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ضعف ذخاير خسارت اموال و حوادث سال 5102
بر اساس گزارش مركز تحقيقات كانينگ ،0ذخاير صنعت اموال و حوادث در حال آزادسازي است و موقعيت
كل ذخيره خسارت 5در حال از بين رفتن است اما همچنان ذخاير داراي ميزان كمي مازاد ذخاير 3در خود هستند.
رابرت فارنام ،4معاون رئيس بخش تحقيقات بيمه كانينگ اظهار ميدارد« :طي سال  ،5102با وجود آزادسازي
ذخيره اضافي ،كفايت ذخيره 2صنعت اموال و حوادث ثابت باقي ماند .در همين سال ،اين صنعت  7ميليارد دالر
ذخيره آزادسازي نمود كه اين ذخاير مربوط به سالهاي  5104و پيش از آن ميباشد و اين رقم شامل  0/5درصد
از ذخاير و  0/4درصد حقبيمهها در سال  5102ميگردد .سال  ،5102دهمين سال متوالي آزادسازي ذخاير بوده
است اما اين رقم كمتر از آزادسازي در سالهاي اخير ميباشد .استيو وبرسون ،6رئيس بخش تحقيقات بيمه در
كانينگ تبيين مينمايد» :بررسي ما از ذخيرههاي خسارت صنعت اموال و حوادث مشخص ميكند كه ذخيرهها
يك مازاد ذخيره  1/2درصدي از ذخاير اصلي حوادث در مقايسه با  4/4درصد مازاد ذخيره در اواخر سال 5104
را نشان ميدهند .ثبات در كفايت ذخيره ممکن است ناشي از فعاليتهاي مسکوت ادعاهاي خسارت بوده باشد.
اين انفعال ميتواند به دليل بحران مالي و بهبود ضعيف باشد .همچنين ،كفايت ذخيره ميتواند به علت
قيمتگذاري مطلوب و رشد حقبيمه در سالهاي اخير باشد .اما ،الگوهاي توسعه خسارت در سالهاي اخير در
سطح رشتههاي مختلف رو به وخامت گذاشته است و قوت در قيمتگذاري كم رنگ شده است».
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :مركز تحقيقات كانينگ ،مي 5102
نكته:
با توجه به اهميت آزادسازي ذخاير و تأثير آن در افزايش بدهي و به تبع آن كاهش توانگري شركتهاي بيمه و
ضعف آئيننامه  82و چالشهاي پيشروي آن در برآورد اين ذخيره ،بايد با استفاده از روشها و مکانيزمهاي
استاندارد موجود ،اين ذخاير برآورد شوند .نکته مهمتر اين است كه كفايت ذخيره خسارت معوق بايد به
صورت دورهاي مورد بررسي قرار گيرد و در صورت وجود هر گونه كسري ،دادهها و روشهاي مورد استفاده
مورد بازبيني قرار گيرند و اقدامات الزم انجام پذيرد .وجود كسريهاي متوالي و معنيدار ،حاكي از آن است
كه آئيننامه ذخاير فني (آئيننامه  )28نياز به اصالح و بازبيني اساسي دارد.

0. Conning Inc.
5. Loss reserve
3. Redundancy
4. Robert Farnam
2. Reserve adequacy
2. Steve Webersen

 2روابط عمومي و امور بينالملل پژوهشكده بيمه

[تازههاي بيمه ايران و جهان  /شماره  – 9نيمه اول خرداد ]99

 3روابط عمومي و امور بينالملل پژوهشكده بيمه

[تازههاي بيمه ايران و جهان  /شماره  – 9نيمه اول خرداد ]99

توانگري مالي  5و تغيير در مدلهاي داخلي شركتهاي بيمه انگلستان
طي يك سند مشورتي ( ،0)CPسازمان تنظيم مقررات احتياطي انگلستان ( ،)PRAپيشنويس يك بيانيه نظارتي را
كه انتظارات اين سازمان از شركتها و انجمن لويدز 5در رابطه با تغييرات مربوط به مدلهاي داخلي 3را در بر
ميگيرد ،تدوين و ارائه نمود .همچنين ،اين مدلها ،شامل مدلهاي داخلي مورد تأييد توانگري مالي  5ميگردد.
اين سند مشورتي مربوط به شركتهاي بيمهاي است كه تحت توانگري مالي  ،5مورد تأييد قرار گرفتهاند.
همچنين ،اين طرح براي شركتهاي بيمه انگليسي و شركتهاي وابسته خارجي در داخل حوزه اقتصادي اروپا

4

و غير آن كه به دنبال تأييد مدلهاي داخلي خود در آينده هستند ،مفيد ميباشد.
به طور خالصه ،اين سند مشورتي ،انتظارات سازمان تنظيم مقررات احتياطي انگلستان از شركت هاي بيمه در
رابطه با موارد ذيل را شامل ميگردد :تغييرات در مدلهاي داخلي  ،تغييرات در سياستگذاري به منظور ايجاد
تحول در مدلهاي داخلي و موارد مضاف بر چشمانداز مدلهاي داخلي.
اين پيشنهادها ،عبارتند از :انتظارات اين سازمان نظارتي در پيش از زمان و طي اعمال تغييرات مدلهاي داخلي ،
انتظارات مربوط به كيفيت تغييرات مدلهاي داخلي و اطالعاتي كه شركتها در هنگام اعمال تغييرات ملزم به
ارائه به اين سازمان هستند.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :سازمان تنظيم مقررات احتياطي انگلستان  ،مي 5102
نكته:
در حال حاضر در صنعت بيمه ،مبحث مدلهاي داخلي در شركتهاي بيمه و نظارت بر آنها توسط آكچوئريها
و ديگر متخصصان مربوطه ،پيچيدگي و مشکالت بازارهاي پيشرفته را ندارد.
براي روشنتر شدن موضوع و به عنوان مثال ،در زمينهي تعيين و اندازهگيري ريسكها ،طبيعي است كه رويکرد
استاندارد ممکن است قادر به انعکاس كامل و مناسب ريسك پروفايل هر شركت بيمه نباشد .بنابراين ،در جاي
مناسب ،نهاد ناظر بايد از رويکردهاي مناسبتر ديگري (منوط به اخذ تاييد) استفاده نمايد .به ويژه وقتي بيمهگر
يك مدل داخلي (يا مدل داخلي جزئي) دارد كه بهطور مناسب منعکسكننده ريسكها بوده و در مديريت
ريسك و گزارشگري يکپارچهشده است ،در چنين مواردي ،نهاد ناظر بايد استفاده از چنين مدلي را براي تعيين
مناسبتر مواردي از قبيل الزامات سرمايه مقرراتي مجاز تلقي نمايد .استفاده از مدل داخلي براي اين هدف،
منوط به تاييد قبلي نهاد ناظر بر اساس مجموعهاي از معيارهاي شفاف و ارزيابي در فواصل منظم به طور خاص
ميباشد .نهاد ناظر نياز دارد كه مدل داخلي بيمه گر قانعكننده باشد و بايد بهطور مناسب نسبت به معيارهاي
هدف ايجاد شده توسط نهاد ناظر ،تنظيمشده باقي بماند.

0. Consultation Paper
5. Society of Lloyd’s
3. Internal model
)4. EEA (European Economic Area
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فقدان پرتفوي متنوع ،اشتباه شماره يك سرمايهگذاري
بر اساس نتايج يك تحقيق كه توسط دو ور گروپ 0انجام پذيرفت ،ناتواني در داشتن يك پرتفوي متنوع ،يکي
از عمدهترين اشتباهات سرمايهگذاري است.
مدير اجرائي دو ور گروپ ،نيگل گرين 5اظهار ميدارد« :داشتن يك پرتفوي متنوع و متناسب در سطوح
دارايي ،3بخشها و مناطق مختلف بدين معناست كه شما در وضعيت مناسبي براي كاهش ريسك و در بهترين
وضعيت براي استفاده از فرصتهاي عمده قرار داريد».
شمار ناچيزي از پاسخدهندگان ( 53درصد) در اين تحقيق ،اظهار داشتند كه عدم شروع به موقع ،اشتباه ديگر
سرمايهگذاري است و يك پنجم نيز تمركز بر سرمايهگذاري كوتاه مدت را اشتباه عمده محسوب نمودند.
گرين ميافزايد :يك راهکار سرمايهگذري كوتاه مدت معموالً شامل «ريسكهاي عمدتاً بااليي» است و افراد،
يك سرمايهگذاري كيفي را بسيار زود به فروش ميرسانند ،زيرا بر ارزشيابي كوتاه مدت تمركز بااليي دارند.
وي در ادامه تببين مينمايد« :عملکرد بازار بورس در طوالني مدت قابل پيشبيني است و معموالً رشد دارد .به
همين خاطر ،سرمايهگذاري در سهام 4به طور جهاني به عنوان يکي از روشهاي متناسب براي جمعآوري ثروت

2

در زمان طوالني محسوب ميگردد».
در اين بررسي پانزده درصد از پاسخدهندگان اظهار داشتند كه در سرمايهگذاري «بسيار هيجانزده» عمل
مينمايند .گرين اظهار ميدارد :تصميماتي كه مبتني بر هيجاناتِ صرف مانند ترس ،طمع يا تمايل به پيروي از
جمع اتخاذ شود ،ميتواند بسيار مخرب باشد.
نداشتن پول نقد كافي در ذخيره ،خطاي ديگري بود كه توسط  8درصد از سرمايهگذاران تأكيد شده بود .در
حاليكه  7درصد به اين مسئله پاسخ ندادند.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :آكچوئري  ،مي 5102
نكته:
به جرأت ميتوان اظهار داشت كه مديريت دارائيها و بدهيها مهمترين ركن يك شركت بيمه را تشکيل
ميدهد .يك شركت بيمه بايد استراتژيهاي سرمايهگذاري خود را با توجه به ديرش تعهداتش تنظيم كند و بر

0. deVere Group
5. Nigel Green
3. Asset class
4. Equity
2. Wealth
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اين اساس پرتفوي خود را متنوع سازد .تنها در اين صورت است كه شركتهاي بيمه ميتوانند انواع ريسكهاي
مالي را پوشش دهند و در بازار رقابتي قادر به ادامه فعاليت باشند.
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شش فن آوري جديد براي بيمهگران را بشناسيد
تام بنتون 0و چاك رازيکا ،5رئيس اجرائي نواريکا ،3به چشمانداز فنآوريهاي نسل بعد در بيمه ميپردازند .آنها
اظهار ميدارند كه« :آينده اينترنت اشياء 4و [فنآوري] پوشيدني 2براي بيمهگران در راه است .در حاليکه ،تا كنون
ابزار اينترنت اشياء و پوشيدنيها بيشتر آزمايشي بوده است ،بيمهگران ميتوانند خود را براي تغيير ناشي از استفاده
از اين ابزار در رفتار مشتريان آماده شوند ».در اينجا به برخي حوزههاي مربوط به بيمهگري كه در حال آزمايش
است ،پرداخته خواهد شد:
 .0ربات مشاور :2اين فنآوري ميتواند نيازها و شرايط مشتريان را به صورت داده دريافت نمايد و سپس براي
انتخاب محصول ،پيشنهاداتي ارائه دهد .نواريکا معتقد است« :در بيمه ،پيش از فروش ،استفاده از ربات مشاور به
عنوان ابزار نمايندگيهاي بيمه و توزيع ،در عين تعامل نماينده با مشتري ،به روند فروش كمك شاياني خواهد
نمود».
 .5بيمهگري مستمر« :7نياز به پوشش ،8ريسك و قيمتگذاري به طور سنتي تنها در زمان فروش محصوالت عمر
تعيين ميگردند اما قابليت بررسي شرايط بيمهنامه در هنگام درخواست ،در فواصل مختلف يا در زمان رخداد
ريسك عمر ميتواند يك رويکرد تمام عمر جامع 9براي محصوالت پوشش عمر ارائه دهد».
 .3پردازش فعال ادعاهاي خسارت« :01چرخه زمان براي بيمهگران اموال و حوادث با ابزار و الگوريتمها كاهش
مييابد .البته با به كارگيري بهينه آنان به منظور شناسايي آني مشکالت و گزارشگيري آني خسارت ،اين مهم
روي خواهد داد .در برخي موارد ،برنامهريزي براي تعميرات يا حتي تحويل قطعات يدكي براي تعمير در اولين
بررسي خسارت ميتواند از اين طريق انجام پذيرد.
 .4پوشش شخصي شده« :00خودِ عددي شده» 05و دادههاي رفتاري به بيمهگران كمك مينمايد تا محصوالت
خود را در سطح بااليي شخصيسازي نمايند .دادههايي كه در دسترس قرار ميگيرند ،ميتوانند راهنمايي براي
نوآوري در طراحي محصوالت باشد و به قابليت پردازش ابزارها در بيمه عمر كمك نمايد .همچنين ،ابزارهاي
مزاياي داوطلبانه مرتبط نيز به صورت بالقوه و بدون ارائه مستندات پزشکي ميتواند كمك كند.

1. Tom Beneton
2. Chuck Ruzicka
3. Novarica
4. Internet of Things
5. Wearable
6. Robo-Advisor
7. Continuous Underwriting
8. Coverage
9. Comprehensive lifetime approach
10. Proactive Claims Processing
11. Individualized Coverage
12. Quantified self
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 .2كاربردهاي بازرگاني :اين كاربردها عبارتند از :حسگرهاي نشت-آب 0براي افرادي كه داراي ثروت خالص
بااليي بوده و تراشههاي جاسازي شده 5در ساخت موادي كه ميتواند در روندهاي ادعاهاي خسارت ،بيمهگري
يا تضامني 3در رشتههاي بازرگاني و تخصصي به كار گرفته شود.
 .2كاربردهاي هواپيماهاي بدون سرنشين :4اين كاربردها ،خسارت به سقف منزل و مناطق حادثه ديدهاي كه
بازرسي انساني خطرناك است ،را دربرميگيرد .استفاده از دوربينهاي مادونقرمز در هواپيماهاي بدون سرنشين،
بررسي شکافهاي ديوارها و تجهيزات ناشي از خسارت باد به منظور تعميرات نيز از ديگر موارد كاربري
هواپيماهاي بدون سرنشين ميباشد.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :انشورنس نتوركينگ  ،مي 5102
نكته:
به روشهاي مختلفي مي توان به چشم انداز يك زندگي سرشار از حوادث غيره منتظره پاسخ داد .بيمه گران به
دنبال گسترش خدمات در پي يافتن بهترين تصميم گيري ممکن هنگام رويارويي با عدم اطمينان مي باشند.
انديشه ،تجارب ،چالشها و موفقيتهاي ديگران در عرصههاي مختلف اقتصادي از جمله صنعت بيمه ،راهگشاي
كساني است كه به دنبال يافتن راههاي تازه و دستاوردهاي نويني در كسب و كار موفق ميباشند .بيمه گران نيز
براي بقا و حضور قدرتمند در عرصه رقابت ،ناگزير از دگرگوني و استفاده از تازه ترين دستاوردهاي فناوري
براي دستيابي به باالترين سطح بهبود و توانايي خود مي باشند .لذا در همين راستا آگاهي از رويکردهاي مطلوب
و آمادگي در برابر فناوري هاي نوين مانند كاربردهاي هواپيماهاي بدون سرنشين كه منجر به افزايش سرعت
انجام امور به صورت بهينه و رضايت مندي همه ذي نفعان مي گردد مي بايست در الويت امور قرار گيرد.

پنج اصل براي يك چارچوب تنظيم مقررات اثربخش و يكپارچه در اروپا
در پاسخ به بحران مالي  ،5117-8قانونگذران اروپايي چندين اصالحيه با هدف ارتقاي شفافيت و ثبات مالي
صادر نمودند .در سپتامبر  ،5102كميسيون اروپايي ،به ارزيابي شواهد اين قانون پرداخت .هدف ،حذف آنچه
پيشتر ايجاد و يا تقويت شده بود ،نبود بلکه هدف ،ارزيابي وضعيت و تعيين اينکه كدام اصالحات استاندارد و
حسب المقرر نياز است تا از انسجام كلي قانون اطمينان حاصل شود و از مکانيسمهاي پيچيده ،مشکلآفرين و
غيرضروري پيشگيري شود ،بوده است .پاسخ سازمان نظارت مالي فرانسه( )AMFبه اين موضوع حول محور پنج
اصل خواهد بود:
0. Water-leak sensor
5. Embedded chips
3. Surety
4. Drone
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 اصل تناسب در قانونگذاري مالي اروپا؛ اصل ارتقاي كاربرد بهينه از دادههاي گزارش شده به تنظيم مقررات كنندگان؛ اصل وضوح و ثبات قانوني؛ اصل نقش سازمان اوراق بهادار و بازارهاي اروپا ( 0 )ESMAدر همگرايي نظارتي؛ اصل دفاع از رقابت اروپا در صحنه بينالمللي.براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :سازمان نظارت مالي فرانسه( ،)AMFمي 5102
نكته:
بحرانهاي بانکداري دهههاي پيش و در رأس آنها بحران مالي سال  5118سبب شد تا بحث ريسك سيستمي
در بازارهاي مالي مورد توجه سياستگذاران كالن اقتصادي قرار گيرد .هدف اصلي از مديريت و كنترل ريسك
سيستمي پايش و اقدام جهت كاهش يا حذف اين ريسكهاست كه انعطافپذيري سيستمهاي مالي را تهديد
ميكند.
با توجه به همگرايي فزاينده و جهاني شدن بازارهاي مالي در كشورهاي مختلف ،دولت ها نظارت مالي را مورد
تجديد نظر ساختاري قرار مي دهند .بحران مالي سال  5118نيز نياز به تنظيم مقررات جامع تر نظام مالي جهاني
را براي حفظ ثبات مالي به طور سيستمي بيش از پيش مورد توجه قرار داده است  .در چنين فضايي اصول
محوري  IAISدر نهادهاي ناظر بيمه اي كشورهاي مختلف و مجامع اقتصادي و مالي بين المللي مربوطه اهميت
مضاعف يافته است .طبق اصل محوري  52مديريت مؤثر بحرانهاي فرامرزي مستلزم همکاريهاي بينالمللي
نهادهاي ناظر و ساير دستگاههاي اجرايي مرتبط نظير وزارتخانههاي دارايي ،بانكهاي مركزي ،ساير نهادهاي
ناظر بخش مالي ،مکانيزمهاي ضمانت و مکانيزمهاي حمايت بيمهگذار از طريق مکانيزمهاي مناسب براي تبادل
اطالعات ميباشد.

رمز موفقيت در اجراي الگوي نظارتي يكپارچه
سازمان نظارت بازار مالي اتريش ( 5)FMAدر گزارش ساالنه  5102خود به توزيع عمده در ثبات بازار مالي و
حمايت از مشتري تأكيد مينمايد .مديران اين سازمان آقايان هلموت اتل 3و كالس كومپفمولر 4در ارائه چکيده
فعاليتهاي نظارتي اين سازمان در گزارش ساالنه  5102خود اعالم نمودند« :الگوي نظارت يکپارچه با نظارت
بر تمامي حوزه هاي بازار مالي اتريش تحت يك نظام واحد ،يك الگوي ثابت شده است ».با  328بازرسي در
0. European Securities and Markets Authority
5. Financial Market Authority
3. Helmut Ettl
4. Klaus Kumpfmüller
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سال  ،5102يك افزايش  449درصدي در تعداد بازرسيهاي منطقهاي در مقايسه با سال  5112وجود داشته
است.
تعداد گزارشهاي پنل اجرائي طي دوره مشابه  080مورد بوده است و از اين ميان ،گزارشهايي كه به دادستان
كل ارائه شد ،به شش برابر يعني  98مورد رسيد .رؤساي اجرايي اين سازمان نظارتي اظهار داشتند كه «فعاليت
نظارتي مستمر ،به خودي خود هدف نيست بلکه به ما اجازه ميدهد تا ثبات بازار مالي اتريش را تقويت نماييم و
حمايت از مشتري را افزايش دهيم ».هيئت اجرايي سازمان نظارت بازار مالي نمونهي رديف  00نسبت سرمايه
بانكها يعني مهمترين سپر خطر 5را به عنوان مثال مطرح نمود كه از  8درصد در سال  5118به تقريباً  03درصد
رسيده است و اين در حالي است كه نسبت توانگري مالي ،3كه مهم ترين رقم توان بيمهگر در پوشش تعهدات
خود است ،از  352درصد به  372درصد طي دوره مشابه خود رسيده است.

نظارت اثربخش و كارا با گستره پرتفوي وظايف
در اين راستا ،هيئت اجرائي سازمان نظارت مالي اتريش اعالم نمود« :ما به اين واقعيت كه اين نوع فشردگي در
فعاليتهاي نظارتي در ابعاد وسيع سبب حفظ مستمر هزينهها شده است ،افتخار مينماييم ».اين هيئت همچنين به
وظايف جديدي كه قانونگذار بر عهده سازمان نظارت مالي اتريش قرار داده است اشاره نمود كه عبارتند از:
نظارت بر شركتهاي مختلط مالي ،4تعريفنامه نظارتي ،2پيشگيري از پولشويي ،2نظارت بر صندوقهاي پوشش
ريسك ،7كاركرد به عنوان سازمان حل اختالف 8و مبارزه با كسب و كارهاي غيرقانوني .اروپايي كردن 9نظارت
كه در نهايت به حصول اطمينان از نظارت فرامرزي بر بخش مالي بينالمللي ميپردازد ،از لحاظ كاري بسيار
فشرده و نيز بسيار چالشبرانگيز است .در حاليكه قوانين مربوط به معافيت نظارتي در  221صفحه در سال 5112
آمده است ،اين متون تقريباً هفت برابر شده است و به  4478صفحه رسيده است .رؤساي اجرايي در ادامه تأكيد
نمودند« :ما تفويض وظايف را به عنوان تأكيد بر اعتمادي ميدانيم كه قانونگذار به عملکرد ما و در الگوي موفق
يکپارچه دارد».
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :سازمان نظارت مالي اتريش ( ،)FMAمي 5102
0. Tier 1
5. Risk buffer
3. Solvency
4. Financial conglomerate
2. Prospectus supervision
2. Money laundering
7. Hedge fund
8. Resolution authority
9. Europization
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نكته:
رويکرد نظارت يکپارچه رويکردي است كه در آن يك نهاد نظارتي فراگير هم بر مقررات مربوط به ايمني و
سالمت فعاليت و هم بر نحوه رفتار تجاري در تمام بخشهاي فعاليتهاي خدمات مالي نظارت دارد.
رويکردهاي نظارتي در بازارهاي مالي عبارتند از رويکرد نظارتي نهادي ،دوقطبي ،عملکردي و يکپارچه.
تنظيمكنندگان مقررات در سراسر جهان معموالً خودشان را در قالب نظارت نهادي سازماندهي ميكردند .در
سالهاي اخير جهت مقرراتگذاري مالي رويکرد "دوقطبي" در جهان مورد توجه قرار گرفته است كه در اين
زمينه كشور استراليا پيشگام بوده است .پس از آن كشورهاي ديگري ساختار مقرراتگذاري دوقطبي يا ساختار
مشابهي را اجرا نمودهاند كه نمونه آن كشورهاي هلند ،آفريقاي جنوبي و انگلستان است .در انگلستان پس از
بحران مالي دولت تصميم گرفت از ساختار دوقطبي استفاده كند .در اين ساختار ( FSAنهاد ناظر مالي) به دو
بخش ( PRAنهاد ناظر تنظيمكننده مقررات احتياطي) و ( FCAنهاد ناظر بر رفتار كسب و كار مالي) در سال
 5103تفکيك شد.
اصوالً اين كه امور مربوطه در قالب يك نهاد نظارتي و يا دو نهاد نظارتي مستقل از هم انجام شود نيازمند
مطالعات بيشتر و در نظر گرفتن جوانب مختلف موضوع ميباشد.

هشدار به مشتريان درباره قانونشكنيهاي پرهزينه در امنيت سايبري
تنها در سال  780 ،5102مورد نقض حريم دادهها 0در بيش از  021ميليون ركورد ،اثر گذاشته است .با گسترش
حملههاي سايبري 5جان هاف ،3رئيس انجمن ملي ناظران بيمه آمريکا ( ،)NAICبه مشتريان توصيه مينمايد تا
بياموزند كه چگونه از خود در برابر نقض اجتنابناپذير حريم دادههاي شخصي پيشگيري نمايند .دادههاي امن
نيز ميتواند به طور فيزيکي سرقت شده و يا به طور اتفاقي از طريق ايميل در دسترس قرار بگيرد اما هك،
رايجترين روش سرقت دادههاست .در سال  ،5102بيش از يك سوم تمامي نقض حريم دادهها ،از طريق هك
بوده است كه اين رقم نسبت به سال  8/4 ،5104درصد افزايش داشته است .بخش بازرگاني بيشترين حملهها را
در سال  5102به خود ديده است و حوزه سالمت و پزشکي و مؤسسات مالي و بانکي نيز در بخشهاي بعدي
قرار ميگيرند.
موارد ذيل ،توصيههاي انجمن ملي ناظران بيمه آمريکا به شركتهاي بيمه است:
 دادههاي آنالين خود را امن نگهداري نماييد :حفاظت از اطالعات شخصي آنالين به معناي تنظيمات
خصوصي سختگيرانه در رايانهها ،دستگاهها و مرورگرها است مانند داشتن رمز عبور پيچيده .بايد به اشتراك
گذاشتن اطالعات شخصي در رسانههاي اجتماعي اهميت قائل شد زيرا ميتواند آسيبپذيري را بيشتر نمايد.
0. Data breach
5. Cyber attack
3. John Huff
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هرچه هکرها درباره شخص بيشتر بدانند ،راحتتر ميتوانند پروفايل شخصي ايجاد نموده و افراد را هدف قرار
دهند.
 شرايط و ضوابط بيمهنامه را خوب مطالعه و درك نماييد :بانكها و شركتهاي كارت اعتباري معموالً
پوشش تقلب 0ارائه ميدهند ،بنابراين براي درك شرايط و ضوابط بيمهنامه خوب زمان بگذاريد.
 گزينهها 5را فرا بگيريد :مديران اجرائي كوچك كه وابسته به دستگاههاي تلفن همراه و رايانههاي شخصي
هستند تا به دادههاي مالي و ديگر اطالعات حساس دسترسي پيدا نمايند ،ممکن است به پوشش بيشتري نياز
داشته باشند .اين مالکان كسب و كار 3بايد با نمايندگيهاي بيمه صحبت نمايند تا درباره گزينهها درك بهتري
پيدا كنند.
 در برابر ريسكها ،هزينه كنيد :برخي مالکين خانه و خودرو هم اكنون پوشش سرقت اطالعات شخصي مانند
دسترسي به رصد كردن اعتبار 4و خدمات تعميري در صورت بروز مشکل ارائه ميدهند .اين پوشش ها قابل
استرداد نيستند اما در عوض هزينههاي مرتبط با بازگرداندن اطالعات شخصي را پوشش ميدهند.
 درباره قابليتهاي فانتزي بيشتر فکر كنيد :پيشرفتهاي فنآوري در اتومبيلها به معناي خطرات جديد در
رابطه با دادهها و امنيت است .پيش از خريد يك اتومبيل فانتزي جديد ،مشتريان بايد قابليتهاي فنآوري را
درك نمايند و درباره پوشش تصادفاتي كه بر اثر ناكارآمدي استفاده از فنآوري ايجاد ميشود ،اطالعات كسب
نمايند.
 منفعل نباشيد :با ثبت الکترونيکي سوابق پزشکي ،اطالعات حساس بيماران معموالً از اهداف عمده حمالت
سايبري هستند .در صورتي كه سوابق پزشکي (يا هر داده مرتبطي) از يك شركت بيمه به سرقت برود ،مشتريان
بايد با دقت توصيههاي شركت بيمه خود را جدي بگيرند و از نزديك صورتهاي مالي 2را بررسي نمايند.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :انجمن ملي ناظران بيمه آمريکا ( ،)NAICمي 5102
نكته:
از آنجا كه در سالهاي اخير حمالت سايبري خسارات بااليي را متحمل سازمانها و بسياري از مردم كرده است
لذا توجه به اين امر و رعايت موارد پيشگيري و امنيتي در كنار پوششهايي بيمهاي از مهمترين اقدامات مديريت
ريسكهاي سايبري است .متاسفانه در ايران همچنان اين ريسكها از پوشش مناسب برخوردار نيست و
محصوالت بيمه سايبري از طرف بيمهگران به صورت فراگير عرضه نشده است .اما سازمانها و افراد درگير در
0. Fraud protection
5. Option
3. Business owner
4. Credit monitoring
2. Financial statement
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فضاي سايبر ميتوانند و بايد حداقل با رعايت استانداردهاي مربوطه و راهنماهاي موجود خسارات مربوط به اين
ريسكها را كاهش دهند.
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رييس كل بيمه مركزي ج.ا .ايران اولويتهاي خود را اعالم كرد
ايجاد شركتهاي بيمه تخصصي ،افزايش توانگري مالي شركتهاي بيمه ،نظارت همراه با حمايت و اعتبار
سنجي شركتهاي بيمه به عنوان اولويتهاي بيمه مركزي اعالم شد.
به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي ،دكتر عبدالناصرهمتي ضمن بر شمردن چالشها ،مشکالت و فرصتهاي
صنعت بيمه گفت :در دوره جديد ،سياستگذاري ما اين است كه بيمههاي تخصصي ايجاد شود .بهعنوانمثال
يك شركت بيمه صرفاً بيمههاي عمر را بر عهده بگيرد و بيمههاي عمر و پسانداز را كه مزيتهاي بسياري براي
مردم و مشتريان دارد ،عرضه كند .البته وقتي تورم باال باشد ،توجيه ندارد كسي اين بيمه را بخرد .همچنان كه در
سمينار پولي و ارزي مطرح شد ،به دليل اينکه اكثر جامعه به منابع مالي با كمترين هزينه دسترسي داشته باشند،
نياز به اين است كه بازارها باهم تجانس داشته باشند .اآلن در كشور ما بازار پول مسئوليتش با بانك مركزي
است ،بازار سرمايه سياستگذاري و متولياش با سازمان بورس است و غيره .ما پيشنهاد داديم كه كميته ثبات
شکل بگيرد .براي اينکه بتوانيم از بازار مالي حداكثر بهرهبرداري را بکنيم .بازارهاي مالي عامل رشد و توسعه
پايدار كشورهاست .هر جا كه اين بازار ضعيف بوده آن كشورها نتوانستهاند توسعه پيدا كنند.
دكتر همتي در خصوص اولويت برنامههاي خود نيز گفت :اولويت من توانگري مالي شركتهاي بيمه است؛
بايد مطمئن باشيم كه ذخيرهسازي مناسب دارند ،نظارت ما همراه با حمايت خواهد بود و اولويت اول ما نيز
همين است؛ ساماندهي بيمهها يکي از برنامههاي ما در بيمه مركزي است؛ جلوگيري از رقابتهاي ناسالم نيز يکي
از برنامههاي ما خواهد بود؛ رقابت بايد به سمت نحوه سرويسدهي پيش برود.
رئيسكل بيمه مركزي در خصوص مشکالت بوجودآمده در حوزه بيمه شخص ثالث نيز گفت :مشکل اين است
كه حق بيمه را يکجا تعيين ميكند ،خسارت را جاي ديگر .چون ارتباط منطقي بين اين دو وجود ندارد ،ضريب
خسارت اين بيمه باال ميرود؛ يعني در اكثر مواقع خسارتهايي كه وارد ميشود بهويژه در خصوص اتومبيل
باالتر از ميزان دريافتي از مردم است.
وي در مورد تخفيفاتي كه برخي از شركتهاي بيمه در مورد بيمه شخص ثالث اعمال ميكنند نيز گفت :هر
شركت بيمهاي كه در شخص ثالث تخفيف ميدهد حتماً ازلحاظ مالي به مشکل برخورده است و در تالش است
منابع مالي جذب كند .خوشبختانه قانون شخص ثالث در روزهاي آخر در مجلس محترم تصويب شد كه قانون
بسيار خوبي است و بر اساس آن تنها دو و نيم درصد ميتوانند به بيمه شخص ثالث تخفيف بدهند.
تعلل در پرداخت خسارت نيز موضوع ديگري بود كه دكتر همتي به آن اشاره كرد و گفت :اين موضوع نيز
ناشي از نبود نقدينگي بيمههاست كه مردم بايد در انتخاب شركت بيمة خود نهايت دقت را بکنند.
رئيسكل بيمه مركزي همچنين در خصوص الحاقيه بيمه و مشکالتي كه براي مردم ايجاد كرده توضيح داد و
گفت :قبالً صندوق تأمين خسارتهاي بدني  2درصد را بهعنوان سهم خودش ميگرفت ،اما در قانون جديد كه
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تا دو سه ماه ديگر ابالغ ميشود ،اين رقم به  8درصد رسيده است كه ديگر نيازي به گرفتن الحاقيه بيمه شخص
ثالث نيست و اين صندوق خسارتهاي ناشي از افزايش حق بيمه را پرداخت خواهد كرد.
رئيسكل بيمه مركزي در خصوص وضعيت بيمه حوادث با توجه به كثرت اتفاقات و حوادث طبيعي در كشور
ما نيز گفت :در كشور تركيه صندوقي درست كرده بودند به نام صندوق حوادث طبيعي كه ما نيز  01سال پيش
طرح آن را به مجلس شوراي اسالمي ارائه داده بوديم كه خوشبختانه اخيراً به تصويب مجلس رسيد و در تالش
هستيم اين اقدام را عملي كنيم؛ بنابراين يك صندوقي شکل خواهد گرفت و براي روستاييان در حد  211تومان
در ماه و براي شهرهاي كوچك  721تومان در ماه و براي شهرهاي بزرگ  0111تومان در ماه در نظر گرفته
ميشود كه در صندوق حوادث طبيعي واريز خواهد شد.
دكتر همتي افزود :اعتبارسنجي بيمهها را نيز حتماً بايد مدنظر قرار دهيم .اگر ما ريتينگ بيمهها را داشته باشيم،
مشتري ها نيز اطالعات خوب براي خريد بيمه در دست خواهند داشت و اين رقابت سالم ايجاد ميكند تا
بيمه هايي كه ضعيف هستند خودشان را باال بکشند و سياست ما در بيمه مركزي اين است كه رقابت سالم ايجاد
كنيم.

منبع :وبسايت بيمه مركزي ج.ا.ايران
نكته:
به نظر ميرسد سياست هاي بيمه مركزي درراستاي حمايت ،كنترل و هدايت شركت ها با تاكيد بر سازوكارهاي
خود كنترلي به منظور برآورده ساختن الزامات قانوني به ويژه در توانگري مالي وهمچنين كسب استانداردها و
مالك هاي الزم براي ارتقاي رتبه شركت هاست.
اتخاذ اين سياست با تدبيري همراه است كه نگاه اصالحي خود را بر مبناي توان موجود صنعت در نظر گرفته
است و سرعت تحوالت را متناسب با بستر اجرايي موجود پيشبيني مينمايد تا به اين ترتيب بدنه صنعت بتواند
هماهنگي خود را با نهاد ناظر و تحوالت بازار به دست آورد.
تأكيد بر نظارت همراه با حمايت و راهکارهايي براي افزايش توانگري مالي شركتها مويد اين نکته است كه
پيشرفت صنعت بيمه مستلزم اتکاي منطقي بر ظرفيتهاي موجود است.
همچنين ثبات بخشي به سيستم بيمهاي كشور در گرو تعامل با ساير اجزاي بازار مالي است .نکتهاي كه در اين
مصاحبه به درستي بر آن تأكيد شده است.
از سوي ديگر صراحت در ايجاد بيمههاي تخصصي به يك معنا تمركز بر ثبات دروني بازار بيمه را نشانه ميرود
و در حقيقت فروش بيمهنامههاي تخصصي زندگي ميتواند تکامل هر چه بيشتر بازار بيمه را به همراه داشته باشد
و بنيانهاي استمرار و تقويت اين بازار را ايجاد نمايد.
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