
به فناوري زنجیره بلوکی، هوش مصنوعی، مشاوران روباتیک، و حاضر کتاب 
. اي و پشتیبانی آن اشاره شده استکار بیمهوهاي مربوط به کسبسایر سیستم

هاي بیمه در طراحی محصوالت جدید و دیجیتالی شدن، دستیار شرکت
دیجیتال، با فناوري . باشدهاي محصوالت موجود و جدید، میمحاسبه قیمت

ها مورد تحلیل قرار اي که دادهاستفاده از ارزیابی ریسک، کیفیت و شیوه
کند تا نمایه گران کمک میسازد، بنابراین به بیمهگیرند را دچار تحول میمی

بهتري از خصوصیات مشتریان تهیه نموده و تجمع و توزیع ریسک را تعیین 
: شد که عبارتند ازاین کتاب مشتمل بر شش فصل می با.نمایند
مقدمه؛؛ 1فصل 
؛ که با رویکردي آینده مدار، به دنبال تحلیل مرتبط ترین مسائل مربوط 2فصل 

به تغییرات، فرصت ها و چالش هاي فراروي مدیریت بیمه در استفاده از فناوري 
هاي نو، با تمرکز ویژه بر مهم ترین جوانب توزیع محصوالت بیمه اي از نقطه 

در پرتو ورود قریب الوقوع به دستورالعمل الزم االجراي توزیع بیمه نظر مقرراتی
می باشد که به شیوه اي خالقانه، نظارت ) اتحادیه اروپا2016/97دستورالعمل (

بر محصول و ترتیبات حاکمیتی و تعهدات حاکمیتی محصول را از لحظه 
طراحی محصول ایجاد می کند؛

اپ ها فناوري بیمه می پردازد و در ، به بیان پدیده گسترش استارت3فصل 
تالش است تا بر پیدایش و ویژگی هاي خاص آن تمرکز نماید، این فصل با 
تمرکز بر چگونگی اهرمی نمودن واکنش استراتژیک در رویکرد نسبت به تغییر 

شکل دیجیتال کل مدل کسب و کار پایان می یابد؛
ات بیمه اي، به ، پس از تحلیل خصوصیات خاص سیستم تحویل خدم4فصل 

مطالعه کانال هاي توزیع فناور می پردازد که داراي درجه نوآوري، ریسک و 
فرصت هاي بیشتر در بخش بیمه اي است؛

، در پرتو هویت زدائی از روابط مشتري به واسطه گسترش فناوري، بر 5فصل 
اهمیت بازاریابی مستقیم و استراتژي شبکه هاي اجتماعی موثر بر بهبود روابط 

بین شرکت، کانال ها و مشتریان می پردازد؛
، به گزارش نتایج یک تحقیق میدانی صورت پذیرفته بر روي نمونه اي از 6فصل 

شرکت هاي بیمه اي واقع در اروپا و ایاالت متحده می پردازد تا ویژگی هاي 
اصلی بخش وب سایت هایشان را مورد آزمون قرار داده و خصوصیات متمایز آن 

.سه جنبه اصلی دسترسی، شفافیت و کیفیت توزیع آنالین بیان کندها را تحت

فناوري و صنعت بیمه، بازسازي دورنماي رقابتی 
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