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عملكرد ضعيف کشورهای عضو شورای همكاری خليج فارس در بازار بيمه
ایام بست 0پيشبيني ميکند که کشورهای عضو شورای همكاری خليج فارس ( 2)GCCاز بازار بيمه خارج
خواهند شد زيرا شرکتهای بيمه اين کشورها بسيار ضعيف عمل مينمايند.
بر پايه گزارش اخير اين شرکت رتبهبندی که به بررسي روندهای توسعه نظارتي و تنظيمي در کشورهای عضو
اين شورا ميپردازد ،اين ضعف با فضای تنظيم و مقررات سختگيرانه گره خورده است .همچنين پيشبيني ميشود
با خروج از بازار ،امكان تلفيق شرکتها از طريق ادغام و تمليك ( 3)M&Aوجود دارد.
سازمان نظارت کشور عربستان سعودی ( )SAMAنيز در اين گزارش مورد نقد قرار گرفته است .عربستان
سعودی که  33/5درصد از کل حقبيمه ناخالص دريافتي را در کشورهای عضو اين شورا به خود اختصاص داده
است ،اخيراً مقررات سختي را بر شرکتهای بيمه اعمال نموده است که از جمله ميتوان به حذف پذيرهنويسي
جريان نقدی و اصرار بر استفاده از اکچوارهای مستقل اشاره نمود.
برای دسترسي به منبع اين خبر ،اینجا را کليك کنيد.
منبع :گلوبال انشورنس ،سپتامبر 2102
نكته:
شورای همكاری خليج فارس با حضور کشورهای بحرين ،کويت ،عمان ،قطر ،عربستان سعودی و امارات متحده
عربي در  25ماه مي سال  0۸80ميالدی به طور رسمي تشكيل شد .مهمترين هدف از تاسيس اين شورا اتحاد،
هماهنگي و تقويت هر چه بيشتر روابط ميان شش کشور عضو آن عنوان شده است .همچنين دبيرخانه اين شورا
دارای يك دبيرکل است که از سوی شورای عالي منصوب و از ميان اتباع کشورهای عضو شورای همكاری انتخاب
ميشود.
بر اساس گزارش های منتشر شده ،سال گذشته در بين مقام های ارشد و ناظران صنعت بيمه کشورهای عضو اين
شورا اختالفاتي بر سر بخش های مختلف بيمه وجود داشت؛ به عنوان مثال ،سازمان های تصميم گيرنده مانند بانك
مرکزی بحرين ،آژانس مالي عربستان سعودی ،وزارت صنعت و معادن کويت ،سازمان سرمايه گذاری بازار در عمان
و مقامات ارشد بيمه ای در امارات ايده ها و قوانين مختلفي برای مطرح کردن داشتند .به همين دليل قرار شد تا
ديدگاه های مقامات ارشد و متخصصان صنعت بيمه در اين مناطق در تدوين نهايي قوانين صنعت بيمه لحاظ شود.
اين کشورها پيش از اين نيز برای يكسان سازی قوانين صنعت بيمه تالش های را انجام داده بودند اما به دليل
اختالفها بر سر مسائل مهمي نظير ميزان سرمايه گذاری الزم ،مالكيت خارجي و چگونگي اعطای گواهينامه
1. A.M. Best
2. Gulf Cooperation Council
3. Mergers & Acquisitions
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پيشرفت اندکي حاصل شده بود.

هفتمين کنفرانس نظارت:0FMA
نمایندگان نظارت ،سياستگذار و صنعت به چالشهای فعلي تحت عنوان انقالب
بازارهای مالي  2پرداختند
در روز  5اکتبر  ،2102هشتصد نفر در هفتمين کنفرانس نظارتي سازمان نظارت بر بازار مالي اتريش ()FMA
شرکت نمودند و به بحث و گفتگو در رابطه با «انقالب بازارهای مالي  2»2پرداختند .اين کنفرانس با سخنراني
کليدی اندريا انری 3رئيس سازمان بانكداری اروپا ( 4)EBAآغاز شد .عالوه بر اين چند تن از رجال سياسي و
اقتصادی اتريش نيز سخنراني ايراد نمودند .پانل اختصاصي اين کنفرانس به بررسي موضوع انقالب ديجيتال و
چالشهای پيشروی صنعت مالي به ويژه مسئله انفجار فنآوری مالي ( )FinTechپرداخت .اين پنل اختصاصي
همگام با سه کارگاه تخصصي اجرا شد .کارگاه اول به بررسي اينكه آيا بازار آمادگي دريافت پيشنهاد مستقل در
رابطه با سرمايهگذاری را دارد .کارگاه دوم به بررسي نظام مديريت بانكها در اروپا پرداخت و در کارگاه سوم،
الگوی کسب و کار تعهدات بيمه در عصر تغييرات آب و هوايي ،فضای بهره پايين و افزايش اميد به زندگي
مورد تحليل و بررسي کارشناسان قرار گرفت.
برای دسترسي به منبع اين خبر ،اینجا را کليك کنيد.
منبع :سازمان نظارت بر بازار مالي اتريش ،اکتبر 2102
نكته:
همانگونه که در شمارههای پيشين نيز اشاره گرديد خدمات مالي و بيمه دو صنعت پيشرو در ديجيتالي شدن
طي سالهای اخير در اروپا و ديگر کشورهای دنيا بوده است .طي سالهای اخير کنفرانسهای علمي متعددی در
کشورهای مختلف در خصوص اين موضوع و فرصتها و تهديداتي که ديجيتال سازی خدمات مالي به همراه
دارد برگزار شده است .يكي از مهمترين مباحث در اين زمينه ريسكهای جديدی است که ايجاد شده است و
نقش صنعت بيمه در پوشش اين ريسكها است .الزم است در ايران نيز سازمانها و نهادهای مربوطه با برگزاری
کنفرانسها و نشستهای علمي ابعاد اين موضوع را مورد بررسي دقيق قرار دهند.

1. Financial Markets Authority
?2. Financial Markets 2.0 – (R)evolution
3. Andrea Enria
4. European Bank Authority
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اهميت اوراق بهادار بيمهای برای کاهش هزینههای پوشش ریسك از منظر کارشناسان
گزارشها نشان ميدهد که در بخش بيمه اتكائي ،بسياری از بيمهگران اتكائي عمده به نوعي از سرمايه
جايگزين بيمه اتكائي بهره ميبرند تا هزينهها را کاهش و بهرهوری را در چرخه ارزش 0افزايش دهند؛ البته با
درکي صحيح و استفاده محتاطانه.
مدير اجرائي شرکت اکسل کاتلين ،2جاناتان گيل 3در حاشيه گردهمايي بيمه اتكائي مونته کارلو  2102و در
ميزگرد اساندپي 4اعالم کرد« :فكر ميکنم ما نياز به اهرم داريم ،تا چيزی را بلند کنيم و ما به تجارت دسترسي
داريم و به مشتريانمان مديون هستيم و آنها هم به مشتريانشان متعهد هستند تا هزينه خالص بيمه اتكائي را کاهش
دهند .و اگر بتوانيم اين کار را از طريق اين نوع ابزار به انجام برسانيم ،عالي خواهد بود».
در برخي موارد ،بسته به نياز مشتری و پيشبيني هزينهها ،استفاده از منابع سنتي ظرفيت بيمه اتكائي مناسبتر
است تا اينكه بخواهيم ترکيبي از منابع سنتي و اوراق بهادار بيمهای يا اوراق بيمهای را به تنها استفاده کنيم .اما با
افزايش تمايل و پيچيدگي جامعه کاربر اوارق بهادار بيمهای ،توان بازار برای بهبود بهرهوری و افزايش
تنوعسازی ،مزايای آن در ارتباط با پرتفوی شرکتها کمتر شده و بيشتر روشن شده است.
با اتخاذ راهکارها و الگوهای کسب و کاری که تسهيل استفاده از اوارق بهادار بيمهای را مقدور ميسازد،
بيمهگران اتكائي ميتوانند خود را در وضعيتي قرار دهند که از ظرفيت متنوع و کارآمد بازار سرمايه نهايت بهره
را ببرند.
با توجه به تحت فشار بودن نرخها در صنعت بيمه اتكائي جهان و انتظار کاهش بيشتر آن طي سال  2102و
 ،2107دسترسي داشتن به طيف وسيعي از سرمايه به بيمهگران اتكائي اين توان را ميدهد تا ارزش بيشتری به
مشتريان خود ارائه دهند و در فضای بازار فعلي رقابتيتر عمل کنند.
گيل در سخنان خود اظهار داشت که در شرکت مطبوعش ،تسهيل و کاربرد اوراق بهادار بيمهای بسيار جدی
گرفته شده است و به عنوان بخش مهمي از طرحهای آتي شرکت محسوب ميشود و رابطه آن با ريسك
حوادث و ديگر انواع ريسك نيز لحاظ شده است.
زماني که اوارق بهادار بيمهای به درستي درك شود ،ميتوان از آن برای کاهش هزينه خالص بيمهاتكائي
بهره برد و در عوض برای واگزارکننده ،مزايايي بدست آورد و در نهايت برای مشتری مفيد واقع شود.
برای دسترسي به منبع اين خبر ،اینجا را کليك کنيد.
منبع :آرتيميس ،اکتبر 2102
1. Value chain
2. XL Catlin
3. Jonathan Gale
4. Standard and Poor's
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نكته:
گسترش ابزارهای انتقال ريسك به بازار سرمايه با بروز يكسری حوادث فاجعهآميز مهمي مانند زلزله
کاليفرنيا تسريع پيدا کرد .اين حادثه ها باعث کمبود ظرفيت اتكايي جهان شد .بهگونه ای که شرکتهای بيمه
اتكايي جهان نتوانستند به ايفای تعهداتشان بپردازند .اين وضع فعاالن صنعت بيمه جهان را بر آن داشته است که
منابع جايگزيني برای ظرفيت اتكايي پيدا کنند .از اينجا ايده استفاده از ظرفيتهای بازار سرمايه و انتقال سهمي از
ريسكهای بيمهای به اين بازار مطرح شد .يكي از روشهای انتقال ريسك به بازار سرمايه ،انتشار اوراق بهادار
بيمه ای است .بازار بيمه و بيمه اتكايي سنتي پوشش ريسك را ارائه ميدهند درحالي که بازار سرمايه ظرفيت
مالي اضافي برای پوشش ريسك ارائه ميکند و نيز به عنوان ابزاری برای مديريت ريسك و تنوعبخشي برای
سرمايهگذاران شمرده ميشود .درنتيجه امكان کاهش هزينه ها برای مصرفکنندگان نهايي و افزايش توان
بيمهگری برای صنعت بيمه فراهم ميآيد.

بازار بيمه اتكائي منطقه «منا» وخيم خواهد شد
بر پايه تحقيقات اخير درباره مديران اجرائي و کارگزاران بيمه اتكائي منطقه منا 0در سال  ،2102انتظار ميرود
بازار بيمه اتكائي منطقه منا (خاور ميانه و آفريقای شمالي) 2طي  02ماه آينده وخيمتر شود .اين اولين بار پس از
اجرای پژوهش ساالنه  2103بوده است که در آن اکثريت پاسخدهندگان معتقد هستند نرخ بيمه اتكائي در منطقه
افزايش خواهد يافت.
اين تحقيق که توسط مرکز مالي قطر ( 3)QFCبه چاپ رسيده است نشان ميدهد که  52درصد از  2۸مدير
اجرائي شرکتکننده معتقدند که نرخ متوسط بيمه اتكائي در منطقه منا افزايش مييابد و اين  0۸درصد بيش از
سال گذشته است .از اين ميان 22 ،درصد معتقدند که شرايط و ضوابط بيمه اتكائي نيز سختتر شده است .در
سال گذشته ميالدی اين رقم  2۸درصد بود.
اين گزارش ميافزايد که اين تغيير ناگهاني بر اثر چند خسارت بيمهشده عمده به وجود آمده است که طي
 02ماه گذشته منطقه را درنوريده و باعث آمادهسازی مجدد فعاالن بازار شده است.
 52درصد از شرکتکنندگان اين پيمايش پيشبيني ميکنند که نرخهای باالتر و شرايط سختتر به معني
بشارتي برای بهبود سودآوری بيمهگران اتكائي خواهد بود .اين درحالي است که تنها  0۸درصد ،سال گذشته
معتقد به افزايش سودآوری در شرايط مشابه بودند.
درصد شرکتکنندگاني که انتظار داشتند تا ظرفيت بيمه اتكائي در منطقه منا گسترش بيشتری پيدا کند ،به
شدت کاهش يافته و به  52درصد رسيده است .اين رقم در سال گذشته  ۸0درصد بوده است .اين مسئله به معنای
1. MENA Reinsurance Barometer
)2. MENA (Middle East and North Africa
3. Qatar Financial Centre
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«بهبود عدم تناسب بين عرضه و تقاضا در منطقه» محسوب ميشود.
در اين گزارش آمده است« :با وجود آنكه منطقه منا بازاری بسيار جذاب برای رشد باال و حوادث پايين (به
غير از الجزيره ،ايران و ترکيه) ميباشد ،با تنوعسازی پرتفوی ريسك جهاني ،بسياری از بيمهگران اتكائي عامل
در منطقه اخيراً از خسارتهای عمدهای رنج ميبرند و سطح قيمتگذاری را از منظر فني ناکافي ميدانند».
دو سوم مديران اجرائي مورد پيمايش ،انتظار دارند تا ترکيب جغرافيايي ظرفيت بيمه اتكائي منطقه منا بدون
تغيير بماند.
بارومتر بيمه اتكائي منطقه منا  02102بر پايه مصاحبه با مديران اجرائي ارشد از  2۸شرکت بينالمللي بيمه
اتكائي و واسطهگر در منطقه منا انجام پذيرفته است.
برای دسترسي به منبع اين خبر ،اینجا را کليك کنيد.
منبع :کارمشال ريسك يوروپ ،اکتبر 2102
نكته:
اگر قيمت بيمه اتكايي کاهش يابد بيمه اتكايي برای شرکت های بيمه مقرون به صرفه تر مي شود و منجر به
افزايش ظرفيت ،رقابت قيمتي و در نهايت افزايش ضريب خسارت و ضريب ترکيبي مي شود .با توجه به اينكه
قيمت بيمه اتكايي از نظر فني براساس نوع فعاليت و نوع قرارداد تغيير مي کند ،دستيابي به اطالعات قيمتي در
بيمه اتكايي مشكل است و روی هم رفته هيچ شاخص قيمتي برای بيمه اتكايي وجود ندارد .براساس پژوهش
سوئيس ری هنگامي که بازده حقوق صاحبان سهام در بيمه اتكايي پايين و منفي باشد قيمت ها افزايش مي يابد.
هنگامي که نرخ های بيمه اتكايي کاهش مي يابند خريداران سقف نگهداری را کاهش مي دهند و عمليات
واگذاری شان را بسط مي دهند و پوشش بيمه ای را برای مشتريانشان افزايش مي دهند.
خطرات فاجعهآميز هميشه يك عامل کليدی در مديريت ريسك شرکتهای بيمه ،به خصوص در بخش
داراييها هستند .افزايش حوادث فاجعه آميز و باليای طبيعي تهديدی برای صنعت بيمه محسوب مي شود .يكي
از راهكارهای کاهش و کنترل ريسك ،اجرای عمليات انتقال ريسك از طريق قراردادهای اتكايي است .اگرچه
بيمه اتكايي راهكاری برای مواجهه با حوادث فاجعه آميز است ولي افزايش داراييهای بيمه شده در مناطق
حادثه خيز باعث شد که شرکتهای بيمه اتكايي نيز توانايي پوشش تمام اين ريسكها را نداشته باشند .اوراق
حوادث فاجعه آميز يكي از ابزارهای نوين برای ارتباط بين صنعت بيمه و بازار سرمايه با هدف انتقال ريسكهای
بيمهای به بيرون از صنعت است .البته جامه عمل پوشانيدن به اين امرمستلزم همكاری نهادهای بازار پول و سرمايه
و بيمه است که با عملي شدن اين همكاری ميتوان از جنبههای مثبت اين ابزار مالي بيمهای در جهت باال بردن
سطح خدمات بيمهای و بهرهمندسازی فعاالن بازار سرمايه از پرتفوهای ريسك صنعت بيمه استفاده کرد.

1. 2016 MENA Reinsurance Barometer
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خسارت بيمهشده برای طوفان متيو تا  8/8ميليارد دالر تخمين زده شده است
خسارت طوفان متيو 0بين  2/2تا  8/8ميليارد دالر تخمين زده شده است .شرکت مدلينگ اير وورلدوايد

2

خسارت بيمه شده طوفان متيو در اياالت متحده و منطقه دريای کارائيب را قابل توجه خواند و تشريح کرد که
خسارت بيمهشده تنها برای اياالت متحده بين  2/2تا  2/8ميليارد دالر خواهد بود و  211ميليون تا  2ميليارد دالر
نيز خسارت بيمهشده در منطقه کارائيب پيشبيني ميشود.
طوفان مهيب متيو که از طوفانهای استوايي کوچكتر ايجاد شده است ،در  2۸سپتامبر سال جاری ميالدی
مناطق کارائيب و سواحل جنوب شرقي آمريكا را طي دو هفته درنورديد و خسارتهای بيشماری را در اين
مناطق سبب شد.
شرکت اير ورلدوايد ،که در سال  0۸87تأسيس شد ،در زمينه ارائه نرمافزار الگوسازی ريسك حوادث و
خدمات مشاوره در اياالت متحده به تجارت ميپردازد.
برای دسترسي به منابع اين خبر ،اینجا و اینجا را کليك کنيد.
منبع :اينشورنس اينسايدر و اينتليجنت اينشورر ،اکتبر 2102
نكته:
به گزارش شرکت اير ورلدوايد ،طوفان قدرتمند روز پنجشنبه  2۸سپتامبر سال جاری ،کشور جزيرهای هائيتي
را درنورديد و باعث سقوط درختان ،طغيان رودخانهها و لغو پروازها به ويژه در جنوب و غرب هائيتي شد .اين
طوفان همچنين هزاران نفر را در هائيتي آواره کرد و باعث تعويق انتخابات رياستجمهوری در اين کشور شد.

طوفان متيو پس از تحميل خسارات زيادی به هائيتي ،مسير شمال را در پيش گرفته و به سمت مجمعالجزاير باهاما
و همچنين فلوريدای امريكا رفت .شرکت الگوسازی خطر اير وورلدوايد خسارت بيمه شده طوفان متيو را بين
 2/2تا  8/8ميليارد دالر تخمين ميزند .اين شرکت در سال 0۸87با سه کارمند و يك دفتر کوچك در بوستون
تأسيس شد اما هم اکنون بيش از  411سازمان در سراسر جهان از گزارشات و راهکارهای اين سازمان در جهت
مدلسازی ريسكهای فاجعه بار بهره ميبرند .فعاليت اصلي اين شرکت در مدلسازی ريسك حوادث طبيعي،
تروريسم و بيماریهای همهگير در جهان است.

1. Mathew Hurricane
2. AIR Worldwide
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ابزارهای مالي با بيمهنامه هاای ددیاد ساازگاری ندارناد 73 /درصاد شارکتهاا
ناراضياند
تقريباً  37درصد از شرکتهای بيمه نسبت به ابزارهای مالي 0ناخشنود هستند .اين گزارش که توسط
اکانتجبلتي 2انجام پذيرفت ،نشان ميدهد که  57درصد از شرکتهای بيمه معتقدند که ابزارهای ماليشان
قابليتهای کافي برای کنار آمدن با حجم دادههای تجارتشان را ندارد مثالً در کارکردهای داخلي مانند
تخصيص مخارج .اين نمونه ،از منظر  81درصد از پاسخدهندگان ،بزرگترين چالش برای آنان بوده است.
بر اساس اين گزارش ،نتايج نشان ميدهد که شرکتها نياز دارند تا ابزار مالي داشته باشند که چندکاربردی
بوده و چند گروه از دادهها را پردازش کند .مدير اجرائي اکانتجبليتي در اظهارنظر خود اعالم داشت که وجود
تعداد باالی کسب و کارهايي که وابسته به جداول سپردشيت 3هستند ،واقعاً تعجب برانگيز است زيرا اين ابزار
تك منظوره و تك کاربره هستند و قادر به مديريت چند کاربر و حجم باالی اطالعات را ندارند.
برای دسترسي به منبع اين خبر ،اینجا را کليك کنيد.
منبع :اکچواری ،اکتبر 2102
نكته:
صنعت بيمه با حجم انبوهي از دادهها و اطالعات سروکار دارد و اين موضوع استقرار و بكارگيری ابزاری به
منظور پردازش و تنظيم اين حجم از اطالعات را در شرکتهای بيمه ناگزير کرده است .از آنجايي که مقررات
و قوانين حاکم بر اين صنعت مدام در حال تغيير و تحول است و اين تحوالت عملكرد اين صنعت را تحت تأثير
قرار ميدهد ،بسيار ضروری است که شرکتهای بيمه از ابزارهای برنامهريزی جديد و کارا به منظور تطابق با
اين تغييرات استفاده کنند.

کاربرد کپتيوها در اروپا کاهش یافته است
تحقيق اخير فِرما ( 4)Fermaبا عنوان مديريت ريسك و بيمه اروپا 5نشان ميدهد که درصد شرکتهايي که از
کپتيوها بهره ميبرند تا  34درصد کاهش يافته است .بر پايه اين گزارش ،علت کاهش نسبت به دو سال گذشته
که اين رقم  3۸درصد بوده است ،بيشتر به دليل افزايش هزينههای عملياتي برای کپتيوها تحت قانون توانگری
مالي  2و نيز نظارت فزاينده سازمانهای مالياتي نسبت به اين نوع ابزارهای مديريت ريسك ميباشد.

1. Financial planning tools
2. Accountagiblity
3. Spreadsheet
4. Federation of European Risk Management Associations
5. European Risk and Insurance Management Survey
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فرما تالش دارد تا با راهاندازی کمپيني اين سوءتفاهمها نسبت به کپتيوهای بيمه را در سازمانهای مالياتي و
ديگر سازمانهای دولتي مرتبط تغيير دهد .زيرا اين نگراني وجود دارد که با اجرای مقررات جديد در رابطه با
کپتيوها ،وجود اين ابزار مديريت ريسك مفيد کامالً غيراقتصادی بوده و از بين برود.
هشتمين گزارش مديريت ريسك و بيمه اروپا  2102در سميناری در مالت در هفته اول اکتبر سال جاری
ميالدی ارائه شد.
برای دسترسي به منبع اين خبر ،اینجا را کليك کنيد.
منبع :کارمشال ريسك يوروپ ،اکتبر 2102
نكته:
بر اساس تعريف رسمي بيمه کپتيو ،اين بيمه يك روش کارآمد از لحاظ مالياتي در انتقال ريسك محسوب
ميشود و استفاده از اين روش در سالهای اخير در ميان شرکت های بزرگ ملي و چند مليتي متداول تر شده
است .در بيمه کپتيو عموماً شرکت مادر ،شرکت تابعهای را تاسيس ميکند که ريسكهای بيمهپذير را بيمه
نمايد .به عبارت ديگر شرکتهای بيمه کپتيو آن دسته از شرکتهايي هستند که به طور مستقيم ،صادر کننده
بيمهنامه برای يك شرکت ،يك سازمان يا موسسات وابسنه به يك گروه ميباشند.
دليل رشد خارقالعاده اينگونه شرکتها را بايد در عدم توانايي موسسات بيمه سنتي در برآورد نيازهای
بيمهای ريسكهای پيچيده و بيمهگذاران بزرگ دانست و سه عامل مهم عدم توانايي موسسات بيمه در ارائه
تامين مناسب ،نبود حق بيمه معقول و انعطافناپذيری آنها در مقابل بيمهگذاران ،دليل اصلي تاسيس شرکتهای
بيمه کپتيو است.
انگيزه اصلي در اين شرکتها دستيابي به مزايای استفاده از تكنيك های کنترل ريسكهای گروهي با
پرداخت حق بيمه بر اساس تجربه خود ،اجتناب از سربارهای بيمهگر مستقيم و کاهش سطح حق بيمه (به دليل
خريد بيمه اتكايي با هزينه کمتر مورد نياز ،توسط شرکت بيمه مستقيم) ميباشد .شرکتهای بيمه کپتيو ،از
مزايای مالي خوبي از قبيل کاهش حجم تشريفات اداری مرتبط برای ثبت شدن به عنوان بيمهگر و امكان مناسب
برای خدمات کمكي از قبيل مديريت سرمايهگذاری ،بانكداری و حسابداری بهرهمند ميباشد.
همانطور که در تعريف بيمه کپتيو اشاره شد کارآمدی مالياتي و کاهش سطح هزينهها و حق بيمهها از
ويژگيهای اساسي بيمههای کپتيو به حساب ميآيد که با تغيير اين شرايط بديهي است که به دليل تغيير ماهيتي
بيمههای کپتيو ،کاهش قابل توجهي در تعداد بيمهگذاران قابل پيشبيني باشد.
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برنامه نرمافزاری ددید ،ریسك را برای دانشآموزان ساده کرده است
گروهي از متخصصين ريسك و بيمه ،نرمافزار جديدی طراحي نمودهاند که دانشآموزان را تشويق مينمايد
تا در محيطي سرگرمکننده و تعاملي ،درباره ريسك بهينهتر فكر کنند .اين نرم افزار رايگان با عنوان «ريسك را
کشف کن!» 0توسط مؤسسه بيمه چارتر ( 2)CIIبا همكاری کارگزار بينالمللي بيمه ،مارش 3و بيمهگر تجاری
ليبرتي اسپشيالتي مارکتس 4طراحي و عرضه شده است .هدف آن کمك به دانشآموزان به منظور درك
صحيحتر ريسكهای مرتبط با فعاليتهای روزمره خود مانند عبور از خيابان يا رفتن به جشنهای موسيقي است
و اينكه اهميت يك برنامهريزی دقيق در اين زمينه را بياموزند.
جيمز هابرد ،5مدير گروه استعداديابي شرکت مارش در اين رابطه اظهار داشت« :بخش بيمه نيازمند افراد
باهوش و نوآور است تا با نيازهای متغيير بازار همگام حرکت نمايد».
کاسپر بارتينگتون ،2مدير ارتباطات آموزشي مؤسسه بيمه چارتر در اين ارتباط تشريح کرد« :ما ميخواستيم
تا جهان بيمه را با روش سرگرمي و تعاملي – چيزی که نوجوانان و جوانان بتوانند با آن ارتباط برقرار نمايند،
معرفي کنيم .با استفاده از سناريوهای زندگي واقعي ،هدف ما از ساخت اين نرمافزار ،آموزش نوجوانان در رابطه
با چگونگي سنجش ،طراحي و شناسايي ريسك بوده است .اين نرمافزار نشان ميدهد که چگونه رويدادهای به
دور از انتظار ،مي تواند اثرات مخربي بر زندگي بگذارند و چرا ما نياز داريم تا آنها را لحاظ کنيم و برای آنها
طراحي کنيم».
برای مشاهده وبسايت اين نرمافزار و دانلود رايگان آن ،اینجا را کليك کنيد.
برای دسترسي به منبع اين خبر ،اینجا را کليك کنيد.
منبع :اجوکيشن تكنولوژی ،اکتبر 2102
نكته:
بيمه حوادث تحصيلي يكي از انواع بيمه های اشخاص است که براساس توافقنامهای بين وزارت آموزش و
پرورش ،اداره کل تعاون و تامين اجتماعي و مديريت بيمههای اشخاص تنظيم شده است .انجام دادن چنين کاری
با توجه به حوادث و سوانح پيشبيني نشده مختلفي که دانشآموزان را تهديد ميکند ،امری بسيار ضروری به
نظر ميرسد .اين بيمه نحوه بيمه حوادث و درمان کليه دانش آموزان و کارکنان اداری و آموزش ،مربيان طرح
کار ،هنرجويان هنرستانها ،دانشجويان و دانش آموزان مدارس استثنايي ،مراکز تربيت معلم و آموزشكدههای فني
1. Discover Risk
2. Chartered Insurance institute
3. Marsh
4. Liberty Specialty Markets
5. James Hubbard
6. Casper Barrington
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و حرفه ای و نوباوگان مهدکودکها و پرسنل آن و سواد آموزان و کارکنان نهضت سوادآموزی و افراد تحت
تكفل کليه کارکنان شامل همسر و فرزندان غير دانش آموز باالتر از4ماه و کمتر از  25سال کارکنان ذکور و
فرزندان غيردانش آموز باالتر از4ماه و کمتر از 25سال کارکنان خانم در طول سال تحصيلي اعالم ميگردد.

در اين بيمهنامه به منظور اعالم خسارت به محض وقوع حوادث ،مدرسه يا اداره آموزش و پرورش شهر يا
منطقه محل سكونت دانشآموز موظف است ضمن تكميل فرم اعالم خسارت مراتب را در اسرع وقت کتباً به
اطالع بيمهگر برساند .با توجه به شرايط مندرج در بيمه نامه ممكن است خطرات در يكي از سطوح ذيل مورد
پوشش قرار گيرد :
 پوشش اصلي:

 .0غرامت فوت و نقص عضو ناشي از حادثه
 .2غرامت روزانه بستری در بيمارستان
 .3غرامت روزانه عمومي (فقط برای مشاغل آزاد)
 .4هزينه پزشكي ناشي از حادثه


پوشش اختياری:

 .0خطرات زلزله
 .2خطرات آتشفشان.
هر بيمه شده مي تواند دو نوع درخواست بيمه نامه داشته باشد .

 .0غرامت فوت و نقص عضو
 .2غرامت فوت و نقص عضو به همراه هزينه پزشكي
نكته مهم در بيمه نامه های حوادث آن است که سرمايه هزينه پزشكي نمي تواند از  01%سرمايه فوت و نقص
عضو بيشتر باشد.

کاهش بيشينه نرخ ضمانت بيمه زندگي تا  5درصد از یك ژانویه 2103
سازمان نظارت بر بازار مالي اتريش ،نرخ بيشينه ضمانت بيمه زندگي در قراردادهای جديدی که از  0ژانويه
 2107بسته ميشود را از  0/1درصد به  1/5درصد کاهش داد .اين تغييرات در راستای اصالح «تنظيم و مقررات
بيشينه نرخ بهره برای تعهدات بيمهای» ( )VU-HZVانجام ميپذيرد که اخيراً ،در مجله گزت ال فدرال 0نيز به
چاپ رسيد .آخرين کاهش نرخ بهره بيشينه ضمانت در  0ژانويه  2102اجرا شد که از  0/5درصد به  0/1درصد
1. Federal Law Gazette
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رسيد .اين تغيير به علت روند ماندگار نرخ پايين بهره ،رخ داده است .در جوالی  ،2102متوسط بازده اوراق
قرضه دولتي با مقادير معوق ( 0)UDRBکه استاندارد نرخ بهره ضمانت است برای اولين بار منفي شد .سازمان
نظارت بر بازار مالي نرخ بيشينه ضمانت را بر اساس متوسط  UDRBطي ده سال تعيين مينمايد البته با يك
اصالح  41درصدی .اين سنجش به منظور حصول اطمينان از اينكه مزايای ضمانتشده در قراردادهای بيمه قادر
باشند در مدت طوالني به انجام برسند.
نرخ کمينه بهره ضمانت تنها به پسانداز حقبيمه زندگي اطالق ميگردد يعني حقبيمه پرداختي بدون
ماليات ،سهم ريسك و هزينه ها .بنابراين ،بر تسهيم سود اثری نميگذارد.
برای دسترسي به منبع اين خبر ،اینجا را کليك کنيد.
منبع :سازمان نظارت بيمه اتريش ،سپتامبر 2102
نكته:
در حوزه بيمههای زندگي که عمدتاً تعهدات بلندمدت هستند يكي از چالشهای اصلي اين است که
بيمهگران با در نظر گرفتن شرايط بيثبات اقتصادی ،تمايل به ارائه تضمينهای بلندمدت و فروش بيمهنامههای
بلندمدت با نرخ بهره تضميني ندارند و در صورت فروش پشتوانه اين نوع بيمهنامهها اوراق قرضه بلندمدتي است
که عموما توسط دولتها منتشر ميشود و اين تضمين را به بيمهگران ميدهد که قادر به ايفای تعهدات خود
هستند .بنابراين ،بايد سازوکار نرخ بهره تضميني در کشور اصالح شود زيرا در سازوکار فعلي حتي در
صورتيکه بيمه مرکزی تصميم به تعديل نرخها داشته باشد اين روند به کندی انجام ميشود و شرکتهای بيمه
را در ايفای تعهدات و پاسخگويي به سهامداران با چالش روبرو ميکند .بنابراين ،پيشنهاد ميشود بيمه مرکزی
برای شرکت های بيمه تخصصي عمر ،نرخ ها را شناور کند و در مقابل نقش نظارتي خود را تقويت نمايد و در
صورتي که شرکت سود بااليي کسب نمايد بايد بين بيمهگذاران تقسيم کند و سود مشارکت دهد.

1. Government bond yield weighted by outstanding amounts
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