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بيمه غيرزندگي ايران ،روندهای کليدی و فرصتها تا سال 9102
موسسه تايمتريك ،0گزارش بيمه غيرزندگي ايران را تا سال  9102به چاپ رساند.
مفاد ذيل در گزارش تايمتريك آمده است:
 پيشبيني جزئي از بخش بيمه غيرزندگي ايران بر اساس نوع محصول؛ مروری جامع از اقتصاد و جمعيت ايران؛ مقايسه صنعت بيمه ايران با کشورهای منطقه؛ تحليل جزئي از خطرات طبيعي و اثرات آن بر صنعت بيمه ايران؛ جزئيات فضای رقابتي در بخش بيمه زندگي در ايران؛ جزئيات نظام مقررات تنظيمي در صنعت بيمه ايران.در اين گزارش شاخصهای عملكرد 9مانند حقبيمه صادره ،خسارات واقعشده ،3نسبت خسارت ،4کارمزدها 5و
مخارج ،6نسبت مرکب ،7کل داراييها ،8کل درآمد سرمايهگذاری و سهم نگهداری ريسك  2طي دوره مورد
بررسي يعني  9104 – 9101و دوره پيشبيني  9102 – 9104ارائه شده است.
اطالعات مهم
 در سال  ،9104ضريب نفوذ بيمه غيرزندگي در ايران  0/3درصد تخمين زده شده است و پيشبيني ميشود تاسال  9102اين رقم به  0/6درصد برسد.
 بيمه اتومبيل که بزرگترين بخش بيمه غيرزندگي ايران را تشكيل ميدهد 78/0 ،درصد از حق بيمه ناخالصصادره در سال  9104را به خود اختصاص داده است.
 رشد و توسعه در صنعت ساخت و ساز ،0تقاضا برای بيمه اموال در ايران را طي دوره مورد بررسي ،تأييدمينمايد.
0. Timetric
9. Performance indicator
3. Incurred loss
4. Loss ratio
5. Commission
6. Expense
7. Combined ratio
8. Total assets
2. Retention
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 بيمه حمل و نقل باالترين سهم بخش را در سال  9104با  49/3درصد از حق بيمه ناخالص صادره به خوداختصاص داده است و بيمه کشتيراني با  30/3درصد و بيمه هواپيمايي با  96/5درصد در ردههای بعدی قرار
ميگيرند.
 بازاريابي مستقيم ،9کانال 3عمده در طي دوره مورد بررسي بوده است .بيمه و بانك طي دوره مورد بررسي بهدليل اعتبار باال ،دسترسي به مشتری ،دسترسي به بانكها به ويژه در روستاها ،بسيار رشد داشته است.
برای دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را کليك کنيد .اطالعات تكميلي بخش از منبع ياد شده قابل خريداری
است.
منبع :تايمتريك ،مارس 9106
نکته:
نرخ ضريب نفوذ بيمه از مهمترين شاخصهايي است که برای ارزيابي عملكرد صنعت بيمه يك کشور استفاده
ميشود و اين ضريب همچنين معياری برای مقايسه عملكرد صنعت بيمه در بين کشورهای مختلف ميباشد.
قابل توجه است که با رفع تحريمهای بيمهای و ورود شرکتهای بيمه خارجي به کشور؛ ميتوان انتظار داشت
که صنعت بيمه از وضعيت بهتری در طي ساليان آتي برخوردار شود و همكاریها با شرکتهای بيمه خارجي با
توجه به نيازهای صنعت بيمه ميتواند در بخشهای اتكايي ،ايجاد شعبه و نمايندگي ،خريد سهام شرکتهای
بيمه ايراني و سرمايهگذاری مشترك باشد.
ورود شرکت های بيمه خارجي ،آثار مثبتي را بر صنعت بيمه خواهد داشت که از جمله آنها نوآوری ،استفاده از
تجربيات شرکتهای خارجي در حوزههای مختلف و افزايش رقابت از آثار حضور آنها در صنعت بيمه
ميباشند.
در ميان رشتههای بيمهای ،رشته بيمه اتومبيل رتبه اول را در صنعت بيمه به لحاظ حجم حق بيمهها و حجم
خسارتها داشته که اين امر نشاندهنده عدم گسترش فرهنگ بيمه در ايران ميباشد و با توجه به پايينبودن سهم
بيمههای زندگي ،تمرکز بر اين رشته در تعامل با شرکتهای بيمه خارجي حائز اهميت ميباشد که توجه به
روشهای بازاريابي و طراحي محصوالت متناسب با نياز بيمهگذاران ايراني مهم بوده و باعث رشد سريعتر
ضريب نفوذ ميگردد.

0. Construction industry
9. Direct marketing
3. Channel
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بيمه سالمت و حوادث شخصي ايران ،روندها و فرصتهای کليدی تا سال
9102
موسسه بين المللي تايمتريك ،گزارش روندها و فرصتهای کليدی تا سال  9102را که شامل تحليل عميق از
بازار ،اطالعات و پيشبينيهای اين شرکت از بخش بيمه سالمت و حوادث شخصي است را به چاپ رساند.
در اين گزارش ميخوانيم:
 پيش بيني رشد بخش بيمه سالمت و حوادث شخصي ايران بر اساس نوع بيمه؛ روندها ،عوامل و چالشهای اصلي بخش بيمه سالمت و حوادث شخصي؛ مروری جامع بر اقتصاد و جمعيت ايران؛ کانالهای مختلف توزيع در بخش بيمه سالمت و حوادث شخصي ايران؛ جزئيات تنظيم مقررات مربوط به صنعت بيمه ايران؛ در اين گزارش شاخصهای عملكرد مانند حقبيمه صادره ،خسارات واقع شده ،نسبت خسارت ،کارمزدها ومخارج ،نسبت مرکب ،کل داراييها ،کل درآمد سرمايهگذاری و حفظ سرمايه طي دوره مورد بررسي يعني
 9104 – 9101و دوره پيشبيني  9102 – 9104ارائه شده است.
در اين گزارش عالوه بر بررسي جزئي پيشبيني های بازار از بخش بيمه سالمت و حوادث شخصي ايران تا سال
 9102آمده است ،پرتفوی باالترين شرکتهای بيمه در اين بخش به همراه مقررات تنظيمي کليدی ارائه شده
است.
اطالعات مهم
 بخش بيمه سالمت و حوادث شخصي ايران دومين بخش صنعت بيمه در سال  9104بوده است که سهم 90درصدی از بازار را به خود اختصاص داده است.
 نرخ ضريب نفوذ بيمه بر حسب حق بيمه صادره مستقيم 0به عنوان درصدی از توليد ناخالص ملي از 1/92درصد در سال  9101به  1/41درصد در سال  9104رسيد.
 افزايش جمعيت کشور و نيز افزايش شهرنشيني ،رشد بيمه سالمت و حوادث شخصي ايران را سبب شدهاست.
 -شرکتهای بيمه در ايران بر برگزاری برنامه های آموزشي برای نمايندگيها و کارمندانشان تمرکز دارند.

0. Direct written premium
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 دولت ايران به منظور بهبود خدمات درماني ناکافي دست به چندين مورد اقدام جديد زده است مانند تأسيسخانههای بهداشت در مناطق روستايي و توسعه نظام اطالعات سالمت يكپارچه.
برای دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را کليك کنيد .اطالعات تكميلي بخش از منبع ياد شده قابل خريداری
است.
منبع :تايمتريك ،مارس 9106
نکته:
صنعت بيمه کشور طي سالهای اخير با ايجاد و توسعه بيمههای درمان و حوادث شخصي درصدد کمك به
پوشش کمي و کيفي حداکثری سالمت جامعه برآمده است.کشور ايران جهت پوشش سالمت افراد از يك نظام
تامين اجتماعي بهره مي گيرد و بسياری از خدمات پايه در اين بخش ارايه مي گردد .پس از ارايه بيمه درمان (در
شرکت های بيمه بازرگاني) در سالهای ابتدايي دهه  81خورشيدی استقبال خوبي از اين بيمه نامهها گرديده و
امروزه تعداد بسيار زيادی از افراد برای کاهش عدم قطعيت موجود در خصوص آينده سالمتي خود تحت
پوشش اين بيمهنامهها قرار گرفتهاند .از همين رو آينده روشني پيش روی صنعت بيمه بازرگاني قرار گرفته و
شرکت های بيمه بازرگاني در کشور برآنند تا با افزايش کميت و کيفيت پوشش ،خدمات گستردهتری را در
سطوح مختلف نظام سالمت و جامعه ارايه دهند.

ناظر بيمه انگلستان به تالش بيمهگران برای کاهش سرمايه ،مردد است
يكي از مقامات ناظر بلندمرتبه انگلستان اظهار داشت که ناظران ،با دقت فرمهای ثبتنام بيمهگران را بررسي
مينمايند تا ميزان سرمايهای که آنان تحت نظام جديد تنظيمي حفظ مينمايند را اصالح نمايند و از هر نوع خطا
در روند ثبتنام که سبب کاهش سرمايه الزامي شود ،اطمينان حاصل خواهد نمود.
رباني چادهری ،0متخصص قانون بيمه در اين زمينه اظهار ميدارد« :بسيار جالب است که نظرات [بولي ،ناظر
سازمان تنظيم احتياطي انگلستان] در ارتباط با چگونگي استفاده يا تصميمگيری شرکتها در استفاده از ساختار
توانگری مالي 9که گاه به منظور فريب [ناظران] نسبت به حفظ سطوح باالی سرمايه است با سطح تحمل سازمان
تنظيم احتياطي انگلستان ،9سازگار است».

0. Rabbani Choudhury
)9. PRA (Prudential Regulation Authority
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بولي 0اظهار ميدارد که« :يكي از ريسكهايي که يك نظام احتياطي به شرکتها اجازه دهد تا مبلغ سرمايه
الزامي 9خود را خود محاسبه نمايند آنست که اين نظام طي زمان فريب خواهد خورد ...ما نياز داريم تا بدانيم که
فشار رقابتي که ابزارهای آن به حال خود رها شده است ،ميتواند به طور ثابت و مصمم ،فشاری رو به پايين بر
تشكيل سرمايه  3ايجاد نمايد .بر اين اساس ،ما روندها و تدوين الگوی تبديل سرمايه بيمهگران را با دقت و از
نزديك نظارت مينماييم تا در برابر هر نوع انحراف مشخص اقدام و پيشگيری نماييم».
نهاد ناظر انگلستان انتظار دارد در سال جاری ،موج دوم ثبت نام برای استفاده از مدلهای داخلي  4اتفاق بيفتد.
انگلستان  411شرکت بيمه خردهفروش 5و عمدهفروش 6دارد که بسياری از آنها از الگوی استاندارد برای محاسبه
سرمايه الزامي خود استفاده مينمايند.
توانگری مالي9ملزومات مديريت ريسك وسيعتری پيش روی بيمهگران اروپايي قرار داده است .اين ملزومات
برای شرکت هاست تا سرمايه کافي برای پوشش تمامي تعهدات بيمه و بيمه اتكائي آتي مورد انتظار خود را
حفظ نمايند .بولي اظهار داشت که رويكرد سازمان تنظيم احتياطي انگلستان به تنظيم بيمه تحت مقررات جديد
تغيير ننموده است و ناظر با انتشار نسخه بروزرساني شده رويكرد نظارت بر بيمه در سال  ،9106اين مطلب را
نشان خواهد داد .رويكرد پيشين اين سازمان تنظيمکننده را از اين آدرس قابل دسترس است.
بولي در ادامه سخنراني طوالني خود در يك کنفرانس که شرکت بيمه زندگي ILAGايالج برگزار کرده بود،
افزود« :ما شناسايي کردهايم که طرح فعلي کرانه ريسك يا حاشيه ريسك 7به صورت حادی نسبت به شرايط نرخ
بهره حساس است .اما با اين وجود ما شرکتها را از نزديك نظارت مينماييم تا فعاليت آنها در بازار تنها به
داليلي غير از انتقال ريسك 8قانونمند نباشد».
رباني چادهری اظهار ميدارد که نظرات بولي با آنچه بيمه اتكائي برای اهداف سازمان تنظيم احتياطي انگلستان
ارائه ميدهد يعني تأمين پوشش بيمهگزار ،ناسازگار است« .بيمه اتكائي همواره روشي سنتي برای انتقال ريسك

0. Bulley
9. Capital requirement
3. Capitalization
4. Internal modeling
5. Retail
6. Wholesale
7. Risk margin
8. Risk transfer
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خسارت بوده است و در صورتي که محصولش اين باشد که الزامات سرمايه کاهش يافته است ،بنابراين نبايد به
عنوان يك قضاوت تنظيمي محسوب شود».
برای دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را کليك کنيد.
منبع :اوت آو ال ،فوريه 9106
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نکته:
پس از اجرايي شدن استاندارد توانگری مالي 9از ابتدای سال  9106در کشورهای عضو اتحاديه اروپا يكي از
مهمترين دغدغههايي که همواره نهادهای ناظر با آن روبرو بودهاند آزاد بودن شرکتها در محاسبه سطح
توانگری و الزامات سرمايه توانگری است که اين امر موجب اعمال انحرافات احتمالي از سوی شرکتهای بيمه
خواهد شد .لذا نهادهای ناظر عليالخصوص نهاد ناظر انگلستان با ارائه راهکارهايي در صدد جلوگيری از بروز
اين چنين انحرافاتي هستند .نكته قابل ذکر اين است که نهاد ناظر بيمه در ايران نيز در اين راستا بايد سازوکارهای
به کار گرفته شده در ديگر کشورها را مورد بررسي دقيق قرار دهد و همزمان با اصالح ساختار نظارتي خود با
الگوبرداری صحيح از ديگر کشورها انحرافات از قوانين را به حداقل برسانند.

برنامه جهاني فِرما (( )FERMAفدراسيون انجمنهای مديريت ريسك اروپا)

0

برای تبعيت از قانون
فدراسيون انجمنهای مديريت ريسك اروپا برنامه تبليغي خود را برای يافتن راهحلي برای تبعيت از قانون به اجرا
گذاشته است .در ماههای اخير ،اين فدراسيون به موفقيتهايي در زمينه ايجاد يك هماهنگي و اتحاد برای رفع
اين مسئله و نيز به بررسي پيچيدگي مقررات بيمه با تنظيمکنندگان پرداخته است.
تفاوتهای موجود در قوانين بيمه کشورها بر هزينهها و پيچيدگي در برنامههای بيمه جهاني شرکتهای
چندمليتي اثر سوء گذاشته است و تبعيت از قانون را مشكل و گاه غيرممكن نموده است.
هماکنون ،برنامه تبليغي فِرما از ديگر انجمنهای مديريت ريسك حمايت دريافت مينمايد – به عنوان مثال
انجمن مديريت ريسك و بيمه ( 9)RIMSدر اياالت متحده و انجمن مديريت ريسك و بيمه پان آسيا
(.3)PARIMA
برای دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را کليك کنيد.
منبع :کامرشال ريسك يوروپ ،فوريه 9106
نکته:
ماهيت بيمه به عنوان يك کسب و کار بيمهای ايجاب ميکند که ناظرين و مقررات گذاران اين صنعت،
هماهنگي و همكاری نزديكي باهم داشته باشند تا بتوانند به اهداف نظارتي و مقرراتي خود برسند .به عنوان مثال
)0. FERMA (Federation of European Risk Management Associations
9. Risk and Insurance Management Society
3. Pan-Asia Risk and Insurance Management Association
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در بيمههايي مانند بيمههای باربری دريايي ،ممكن است خسارتي در محلي اتفاق بيافتد که ارزياب بيمهگر يا
ارزياب خسارت مستقل مربوط به کشور بيمهگر به آنجا دسترسي نداشته باشد .در اين صورت جهت تكميل
گزارش خسارت نياز به ارزياباني است که مجوز فعاليت خود را از کشور ديگری دريافت کردهاند .چنين
فرايندهايي الزام به ايجاد رويههای معتبر جهاني و هماهنگي نهادهای ناظر با يكديگر را به همراه دارد.

پيشبيني مارش :سالي نرم در منطقه اِمي (اروپا ،خاورميانه ،آفريقا)

0

بر اساس پيشبيني مارش ،9نرخ بيمههای تجاری همچنان در وضعيت مطلوب باقي خواهد ماند.
بر پايه گزارش کارگزاری مارش ،ظرفيت در بسياری از بازارهای منطقه امي (اروپا ،خاورميانه ،آفريقا) بسيار باال
باقي خواهد ماند و بيمهگران در رقابت تنگاتنگي قرار خواهند گرفت.
سازمانهايي که پرتفوهای جذاب و سوابق پرداخت خسارت مطلوبي دارند ،از شرايط مناسبتری در بازار بهره
خواهند برد .در عين حال ،اين کارگزار اظهار ميدارد که درآمدهای اخير اعالم شده ،تغييرات مديريتي
باالدستي و پذيرهنويسي مجدد در برخي شرکتهای بيمه به نظارت نزديك از طريق مديران بيمه نياز دارد.
برای دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را کليك کنيد.
منبع :کامرشال ريسك يوروپ ،فوريه 9106
نکته:
در بازار بهشدت رقابتي امروزه ،از مهمترين عواملي که باعث سربلندشدن شرکتهای بيمه از اين رقابت خواهد
شد برخورداری از پرتفوی متنوع و جذاب و از همه مهمتر برخورداری از سابقه پرداخت خسارت مطلوب است.
مديران شرکتهای بيمه در ايران همچون ديگر کشورها در اين مسير نقش تعيينکنندهای دارند و بايد با نظارت
مستمر و صحيح خود به اين مهم جامه عمل بپوشانند.

)0. EMEA (Europe, Middle East, and Africa
9. Marsh
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