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 .1دو بیمهگر محلی ایرانی  03درصد از خسارت تانکرهای نفتی را میپردازند
کشایرانکهدرهفتههایگذشتهدرسواحلشرقی


هایتانکرنفت

درصدازهزینه
بیمهگرانایرانی03،

چین،دچارسانحهشدراپرداختمینمایندومابقیهزینهآنتوسطیکشرکتنروژیپوششداده

شدهاست.
بهگزارشایشاانشورریویوبهنقلازفایننشالتریبیون،شرکتبیمهنروژیمسئولپوشش 73درصداز

کشاستوشرکتهایبیمهداخلییعنیالبرزوملت،بهترتیب23و13درصداز


تانکرنفت
خسارت

آنراخواهندپرداخت.
دکتر همتی ،رئیس بیمه مرکزی ج.ا .ایران در این زمینه اعالم کرد که نیمی از سهم ریسکهای
شرکتهایایرانتوسطبیمهمرکزی،اتکائیشدهاست.

میشدوارزشیبه
اینتانکرباعنوانسانچی،توسطشرکتملینفتکشایرانمدیریت  

ویافزود:
مبلغ02میلیوندالرداشت.
جنوبیحملمیکرد

ایننفتکش 106،هزارتنمیعاناتگازیازجزیرهخارکایرانبهدایسانکره 

کهبایککشتیچینیباعنوانسیافکریستال،برخوردنمود.

میکردهوخریدارآنرا
دکترهمتیهمچنیناظهارداشت«:اینتانکرمیعاناتگازیبسیارسبکحمل 
روی عرشه دریافت نموده بود ».وی همچنین تصریح کرد :مسئولیت پوشش بیمه فوت و نقص عضو
کلوپبینالمللیاست.

خدمهکشتیوهمچنینآلودگیاحتمالیدریابا P&I
،اعالمکردکهبیمهگرانبایدخسارتیبالغبر

مدیرفنیبیمهالبرز،احمدصفارزادهدرگفتگوباIBENA
02میلیوندالربپردازند.
ویافزود«:کلخسارتیکهمابایدبپردازیم6/4،میلیوندالراستوسهمبیمهملتاز0/2میلیوندالر
میلیوندالرتوسطشرکتهایبیمهخارجیتأمینخواهدشد».

فراترنخواهدرفتومابقی22/4
رویترز به نقل از برخی منابع اعالم کرده است با توجه به عدم تمایل برخی بانکهای خارجی برای
تجارتبا ایران،ممکن استپرداختهای غرامتناشی از اینحادثهبا مشکالتیروبروشود .دولت
،همچنانبرخیتحریمهایمالیرا

ایاالتمتحدهباوجودبرداشتهشدنکاملتحریمهادرسال2316

برایایرانحفظواضافهنمودهاست.
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:ایشااینشورنسریویو،ژانویه2312
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نکته:
یهاهستندکهوظیفهاصللیآنهلا
کلوبهایدریایی همانمؤسساتمتقابلحمایتوغرامتمالکانکشت 

حمایتوپرداختانواعخساراتاست.خساراتیهمچونخساراتمربلو بلهمسلئولیتمالکلانعضلو
کلوبدرقبالاشخاصثالث،محیطزیسلتدریلایی،تاسیسلاتبنلدریوپرداخلتهزینلههلایغراملت
مرگ،نقصعضووازکارافتادگیوبیماریدریلانوردان،جبلرانغراملتمسلئولیتتصلادم،خسلارات
ثالثوهمچنینغرامتناشیازجریمههایدریایی.اینکلوبهلادارای

واردهبرمحموالتوشناورهای
یتوانندباپرداختمبالغیتحتعنوانحقورود،بلهعضلویت
یهام 
ویژگیتعاونیهستندومالکانکشت 
تهاییکدیگردرزمانوقوعحوادثدریاییدرقبالاشلخاصثاللث،
آنهادرآمدهوبهپوششمسوولی 
بهصورتمتقابلاقدامکنند.
در واقع ،استراتژی به کار رفته برای مقابله با تحریم پوشش های  ،P&Iدر ابتدا ارایه پوشش بیمه ای
مربوطهتوسطشرکتبیمهمعلموتوزیعریسکآندرسراسرکشورازطریقاتکایینزدبیمهمرکزیو
همچنینسایربیمهگرانداخلیبود.باتحریمبیمهمعلمتوسطوزارتخزانهداریآمریکادرسال،1029
ارایهاینپوششتوسطبیمهمعلمعمالمحدودشد.
پس از تحریم شرکت بیمهمعلم ،به ترتیب دو شرکت «بیمه متقابل کیش» و «بیمه متقابل اطمینان متحد
کشتیها خصوصا در رشته  P&Iرا بر

بیمهای 
قشم» به نام مالکین شناورها تشکیل شده و ارایه پوشش  
عهده گرفتند.با الگوبرداری از این واقعیت که در دنیا بیمههای  P&Iتوسط کلوبهای بیمهای متعلق به
صاحبان کشتیها ارایه میشود ،این دو شرکت نیز به صورت شرکت بیمه متقابل و با مالکیت عمده
مالکینشناورهاتشکیلشد.شرکتبیمهمتقابلکیشباپشتیبانیشرکتملینفتکشایران()NITCدر
اواسطمرداد1093تاسیسشد.

 .2بزرگترین بیمهگر ایرانی درصدد تفکیک عملیاتهای بیمه زندگی و
غیرزندگی است
شرکت بیمه ایران ( ،)IICبزرگترین شرکت بیمه دولتی در ایران ،به زودی عملیات مربو به بیمه
انشورنسریویو،اینبرنامههمزمانبافروشسهام

خاص زندگیراآغازخواهد نمود .بهگزارش ایشا
هایدولتیصورتمیپذیرد.


دیگرشرکت
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اندراینزمینهاظهارمیدارد«:درراستایتأکیدبیمه

محمدزاهدنیا،مدیرادارهامورفنیشرکتبیمهایر
مرکزیایران()CIIوشورایعالیبیمه،شرکتبیمهایراندرنظرداردتابهطورکاملپرتفویبیمه
باکارکردهایمستقلومنحصربهفردازلحاظفنی،مالی

زندگیراتفکیکنمایدواینبرنامهجدیدرا[
باسرمایهگذاریصحیحبهانجامرساند».

آوریاطالعاتودیگرحوزهها]

وسرمایهگذاری،ف 
ن

ریویووبهنقلازفایننشالتریبیون،طرحهایینیزوجودداردتاشبکهفروشاین


انشورنس

بهگزارشایشا
شرکت گسترش پیدا کند .عالوه بر  9332نماینده حقیقی و  005نماینده حقوقی 723 ،نماینده بیمه
نامههای شرکت بیمه ایران را به فروش میرسانند «و طبق دستور ،تعداد نمایندگان بیمه
زندگی ،بیمه 
زندگیتاسهبرابرظرفیتفعلیافزایشخواهدیافت».
ناظر صنعت -بیمه مرکزی ج.ا .ایران -در تالش است تا بیمه زندگی را در کشور توسعه دهد .این
سازمان ،پروانه صدور بیمه عمومی را متوقف و بیمهگران را تشویق به جداسازی کسب و کار بیمه
هماکنون،بیمهزندگی 12درصدازکلبازاربیمهایرانرا
زندگیدرواحدهایجداگانهنمودهاست .
دربرمیگیرد.

،شرکتبیمهزندگیخاورمیانه،عملیاتهایخودرابهعنوانتنهاشرکتبیمهزندگی

درفوریه2317
مستقلآغازنمود.
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:ایشاانشورنسریویو،ژانویه2312
نکته:
هایبیمهآمارارائهشدهسال 1095صلنعتبیمله


هایمالیشرکت

راساسعملکردمنتشرشدهدرصورت
ب
اسهمرشتهبیمه هایزندگیازکللپرتفلویصلنعتبیملهرشلدیتقریبلالمعلادل

توسطبیمهمرکزیج.ا.
درصدداشتهواینمسیررشدمیتواندنویدبخشاینباشدکهدرسالهاینهچنلداندوربعلدازرشلته

10
بهطلور
اتومبیلدرجایگاهدومپرتفویصنعتقرارخواهدگرفت.بههمیندلیلمدتیاستکهنهادناظر 
جدیبهدنبالتفکیکحسابهایبیمههایزندگیازغیرزندگیدرشرکتهایبیمهاست.درصورتی
یتفکیکشوندومنابعاینبیمهنامههلا 

هادرصورتهایمال


هایعمرازسایررشته

هایرشته

کهحساب
درسایراملوربیملهایشلرکت(خسلارتوهزینلههلایجلاری)هزینلهنشلود،درایلنصلورتشلفافیت
هایبیمهخواهدشدوشرکتهلایبیملهملیتواننلد


گذارانبهشرکت

هایمالیسبباعتمادبیمه

صورت
هایمالیسالیانهبرایبیمهگذارانخودکنند.همچنینمیلزاناندوختلهبیملهگلذاران


اقدامبهتهیهگزارش
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هایمزبورممکنبودهوشرکتدرزمانبازخریدبیمهنامههایعملر


مشخصخواهدبودوکنترلحساب
تحتفشارقرارنخواهندگرفت،ازسویدیگرتوانمندیشرکتباسلرمایهگلذاریاندوختلههلایبیمله
صورتهایمالیافزایشخواهدیافت.

نامههایعمروافشایآندر


 .0گزارش خبری :بازار بیمه و بیمه اتکائی جهان ،وخیمترین سال خود را پشتسر گذاشت
مجموعهای از حوادث طبیعی فاجعهبار در سال گذشته میالدی ،صنعت بیمه را با  105میلیارد دالر

خسارتمواجهنمودکهاینرقم،باالترینمیزانخسارتثبتشدهدرجهانطیچندسالاخیربوده
است.
اینمطلبرامونیخریدرگزارشجدیدخوداعالمکردوافزود:بخشاعظمیازاینمسئلهمربو به

طوفان ها هاروی ،ایرما و ماریا است که در نیمه دوم سال گذشته ،ایاالت متحده را درنوردیدند .در

بهکلاینخسارتهاافزود.

عینحال،زلزلهشدیدینیزدرمکزیک

بارطبیعی،خسارتهایاقتصادیبالغبر


انبنفیلد،حوادثفاجعه
ای 
او
هایپیشبینیاثر 1


براساستخمین
خسارتهای تحت پوشش بیمه بازار

 023میلیارد دالر در سال  2317در جهان بر جای گذاشت .
کهاینرقمبیسابقه،درسومینسالپیاپی

خصوصیوطرحهایدولتیدرحدود 122میلیارددالربود 

محسوبمیشود(نمودار.)1نسبتجبرانبیمه432درصدی،حاکیازکمبودبیمه

پساز2335و2311
دربازارهایپیشرفتهاست.
نمودار  :1خسارتهای تحت پوشش بر اساس سال و نوع خطر و خسارت



1. Impact Forcasting
2. Recovery ratio
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خسارتهایتحتپوششدرسال،2317تقریبالسهبرابرمتوسطدهسال(مبتنیبرتورم)49میلیارددالربوده

حادثهطیدههگذشته،بیسابقهاست.

حادثهفاجعهباربهوقوعپیوستکهبامتوسط635

استکهطی719
1
حوادثطبیعیفاجعهبارسال

ریاظهارمیدارد«:


،یکیازاعضایهیئتمدیرهمونیخ
تورستینجورک

دهدکهتاچهحدبیمهدرجذبخسارتهایمالیدرصورتظهورایننوعحوادث،


جارینشانمی
اهمیتدارد».
میدهد
روداریم ،


آگهیراازآنچهدرپیش

باربهمااینپیش

برایبنده،برخیحوادثفاجعه
ویافزود«:
زیراحتیاگرهرحادثهبهتنهاییومستقیمالباتغییراتآبوهواییارتباطینداشتهباشد،متخصصینما
بینیمیکنندکهحوادثآبوهواییشدیددرآیندهبیشتراتفاقخواهدافتاد».


پیش
هانامعلوماست،زیرابسیاریازارائهکنندگانظرفیتاتکائی،به


اتکائیازاینخسارت

میزانسهمبیمه
ما،مشخصاستکهبیمهگرانسنتی،نسبتبهسال،2335سرمایه

صورتجداگانه،بیمهنیزمیفروشند.ا

گرانپایه،نگهداشتهشدهوبیشترریسک


اندوریسکبیشتریتوسطبیمه

کافیبرایاینحوادثداشته
درنتیجه،خسارتهایسال،2317بدونجبران

حوادثفاجعهباربهبازارهایسرمایهسرازیرشدهاست.

ظرفیتبیمهاتکائی،جذبشدند.
هاباشمولمواردغیربیمهشده،به003میلیارددالربرسدکهباالترینرقمپس


رود،کلخسارت

انتظارمی
ازخسارتهای054میلیارددالریدرسال2311باشدکهبراثرزلزلهتوهوکوژاپنثبتشد.

درصدازخسارتهارابهخوداختصاصدادکهبامتوسطبلندمدت02

درسالگذشته،ایاالتمتحده 53
درصد،قابلمقایسهاستودرفصلطوفانها،خسارتیبالغبر215میلیارددالررابهثبترساند(نمودار.)2

نمودار  :2خسارتهای تحت پوشش بر اساس منطقه


1. Torsten Jeworrek
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این تحلیل همچنین خاطرنشان میکند که تنها  41درصد از خسارتها در سال  2317دارای پوشش
1
ری،دربارهآناظهارمیدارد


،مدیردفترآمریکاییشرکتمونیخ
ایبودهاندکهتونیکوکزینسکی


بیمه

کهاینمسئله،برفاصلهمستمربیمهکهحتیدربازارهایبسیارتوسعهیافتهایمانندآمریکاوجوددارد،

تأکید میکند .وی میافزاید« :تجربه و تخصص صنعت در ریسک  ،قدرت سرمایه و زیرساختهای
حلهایمنطقیبسیارحائزاهمیتاست».
راه 
مدیریتخسارت،براییافتن 

اینحوادث،اولینآزمونواقعیبرایبخشسرمایهجایگزینبود(نمودار)0کهبیشاز93میلیارددالر
صندوقهای

ظرفیتدرسال2317داشتهاستکهبا13میلیارددالرآندرسال2335قابلمقایسهاست.
حمایتمیکردندیاخسارتدیده

ایکهازقراردادهایبیمهاتکائیکاماللوثیقهای 2وواگذاری  0


عمده
اماسرمایهگذارانبانشاندادنتمایلبیشتربهسطحداراییکهاکنونبسیار

بودندیامحدودشدهبودند.
جذابدیدهمیشود،بهاینوضعیتپاسخدادند.بنابراین،بخشسرمایهجایگزین،ارزشخودرااثبات

کردوبهعنوانظرفیتیمطمئنبرایبیمهاتکائی،تجربهمطلوبازخودنشانداد.
نمودار  :0تغییر در سرمایه بیمهگران اتکائی جهان (سرمایه سنتی ،سرمایه جایگزین و
سرمایه بیمهگر اتکائی جهانی)


1. Tony Kuczinski
2. Collateralized reinsurance
3. Retrocession
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در این وضعیت ،تمدیدهای ژانویه سال جدید میالدی بسیار دیر اتفاق افتاد اما با رقابت شدید در
هایبیمهاتکائیدررشتههاومناطقمختلفجهانبهدلیلحوادث

بخشهایمختلفآغازشد .
قیمت

اخیر ،افزایش یافت اما انتظار میرود این روند کوتاهمدت باشد ،زیرا هماکنون ،میزان قابل توجهی
سرمایه جدید وارد این بخش میشود و این ممکن است پیامدهای بلندمدتی برای ساختار بازار بیمه
اتکائیدرپیداشتهباشد.
همچنیندرگزارشیازویلیسریباعنوانآبوهواییشدیدوبازاریآرام،1اهموضعیتبازارهای

بیمهوبیمهاتکائیجهانبهشرحذیلعنوانشدهاست:
هایپایینتعدیلشدهریسکرادربسیاریازبازارهاو


بارنرخ

هایناشیازحوادثفاجعه

خسارت

سطوح،متوقفکردهاست.
هایتعدیلشدهریسکدرپرتفوهایبدونخسارترا


تأمینمستمرسرمایه،افزایشگستردهدرنرخ

محدودکردهاست.
قیمتگذاری در حوادث فاجعهبار اموال در جهان و برنامههای ریسک ،شاهد متوسط افزایش


تعدیلشدهازصفردرصدتا7/5درصدباکمیاختالفدراینطیفاست.

برایصنعتمحسوبمیشود.شناخت

تهدیدهایسایبریپیشرفته،عمدهتریننگرانیدرسال 2312


ریسکخاموشسایبریدربازارروبهافزایشاستوبیمهگراناتکائیدرحالارزیابیسطوحتجمیع

بالقوههستند.
 حجممعامالتادغاموتملیک()M&Aدربخشبیمهجهاندرسال2317با49میلیاردبهپایانرسید.
سرمایهگذاران اوراق بهادار بیمهای ( )ILSسرمایه خود را جایگزین کردهاند و به طور مستمر به


هامیپردازند.


هابرایخطراتمتأثرازخسارت
تفاوت 
قیمت

تجارتباافزایشمتوسط
برایدسترسیبهمنابعخبر،اینجا،اینجاواینجاراکلیکنمایید.
انبنفیلدوویلیسری،ژانویه2312

اکچواری،ای 
او

منابع:
نکته:
ریسکهایی هستند که احتمال وقوع یا

بطورکلی بالیای طبیعی و حوادث طبیعی فاجعهبار از جمله
زیانهای زیادی را برای بشر
میباشد و لیکن در صورت تحقق ،شدت خسارت ،
فراوانی وقوع آنها کم 
1. Willis Re 1st View January 2018: Extreme weather — calm market
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میآورند.اگرشدتخسارتموردانتظارزیادوفراوانیموردانتظارکمباشد؛حتمالبایدسهمقابل
به بار 
توجهیازریسکراواگذارکرد.حال اگر ریسک قابلانتقال باشد ،آنگاه این ریسک از طریق تفکیک
و جزء به جزء کردن یا ابزارهای اشتقاقی،واگذاری دارایی یا مسئولیت ،انتشار اوراق بهادار ،بیمه یا بیمه
میشود.
روشهای دیگرمنتقل 

اتکایی و
بیمههای اتکایی را در
درمواجههباچنینریسکهایی،راهکار استفاده از 

شرکتهای بیمه به طور سنتی،

همهگیر بکاهند و نیز بتوانند
ریسکهای 

پیشمیگیرند تا از بحران نجات یابند و از تمرکز زیان این

شرکتهای بیمه اتکایی نیز

سرمایه محدود خود را با این پوشش ،حفظ کنند؛ اما باید توجه داشت که
داراییهایبیمه شده

سرسامآور ارزش

ظرفیت تمرکزریسک و ذخیره سرمایه محدودی دارند و افزایش
شرکتهای بیمه اتکایی نیز ،توانایی پوشش تمام این ریسک را

حادثهخیز ،باعث می شود که

در مناطق
نداشته باشند.
ازاینروروشهای جایگزین انتقال ریسک ،راه حلی است که ریسک را ازبازارهای بیمه به بازارهای

میدهد تا اهداف اقتصادی انتقالریسک ،جهت کاهش شدت و فراوانی خسارات تحقق
سرمایه انتقال 
یابد.

 .4فنآوری ،بیمهگران را به سمت فروش بستهای خدمات سوق میدهد
هابهپوششفعاالنهمشتریانرویآوردهاند،زیرافروش


ومدیریتخسارت
گرانازانفعالدربیمه 


بیمه
ایمحصوالتوخدماتبیمهایبسیارگسترشیافتهاست.


بسته
گزارشساالنهبرونسپاریاطالعات

بیمهگرآینده:
اینمطلبدرگزارشاورستگروپ،1باعنوان« 
آوریدرصنعتبیمهطیدههآتیمیپردازد.


کهبهنقشفن
بیمه»2312ذکرشدهاست
بیمهگران ،رویکردی فعاالنه نسبت به پوشش اتخاذ نمودهاند که در بهرهبرداری آنان از اینترنتاشیاء

هشداردهندههایدودومنوکسیدکربن)،خودرو(میزان

()IoTکاماللنموددارد:برایمثال،رصدمنازل(
سیستمهای

مسافت ،الگوهای رانندگی) ،افراد (نرمش ،الگوهای سبک زندگی) و کسب و کارها (
دیگبخاروآب).


1. Everest Group
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سازیشده» روی آوردهاند برای

کانالهای دیجیتالی نیز بیشتر برای فروش محصوالت «بسیار شخصی

گرممکناستازدادههایردیابجغرافیاییبرایارائهبیمهمسافرتیا


افزارهمراهبیمه

مثال،یکنرم
هواپیماییبهمشتریانیکهدرفرودگاههستند،بهرهببرد.
هاباانتقالهایپرداختیوخرید


بندیبیمه

کندکهمدیرانراهبردیبازار،بهبسته

اینگزارشتأکیدمی
امالک و مستغالت اقبال نشان دادهاند .این نوع بستهبندی بیمه با محصوالت و خدمات ،بیمهگران را
ترمیکند.
هرچهبیشتر،نسبتبهآخرینمشتری،نامرئی 

جیمیت آرورا ،1شرکت و مدیر بخش پژوهش خدمات فنآوری اطالعات در اورست گروپ اظهار
میدارد« :ما از پیش شاهد آن هستیم که بیمهگران به استقبال واقعیت آینده خود رفتهاند .برای مثال،

هایدیجیتالیکوتاهمدتروی


آوریاطالعاتبهطرح

سپاریفن
گرانازطرحهایبلندمدت  
برون


بیمه
آوریهای نوظهور استفاده کنند ،زمان ارائه

آوردهاند .این طرحها به بیمهگران اجازه میدهد تا از فن

محصول بهبازارراکم کنندو تجربهمشتریرا بهبودبخشند .مانیزشاهدافزایشتقاضا برای هوش
مصنوعی ،زنجیره بلوکی ،اینترنت اشیاء و خودکارسازی در قراردادهای آتی برونسپاری فنآوری
اطالعاتدربیمههستیم».
برایدسترسیبهگزارشاورستگروپاینجاراکلیکنمایید.
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:اینتلیجنتاینشورر،ژانویه2312
نکته:
فرداو،فروشبستهایانجامداد.اگر


توانبدونازدسترفتنتمرکزبرمشتریونیازهایمنحصربه

می
هاییکههرمشتریباآنهامواجهاست،بهروز

شرکتیبهطورمداومدربارهنیازها،مشکالتوفرصت

ونیازهایشان،میتوان

باشد،خواهدفهمیدکهچهکسیبههربستهایرومیآورد.باشناختمشتریان 

اطمینان یافت که فروش میتواند هم برای مشتری و هم برای شرکت سودآور باشد .هر چه بستهها
منعطفترباشند،تنوعراهکارهایمنطبقبانیازهاواراضاکنندهانتظاراتمشترینیزبیشترخواهدبود.

فروشبستهایبیشازهمهزمانیمفیدخواهدبودکهدرتولیدمحصول،بحثصرفهبهمقیاسودر

هایحاشیهایایجاد

توزیعآنموضوعصرفهاقتصادیناشیازمحدودهیاوسعت 2مطرحباشد،هزینه
1. Jimit Arora
2. economes of scope
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بسته کم باشد ،هزینههای دسترسی به مشتری باال باشد و مشتریان از نتیجه ساده شدن تصمیم خرید
یبشده،بهرهببرد.
استقبالکردهوازعملکردمشترکخدماتترک 

 .5ایامبست :چشمانداز مثبتی برای بیمههای اشخاص پیشبینی میشود
هایاشخاصداردودرگزارشخودعنوانمیکندکهبا


بینیباثباتیبرایبخشبیمه
بست  ،
پیش
ام 
ای 

،شرکتهاقادرخواهندبودبه

وجودسطحباالیخسارتهایناشیازحوادثفاجعهباردرسال2317
طوراثربخشیپویاییچالشبرانگیزبازاررامدیریتکنند.
هایسهمگین،خشکسالیهایسخت


،بهدلیلطوفان
براساسگزارشاینشرکترتبهبندی،سال2317

هایبیمهاشخاصبهویژهدربخشبیمههای


گرانرشته

سوزیجنگلی،سالیپرچالشبرایبیمه

وآتش
هاتوانستندوضعیتحمایتیوازطریقسرمایهتعدیلشدهریسک


شرکت
خودروومالکینمنزلبود.اما«
اتکائی،طرحهای


وانتقالاحتیاطیریسکازطریقبیمه
رانسبتبهرتبهبندیفعلیخویش،حفظکنند».

کفایتقیمتمستمروپیشرفتهایمدیریتریسک«بهکاهشانواعفشارهایبیرونیکمکنمود».

امبست اظهار میدارد که بیمهگران رشتههای اشخاص تمایل دارند تا یک چشمانداز بلندمدت در
ای 

پرتفوی سرمایهگذاری خود داشته باشند و تخصیص بیشتری نسبت به سهام 1در پرتفوی خود در نظر
بگیرندکهاینعملکردبرایآنها«مزایایینسبتبهمدیریتمطلوببازاربههمراهداردکهکلسرمایهرا
هاراتعدیلمیکند».


افزایشورشداخیردرخسارت
عالوه بر این ،این شرکت رتبهبندی هشدار میدهد که روند عملکرد تعدیلی محدود بیمههای اموال
هایناشیازحوادثفاجعهبارسال،2317


هایخودرو،درنتیجهخسارت

نسبتبهوضعیتوخیمرشته
کاهشوممکناستخاتمهپیداکند.
چشمانداز باثبات نباید به عنوان نشانهای از بهشت موعود باشد.
در این گزارش همچنین آمده است « :
هایبیمههایاشخاصوجودداردکهبایدبهصورتاثربخشی


چندینروندروشندربازاربرایشرکت
مهمترینآنها،ماهیترقابتشدیدبیمهخودروشخصیاست».
لحاظشوند– 
طورمؤثر مسیر
امبست که نشان میدهد که شرکتهای بیمه اشخاص میتوانند به 
چشمانداز باثبات ای 

هاییکهدارایتخصیصسرمایهتعدیلشده


هاوپویاییبازاربیابند،بهویژهشرکت

خودرادراینچالش
بر اساس ریسک هستند ،تمرکز ویژهای بر قیمتگذاری بخش و تقسیمبندی آن با مزایای رقابتی
1. Equity
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شرکتهایی

دفاعدارندوبادقتوبهطورمستمرمدیریتریسکخودراتنظیمورصدمینمایند.


قابل
کهقادربهاینکارنیستند،ممکناستباانتخابریسکمغایرمواجهشوند.
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
ریانشورنس،ژانویه2312
منبع :
نکته:
هایبافراوانیکمولیشدتزیادشناختهمیشوند.بالیای


هایبالیایطبیعیبهعنوانریسک

ریسک
هایبزرگ،ویرانیهایوسیعونابودیبسیاریازمنابعطبیعیومصنوعات


طبیعیپسازوقوع،خرابی
هانابودیزندگیانسانهایزیادیاستکهدراثروقوع


دستبشررابههمراهدارندولیمهمترازاین
روندواینخساراتجانیجبرانناپذیرنمیباشند.


اینحوادثازبینمی
هاییاندکهفراوانیکمولیشدتزیادیدارند،لذااستراتژیو
آمیزازجملهریسک 


هایفاجعه

ریسک
گونهاستکهبایدسهممعناداریازریسکراواگذار
هاییبدین 


گزینشبهینهدرمدیریتچنینریسک
عنوانمناسبترینوکاراترین روشدربرخوردباچنین

نمودوبدین ترتیبنقشبیمههای اتکایی به
هاوزیانهای


برخسارت
آمیزبعدازحادثشدن،عالوه


هایفاجعه

ریسک
رویدادهاییمشخصمیشود.

هانیزمیشوندوخساراتجانی

اقتصادیکهواردمینمایندسببنابودیزندگیتعدادکثیریازان 
سان

لذاشرکتهایبیمه درحوزهبیمههای زندگیخصوصالدر مناطقپرخطربه

عظیمی بهبارمیآورند .
بینینشدهودفعی(حوادثفاجعهآمیز)با
منظورجبرانوپرداختمزایایفوتناشیازانواعوقایعپیش 
چالشجدیدرخصوصریسکنقدینگیمواجهاند لذاریسکنقدینگیازمیانانواعدیگرریسک

ترارزیابیمیگردد.


هایزندگی،پراهمیت
مربو بهبیمه

 .6افزایش در قراردادهای ادغام و تملیک ،تقاضای بیمه را در سال  2312افزایش
میدهد
بینیمیشودارزشادغاموتملیک1فراتراز 0تریلیوندالردرسالجاریمیالدیبرسدکهاینبر


پیش
تقاضایپوششبیمهاثرمثبتیخواهدگذاشت.
اینفعالیتدرسهماههاول

میگوید:
براینبنجامین،2مدیرجهانیادغاموتملیکشرکتاکسلکاتلین 0
)1. Merger and Acquisition (M&A
2. Brian Benjamin
3. XL Catlin
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باشدکهاینگسترشبازاربیمهریسکتراکنشهای

سالجاریمیتواندبیشترازمدتمشابهسال2317

ادغاموتملیکرادربرخواهدداشت.
ویمیافزاید«:دراینفضایبسیاریرقابتی،متخصصینتجارتوکارگزارانآنهاازسرتاسرجهانبه

هایاخریدهایآنانهستند».درحالحاضر،فعالیت


ایبرایحمایتازتملیک

کارهاینوآورانه

دنبالراه
ادغاموتملیکجهانروبهافزایشاستودرهمینحال،تقاضابرایپوششبیمهنیزدرحالافزایش
است.
اینسخنانبنجامیندرانتخابمدیرادغاموتملیکخوددرمنطقهامی 1مطرحنمود.ایندفتردرلندن
واقعاست.
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:انشورنسایشانیوز،ژانویه2312
نکته:
زمینههایمتعددیوجوددارندکهنقشلیبسلیارمهلمدرشلکلگیلریادغلاموتملیلکصلنعتبیملهدر
ت.
سالهایآتیایفاخواهندکرد.درکوتلاهتلامیلان ملدت،سلودآوریپلایین،اثلریمهلمخواهلدداشل 
سودآوریضعیفارتبا نزدیکیبابلازدهپلایینسلرمایهگلذاریداردوبیملهگلراندربازارهلایبلالغرا
ینالملللیبرناملهریلزیکننلد.
تشویقمیکندکهبلهدنبلالهمکلاریهلایداخللیبلودهوبلرایتوسلعهبل 
سللودآوریپللایین،کللاربسللیاریازشللرکتهللارابللرایافللزایشسللرمایهدشللوارم لیکنللد.بسللیاریاز
سرمایهگذاراننهادیدرحالحاضرترجیحمیدهندکهبیمهگرانبرفرانشیزهایموجودمتمرکزشلوندو
نهمعامله.اینوضعیت،جویازریسکگریزیراایجادملیکنلدکلهدرآن،سلودسلهاماغللببلیشاز
توسعهآیندهموردتوجهقرارمیگیرد.

سهعاملدیگرهموجوددارندکهتاثیربیشتریبرادغاموتملیکشرکتهایبیملهدرچنلدسلالآینلده

خواهندداشت:
 قدرتفناوری :بهدلیلاینکهنقشفناوریدربیمهدرسالهایآیندهتوسعهخواهلدیافلت،تلاثیرآننیزبرادغاموتملیکبهسرعترشدخواهدکرد.اتوماسلیونودیجیتلالیشلدنبلرایافلزایشکلارایی،
اهمیتبسیاربیشتریخواهدیافت.بیملهگلرانهلم چنلینبلهنحلویفزاینلدهنیازمنلدمتخصصلانفنلیدر
)1. EMEA (Europe, Middle East, and Africa
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وسیستمهایضدتقلبهسلتند.ادغلامو

ها،قیمتگذاریهوشمند،تلماتیک1


هاییمانندتحلیلداده
حوزه
تملیکمیتواندسریعترینراهرابرایبهبلودقابلیلتهلایداخللیفلراهمکلردهوتهدیلدواردشلوندگان
جدیدراتالفیکند.نقشبسیارموثرشبکههایاجتملاعیوفنلاوریتلفلنهملراههلمموجلبمعلامالتی
متمرکزبربهبودقابلیتهایتوزیعخواهدشد.

 آثارجمعیتشناختی :آثارجمعیتشناختیباالرفتنسنجمعیلت،محلدودبلهبازارهلایتوسلعهیافتلهنیست.اینآثار،فشارروزافزونیرابربرنامههایتامیناجتملاعیدرسراسلرجهلانواردخواهنلدکلردو
میتوانندتقاضابرایبیمهعمر،بیمهدرمانوپسانلدازهایبلندملدترا،حتلیدربازارهلاینوظهلور،از
سطحفعلیباالترببرند.مثال،آگاهیازاینمسئلهدرچیندرحلالافلزایشاسلت.ایلنموضلوعپتانسلیل
روشنیبرایتاثیربرتصمیماتاستراتژیکبیمهگران،همدربازارهلایبلالغوهلمدربازارهلایدرحلال
توسعهدارد.
 تغییرنرخهایمانع :2بسیاریازبیمهگرانبزرگدرگیراینموضوعهستندکهبلازدهخلودراازهزینلهسرمایهشانباالترببرند،اماشرکتهااغلبمعامالترابانرخهایملانعمختلفلیانجلامملیدهنلدکلهبله
پیشبینیهایداخلیخودشان،نرخهایبازدهیلاالزاملاتجریلاننقلدبسلتگیدارد.بلاتغییلرنلرخبلازده
هایمتغیربازدهارزیابیمیشوندکلهمنجلربلهجابلهجلاییهلایمنطقلهای


گذاری،معامالتبانرخ
سرمایه
بالقوهدرقدرتمزایدهمیشود.


 .7بخشنامه  Bafinبرای الزامات حداقلی نظام حاکمیت تعهدات بیمهای
نظارتینظامحاکمیتتعهداتبیمهای آلمان،بخشنامهالزاماتحداقلی منتشرشد.این

تحتقوانین
مطلبراوبسایترسمیسازمانفدرالنظارتمالیآلمان( 4)BaFinاعالمکردوافزوداینالزامات
حداقلی بر اساس تفسیر اصالحیه قانون نظارت بیمه صادر شده است و جایگزین الزامات حداقلی
یریتریسکدرتعهداتبیمهایخواهدشد.

مد

1. Telematics:
دادههایکامپیوتری.
ترکیبکلمات  telecommunicationsو informaticsوبهمعنیاستفادهازفناوریمخابراتیبرایانتقال 
2. Hurdlerates
یکنندتاتصمیماتمربو بهسرمایهگذاریتحتضلابطه
نرخمانع:نرخبازدهقراردادیکهدولت،بانک،شرکت،سرمایهگذاروغیرهتعیینم 
یشود[.مترجم]
درآید.سرمایهگذاریبانرخبازدهکمتراز"نرخمانع"توصیهنم 
3. System of Governance of Insurance Undertakings

4. Federal Financial Supervisory Authority
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این اصالحات به عنوان بخشی از سلسله اقداماتمربو بهنظامنظارتی تحت توانگری مالی 2انجام
میپذیرد.

هدف از این بخشنامه ،بررسی ابعاد کلی حاکمیت بدون تکرار الزامات قانون نظارت بیمه آلمان،
بهویژه،اینبخشنامهاصالحاتکلیدی

تنظیممقرراتمحولهونظامحاکمیتایوپا( 1)EIOPAاست.

راتشریحمینماید.اقداماتعملیاولیهبانظامجدید

مانند«نسبیت»2یامدیریت/هیئتنظارتی/0سازمان4
نیزدراینبخشنامهدرنظرگرفتهشدهاست.

نظارتیتوانگریمالی2
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:سازمانفدرالنظارتمالیآلمان(،)BaFinژانویه2312
نکته:
حاکمیتشرکتیعبارتاستازمجموعهایازقواعدفروابطومسئولیتهادریکشرکتشامل
سهامداران،اعضایهیئتمدیره،مدیرعاملودیگرطرفهایذیربطبرایترویجعملکردبهتربه
منظوردستیابیبهاهدافوتنظیممعیارهاوسازوکارهاینظارتیوکنترلی.
ایفایحاکمیتقویدرشرکتهایبیمهمستلزمدوابزاراست.اولینابزارمتشکلاستازبخشهای
داخلیشرکتاعمازمدیریت،سیستممدیریتریسک،حسابرسیوکنترلهایداخلی،اکچوئرهای
شرکتوهیئتنظارتوبازرسیکهبایدتماماینقسمتهارابازرسیونظارتکند.ابزاردومعوامل
و متغیرهای خارج از شرکت است که مقامات نظارتی که بر شرکت های بیمه نظارت می کنند و
سازوکارهایبازارکهبربخشبیمهحاکمبودهوبرآنتاثیرمیگذاردراشاملمیشود.هردوابزار
برایتضمینسطحباالیشفافیتوپاسخگوییدربخشبیمهالزماند.
نقش نهاد ناظر در رژیم توانگری مالی  2تضمین این موضوع است که حاکمیت شرکت و رویکرد
مدیریتریسکآنمناسبباشد.درمواقعبحرانی،ناظرمیتواندسرمایهباالتریراالزامیکند.تاثیر
رژیمتوانگریمالی 2تاحدزیادیبهوجوداکچوئرها،کارکنانیکهآموزشهایمالیسطحباالرا
گذراندهاندوسیستمهایاطالعاتیقویبستگیدارد.

1. European Insurance and Occupational Pensions Authority
2. Proportionality
3. Supervisory board
4. Body
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حاکمیتشرکتیقدرتمندمستلزمایناستکهشرکتبیمهیکچارچوبمدیریتریسکداشتهباشد
کهاهدافزیررابرآوردهسازد:
 بهطورفراگیرتمامریسکهاییکهسازمانباآنهاروبرومیشودرامشخصسازد راهبردهایکاهشریسکراگسترشبدهد بهطورپیوستهریسکهایشرامدیریتکند.
همکاران این شماره:

وحیده نورانی -فاطمه عطاطلب -آزاده بهادر
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