )
ردیف
1

نام مدل

مدل مستقیم به -
مشتری (- )D2C
-

جایگزینی واسطهها با فناوری دیجیتال
استفاده تولیدکنندگان از فناوری دیجیتال برای فروش مستقیم محصوالت خود به مشتریان
تمرکز بیشتر بر محصوالت بیمه عمر و پسانداز بازنشستگی
جاابیت متوسغ
این مدل همان مدل تجمبعکننده بیمه است.
موتورهای مقایسه مبتنی بر اپلیکشین یا وبسایت که به مشتریان اجازه میدهند محصوالت و قیمتها را به روشی ساده
و سریع مقایسه کنند.
بیشتر فعاالن شامل وبسایتهای عمومی مقایسه قیمت که امکان مقایسه محصوالت رشتههای مختلف بیمهای را در کنار
محصوالت غیربیمهای ارائه میکنند.
متمرکز بر بازاریابی کششی و استفاده از بودجه بازاریابی کالن برای ارتقای پروفایل ارائهدهنده در کانالهای مختلف.
مدل دیگر این بخش ،شامل PCWهایی که بر نیازهای خاص بیمهای تمرکز میکنند (مثال فقغ بر بیمه اتومبیل).
دشوار برای ی ارائه میکنند .بازارهای کوچکتر (به دلیل محدودیت حجمی که بازار کوچک ارائه میکند).
فعالیت زیاد شرکتها در این حوزه و دشوار بودن ورود به آن.

-

هدف ،فروش محصوالت بیمهای به عنوان بخشی از پیشنهادی بزرگتر که منابع انسانی غالبترین پلتفرم شذ لی در ایذن
زمینه است.
فروش محصول بیمهای از طریق پلتفرمی که همزمان با پیشنهاد دیگری از سوی کارفرما ارائه میشود.
یکی از مدلهای رایج این دسته شامل ارائه نرمافزار منابع انسانی رایگذان یذا تخفیذفدادهشذدهی فنذاوریهذای بیمذه بذه
کارفرمایان.
شیوه دیگر فعالیت در این مدل ،بستهبندی پیشنهادات در پلتفرمی که نه تنها راهکارهای نرمافزاری ،بلکه خدماتی ماننذد
لیست حقوق و دستمزد را هم ارائه میکند.
نوع دیگر فعالیت در پلتفرم بنگاهی ،فراهم کردن پلتفرمهای جامع مزایای کارکنان.
هدف پلتفرمهای مزایا ،مااکره با ارائهدهندگان محصوالت و خدمات (مانند بیمارستانها ،کلینیکها و باشگاهها) ،از جمله
شرکتهای بیمه ،برای تخفیفهای گروهی.

2

وبسایتهای
مقایسه قیمت
()PCW

3

پلتفرم شرکتی -

-

-

-

11

توضیحات

-

][1

مدلهای کسبوکار مبتنی بر فناوری اطالعات (بخش توزیع )
ردیف

نام مدل

توضیحات

4

یکپارچگی با محصوالت
وابسته

توضیح کامل در بخش بعد

5

(VCWوب سایتهای
مقایسه ارزش) یا کارگزاران
B2C

توضیح کامل در بخش بعد

6

کارگزاران آنالین B2B

7

مدل شریک مالی

-

بازار هدف شامل مشاغل آزاد ،تجار ،استارتاپها و شرکتهای کوچک و متوسغ
به دلیل ماهیت پیچیدهتر بیمه B2Bنسبت به  ،B2Cکارگزاران آنالین B2Bمعموال پیشنهاد دیجیتال
خود را با مشاوره تلفنی یا ایمیلی تکمیل میکنند.
کارگزار میتواند از این پلتفرم استفاده کند تا در یک فرایند استاندارد مناقصه ،پیشنهاداتی را از بیمهگران
مختلف کسب نماید ،بدون اینکه قبل از مقایسه پیشنهادات ،نگران تعهد به یک بیمهگر خاص باشد.

توضیح کامل در بخش بعد

12

8

دیجیتالیکنندگان زندگی

توضیح کامل در بخش بعد
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مدلهای کسبوکار مبتنی بر فناوری اطالعات (بخش عملیات بیمهای)
ردیف

1

توضیحات

نام مدل

-

ارائه راهکارهایی برای بهینهسازی اثربخشی و کارایی فروش آنالین محصوالت بیمهای یا تقویت دیجیتال فرایندهای فروش
سنتی
یکی از مدلها ،تمرکز بر کمک به تیمهای فروش و فراهم کردن ابزارهای دیجیتال مرتبطذی ماننذد ارزیذابیهذای نیازهذای
بیمهای ،محاسبه تعرفه و سایر جعبهابزارهای بیمه مبتنی بر وب
بخش شلوغ و جااب (دربرگیرنده تقریبا نیمی از فعالیتهای بخش عملیات)

-

ارائه خدمات ارزیابی ریسک و قیمتگااری فنی ،فناوری و راهکارهای دیجیتالی برای بهینهسازی سرعت و کیفیذت فراینذد
پایرهنویسی بیمه
مناسب برای بیمهگران اتکایی

-

پلتفرمهای اصلی کسبوکار که هدفشان بهبود کارایی و اثربخشی فرایندهای اصلی بیمهای و اداری بیمهگران است.
سایر فناوریهای بیمه در این حوزه متمرکز بر بهبود کارایی و اثربخشی فرایندهای اداری ،با فراهم کردن ابزارهایی کذه بذر
کارویژههای خاص فرایند بیمهای تمرکز دارند.

-

بهینهسازی تصمیمات مربوط به فرایند پردازش خسارت (بهبود کارایی و اثربخشی فرایند خسارات)
حوزهای بسیار جااب ،به دلیل صرف بخش زیادی از حق بیمهها در فرایند خسارت و ارزیابی آن
ارائه فناوریهای کاهش تقلب توسغ این فناوریهای بیمه
ارائه فناوریهایی برای تسهیل زنجیره تامین برای بیمهگران توسغ سایر فناوریهای بیمه در این حوزه

-

بهینهسازی فرایندها و تصمیمهای مالی
استفاده از فناوریهای دیجیتال در حوزههای کلیدی برای شرکتهای بیمه که شذامل مذدیریت مذالی و سذرمایهگذااری از
جمله مدیریت دارایی -بدهی و ارزیابی ریسک هستند.
بهینهسازی فرایندها و انجام روشهایی مانند  ، ALMبهینهسازی دارایذیهذای مذالی در برابذر خسذارات محتمذل آینذده و
تعهدات پرداخت و نیز ارائه منابع جایگزین برای بیمه اتکایی یا سرمایه
سایر فناوریهای مالی در این دسته متخصص تامین دیجیتالی سرمایه ریسک و نیز تخصیص سرمایه و مدیریت ریسک

توانمندسازهای فروش دیجیتال -
-

2

پایرهنویسی بیمه

3

خدمات و اداره کسبوکار

4

خسارات

-

-

-

-

13
5

مدل مدیریت منابع مالی و
ترازنامه

-

][1

مدلهای کسبوکار مبتنی بر فناوری اطالعات برای غیرکاالییشدن خدمات بیمه

 -1مدل موقعیتی
 در زنجیره تامین خدمات بیمهای ،این مدل را میتوان در زمره مدلهای مبتنی بر فروش بیمه قرار داد

 محصوالت بیمهای موقعیتی ،پوشش مبتنی بر نیاز را به بیمهگااران ارائه میکنند.
 فعالیت اصلی در این حوزه ،پوشش کوتاهمدت برای ریسکهای منفردی است که ناشی از یذک موقعیذت
خاص هستند .مثال ،ممکن است در هنگام بیرون بردن یک وسیله شخصی ارزشمند مانند رایانه همراه یذا

اجاره کردن وسیلهای گرانقیمت مانند دوربین ،پوشش موقعیتی مورد نیاز باشد.

 در این شیوه ،اپلیکیشنهای موبایلی یا صفحات وب برای انعقذاد قراردادهذا اسذتفاده مذیشذوند.
استارتآپهایی مانند شِراِنجوی (اسپانیا) ،تراو (آمریکا) و بیگینز (چین) ،از این رویکذرد تبعیذت

میکنند.
14

مدلهای کسبوکار مبتنی بر فناوری اطالعات برای غیرکاالییشدن خدمات بیمه

 -1مدل موقعیتی (ادامه)
 برخی مواقع شامل پیشنهاداتی میشود که دادههای بالدرنگ جمذعآوریشذده از تعذامالت بذا مشذتری را

لحاظ میکنند .این دادهها یا برای سازگاری با وسعت پوشش یا برای قیمتگذااری اسذتفاده مذیشذوند و
شامل مکان ج رافیایی ،دادههای نقطه فروش و دادههای رفتاری هستند .به عنوان مثال ،بیمه هواپیمذای
بدون سرنشین
 حالت دیگر این مدل شامل محصوالتی است که با استفاده از اینترنت اشیا کار میکنند و رفتار مشتری را
پیگیری کرده و بینشهایی را برای قیمتگااری بیمه فراهم مذینماینذد .پرداخذت در هنگذام راننذدگی و
پرداخت بر اساس نحوه رانندگی ،مدلهای رایج از این دست هستند .مثالهایی از فناوریهای بیمهای که
15

این رویکرد را اتخاذ کردهاند شامل مترومایل (آمریکا) و مارماالد (انگلستان) هستند.

مدلهای کسبوکار مبتنی بر فناوری اطالعات برای غیرکاالییشدن خدمات بیمه

 -2مدل مبتنی بر اجتماع
 اولین نوع فعالیت در این مدل ،مفهوم «بازگشت به ریشه بیمه» است که در آن ،فناوری بیمذه بذه دنبذال

انعکاس ایده پایه بیمه ،یعنی اجتماعیسازی ریسکها است.
 در فناوری بیمه به این شیوه «بیمه همتا به همتا» گفته میشودPeer-to-peer (P2P).
 دیجیتالیسازی ،فرصتهای جدیدی را برای افرادی از گروههذایی کذه دارای ویژگذیهذای ریسذک مشذابه

هستند فراهم میکند.
 برای متمایز کردن این نوع بیمه از بیمههایی که به صورت کالسیک متقابل نامیده میشوند ،میتذوان آن
را بیمه خرد متقابل نامید که ریسکهای جوامع بزرگ افراد ،یعنی همه افرادی که با یک تعرفذه مشذخص
بیمه میشوند ،به اشتراک میگاارد.
16

مدلهای کسبوکار مبتنی بر فناوری اطالعات برای غیرکاالییشدن خدمات بیمه

 -3مدل «از بیمهشده تا حمایتشده»
 مشتریان در حوزههای مختلف دارای برخی نیازهای اساسی غیربیمهای هستند که شرکتهذای بیمذه ،در

صورتی که چنین پلتفرمی را بتوانند به خوبی طراحی نمایند ،میتوانند مشتریان خود را وفادار نمایند.
 شرکتهای بیمه پیشرو ،یک اکوسیستم یا پلتفرمی از سرویسهای به هم مرتبغ خلق و خود را در کانون
این اکوسیستم جایگاهیابی کردهاند .و از این طریق بسیاری از سرویسهای غیربیمهای مانند سذامانههذای
حفاظتی برای خانهها (هشدار دود ،نشت آب ،ورود دزد و )...سامانههای تلماتیک برای خودروهذا (پذاداش
دهی به رانندگی ایمن و هشدارهای تعمیرات نگهداری و سرویسهای دورهای و تخفیفات و ،)...سامانههای
تشخیصی درمانی و سامانههای برنامهریزی مالی و ....را هم ارائه میکنند.
 یکی از اصلیترین شیوههای مورد استفاده در این مدل ،تعهد بذه شذریک بذودن اسذتن یعنذی کمذک بذه

مشتری برای به حداقل رساندن خسارات وارده یا اندوه و پریشانی .یکذی از رویکردهذای رایذج ایذن شذیوه
17

محافظت از خانوار در برابر خطراتی است که در خانه وجود دارد (مانند نشذت لولذه آب) و نیذز مشذکالت
حاصل از منابع خارج از خانه (مانند سرقت).

مدلهای کسبوکار مبتنی بر فناوری اطالعات برای غیرکاالییشدن خدمات بیمه

 -3مدل «از بیمهشده تا حمایتشده» (ذکر یک مثال)
 مثال در زمینه بیمههای اتومبیل ،ابزارهای هوشمندی وجود دارنذد کذه موجذب افذزایش ایمنذی اتومبیذل
بیمهگاار شده و از این طریق عالوه بر ارائه خدمات حمایتی به بیمهگااران ،کذاهش ریسذک نیذز صذورت
میگیرد .برخی از این ابزارها شامل سیستم کیسه هوا ،پیشکشنده کمربند ایمنی ،سیستم ترمز ضذدقفل،
سیستم ترمز کمکی ،سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز ،سیستم پایداری الکترونیکی ،سیستم کنتذرل
ترمزها در پیچ ،سیستم دید در شب ،کروز کنترل تطبیق شونده ،سیستم کمکی هشدار انحراف از مسذیر،
سیستم نمایش فشار باد الستیک ،سپر حفاظتی دیجیتال ،سیستم هشدار نقطه کور در خذودرو و کنتذرل
پایداری الکترونیکی هستند .در حال حاضر برخی شرکتهای بزرگ دنیا ،اقدام به سذرمایهگذااری در ایذن
ابزارها کردهاند .مثال ،سیستم ترمز ضد قفل کمکی در خودروها ،نزدیک به  %38از تصادفاتی را که از عقب
صورت میگیرد ،کاهش میدهد .در همین راستا شرکت بیمه اشور برای افرادی که مجهز به این سیسذتم
هستند %15 ،تخفیف در حق بیمه لحاظ نمودهاست یا در انگلستان حقبیمه یک خودروی فذورد فوکذوس
که مجهز به سیستم ترمز ضد قفل کمکی است14 ،درصد کمتر از خودروی مشابهی میباشد که بذه ایذن
سیستم مجهز نیست.
  18در ایران بسیاری از خودروهای داخل کشور این آپشنهای مربوط به خودرو را ندارند و اگر یک اسذتارتاپ
اینها را ارائه دهد استقبال زیادی از آن میشود.

مدلهای کسبوکار مبتنی بر فناوری اطالعات برای غیرکاالییشدن خدمات بیمه

 -4یکپارچهسازی با محصوالت وابسته (بیمه گنجانده شده در پیشنهادات یک شریک تجاری)
 این مدل روشی آسان و مشتریپسند ارائه شده و فروش یک محصول بیمهای را در فرایند کسبوکار یک
سازمان شریک میگنجاند که امروزه این سازمان شریک ،اغلب اوقات فروشگاههای اینترنتی هستند.

 این مدل در سادهترین حالتش فروش بیمه را با فرایند فروش یک محصول مرتبغ یکپارچه میکند (مذثال
فروش پوشش بیمه گوشی تلفن همراه در حین خرید یک گوشی هوشمند).
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مدلهای کسبوکار مبتنی بر فناوری اطالعات برای غیرکاالییشدن خدمات بیمه
 -5وب سایتهای مقایسه ارزش (  )VCWیا کارگزاران ( B2Cبهینه کردن پوشش بیمه شخصی)
 کارگزاران آنالین B2Cمدعیاند که پورتفو را بهینه کرده و مناسذبتذرین محصذول بیمذهای (و نذه فقذغ

ارزانترین محصول) را برای مشتری مییابند .این فناوریهای بیمه نه تنها امکذان مقایسذه قیمذت ،بلکذه
امکان مقایسه ارزش یک طرح بیمهای با قیمت آن را فراهم میکنند
 برخی فناوریهای بیمه  ،B2Cیک فرایند دیجیتال ارزیابی نیاز را هم در پیشنهاد دیجیتال بیمذهای خذود
ارائه میکنند
 آنها همچنین از کالندادهها و فناوریهای یادگیری ماشذینی نیذز ،بذرای تشذخیص رویذدادهای محذرک
بالقوهای که میتوانند موجب فروش محصوالت بیمهای شوند استفاده مینمایند
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مدلهای کسبوکار مبتنی بر فناوری اطالعات برای غیرکاالییشدن خدمات بیمه

 -6مدل شریک مالی (مراقبت از امور مالی شخصی)
 ادعای استارتاپهای دسته شریک مالی این است که «مراقب همه امور مالی شخصی شما هستیم».

 بیشتر فعاالن این حوزه به عنوان فناوریهای مالی تاسیس میشذوند کذه بذر بانذکداری متمرکذز بذوده و
سپس محصوالت و خدمات خود را به حوزههای نزدیک مانند بیمه هم بسغ میدهند.
 آنها معموال محصوالت مبتنی بر وب یا اپلیکشینهایی را ارائه میکنند که دیدگاهی کامل و شفاف درباره

همه سپردههای پسانداز و نقد ،صندوقهای سرمایهگااری ،طرحهای بازنشستگی و پوششهذای بیمذهای
ارائه میکنند.
 بیشتر این اپلیکیشنها برای کاهش هزینههای بانکداری و مدیریت دارایی ارائه میشوند
 بازی نهایی در این حوزه مدلی است که برای تعداد زیادی از مشتریان ،امکان بانکداری خصوصی را فراهم
21

میکند که در حال حاضر برای مشتریان ثروتمند امکانپایر است.

مدلهای کسبوکار مبتنی بر فناوری اطالعات برای غیرکاالییشدن خدمات بیمه

 -7دیجیتالیکنندگان زندگی (کمک به خالصی از پوشههای کاغای)
 این مدل به مشتریان امکان دسترسی دیجیتال فوری به اسناد ضروری داده میشود .در اصل ،در این مدل

یک دفتر کار بدون کاغا ارائه میشود.
 شرکتهایی که در حال حاضر در این بخش فعالند ،صرفا فناوری بیمه نیسذتند .امذا چذون پیشنهادشذان
شامل ذخیره دیجیتال قراردادهای مشتریان است ،قراردادهای بیمه را هم دربرمیگیرند.

 پس از در دسترس ساختن این اسناد ،گام منطقی بعدی بیرون کشیدن و تحلیل دادههای جمعآوریشده
است که سرمایه اطالعاتی بزرگی را درباره شرایغ عمومی زندگی افراد گردآوری میکند .این اطالعات بذه
ارائهکننده این مدل این امکذان را خواهذد داد کذه شذکافهذای پوشذش بیمذهای ،بیمذهنامذههذای بسذیار
گرانقیمت و نیازهای بیمهای در حال ظهور را شناسایی کند.
  22هر سه این موارد فرصتهایی آنی را برای آغاز فروش بیمه فراهم میکنند
 نمونههای مشهور این حوزه:آمازون کالد درایو ،دراپباکس ،اورنوت ،فلی ،گوگل درایو و آیکالد اپل
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ردیف

خالصه مدلهای کسبوکار مبتنی بر فناوری اطالعات برای غیرکاالیی شدن خدمات بیمه
نام مدل

شیوه ارائه خدمت

سطح فعلی فعالیت

برندگان احتمالی

پتانسیل بازار

شانس موفقیت

مثال

1

مدل موقعیتی

پوشش آنی کوتاهمدت برای رفع
نیازهای جاری مشتری

متوسغ تا زیاد

فناوریهای بیمه

زیاد

نسبتا کم

شِراِنجوی ،شوراینک،
مترومایل

2

مدل مبتنی بر اجتماع

استفاده از سازوکارهای اجتماعی برای
کاهش ریسک یا هزینه فروش

زیاد

فناوریهای بیمه

زیاد

کم تا متوسغ

پرینس اینشور،
اینشوراپیر ،کامیونیتی
الیف

3

از بیمهشده تا
حمایتشده

مراقبت از نیازهای مشتریان و بهبود
رفاه آنها (و نه صرفا رفع نیازهای
بیمهای)

زیاد

فعاالن غیربیمهای

زیاد

زیاد

ایکینکر ،اوتونوا،
زندرایو

4

یکپارچهسازی با
محصوالت وابسته

بیمه گنجانده شده در پیشنهادات یک
شریک تجاری

کم

فناوریهای بیمه

متوسغ

متوسغ

متیک ،کاورجنیوس،
شوتزکلیک

5

VCW
(وب سایتهای مقایسه
ارزش)
یا کارگزاران B2C

جایگزینی کارگزاران آفالین سنتی.
پیشنهاد اغلب یک پوشه بیمه دیجیتال
که پورتفوی محصوالت بیمه مشتری را
به روشی ساده ،ساختاریافته و شفاف به
او نشان میدهد

زیاد

کارگزاران چابک/
فناوریهای بیمه

متوسغ کم تا
متوسغ

کم تا متوسغ

فلو ،برولی ،کالرک

6

مدل شریک مالی

مراقبت از امور مالی شخصی

متوسغ

فعاالن غیربیمهای
(فناوریهای مالی)

زیاد

نسبتا زیاد

مینتداتکام ،بانکبازار،
اوکتابنک

7

دیجیتالیکنندگان
زندگی

کمک به خالصی از پوشههای کاغای

زیاد در اروپا و آمریکا

نامشخص

کم

رتبهبندی نشده

کالد درایو ،دراپباکس،
گوگل درایو

مدلهای کسبوکار مبتنی بر فناوری اطالعات برای غیرکاالییشدن خدمات بیمه
ردیف

نام مدل

1

مدل موقعیتی

2

مدل مبتنی بر اجتماع

3
4

مدل «از بیمهشده تا
حمایتشده»
یکپارچگی با محصوالت
وابسته

5

(VCWوب سایتهای مقایسه
ارزش) یا کارگزاران B2C

6

مدل شریک مالی

24
7

دیجیتالیکنندگان زندگی

نتیجه بررسی ها برای به کارگیری در ایران
-

در حال حاضر بیمهنامههای کوتاهمدت در کشور ارائه می گردد اما شرایغ عمومی بیمه نامه های موجود ،پاسخگو نیست.
برای عرضه بیمههای کوتاهمدت مبتنی بر نیاز یا موقعیتهای خاص ،الزم است محصول جدید بیمهای تعریف شود.
نهاد ناظر باید اقدام به تسهیل صدور این نوع بیمهنامهها کند.
استفاده از اینترنت اشیا یا هوش مصنوعی میتواند برای ارزیابی یا محاسبه ریسک و محاسبه حق بیمه و به شرط اطالع
مشتری از ورود بیمهگر به حریم خصوصی وی و رضایت او ،فاقد منع مقرراتی است.

-

منع حقوقی برای به کارگیری ندارد.
مستلزم زیرساختهای فناوری اطالعات مانند زنجیره بلوکی است.

-

به کارگیری این مدل هم توسغ استارتاپ های خارج از صنعت بیمه و هم توسغ شرکتهای بیمه امکانپایر است.

-

در حال حاضر خالء جدی در زمینه مقررات و آییننامههای مربوط به بازاریابی و فروش آنالین بیمهنامه وجود
دارد.

-

به کارگیری این مدل ،مستلزم آیین نامه بازاریابان آنالین بیمه است.

-

این مدل میتواند مبتنی بر مدل بانکبیمه ،اما به صورت آنالین و با استفاده از فناوری اطالعات اجرایی شود که در حال
حاضر منعی برای آن وجود ندارد.
این مدل بیشترین کارایی را برای شرکتهای بیمه ای دارد که زیرمجموعه یک گروه مالی هستند که دربرگیرنده یک بانک
باشد.

-

ارتباط مستقیمی با صنعت بیمه ندارد و منعی برای پیادهسازی آن نیست.
این مدل دارای چالشهای بازاریابی و فروش آنالین است.
فعاالن این حوزه مانند وکیلی از طرف مشتریان خود عمل کرده و کلیه قراردادهای آنها را ساماندهی میکنند که فاقد
منع قانونی بوده و در صورت فراهم شدن بسترها و زیرساختهایی مانند رگ تک ،به راحتی قابل اجراست.

-

فصل چهارم

قوانین و مقررات بازاریابی و فروش آنالین بیمه در ایران و کشورهای منتخب

 بازاریابی و فروش آنالین بیمه ،شلوغترین بخش بازار فناوری بیمه
 وجود مقررات در کشورهای پیشرفته بیمهای در این زمینه برای حفظ حقوق بیمهگذاران

 وجود چالشهای جدی میان استارتاپهای بازاریابی و فروش بیمه با شرکتهای بیمه ،عامالن فروش
بیمه و بیمه مرکزی

2
6

قوانین و مقررات بازاریابی و فروش آنالین بیمه در ایران و کشورهای منتخب
 با وجود پیشرفتهای رخداده ،فناوری بیمه با نااطمینانی قانونی مواجه است.
 مقررات تجارت الکترونیک ،امنیت سایبری ،حمایت از مصرفکننده و محافظت از دادهها باید موورد توجوه

فروشندگان و بازاریابان آنالین بیمه باشند.
 تعیین اینکه آن واسطه آنالین ،شرکت بیمه است یا کارگزاری بیمه یا تجمیعکننده و  ،...تاثیر واضحی بور
چارچوب قانونی قابل اعمال میگذارد.
 الزامات قانونی دارای اهداف احتیاطی هستند و بنیان اصلی حمایت از بیمهگوذار محسووب مویشووند ،اموا
ممکن است به صورت بالقوه مانعی برای ورود به بازار جدید محسوب شوند.
 میان تنظیم مقررات مالی و رقابت ،همواره تنشی دائمی برای ایجاد تعادل مناسب وجود دارد.
2
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مقررات بازاریابی و فروش آنالین بیمه در کشورهای منتخب
 کانادا
 وجود مقررات عمومی مرتبط با حوزه تجارت الکترونیک و تسری آن به فروش آنالین بیمه:
 قانون متحدالشکل تجارت الکترونیک ،رهنمود حمایت از مصرفکننده در زمینوه تجوارت الکترونیوک ،الگووی
هماهنگسازی قراردادهای فروش اینترنتی (برای انوواع مختلوق قورارداد از جملوه بیموه) ،قوانون حفاظوت از
اطالعات شخصی و اسناد الکترونیک

 عدم وجود چارچوب نظارتی خاص برای تجارت آنالین بیمه و صرفا انتشار رهنمود
 سند تجارت الکترونیک محصوالت بیمهای (شورای قانونگذاران بیمه) :صرفا بررسی و کواوش حووزه تجوارت
الکترونیک بیمه ،بدون ارائه دستورالعمل یا رهنمود ،ارائه راهکارها صرفا به عنوان دیدگاه اعضای شورا
 سند ارائه اینترنتی خدمات بیمهای در کبک :حاوی یافتههای حاصل از مشاورهها و رویکردهای موجود:
28

 هویت ارائهدهنده ،مشارکت نماینده رسومی ،افشوای اطالعوات ضوروری ،اعتبوار معوامالت و حفاظوت از اطالعوات
شخصی ،توزیع از طریقی به جز نماینده ،وبسایتهای مقایسه ،تبلیغات و رسانههای اجتماعی

مقررات بازاریابی و فروش آنالین بیمه در کشورهای منتخب
 اتحادیه اروپا
 بخشی از قانونگذاری در صنعت بیمه ،بر عهده اتحادیه اروپا و بهطور خواص نهواد بیموه و صوندوقهوای

شغلی اروپا یا  EIOPAاست.
 چند دستورالعمل در زمینه کاربرد فناوری اطالعات در صنعت بیمه و ارجاع به مقررات و دسوتورالعملهوای
دیگر خود در برخی موارد.
 اعالم نظر درباره فروش بیمه و محصوالت بازنشستگی از طریق اینترنت ()2015
 دستورالعمل بازاریابی از راه دور خدمات مالی مصرفی ،مصوب پارلمان اروپا ()2002
 دستورالعمل  2002/92/ECکه در رابطه با واسطهگری بیمه ،قابل استفاده برای توزیع آنالین و آفالین
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 گزارشی درباره شیوههای مناسب وبسایتهای مقایسه (غیرالزامآور و به عنوان رهنمودی برای تکمیل مقررات
ملی) ()2014

مقررات بازاریابی و فروش آنالین بیمه در کشورهای منتخب
 انگلستان
 نهاد ناظر سابق خدمات مالی انگلستان ( ،)FSAبه وسیله قواعدی که برای شرکتها اعمال میشووند ،بور

قراردادهای از راه دور و تجارت الکترونیک نظارت داشته است (مانند قواعد کلیدی برای کارگزاران عمومی
بیمه).
 رهنمودی درباره فروش بیمهنامههای عمومی از طریق وبسایتهای مقایسه قیمت:
 حمایت بهتر از مشتری در هنگام استفاده از وبسایتهای مقایسه قیمت
 یادآوری رفتار منصفانه با مشتریان وبسایتهای مقایسه قیمت
 بررسی وبسایتهای مقایسه بیمههای عمومی
30

 نمونههایی از شیوههای خوب و بد در وبسایتهای مقایسه بیمههای عمومی

مقررات بازاریابی و فروش آنالین بیمه در کشورهای منتخب
 چین
 انتشار «شاخصهای موقتی برای نظارت بر کسبوکار اینترنتی بیمه» توسط نهاد ناظر بیمه چین ()2015
 قابل اعمال برای کسبوکارهای اینترنتی بیمه و سایر روشهای متکی بر اینترنت ،ارتباطات همراه و سایر
فناوریها
 برای مدیریت فروش محصوالت بیمهای توسط موسسات بیمه از طریق کانالهایی ماننود پیوامرسوانهوا،
نرمافزارهای کاربردی و اپلیکیشنها ،پلتفرمهای اجتماعی و کانالهای دیگر
 مسائل مورد توجه شامل :طبقهبندی موجودیتهای مجاز به اعمال روش اینترنتی کسبوکار بیمه ،اختیوار
در انتخاب محصوالت بیمهای مناسب برای فوروش اینترنتوی ،لوزوم توامین امنیوت اطالعوات ،اجتنواب از
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تبلیغات گمراهکننده در فروش اینترنتی ،تقویت نظارت بر بیمه اینترنتی.

مقررات بازاریابی و فروش آنالین بیمه در کشورهای منتخب
 هند
 سه دسته مقررات در زمینه فروش و بازاریابی آنالین محصوالت بیمهای:
 دستورالعمل بازاریابی از راه دور محصوالت بیمهای ( :)2014حاکم بر همه اشکال توزیوع غیور چهورهبوهچهوره
محصوالت بیمهای از جمله توزیع و فروش آنالین
 مسائل مورد توجه :حقوق مشتریان ،ارائه ویژگیها و مزایای محصول ،مواردی که بایود توسوط فروشوندگان آنالیون

رعایت شوند ،حفظ سوابق

 مقررات وبسایتهای تجمیعکننده بیمه ( :)2017لوزوم اخوذ مجووز از نهواد نواظر بورای ایون وبسوایتهوا،
مشخصبودن نوع رابطه با بیمهگران ،تبلیغات ،ارائه اطالعات
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 رهنمود تجارت الکترونیک بیمه ( :)2017اعطای مجوز ،افشای اطالعات مربوط به ارائهدهنده ،افشای اطالعات
درباره محصوالت بیمهای (برای مشتریان بالقوه) ،قیمتگذاری ،کارمزد یا جبران خودمات ،حوریم خصوصوی و
امنیت اطالعات

مقایسه تطبیقی مقررات کشورهای منتخب
نام کشور

کانادا

اتحادیه اروپا

انگلستان

چین

ارجاع به سایر مقررات









ارائه کامل اطالعات از طرف عرضهکننده





اطمینان از آگاهی مشتری از مفاد قرارداد و شرایط بیمهنامه





حریم خصوصی و محرمانگی





امنیت پرداخت یا امنیت اطالعات



مواد قانونی

اعالم مرجع و رویه رسیدگی به شکایات







اعالم هویت ارائهدهنده خدمات شامل نام ،نشانی و اطالعات تماس













 33اعالم ثبت ارائهدهنده در نهاد قانونی مربوطه و نمایش شماره ثبت
آن در وبسایت

هندوستان


















مقایسه تطبیقی مقررات کشورهای منتخب (ادامه)
نام کشور
مواد قانونی

اطمینان از عدم مداخله شخص ثالث در فرایند بررسی و خرید

کانادا



مشخص کردن مراحل فرایند خرید و انعقاد قرارداد
ارائه اطالعات کامل مربوط به محصول یا بیمهگر

اتحادیه اروپا



مشخص بودن حق بیمه و سایر هزینهها










بیمهگران طرف قرارداد وب سایت ارائهدهنده



لینک وبسایت ارائهدهنده به وبسایت بیمهگر فروشنده بیمهنامه















نحوه پرداخت هزینهها
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اطمینان از افشای کامل و درست اطالعات از سوی مصرفکننده


انگلستان

چین

هندوستان







مقایسه تطبیقی مقررات کشورهای منتخب (ادامه)
نام کشور
مواد قانونی

35

کانادا

اتحادیه اروپا

اطمینان از درک کامل مصرفکننده از اطالعات ارائهشده توسط
وبسایت



ماندگار بودن رسانه نشاندهنده اطالعات ارائهشده



عدم ارائه تبلیغات و سایر شیوههای بازاریابی سوءاستفادهکننده در
صفحه فروش بیمهنامه





تبیین حقوق یا جرایم مصرفکننده برای فسخ یا انصراف از
قرارداد و مشخص کردن بازه زمانی آن








بازه زمانی قرارداد



مشخص کردن نهاد ناظر مربوطه و ارائه اطالعات تماس آن



بازه زمانی اعتبار اطالعات
اطالعات مربوط به نحوه جبران خسارت



انگلستان

چین

هندوستان













مقایسه تطبیقی مقررات کشورهای منتخب (ادامه)
نام کشور
مواد قانونی

کانادا

اتحادیه اروپا



حق مصرفکننده برای دریافت نسخه چاپی قرارداد و ضمایم آن

36

انگلستان

چین

اطمینان از ارائه مشاوره مناسب و عدم ارائه اطالعات گمراهکننده





تبیین نوع رابطه وبسایت ارائهدهنده با شرکت بیمهگر





اطمینان از مقایسه درست و بدون تورش محصوالت بیمهای
پیشنهادی



مشخص بودن تناوب بهروزرسانیها و تاریخ آخرین بهروزرسانی



اعالم تغییراتی که در بیمهنامه یا مقررات رخ میدهند ،به
مصرفکننده



هندوستان







تعیین رشتههای مجاز یا غیرمجاز





ثبت و حفظ سوابق





منع یا محدودیت سایر نهادهای بیمهای برای فعالیت آنالین





جمعبندی مقایسه تطبیقی
 دغدغه اصلی نهاد ناظر از انتشار این دستورالعملها و رهنمودها ،در اغلب موارد حفظ حقوق مشتریان بوده
است:
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 حفظ حریم خصوصی و رعایت اصول محرمانگی ،حفظ امنیت اطالعات ،افشاگری اطالعات مختلق مربوط به
محصول و بیمهگر مربوطه ،رابطه وبسایت با بیمهگران ،رویه ارائه شکایت از محصول یا بیمهگر و نیز شکایت
از خود وبسایت ارائهدهنده خدمت.
 نشانی شماره تلفن و سایر راههای ارتباطی با وبسایت ،لزوم آگاه کردن و اطمینان از رضایت مشوتری بابوت
اطالعاتی که به وبسایت میدهد ،بهروزرسانی مداوم اطالعات مربوط به محصوالت و نمایش تواریخ آخورین
بهروزرسانی برای مشتری.
 منع تبلیغ محصوالت بیمهگران مختلق و حتی سایر محصوالت مالی در وبسایتهای بازاریابی و فروش بیمه
برای جلوگیری از فریب یا به اشتباه افتادن مشتریان
 منع خود شرکتهای بیمهگر ،نمایندگان و واسطههای آنها یا سایر شرکتهای وابستهشوان ،از ارائوه خودمات
مقایسه محصول و ارائه مشاوره جهت اجتناب از ارائه اطالعات تورشدار به مشتریان
 لزوم ثبت وبسایتهای ارائهدهنده خدمت در نهاد ناظر و نمایش گواهی و شماره ثبت در محلی چشمگیور در
وبسایت

 در مقررات مورد بررسی ،صرفا به موارد مقتضی در فروش و بازاریابی اینترنتی اشاره شده و تنها در مقررات
کشور چین ،امکان تسویه خسارت از طریق پلتفرمهای اینترنتی هم مورد توجه نهاد ناظر بوده است.

قوانین و مقررات فضای الکترونیکی در ایران
 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای مصوب 1379
 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382
 خالها و نارساییهای قانون تجارت الکترونیکی

 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388
 جایگاه حقوق مالکیت فکری در حمایت از کسب وکارهای مجازی

 بررسی شرایط اعتبار قراردادهای الکترونیکی
 مقررات حاکم بر فروش آنالین محصوالت بیمهای
 نمایندگان فروش بیمههای عمر (مشمولین آییننامه شماره  )54نیز از سال  13۸5الزامی به داشتن دفتر کار نمایندگی نداشتهاند
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 ماده  2قانون بیمه :عقد بیمه و شرایط آن باید بموجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود
 بر اساس ماده  2آیین نامه اجرایی مواد  3۸و  42قانون تجارت الکترونیکی ،خدمات مالی موضووع بنود “الوق” مواده ( )42قوانون تجوارت
الکترونیکی که خدمات بیمه ای نیز جزئی از ان است خارج از شمول قواعد حمایت از مصرف کننده می باشد

قوانین بازاریابی و فروش آنالین بیمه در ایران
 قوانین موجود در ایران برای حمایت از حقوق بیمهگذار و امکان تسری به حوزه آنالین:
 آییننامه شماره ( 71آییننامه حمایت از حقوق بیمهگذاران ،بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنها) :مؤسسات بیمه

موظفند از انطباق تبلیغات بیمهای شرکت ،نمایندگان خود و کارکنان آن با مقوررات مربووط اطمینوان حاصول
نمایند و ضمن ایجاد سیستمی برای کنترل محتوی ،فرم و روش انتشار تبلیغات بیمهای برخی موارد را ثبوت و
در دفاتر مؤسسه نگهداری نماید.
 بازاریابی و فروش بیمه :آییننامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آییننامه شماره  )75و آییننامه کارگزاری (داللی)
رسمی بیمه مستقیم (آییننامه شماره .)92
 در این دو آییننامه اشاره ای به فروش یا بازاریابی آنالین یا اینترنتی نشده است.

 بخشنامه بیمه مرکزی مبنی بر «ضوابط انعقاد قرارداد همکاری عرضهکنندگان بیمهای با بازاریابوان آنالیون" :
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مجوزها ،فراهمکردن امکان تصمیمگیری درست برای خریدار ،امکان انصوراف بورای متقاضوی ،ارائوه صوحیح
اطالعات ،امنیت اطالعات شخصی خریداران ،لزوم ارسال نسخهای از قرارداد برای بیمه مرکزی و ...

مقررات حاکم بر بازاریابی آنالین محصوالت بیمهای
 بر اساس ماده  ۶۶قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگرری عرهره بیمره اررفا توسرط
موسسات بیمه کارگزاران و نمایندگان بیمه مجاز است

 بازاریابان اعم از اینترنتی و غیراینترنتی حق فروش محصوالت بیمه را نداشته و صرفا در امور بازاریوابی بورای
موسسات بیمه ،کارگزاران و نمایندگان بیمه میتوانند فعالیت کنند.
 مشابه وضعیت بازاریابان بیمه ای نمایندگان فروش بیمه عمر می باشند که هر چند حق صدور ندارند ولی بوه
دلیل بازاریابی بخشی از کارمزد صدور به آن ها تعلق می گیرد.
 بخشنامه بیمه مرکزی مبنوی بور «ضووابط انعقواد قورارداد همکواری عرضوهکننودگان بیموهای بوا بازاریابوان
آنالین" ،یک چارچوب کلی برای نحوه همکاری عرضهکنندگان خدمات بیموهای و بازاریابوان آنالیون ترسویم
کرده ،اما این بخشنامه تمامی مسائل مربوطه را پوشوش نوداده و صورفا داشوتن مجوزهوای الزم از نهادهوای
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ذیصالح در حوزه تجارت الکترونیک ،نظیر ای -نماد (از وزارت صنعت ،معدن و تجارت) و نماد ساماندهی (از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی) را کافی دانسته و اشارهای به اخذ مجوز از نهاد ناظر ننموده است

فصل پنجم

جمعبندی و نتیجهگیری
ردیف

موارد حائز اهمیت جهت لحاظ در مقررات

لحاظ در مقررات موجود

1

ارائه کامل اطالعات از طرف عرضهکننده

قانون تجارت الکترونیک فصل دوم

2

اطمینان از آگاهی مشتری از مفاد قرارداد و شرایغ بیمهنامه

قانون تجارت الکترونیک ماده 52

3

حریم خصوصی و محرمانگی

قانون تجارت الکترونیک -فصل سوم

4

امنیت پرداخت یا امنیت اطالعات

قانون تجارت الکترونیک

5

اعالم مرجع و رویه رسیدگی به شکایات

6

اعالم هویت ارائهدهنده خدمات شامل نام ،نشانی و اطالعات تماس

7

اعالم ثبت ارائه دهنده در نهاد قانونی مربوطه و نمایش شماره ثبت ان در وبسایت

8

اطمینان از عدم مداخله شخص ثالث در فرآیند بررسی و خرید

پیشبینی در آییننامه

9

الزام به داشتن کد فعالیت

پیشبینی در آییننامه

10

ضمانت اجرای تخلفات صورت گرفته

پیشنهاد

پیشبینی در آییننامه

قانون تجارت الکترونیک

قانون تجارت الکترونیک -ماده 78
قانون جرائم رایانه ای
قانون تجارت الکترونیک

پیشبینی در آییننامه

11

مشخص کردن مراحل فرایند خرید و انعقاد قرارداد

12

ارائه اطالعات کامل مربوط به محصول یا بیمهگر

13

اطمینان از افشای کامل و درست اطالعات از سوی مصرفکننده

14

مشخص بودن حق بیمه و سایر هزینه ها

15

نحوه پرداخت هزینه ها یا کارمزد دریافتی وب سایت ها

پیشبینی در آییننامه

16

مشخص بودن میزان کارمزد بازاریابان

پیشبینی در آییننامه

17

نحوه پرداخت هزینهها

18
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بیمهگران طرف قرارداد وب سایت ارائهدهنده

پیشبینی در آییننامه

قانون تجارت الکترونیک
پیشبینی در آییننامه

قانون تجارت الکترونیک
پیشبینی در آییننامه

جمعبندی و نتیجهگیری
ردیف

موارد حائز اهمیت جهت لحاظ در مقررات

19

لینک وبسایت ارائهدهنده به وبسایت بیمهگر فروشنده بیمهنامه

20

اطمینان از درک کامل مصرفکننده از اطالعات ارائهشده توسغ وبسایت

21

ماندگار بودن رسانه نشاندهنده اطالعات ارائهشده

22

عدم ارائه تبلی ات و سایر شیوههای بازاریابی سوءاستفادهکننده در صفحه فروش بیمهنامه

23

تبیین حقوق مصرفکننده برای فسخ یا انصراف از قرارداد و مشخص کردن بازه زمانی آن

پیشبینی در آییننامه

24

بازه زمانی قرارداد

پیشبینی در آییننامه

25

مشخص کردن نهاد ناظر مربوطه و ارائه اطالعات تماس آن

26

بازه زمانی اعتبار اطالعات

پیشبینی در آییننامه

27

اطالعات مربوط به نحوه جبران خسارت

پیشبینی در آییننامه

28

حق مصرف کننده برای دریافت نسخه چاپی قرارداد وضمائم آن

پیشبینی در آییننامه

29

اطمینان از ارائه مشاور مناسب و عدم ارائه اطالعات گمراه کننده

30

تبیین نوع رابطه وب سایت ارائه دهنده با شرکت بیمه گر

پیشبینی در آییننامه

31

اطمینان از مقایسه درست وبدون تورش محصوالت بیمه ای پیشنهادی

پیشبینی در آییننامه

32

مشخص بودن تناوب به روز رسانی ها و تاریخ اخرین به روزرسانی

پیشبینی در آییننامه

33

اعالم ت ییراتی که در بیمه نامه یا مقررات رخ می دهند به مصرف کننده

پیشبینی در آییننامه

34

تعیین رشته های مجاز یا غیر مجاز

پیشبینی در آییننامه

35

ثبت و حفظ سوابق

پیشبینی در آییننامه

منع یا محدودیت سایر نهادهای بیمه ای برای فعالیت آنالین

پیشبینی در آییننامه

36
43

لحاظ در مقررات موجود

پیشنهاد
پیشبینی در آییننامه

قانون تجارت الکترونیک
پیشبینی در آییننامه
قانون تجارت الکترونیک

قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری

قانون تجارت الکترونیکی فصل دوم

با سپاس

