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 .1پوشش آسمان بر عهده بیمهگر دولتی ایران
بیمهایراناعالمکردهاستکهاینشرکت،بیمهگرهواپیمایخطوطهواییآسمانبودهکهدر21بهمن

(10فوریه)سقوطکردوطیآن66نفرجانباختند.
دراینگزارش،شرکتبیمهایراناعالمکردهاستکهبهمحضاینکهخبرناپدیدشدنهواپیمادریافت
شد،جلسهمدیریتبحرانباهیئترئیسهاینشرکتومدیرعاملخطوطهواییآسمانودیگرمدیران
اجراییبرگزارشد.
شوددرادامهمیافزاید:هواپیمای


گراینکشورمحسوبمی

ترینبیمه

شرکتدولتیبیمهایرانکهبزرگ
ای.تی.آرآسمانباسرمایه 3میلیوندالر ،تحتپوششبیمه بدنهومسئولیتاینشرکتبودهوبرای
بیمهایارائهشده
هریکازسرنشینانوخدمهنیزتاسقف  46هزاردالر( 2188میلیونریال) پوشش 
است.
مسافروششخدمهراحملمیکرد،ازتهرانعازمیاسوجبودکهدرروز

هواپیمای ATR-70که 68
حادثه،درنزدیکیشهرسمیرمدراستاناصفهان،ناپدیدشد.بهگزارشاسوشیتدپرس،اینهواپیمای
مسافربریکوچک،تقریباً58دقیقهپسازبلندشدنازفرودگاهمهرآبادتهرانازصفحهرادارمحوشد.
خطوط هوایی آسمان که تحت مالکیت صندوق بازنشستگی کشوری است ،یک شرکت هواپیمایی
ایروماهانایر،سومینشرکتهوایی


خصوصیاستکهدفتراصلیآندرتهرانبودهوپسازایران

نیمه
بزرگایرانمحسوبمیشود.

ناوگان هواپیمای مسافربری تجاری ایران دههها است که تحت فشار تحریمهای بینالمللی قرار دارد.
ای.تی.آر،72یکهواپیمایفرانسوی-ایتالیاییاستکهدراواخردهه1108واردبازارشدوهواپیمای

تهران-یاسوج،ساخت1113بود.خطوطهواییآسمان،درمهرماه(اکتبر)اعالمکردهبودکههواپیمای
بور،بهمدتهفتسالزمینگیرشدهبودو«پسازبررسیوآزمایش،تعمیروآمادهپروازخواهد

مذ
بود».
دریکرویدادجداگانه،در27بهمن(16فوریه)سالجاری،هواپیمایفوکر188ازشرکتهواپیمایی
قشمکهازتهرانعازممشهدبود،مجبوربهفروداضطراریشد.اینموضوعبراثرعدمکارکرددنده
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مسافروخدمهاینهواپیماهیچگونهآسیبیندیدند.شرکتبیمهایران،دراینحادثه

چپرخداد 184.
نیزبرایپرداختهرنوعخسارتاعالمآمادگیکاملنمود.
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:ایشااینشورنسریویو،فوریه2810
نکته:
عالوه بر تکنولوژی جدید و پیچیده هواپیماها و انواع جدید هواپیماهایی که در عرصه حمل و نقل
فعالیتمی کنند،مسائلاقتصادیوسیاسیتوسعهوگسترشبازارهایمحلیوقوانینومقرراتموجود

درکشورهاتأثیربسیارزیادیبرعملیاتبیمهگریدربازاربیمههواپیمادارند.

یمه گرعالوهبرپرداختخسارتواردهبربدنههواپیما،بایدخسارتسرنشین،شخصثالثوغیرهرا
ب 
درصنعتبیمه،زمانیکهسرمایه موردبیمهمقدارقابلتوجهیباشد،درصورتبروزخطر

همبپردازد.
میتواندخسارتگزافیرابهدنبالداشتهباشد.پوششاینریسکهامعموالٌبهدلیلماهیتآنمیان

بیمه گرانتوزیعمیشودکهشاملبیمهنامههایمتعددیهمچونبیمهمسئولیتهواپیما،بیمهحوادث

گذاریناوگانهای


درزماننرخ
شخصیهواپیماییوهمچنینشیوهنرخگذاریبیمهبدنههواپیمااست.

هواییتجاریالزماستعواملزیررابهدقتموردتوجهقرارداد:نوعوارزشهواپیما؛تجارتخلبانان
وخدمهپروازی؛تجارتگذشتهآنان؛منطقهجغرافیاییکههواپیماهادرآنپروازمیکنند؛امکاناتفنی

و الکترونیکی و تجهیزات موجود در باندها و فرودگاههایی که مرتباً مورد استفاده هواپیماها قرار
میگیرد؛نحوهاستفادهوکاربردهواپیما؛مؤسسهیاشرکتیکهکارتعمیرات،سرویسونگهداریرا

دهد؛بهخصوصبرایخطوطهوایینهچندانبزرگکهکارتعمیرونگهداریهواپیماهای


انجاممی
نمایند؛ومهمترازهمه،تجارتوسوابقسرگروهپروازاستکه


خودرابهسایرمؤسساتواگذارمی
مسئولآموزشونظ مخطوطهواییبودهونقشبسیارمهموحساسیرادربهبودویابدترشدنسوابق
خسارتیایفاخواهدکرد.
 امابهنظرمیرسددرشرایطحاضراعمالتمامیاینجزییاتازسویبیمهگرانبامحدودیتهایی
همراهباشد.
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 .2بخشنامه جدید یک ناظر مالی درباره خردهفروشی بیمه و محصوالت سرمایه
مبتنی بر بیمه
نامهایرادررابطهباسنداطالعاتکلیدی(2)KIDs
بخش 
سازماننظارتبربازارمالیاتریش( 1)FMA
فروشیبیمهومحصوالتسرمایهگذاریمبتنیبربیمه(3)PRIIPsمنتشرنمود.ایناسناد

برایبسته 
خرده
کلیدیدرراستایمقرراتمربوطبهاینمحصوالتاستوبایددرفرمهایاستاندارداعالمشده،تهیه

هایاحتمالیراپاسخمیگوید.


الزاماتقانونیونیزپرسش
نامهفوق،

گردد .
بخش
هلموتاتل4وکالسکومفمولر،5ازمدیراناجراییاینسازماندراینزمینهاظهارداشتند«:باگسترش
گذاراندربازارهایمالیوپیچیدگیاینمحصوالت،قانونگذاراروپا،


فزایندهطیفمحصوالتسرمایه
گذارانکمتجربهنیزاست،تهیهو


درکبرایسرمایه

ایراکهقابل

مقایسه

اطالعاتاستانداردشدهوقابل
به شکل اسناد اطالعات کلیدی ارائه نموده است تا [توسط سرمایهگذاران] تحریر شوند .این اسناد
کلیدی،درکلبخش هایمالیومرزهایآن،شفافیتمحصوالتراافزایش،قابلیتمقایسهرابهبودو

گذاریراشکلدادهوایجادمینماید».


هایمناسبسرمایه

اساسیبرایتصمیم
اطالعات کلیدی که باید در شکل استاندار آن تهیه شود عبارتند از :نام محصول  ،PRIIPsجزئیات
هویتوتماسباتولیدکنندهمحصول،نوعوویژگیهایآن،دورهوامکانبازخریدزودهنگامسرمایهو

شرایطآن،اطالعاتمربوطبهپروفایلریسکوسودآوریوافشایتمامیهزینهها.

آمدیسرمایهگذارینسبتبهدیگرمحصوالت،

اسنادکلیدیبایدباهدفقابلیتمقایسهعملکرددر
چهار سناریو را نشان دهند :سناریوهای فشار ،بدبینانه ،متعادل و خوشبینانه و در محصوالت
گذاریمبتنیبربیمهبایدسناریوییجداگانهبرایحادثهبیمهشده(سناریوفوت) نیزارائهگردد.


سرمایه
ریسکها و هزینههای یک محصول نیز به شکل نشانهگرهای

اطالعات مهم درباره مشتریان مانند 
نشانهگرریسککهداراییکسنجشبینیکتاهفتاست(عددیک،برای
تجمیعشده6ارائهگردد .

اطالعاتیدربارهریسکهاییکهمشتریانممکناست

کمترینریسکوهفت،برایباالترینریسک 
)

1. Austrian Financial Market Authority
2. Key Information Document
3. Packaged Retail and Insurance-based Investment Products
4. Helmut Ettl
5. Klaus Kumpfmüller
6. Aggregated indicator
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لهزینههاونیزاثرآنهابربازگشتسرمایه(کاهشبازده–)RIY1

دچارآنشوندراتشریحمیکند.ک

هزینهها طی زمان» ارائه گردد .برای تمامی این موارد جدول استانداردی در اسناد
نیز باید در بخش « 
کلیدیتعبیهشدهاست.
اسناداطالعاتکلیدیبایددروبسایتتولیدکنندهمحصولمنتشرشودوبهطورمنظمبروزرسانیشدهو
دردسترسمشتری،مشاورمالییاکارگزارقرارگیرد.
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:ناظربازارمالیاتریش،فوریه2810
نکته:
عتبیمهداراینقشهایاساسیاستکهمجموعهآنهاتوانمندیوکارآمدیاینصنعترا

دولتدرصن
رسانیاشارهکردکهبیمهگذارانرانسبتبه


توانبهنقشاطالع

نقشهامی
تضمینمیکند.ازجمله این

مقامناظر،بیمهگرانراملزمبهافشای

شرکتهایبیمهدرادایتعهداتآتیآنهاآگاهمیسازد.

توانگری
اطالعاتجامع،مناسب،مرتبطوبهموقعبرایارائهبهبیمهگذارانوفعاالنبازارمیکند.بهطوریکه

نگرشیشفافازفعالیتهایکسبوکار،عملکردوموقعیتمالیآنهابهدستآید.
انتظارمیرودبابرقراریشفافیتدربازاربیمه،شناختریسکهاییکهبیمهگرانباآنمواجههستند
میسرشودوروشبازار،کهدرآنریسکهامدیریتمیشوند،بهترشوند.شرکتهایبیمه،حداقل
به صورت سالیانه و به طور مناسب اطالعات کمی و کیفی را به طریقی که برای فعاالن بازار قابل
دسترسیباشد،افشامینمایند .
ایناطالعاتمیتواندشامل:اصولحاکمیتشرکتی،نظامکنترلریسک،موقعیتمالی،عملکردفنی
وحاشیهتوانگریمالیباشند.

 .3ترفند جدید بیمهگران زندگی اروپا در مواجه با چالشهای قدیمی
زندگی همواره برای بیمهگران زندگی اروپایی بسیار سخت بوده است .استمرار نرخهای پایین بهره،
حاشیه هارامحدودترنمودهوتأمینالزاماتفزایندهسرمایهناظراناحتیاطیرادشوارساختهاست.برای

نبرد با این چالشها ،بیمهگران در عین تحقق نیازهای مشتریان در بازاری بسیار رقابتی ،طرحها و
محصوالت خود را بازبینی میکنند .با هدف مصرف پایینِ سرمایه محفوظ و ملزم ،تحت مقررات
1. Reduction In Yield
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توانگری مالی  ،2بسیاری از بیمهگران اروپایی ،به محصوالت سبُک سرمایه 1روی آوردهاند مانند
یامحصوالتیباضمانتهایپایینیاحتی

ایمتصلبهواحدهایسرمایهگذاری ( 2)UL

محصوالت 
بیمه
بدونضمانت.

اما کاهش ریسک محصول – 3یعنی ریسک نوسان درآمد ناشی از ویژگیهای ذاتی محصول –
درحالیکه بیمهگران زندگی به طور نظری میتوانند محصوالت خود را بر

موفقیتآمیز نخواهد بود .

اساس پویایی بازار ،نیازها و انتظارات بیمهگزاران ،با سرعت تعدیل نمایند ،اما در محصوالت سبک
ها،بیمهگران


ضمانت
براین،حسابهایسنگیندفتریناشیاز 
عالوه 
سرمایه،بسیارکُندعملمیکنند .
ترنیزکرده است.کاهشریسکمحصوالتمانندتالشبرایدورزدنازعرض


زندگیرابسیارکند
هاطولبکشدتابیمهگرانشاهدآنباشند


هایاحتیدهه

شایدسال
رومیماند.


یککشتیبزرگوآهسته
هایکاستهشدهدردفاترخودونیزپروفایلریسکقوی،


شانبهذخایرفنیباضمانت

کهمحصوالت
برایبرخیبیمهگران،ایننتیجهبسیاردیررساست.

تبدیلشدهاند.

رویکردهایمختلفیبرایسازگاریراهکارهایتولیدمحصولخودبا

بازارهایبیمهزندگیدراروپا ،

بهطورخالصهمیتوانگفت:

هادرپیشرودارند.


اینچالش
بیمهگران اروپایی از منظر شکل ،بسیار متغیر است اما  S&Pمعتقد است که
 ریسک محصوالت  
نامههای
ریسکهای ناشی از ضمانتهای باال ،عمدهترین مسئله بیمهگران در بازاری است که با بیمه 

پساندازسنتیاحاطهشدهاست.

بلهبابهرههایپایینو

 براساسگزارش،S&Pروندفعلیتمایلبهمحصوالتسبکسرمایهبرایمقا
هاطولخواهدکشیدتابیمهگراننسبتبه


هایاحتیدهه

اماسال
الزاماتسرمایهباالادامهخواهدیافت.
قوتدلخواهپروفایلریسکخودالتفاتپیداکنند.
 برای برخی بیمهگران زندگی ،این تغییر جهت در تولید محصول ،با هدف حل چالشهای فعلی،
ناکافیاست.
بیمهگرانزندگی
 ازمنظر، S&Pریسکمحصول،عاملکلیدیدرارزیابیکلیشایستگیاعتباری 4
اروپااست.
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
1. Capital-light product
2. Unit-linked
3. Product risk
4. Creditworthiness
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منبع،S&P:فوریه2810
نکته:
مشکالتبیمه گراندرمناطقمختلفجهانمتفاوتاستودرایرانبهویژهدربخشبیمهزندگیبسیار

متفاوتتر .بیمه عمر یکی از بیمههای مورد توجه در دنیاست که به دلیل پوشش ریسک زندگی

بیمهگرانموردتوجهقرارگرفتهو
شهروندانبااقبالعمومیهمراهبودهاست.اینبیمهدرایرانازسوی 
درسالهایاخیرازدغدغههایاصلیبیمهگرانبرایجذببیشترمشتریدراینحوزهشدهاست .

اما این رشته از بیمهگری از طرف بیمهگران و بیمهگذاران با پرسشهای جدی روبروست بیمهگران
بیمهگذاران
مشکلسازدانستهومعتقدندکهبایدتغییرکند .

بیمهگریرا
نامههای مربوطبهایننوع 
آیین 

درسالهایابتداییقراردادهمهچیزبهنفعبیمهگرانبودهو حقوق آنها رعایت

میکنند که 
نیز انتقاد  
نشدهاست .
تریدارندشکلپیچیدهتربهخود


هایعمرسابقهطوالنی

اینمشکالتدرکشورهاییکهدرپوششبیمه
میگیرد و بیمه گران هرروز در پی راهکارهایی برای سازگاری تولید محصوالت خود با چالشهایی

نامههای
بیمه 
بیمهگران اروپایی با حجم باالی  
روی هستند .آنچه  S&Pبه آن تأکید دارد چالش  
پیش 

پسانداز سنتی است که حاوی پوشش ریسک با ضمانتهای باال است .پوششهایی که با تقاضای

بیشتریهمراهاستوبیمهگرانرابهتکاپویبیشتربرایحلاینچالشدعوتکردهاست.بایدگفت

درکتجارببهدستآمدهمیتواندبرایصنعتبیمهداخلیبسیارمفیدباشد.


 .4نقشه روندهای جهانی در بخش توزیع بیمه
درحالیکه فرصتهای فعلی بازار برای بیمهگران  و شرکتهای فنآوری بیمه (اینشورتک) 1نیازمند

محصولیمطلوببرایفروشاست،بخشمهماینسناریو،دسترسیمشتریانبهکانالهایموردعالقه

آناناست.
گذارینمودهوازوبسایتهای


هایدیجیتال،سرمایه

صنعتبیمهدرکانال
اززمانراهاندازیاینترنت ،

2
هایاجتماعیوغیرهگسترشیافتهاند.درعین


،تجمیعاطالعات،رسانه
هایمقایسه 
ای


گرانتاسایت

بیمه

حال ،بیمه همچنان به عنوان محصولی پیچیده باقی مانده است؛ محصولی که به سختی قابل پژوهش،
1. InsurTech
2. Comparison site
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اینموضوعبرایصنعتبیمه،مشکلعمدهایاست،زیراهرنقصانوهر

دوبهرهبرداریاست.

خری
پیچیدگی ،موضوع قابل تأملی برای کانالهای جایگزین ،شرکتهای فنآوری بیمه و مدیریت
محسوبمیشود.

نمایندگیهایعمومیجدید(1)MGAs

روندهایجهانینکسوسکهبهموضوعتوزیعدرصنعتبیمهمیپردازدرابهطور

درذیلبخشیازنقشه
خالصهارائهمیدهیم:

 .1دسترسی مستقیم به مشتریان

درصدازبیمهگرانمستقیماًبهمشتریمیفروشند

72
امروزه ،کانال مستقیم یکی از دغدغههای مهم بیمهگران محسوب میشود .غیر از اروپا و آمریکای
شمالی،درمنطقهآسیا-اقیانوسیه(، 2)APACکانالمستقیمبیشتراز 18درصدازکلسهمبازارهادر
کشورهایاینمنطقهبهجزچین،راتشکیلنمیدهد.بایددرنظرداشتکهاینآمار،داللتبروجود

اماباوجودحجمپایینکسبوکاردراینمنطقه،بهرهبرداریازکانال

کانالمستقیماستنهحجمآن.
مستقیمهمچنانمورداعتمادبودهودرعینحال،تنوعبخشتوزیع،دراینمنطقهچشمگیراست.
4
3
،دراینزمینهاظهارمیدارد:

،بنیانگذارومدیرشرکتکنکتداینشورنسآبزروتوری

ماتیوکاربون

«دسترسیبهتحولدیجیتال،فراترازحذفواسطیاداللازچرخهتوزیعاست.کانالمستقیمدیجیتال،
تنهاچندبازاررافراگرفتهاستوتنهادربخشبیمهاجباری،گسترشپیداکردهاست.دربسیاریاز
بازارها ،یک رویکرد چندکاناله و مشتری محور استمرار دارد که از کشوری به کشور دیگر تفاوت
کندودربخشیازاینچرخه،مشتریمجبورمیشودتاباواسطی،تعاملداشتهباشد».


می
 .2گسترش کانالهای وابسته

گرشبکهتوزیعخودراازطریقشرکایوابستهافزایشدادهاند.


دهندگانبیمه

درصدازپاسخ
01
5
،خردهفروشانعمدهمانندتسکو 6درانگلستانوفاالبال 7درآمریکای

هایفعلیکانالهایوابسته


نمونه

گرددوبیمهگرعمالًتبدیلبهرابط


چیزمی

جنوبیهستنداماازلحاظنظری،کانالوابسته،شاملهمه
1. Managing General Agency
2. Asia-Pacific
3. Matteo Carbone
4. Connected Insurance Observatory
5. Affiliate channel
6. Tesco
7. Falabella
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میگردد مانند آنچه در نرمافزارهای کاربردی مشتریان مانند کرایه
برنامهنویسی کاربردی (  1)API

هاشاهدآنهستیموبرایبیمهمسافرتنیزاستفادهمیگردد.


تاکسی
واپهای3
مشترک 2
درحالیکهاینمفهومدربازارهاینوظهوردرحالگسترش

دیگرکانالغیرمستقیم،بانکبیمه 4است.

است،دربازارهایغربی،سنتیمحسوبمیشود.

 .3در پی کانال همهگیر :تجربهای ثابت از چندکانال

هایمستقیمووابستهونیزکانالنمایندگیهایسنتیعمل


گرانازطریقکانال

ریازبیمه
تاکنون،بسیا
کردهاند .اما هر ترکیبی از کانالها برای مشتریان ارائه میگردد ،باید نظر داشت که بیمهگران باید

تجربهایثابت،یکپارچهومستمردرتمامیاینکانالهاارائهدهند(تجربهثابت بهمعنایشباهتآنها

نیست).
تنها  23درصد از بیمهگران معتقدند که تجربه مشتری ( 5)CXدر تمامی کانالها ،ثابت است .اما راه
همهگیر 6در صنعت بیمه وجود دارد .استفن اپلبام ،7مدیر در انشورنس
طوالنی برای رسیدن به کانالی 
دراینزمینهاظهارمیدارد«:زیرساختبیمهکهطیچندصدسالبهوجودآمدهاست،

سلوشنزگروپ0
بنابراین،بیمهگراندر

بینینمیکردکهچندینکانالارتباطیبرایحمایتوجودداشتهباشد.


هرگزپیش
آمارهانشانمیدهدکهدرمنطقهآسیا-

تالشهستند،تابیاموزندکهچگونهدراینزمینهعملکنند».
بودندرحالگسترشاست؛امانکتهاینجاستکهایجادثباتویکپارچگیدر

اقیانوسیه،چندکاناله 
تمامیکانالهاینوظهورکاریبسدشواراست.

 .4آیا از راهکار کانالهمهگیر بهره میبرید؟

گیر،اولینگامبرایخلقتجربهیکپارچهمشتریدرتمامیکانالهااست62.


ایجادراهکارکانالهمه
بیمهگران این راهکار را در برنامه کاری خود گنجاندهاند .مایکل کوئندازی ،1راهبر توسعه
درصد از  

1. Application Programming Interface
2. Ride-sharing
3. App
4. Bancassurance
5. Customer Experience
6. Omni-channel
7. Stephen Applebaum
8. Insurance Solution Group
9. Michael Quindazzi

 6روابط عمومي و امور بينالملل پژوهشكده بيمه

[تازههاي بيمه ايران و جهان  /شماره  – 84نيمه اول اسفندماه ]69

کسب و کار و مشاور در شرکت پیدابلیوسی 1اظهار میدارد :بیشتر بیمهگران همچنان بر تجارت
تمرکزدارنداماراهبران،بهدنبالایجادرابطهبلندمدتبااستفادهازتوانمندیهایدیجیتالی

الکترونیک2
ایکسبنمودهوآناطالعاترابراینمایهنگاریازمشتریانبه


خودهستندتادانشمشتریبهبودیافته
کاربرندودرعوض،بیمهگریمرتبطوراهکارهاومحصوالتسفارشیارائهدهند».

 .5حمله تجمیعکنندگان!

موضوعدیگردرزمینهتوزیع،بهنقشتجمیعکنندگانی 3مانند comparethemarket.comازانگلستان،

تجمیعکنندگان از آغاز هزاره

 comparenow.comازایاالتمتحدهو گوبئر 4از سنگاپورمیپردازد .
گرانومشتریانبالقوهآنانایجادنمودهاند

جدید،ظهورکردهاندوگامیجدیددرمقولهتوزیعبین 
بیمه

واثرعمده ایبربازار ،ازلحاظ الگوی کسب وکار،نامتجاریورابطهبامشتری گذاشتهاند(مانند

وبسایتهایمقایسهدردیگرصنایع).

5
روندخریدبیمهمیتواندبسیارسادهباشد– آنالین

،مدیرعاملگوبئراظهارمیدارد«:

اندرههسلنک

شوید،اطالعاتمرتبطرامقایسهکنید،بیمهگرانراانتخابوپرداختنمایید.اماسهروزبعد،شما،یک

ایدریافتمیکنیدکهتوسطیکوکیلتحریرشدهاست.بهعنوانیکفردعادی،


صفحه
بیمهنامه22

تروقابلدرکاست،تاآنها


،محصوالتساده
شماکامالًگیجمیشوید.آنچهواقعاًمشتریانمیخواهند
دوبارهاعتمادپیداکنند.اگرایناعتمادایجادشود،عوایدنیزدرپیخواهدآمد».
کنندگاندررشتههاومناطق


بندیبازارومقررات،اثراتتجمیع

باتوجهبهعواملمختلفازجملهبودجه
یکپیمایشاخیرازمشتریاننشانمیدهدکه 48درصداز

جغرافیاییکامالًمتفاوتاست.برایمثال ،
کنندهخریداریمیکنندامادرایاالتمتحدهو


دهندگانازانگلستانبیمهخودروراازطریقتجمیع

پاسخ
درصد،ازاینطریقبیمهخریداریمینمایند.

کانادا،تنها5
 .6توزیع :شاهین ترازوی اختالل و تحول در بازار

ترینمحرکموفقیتبرایشرکتهای

،میگوید «:
مهم
سامایوانز،6مدیردرشرکتایوسونچرپارتنرز 7
1. PwC
2. E-commerce
3. Aggregator
4. GoBear
5. Andre Hesselink
6. Sam Evans
7. Eos Venture Partners
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هایشخصیوبهطورفزایندهایدر


بهویژهدررشته
نوپایفنآوریبیمه،توزیعاست.توزیعدربیمه(

اسطهترشدهاست».
هامیانخریداروفروشنده،بیو 


،همگامباشفافیتفزایندهداده
رشتههایتجاری)

درنتیجه،باتوجهبهاینکهکانالرابطهمستقیمبامشتریدرآمریکایشمالیبسیارگستردهترازدیگر

هایسنتی،دراینمنطقه،بهطورعمدهای،دستنخورده


شودکهکانال

بینیمی

مناطقجهاناست،پیش
باقی خواهند ماند .قوت کانالهای سنتی در آمریکای شمالی ،سبب خواهد شد تا سطح کمتری از
اختالل1ناشیازدیجیتالدراینمنطقه،حسشود.
هایمستقیم،یکپارچگیکمکانالهاواولویتباالبه


اقیانوسیه،ماشاهدوفورکانال
امادرمنطقهآسیا-
تنوعدرتوزیعهستیمواینسببشدهاستتاپاسخدهندگانازاینمنطقهبیشتربراولویتمشتریتأکید

درصدازپاسخدهندگانازاینمنطقه

درعینحال،نمرهاختاللبازاردراینمنطقه،باالاستو47

کنند.
واردازدستدادهاند.


هایتازه
اظهارداشتهاندکهسهمخودرادربازاربهسببشرکت

ازمنظرتوزیع،اتخاذکانالهایمستقیمبامشتری،بسیارباالاستودر

اروپا،گزینهجالبتوجهیاست.
هایوابستهوتجمیعکنندگاناست.رابطهبامشتریدراروپا


عینحال،اینقارهپیشرودراستفادهازکانال
کمیبیشترازآمریکایشمالی،چالشبرانگیزاست.آیااینبدینمعناستکهاروپا

(مانندآسیا-اقیانوسیه)
مانندآسیا-اقیانوسیه،دچاراختاللشدهاست.لزوماًاینطورنیست.اختاللدراروپاتنها 23درصداست
رفتهپایینتریدر


تراستواینیعنی،سهمبازارازدست

اقیانوسیهپایین
کهازآمریکایشمالیوآسیا-
اینقارهتجربهمیشود.اینبدینمعناستکهاروپادرتعدیلوسازگاریخودبهترعملکردهاست.

درحالیکهاروپاوآسیا-اقیانوسیه،بااختاللناشی

درنهایت،میتوانبهطورضمنیاینگونهنتیجهگرفت:

ازتوزیعومشتریدستوپنجهنرممیکنند،دراینمیان،قارهاروپابهترعملکردهاست.یکیازدالیل

آن،ترسکمترنسبتبهازدستدادنسهمبازاربهسببورودتازهواردهااست.

3
فنآوریباسرعتزیادی
،اظهارمیدارد «:

درنهایت،استیواندرسون،2رئیسشرکتاندرسوننتوورک

توزیعمحصوالتوخدماتبیمهایدرمعرض

درحالتغییراستواینماهیتریسکراتغییرمیدهد.

نمایندگیها و کارگزاران ،نقشی در تغییر الگوی توزیع دارند .آندسته از

تحول سریع قرار دارند .
نمایندگانوکارگزارانیکهآمادهسازگاریهستند،رشدخواهندنمودوکسانیکهبهروشهایقدیمی

1. Disruption
2. Steve Anderson
3. Anderson Network
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تکیهدارند،تازمانیموفقهستندکهروزیبرخیزندوشاهدآنباشندکهموفقنشدهاند».

برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:انشورنسثاتلیدرشیپ،فوریه2810
نکته:
جاییکاالهاوخدماتازتولیدکنندگانبهمشتریانبدونحضورواسطهها


بازاریابیمستقیماشارهبهجابه
دهدتاپاسخمستقیمتریازمشتریانبهدستآورندوبه


اباناجازهمی
یادالالندارد.اینشیوهبهبازاری
مشتریان امکان میدهد تا از میان مجموعه وسیعتری از محصوالت ،انتخاب خود را صورت بخشند.
مشتریانهمچنینمیتواننددرآرامشخریدکنند.ازاینرو،بازاریابیمستقیمبهجزءالینفکابزارآالت

مدرنبازاریابیتبدیلشدهاست.امروزهبازاریابیمستقیم،ابزاریبنیادیدرانواعکسبوکارهاازجمله
بانکداری،خدماتکاریابی،رهنخانهوبیمهبهحسابمیآید.برطبقنظریهتوماس،بازاریابیمستقیم

همیشهمؤثرترازبازاریابیجمعیاست.
هایمتعددبرایجذبهرچهبیشترخریداران


بیشتریازراهکارکانال
باتقسیمبیشتربازارها،شرکتهای

ایدهاصلیآناستکهمشتریانبهشیوهایکهدوستدارندودرهرکجاترجیح

بالقوهاستفادهمیکنند.

میدهند ،خرید کنند .نمایندگان فروش بیمهگران و حتی بانکبیمه ،دو کانال اصلی بازاریابی برای

بیمهدرمنطقهآسیابهحسابمیآیند.نمایندگانفروششاملکارکنانشرکتبیمهبهعنوان

شرکتهای

کانال بازاریابی مستقیم درنظرگرفته میشوند .اما در بانکبیمه که در آن فروش توسط بانک واسطه
صورت میگیرد ،کانال بازاریاب غیرمستقیم را تشکیل میدهد .امروزه ،با حضور شرکتهای نوپای
فنآوری بیمه و انقالب رسانههای اجتماعی و دیجتال ،این نوع بازاریابی غیرمستقیم گسترش بیشتری

نسبتبهنوعمستقیمآنپیداکردهاست.دربرخیکشورهاکهبیمهریشهتاریخیداردمانندانگلستانو
االیفنآوریاطالعات،کمتر

آمریکا،انقالبدیجیتالیوضعیتتوزیعدربازارآنانراباوجودنفوذب
دچارچالشساختهاست.امادرکشورهاییمانندایرانکهبیمهنسبتاًنفوذپایینیدارد،فنآوریاطالعات
هایغیرمستقیم،کانالهایمستقیموکلبازارراممکناستتحتالشعاع

وانقالبدیجتالیوکانال
قراردهد.
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 .5سازمان بیمه اروپا ،هیچ نوع ریسک سیستمیک در بخش بیمه و بیمه اتکائی سنتی
نیافت
یاهمانفدراسیونبیمهوبیمهاتکائیاروپا،درپاسخبهنظرخواهیانجمنبینالمللی

سازمانبیمهاروپا 1
ناظرانبیمه(2)IAISدربارهرویکردمبتنیبرفعالیت(3)ABAنسبتبهریسکسیستمیک،4اعالمکرد،
گرانوبیمهگراناتکائیبسیارنادراست.


درمیانبیمه
ایننوعریسک
اینسازمانرسمیبیمهاظهارداشت«:بیمهسنتی،بهطورسیستیمیک،پرخطرنیستوریسکسیستمیک
دربرخیبیمه گران،ناشیازچندموردمحدودفعالیتدرسطحوسیعاستکهدرشرایطغلطصورت

پذیرفتهاست.باعنایتبهتمرکزبرمدیریتریسکوعملکردپیشگیرانه،رویکردمتناسبومطلوب
میتواندهمدیدگاهدامینو5وهمدیدگاهسونامی6نسبتبهریسکراتصریحدهد».
 ABA
عالوهبرتأکیدبراینکهایننوعرویکرد،اهدافارزیابی«رویکردمبتنیبربنگاه(»7)EBAراتأمین

دراعالمیهخوداضافهمیکند،]ABA[«:برایارزیابیریسکسیستمیکدر

میکند،امااینسازمان

جانبهشناساییگرددتااینکهازطریق


بیمهمناسبنیستزیراایننوعریسکبایدهموارهبهصورتهمه
بیمهگرانیکهدارایاهمیت
گرهایارزیابیبیمهگرانمهمسیستماتیکجهان(  [  0)G-SII


کاربردنشانه
سیستمی هستند و ورشکستگی آنها میتواند بر سیستم و صنعت اثر بگذارد] که نسبت به اندازه یک
شرکتبیمه،سوگیریدارد،صورتپذیرد».
سازمان بیمه اروپا تشریح کرد که «رویکرد  ABAنسبت به ریسک سیستمیک ،باید راهنمایی برای
سیاستگذاریباشدوبهطورخاص،برمدیریتریسکوعملکردهایپیشگیرانهتمرکزداشتهباشد».

در اعالمیه این سازمان همچنین آمده است« :ارزیابی ریسک سیستمیک نه تنها باید فراتر از شناسایی
هایبالقوهفعلیمیگردد،باشد،بلکهبایدریسکناشیازاین


پذیری

عملکردهاییکهسببایجادآسیب
هاراکهمیتواندبهنظاممالیجهانمنتقلشودونیزچگونگیکاهشعملیآنرا،لحاظکند».


فعالیت
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
1. Insurance Europe
2. International Association of Insurance Supervisors
3. Activities-based approach
4. Systemic Risk
5. Domino
6. Tsunami
7. Entity-based approach
8. Global Systemically Important Insurers
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ریانشورنس،فوریه2810
منبع :
نکته:
ریسک سیستمیک ( )Systemic riskدر دانش مالی ،به معنای احتمال سقوط ناگهانی ،در کل یک
یتواندمنجربهبیثباتییاآشوبدربازارهایمالیگردد.موضوعمهم
سیستممالیاست.اینریسکم 
دیگر در بحث ریسک سیستمیک ،سرایت ریسک و احتمال گسترش تغییرات مهم اقتصادی از یک
یشود.هریک
اطالعات،طبقهبندی م 

کشور،بهکشورهای دیگرازطریق سرایت طرفمعاملهوسرایت 
ازانواعسرایت دربازارمالی موردنظر،درنهایت بهسمتریسک سیستمی هدایت خواهدشد .البته
دهههای پیش ودررأسآنهابحرانمالی  ،2887–2812سبب شد تا بحث ریسک
بحرانهای بانکداری  

یاستگذارانکالناقتصادی،قرارگیرد.

سیستمیدربازارهایمالی،موردتوجهس
تواندمنجربهبیثباتیو


اینریسکمی
ریسکفراگیر(سیستمیک)احتمالسقوطدرسیستممالیاست.
یا آشوب در بازارهای مالی شود که در اثر وقوع حوادث و رویدادها یا شرایط غیرسیستماتیک در
مالیایجادویابرانگیختهوتشدیدمیشود

واسطههای

نتایجیکپژوهشآماریدربارهنقشریسکسیستمیکدربازارهایمالیایران(بورس،بانکوبیمه)
یهگذارییکی ازبخشهای پراهمیت ازلحاظسیستمیک
شرکتهای سرما 

حاکیازآناستکهبخش
کلبخششرکتهای سرمایهگذاری دررتبهاول

یشود ودر 
درسیستم مالی ایران محسوبم 
بخشهایسهیمدرریسکسیستمیکقراردارد.

یهگذاری
النبربخششرکتهایسرما 

دلیلاصلیایناستکهتغییراتونوساناتمتغیرهایک
یتوان بهوجود تعدادزیاد
بیش ازدوبخشدیگر تأثیرگذاربوده استو به عنوان دالیل دیگر نیز م 
سرمایهگذاری

فعالدربورساوراقبهادارتهرانوروشهایمختلف

یهگذاری
شرکتهایسرما 

واستفادهازاهرمهاوعدمتطابقسررسیدهااشارهنمود.بخشبانکداریدررتبهدوماین

شرکتها

این
بهعلت اندازه بزرگاین مؤسسات
یتواند  
یگیرد کهعاملاصلی این موضوعم 
رتبهبندی قرارم 

رتبهبندینیز
مالیودراختیارداشتنحجمزیادیازنقدینگیکشورباشدوآخرینبخشدراین 
یتواند ناشی ازحضورکمرنگمؤسساتبیمه در
بخشبیمه استکهدلیل این رتبهبرایبخشبیمه م 
بازاربورساوراقبهادارتهراندرنظرگرفت.
درمجموعباتوجهبهنتایجپژوهشوباعنایتبهاهمیتریسکسیستمیکبرایسیستممالی
هرکشور،الزماستقانونگذاران ومدیران درراستایبهبودعملکردوثباتسیستم مالی ،کنترلو
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نظارتمستمربرریسکسیستمیکرالحاظکنند.

 .6پژوهشهای جدید :فرهنگ ریسک ،حلقه مفقوده قاره آسیا
تنهاکمترازنیمیازبیمهگراندرمنطقهآسیا،یکفرهنگریسکیاچارچوبمدیریتریسک1برای

خودتدویننمودهاند.اینمطلبراشرکتارنستاندیانگ(2)EYدرپیمایشاخیرخودازکارشناسان

ارشد ریسک بیمه ( 3)CROمنطقه آسیا-اقیانوسیه عنوان نمود و افزود :پیمایش اخیر که در میان این
کارشناسان از استرالیا ،چین و آسیای جنوبشرقی انجام پذیرفته است ،نشان میدهد ،با وجودآنکه
چارچوبهای ریسک در بخش بانکداری به طور وسیعی مورد بهرهبرداری قرار گرفته است ،اما

درصدازبیمهگراندرمنطقهآسیا-

بیمهیکمقولهجدیدمحسوبمیشودوتنها45

همچناندرصنعت
اقیانوسیهآنرااجرانمودهاند.

بیشترتفاوت هابینبازارهایمنطقه،وابستهبهانتظاراتمقرراتیمختلفورویکردهایمختلفآناندر

مدیریتریسکاست.
جاناتان ژائو ،4راهبر بیمه آسیا-اقیانوسیه شرکت  ،EYدر این زمینه اظهار میدارد« :وقتی به اجرای
پیشرومحسوبمیشوند،امادر

رسیم،کارشناسانریسکاسترالیایی،


هایفرهنگریسکمی

چارچوب
دیگربازارهایآسیاییمانندچینوسنگاپور،نیازبهتمرکزبیشتربراینموضوعطی 12ماهآتیوجود
دارد .همچنین ،منصفانه است که اعالم شود ،شرکتهای بزرگ منطقه که دارای دفاتری در ایاالت
متحدهیااروپابودهوناظراناینمناطق،استانداردهایعمدهمدیریتریسکرااعمالمیکنند،تمایلبه

عملکردپیشرفتهتریوجوددارند».

نقشکارشناسارشدریسک،عالوهبرتحولدرکارکردهایخود،درحالتغییررفتاریازریسک
سنتیوتطبیقمقرراتی،بهشراکتدرکسبوکارواثربیشتربرمسیرراهبردیشرکتاست.
درصدازپاسخدهندگاناینپیمایشاظهارداشتندکهتوجهآناننسبتبهکسبوکارو

بیشاز 78
مسائلمقرراتی78،به38است.
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:انشورنسایشانیوز،فوریه2810
1. Risk conduct
2. Ernst&Young
3. Chief Risk Officer
4. Jonathan Zhao
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نکته:
همه سازمان ها اعم از کوچک و بزرگ ،خصوصی و عمومی ،دولتی و غیردولتی در هر سطحی از
هامواجههستندکهممکناستبرکارکردآنهاو


ایازریسک

عملکردودرهرزمانومکان،بادامنه
ددامنهی

شواهدموجودنیزنشانمیدهدکهباتحوالتجهانیموجو

دستیابیبهاهدافتأثیربگذارد.،
هابرایهمهسازمانهایکسان


بدیهیاستمیزاناهمیتاینریسک
اینریسکهادرحالافزایشاست.

هابهگونهایاستکهزمینههایبروزریسکدرآنهابیش


ماهیتمؤسساتمالیازجملهبانک
نیست.
نعتدیگریبهمقولهیمدیریت

ازسایرسازمانهاوجوددارد.بههمیندلیلاستکهشایدبیشازهرص

ریسک در مؤسسات مالی پرداخته شده است .از جمله آنها میتوان در بعد بینالمللی به رهنمودهای
هایسالهای،1174بحرانمالیآسیادرسال1117


اشارهنمودکهبهدنبالبحران
کمیتهیبازل1و2و3

وبحرانسال2880ارائهشدند.
شودایناستکهچراباوجودتدوینرهنمودهادردستورالعملهایمختلف،


اماپرسشیکهمطرحمی
هایمالیکهبیشترناشیازعدممدیریتبهینهیریسکدرمؤسساتمالیاست،بهوقوع


همچنانبحران
هایکمیبرایاندازهگیری ریسکجستجوکرد.


پاسخراشایدبتواندراعتمادزیادبهمدل
میپیوندند.

،تعدادیازپژوهشگرانمأموریتیافتندتادالیلشکستهارابررسیکنند.

پسازبحرانسال2880
درپژوهشینشاندادکهدلیلاصلیشکستهادرمواردزیادیرفتاروفرهنگبودهاست.

واکر()2881
لیلقصورهایفنینبودهبلکهبهواسطهی

برخیازمدیرانریسکنیزاعتقاددارندکهبحرانهایمالیبهد

فرهنگسازمانیضعیفبهوجودآمدهاست.

فرهنگ ریسک حیاتیترین عامل برای موفقیت مدیریت ریسک است و جاری شدن آن در سازمان
ایاثربخشیمدیریتریسکهاراافزایشدهد.دریکمؤسسهمالیبه


تواندبهطورقابلمالحظه

می
نگمدیریتریسکدرموفقیتاینمؤسسات،اینتأثیرگذاریبیشترنمایانمیشود.از

خاطرنقشپرر
این رو در این مؤسسات ،فشار معینی برای مدیریت فرهنگ ریسک ،به خاطر تمرکز بیش از پیش

دارانوذینفعانبرایمدیریتریسکمؤثروجوددارد.باتوجهبهاینموضوعدرسال،2811


سهام
کمیتهباز لبرنقشفرهنگریسکدرمدیریتریسکعملیاتیتأکیدودرسال2814هیئتثباتمالی
بیانکردکهفرهنگریسکمبحثبسیاریپیچیدهایاستومؤسساتمالیبایدتأثیرفرهنگسازمانی

را بر روی امنیت و سالمت مؤسسه درک نمایند .کمیته بازل نیز در همان سال در اصولی که برای

 19روابط عمومي و امور بينالملل پژوهشكده بيمه

[تازههاي بيمه ايران و جهان  /شماره  – 84نيمه اول اسفندماه ]69

هاارائهداد،برتدوینضوابطوکدهایرفتاریبرایفرهنگریسکتأکید


یتشرکتیبرایبانک
حاکم
نمود.

 .7استقبال بیمهگران اروپایی از راهبرد سیستمهای مشارکتی حمل و نقل هوشمند
پارلمان اروپا
سازمان بیمه اروپا ،از نتایج رأیگیری در کمیته حمل و نقل و گردشگری پارلمان اروپا (1)TRAN
درباره پیشنویس گزارشی درباره راهکار اروپا برای سیستمهای مشارکتی حمل و نقل هوشمند (C-

2)ITSاستقبالنمود.
بیشاز  31نمایندهاینکمیتهرأیمثبت،یکنماینده،رأیمنفیویکنمایندهنیزرأیممتنعداشت.
این پیشنویس از کمیسیون اروپایی خواسته است تا پیش از پایان سال  ،2810اقدام قانونی درباره
اینقانونبهارائهدهندگاناینخدماتکمک

دسترسیبهدادههاومنابعدرونوسیلهنقلیهرااعالمنماید.

می کندتامحصوالتخودراآزادانهبراینصبدرونوسایلنقلیهوبدوندخالتشرکتسازندهآنها،

ارائهدهند.
نیکوالسجینمارت،3رئیسبخشبیمهاشخاص،بیمهعمومیواقتصادکالندرسازمانبیمهاروپادر
این زمینه اظهار میدارد« :سازمان بیمه اروپا ،این دیدگاه مشترک را دارد که فقدان یک عملکرد
سازواجراییدرسطحاتحادیهاروپادرزمینهدسترسیبهدادههایدرونوسایلنقلیه،4یکیاز


تصمیم
ودستیابیبهقابلیتهایآناست.همچنین،این

آوریهایC-ITS


کارگیریموفقفن

عواملعمدهدربه
مسئله رقابت در بازار نسبت به خدمات وسایل نقلیه مبتنی بر دادهها 5را محدود میکند و درعوض،
فرصتهایی برای مشتریان برای بهرهبرداری از طیف وسیعی از خدمات مبتنی بر وسایل نقلیه 6و

ارائهکنندگان خدمات ایجاد مینماید .این نوع اقدامات قانونی برای حصول اطمینان از درک

کنندگانازاینکهبدانندچهکسیبهدادههایوسایلنقلیهآناندسترسیداشتهوهدفازاین


مصرف
دسترسیچیست،ضروریدارد».

1. Committee on Transport and Tourism
2. Cooperative Intelligent Transport Systems
3. Nicholas Jeanmart
4. In-vehicle data
5. Vehicle data-based services
6. Vehicle-based services
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برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:اکسپریم،فوریه2810
نکته:
وصدورمبتنیبرجمعآوریدادهاز

تلماتیک(ارتباطازراهدور)درحالحاضرمدلیبرایتعیینقیمت
راهدوروبااستفادهازمحاسباتماشینبهماشین  )(M2Mایجادکردهاست .درنظرسنجی ارزیابیاز
مشتریان خدمات یک شبکه مالی طی سال جاری میالدی  47درصد پاسخگویان ابراز داشتهاند که
عالقهایبهپایشهوشمنددرهیچشرایطیندارند .اینارقامممکناستیکآماردلسردکنندهبرای

اماواقعیتمهمترایناستکهبیشاز

هایمبتنیبرکاربردتکنولوژیهایجدیدباشد.


طرفدارانبیمه
نیمیازپاسخگویانتمایلدارندتادرجهتتخفیفحقبیمه،تبادلاطالعاتخصوصیرابپذیرند.

اعداداینگزارشنشاناز"غلبهراهتلماتیک بردروغوتقلب" داردواینخودرشدبیشتریرابرای
گرددوتنهاتکیهبرروشهایسنتیبرایارزیابی

بینیمیکند.هیچصنعتیبهعقببرنمی


هاپیش

شرکت
هایفیزیکیامکانپذیرنخواهدبود.رفتارهایمبتنیبرتلماتیک احتمالداردحداقلبهعنوان


ریسک
مکملیبرایعواملصدورسنتیباشند.
بیمهگرانخودرودرحالرویآوردنبهبیمهکارکردمحورندکهبهآنهاکمکمیکندتاتواناییو
قابلیتخوددرمدیریتدعاویوهمچنینتقسیمبندیمشتریانراافزایشدهد.
دربیمهاستفادهمحور)،(UBIحقبیمهخودروبراساسمیزاناستفادهویانحوهرانندگیبیمهشونده
تعیینمیشود.ازوسائلارتباطازراهدوروتلماتیک(کهبهصورتلحظهایوزندهاطالعاتراارسال
میکنند)میتواندروسایلنقلیهبهشکلگستردهایبرایتخمینمیزاناستفادهازیکخودروازجمله
الگویونحوهرانندگیبهرهگرفت.
رشدسریعقابلیتهاوتوانمندیهایگوشیهایهوشمندازقبیل،GPSشتابسنجهاوسیستمهای
ردگیری باعث شده است که اپلیکیشن های موبایلی بتوانند جای دستگاه های ارتباط از راه دور را
بگیرند.افزایشتعدادخودروهایمتصلکهازسیستمهایارتباطازراهدوربهرهمیگیرندنیزمزیدبه
علتشدهاست .سیستمهایضدسرقتوسائلنقلیهودیگرخدماتارزشافزودهرامیتوانباسیستم
ارتباطازراهدورتلفیقکردکهافزایشامنیتوآسودگیخاطرمشتریانرابهدنبالدارد.
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انتظارمیرودکهتاسال 2828میالدی،نزدیکبه 36درصدازحامالنبیمه از «بیمه کارکرد محور»
مبتنیبرفناوریتلماتیکبهرهبگیرند.بیمهگزاراناینایدهرابهدوشکلزیرآزمایشکردهاند:
پرداختبهاندازهمیزانرانندگی):(PAYDیکبیمهبرایمسافتهایکماستکهدرآنحقبیمهبر
حسبمیزانمسافتیکهوسیلهنقلیهطیکرده،محاسبهمیشود
پرداختبراساسنحوهرانندگی): (PHYDروشیاستکهدرآنحقبیمهبراساسارزیابینحوه
رانندگیمشتریمحاسبهوتعیینمیشود.
بااینروش،بیمهگرانمیتوانندتقسیمبندیبهتریازمخاطراتمشتریانداشتهباشندودعاویرابه
شکلکارآمدتریمدیریتکنند.

 80اوراق بهادار بیمهای ،پوششی عملی برای ریسکهای همهگیر است
پیدامیکنند،سرمایهبیمه

گذارانبازارهایسرمایه،درکبیشترینسبتبهریسکهمهگیر1


هرچهسرمایه
اتکائیشخصثالث،2اثرخودرادرآغاز،درحینودرپایانیکبیماریواگیردارهمگانی،بیشترنشان
میدهد .این مطلب را کوری انگر ،3رئیس جهانی ساختارسازی اوراق بهادار بیمهای شرکت جیسی

داردوتشریحمیکند«:ازسال 2883تاکنون،سرمایهبیمهاتکائیجایگزینیابیمه


بیانمی
سکیورتیز 4
گرانزندگیوبیمهگراناتکائیرا

اتکائیشخصثالث،نشاندادهاستکهاینتوانراداردکهبی 
مه
نسبتبهپوششمرگومیر 5گسترده،پوششدهدوآمارهاحاکیاستکه 3/5میلیارداوراققرضه
حوادثفاجعهبار6ناشیازمرگومیردرایندورهثبتشدهاست».

معموالً،اوراققرضهحوادثفاجعهبارناشیازمرگومیرگسترده،زمانیکهسطحمعینیازمرگومیر
یبسیاریمیگردد


بارکهسببجانباختنعده

درنتیجهیکبیماریواگیرداریاحادثهطبیعیفاجعه
ای،مورداستفادهقرارمیگیرد.


مانندزلزلهیاحوادثناشیازترور،جنگیاحوادثهسته
در دوران اخیر ،حجم و گستردگی بنگاههای دولتی از ساختارها و ظرفیت انتقال ریسک مبتنی بر
هانسبتبهخسارتهایناشیازحوادثطبیعیافزایش


ترازنامه
بازارهایسرمایهباهدفریسکزدایی7

1. Pandemic risk
2. Third-party
3. Cory Anger
4. GC Securities
5. Mortality
6. Catastrophe bond
7. De-risk
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گذارانبرایفرصتهایبیشترودرک

یافته است.کوری انگر تشریحمیکندکهباجستجوی سرمایه
فزاینده بخش دولتی از مزایا و توانمندیهای اوراق بهادار بیمهای ( ،1)ILSنوآوران بازار ،تجربه و
تخصص خود نسبت به ریسکهای حوادث فاجعهبار طبیعی را به دیگر خسارتهای شدید به بخش
گیرانتقالمیدهند.


هایهمه

دولتیمانندریسک
اماشایانیادآوریاست،سرمایهجایگزینتنهابهمنظورارائهظرفیتکارآمدوپاسخسریعپسازرویداد

گرددوبهطورفزایندهایدرپیارائهظرفیتمتناسبدرمراحلاولیهگسترشحادثه


گیرارائهمی

همه
همهگیراست.

انگر اظهار میدارد« :بازارهای سرمایه میتوانند به تأمین منابع برای مهار گسترش بیماری همهگیر ،به
مالینرخهایمرگومیرباالکمککند».

گذاریبارهزینههایپزشکیومدیریتاثر


اشتراک
عالوه بر این ،اوراق بهادار بیمهای میتواند به نهادهای دولتی ،پوشش چندساله ارائه دهد که برای
سازمانهایدولتیمهم است .زیرا این مسئله بهساختارهای عکسالعملموقتی  2برایمدیریت تأمین

مالی،کمکمینماید.

وی میافزاید« :سرمایه جایگزین میتواند پوششی برای ساختارهای عکسالعمل موقتی با تمرکز بر
مدیریت شیوع بیماری و دیگر هزینههای خدمات درمانی برای افراد درگیر ،مهار همهگیری حادثه و
سازیمکانهایآلودهباشد .رشدفزاینده استفاده ازمنابع سرمایه برایپذیرش

پاکسازیو ضدعفونی
ریسکهای همهگیر ،صندوقی عملیاتی برای کمک به سازمانهای بهداشت ،بانکهای توسعه،

فرمانداریها ،دولتهای محلی و صنعت خصوصی برای مدیریت اثرات حوادث همهگیر که به طور

بیمهگی3است،ایجادنماید».
جهانیدچارکم 

هایجهانی،دولتیوخصوصیبرایایجادمکانیسمهایتأمینمالیو


هایسازمان

برایناساستالش

العملکافیدرصورتبروزحوادثهمهگیر،بهمنظورکاهشاثراتایننوعحوادثدرمناطق


عکس
آسیبپذیرونوظهورجهان،بسیارحیاتیاست».

برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:آرتیمیس،فوریه2810
1. Insurance-linked Securities
2. Interim response structure
3. Underinsurance
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نکته:
یمیتواند

موضوعپیوندصنعتبیمهکشوربابازارهایسرمایهدرکنارراهاندازیصندوقحوادثطبیع

بسیاریازمعضالتخسارتهاراباانتقالریسکمؤثرحلکند،اخیراًدرصحبتهایرئیسکلبیمه

یامین صبحانهکاری بازارسرمایه باموضوعنقشبیمه درتوسعه
مرکزیودیگرصاحبنظراندرس 

بازارسرمایهنیزموردتوجهقرارگرفت.
یتوانند
یمههام 
اهمیتاینموضوعرامیتواندرتاکیداتباالترینمقامناظردرصنعتجستجوکرد:ب 
ازطریقبازاراولیهواردبازارسرمایهشوندوبهتعمیقبازاروافزایشحجمآنکمککنند.ویهمچنین
دوکاراساسیصنعتبیمهرا انتشاراوراقبهادارمنتسببهبیمه ومعرفی محصوالتبیمه عمرمتصلبه
یهگذاریوصلکردمیتواند به
دوقهای سرما 
بازارسرمایه دانست کهمانندمحصوالتی کهبتوانبهصن 
تعمیقبازاروافزایشنقشبازارهایسرمایهدربازارمالیکمکنماید.
یمهایدربازارسرمایهوارتقایسهمصنعتبیمهازابزارهایبازارسرمایهواتصالاین
وضعیتابزارهایب 
دوبخشبسیارحایزاهمیتاستونیازبهطراحیابزارهایجدیدوجوددارد.مباحثیچوننقدشوندگی
پایینباوجودارزشقابلتوجهرقمبازاربیمه  وهمچنینشفافیتشرکتهایبیمهدربازارسرمایهاز
جملهمواردیاستکهبااتصالبیشتربیمههادربازارسرمایهارتقاخواهدیافت.
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