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شورتکیا سهم ب یبرا ینیچ یهان ست آوردن  ستفاده از بازار و  شتریبه د صتا سیدند که  ی خود،رو شیپ یهافر به این نتیجه ر

که  یبزرگ تالیجیدر انقالب دزیرا  ؛است یاتیح اریبه اهداف بلندمدت بس دنیرس یوکار خاص و مناسب برامدل کسب کیداشتن 

 و فتریبه شمار م مهیب یهاوکار شرکتکسب یهامدل ریناپذییجدا یاز اجزا یفناوررخ داد، مختلف  عیو در صنا ایدر سرتاسر دن

 را در نظر داشت.  تالیجید یو ابزارها یفناور یوکارهر مدل کسب یسازادهیو پ یدر طراح دیبا

شور چ شورتکیا نیدر ک سه مرحله مختلف به تکامل مدلن سب یهاها در  ست زدک صل ؛ندوکار خود د  یهاکه مدل یسه موج ا

 : جهان باال برد یمنطقه و حت یهانیخود قرار داد و آنها را در فهرست برتر ریرا تحت تأث ینیچ یهانشورتکیوکار اکسب

 

 موج سوم  

 های آیندهتوسعه موج دوم 

  های اکوسررریسرررتمدر همه حاضرررر بیمه

به جمع قادر  کاربر و موجود،  تار  آوری رف

 هاهمه اکوسیستم از های اعتباریداده

 کننده خدمات ارائهها یا کننده دادهفراهم

شرررده آوریهای جمعجامع بر مبنای داده

 هااز همه اکوسیستم

  در بلندمدت، فراهم کردن همه محصوالت

ها و خدمات مالی، با اسررتفاده از همه داده

 شده مشتری اطالعات انباشته

 

 یکپارچگی اکوسیستم موج اول

  ،شدهشناخته اینیازهای پوشش بیمهپویا 

  طراحی محصررول متناسررب و یکهارچه با

 اکوسیستم

 کاویبا استفاده از داده گذاری پویاقیمت 

  شده در اکوسیستم فروش گنجاندهفرایند

 و مبتنی بر سناریو

  جام یات ان به دارایی و عمل یاز کم  با ن

 نیروی انسانی

 

 فناوری سازیفعال

 محصوالت همگن 

 نیاز زیاد به دارایی و نیروی انسانی 

 های تاریخیمبتنی بر داده 

 سنتی در بیمه چین، از اکثر نقش آفرینان 

 محصوالت یافناوری دیجیتال برای بهبود 

 .فرایندهای موجود استفاده کردند

 

 موج اول
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ری با ارائه محصرروالتی همگن اسررت. وکار در بیمه، مبتنی بر ارائه خدمات برای نیازهای واضررو و ملموم مشررتمدل سررنتی کسررب

یک محصررول ایسررتا و شرروند. برای فروش های تاریخی تعیین میهای اکچوئری و تحلیل آماری و دادهها با اسررتفاده از مدلیمتق

به تیم یاز  بازارهمگن، ن تا فروش را افزایش داده و سرررهم  های بزرگ به دسرررت آورد. تیم خوبی را های بزرگ فروش وجود دارد 

بر و نیازمند به نیروی به شدت داراییوکار در این صنعت را های سنتی کسبها، مدلد و اینپشتیبانی عملیاتی هم مورد نیاز هستن

 کنند. میانسانی 

سب در موج اول تحول مدل صنعت بیمه چین، از فناوریک شد. به وکار در  ستفاده  صوالت ا های دیجیتال برای بهبود فرایندها و مح

نیاز به کارکنان فروش را های توزیع آنالین و موبایلی اشررراره کرد که توان به کانالج اول میداده در موای از اتفاقات رخعنوان نمونه

ها و افزایش کارایی عملیاتی پردازش خودکار خسرررارات بود که موجب کاهش نیاز به کارکنان و هزینه ،نمونه دیگرکاهش دادند. 

سبخوردن بنیانحال، این کار بدون برهمبااینشد. می سنتی ک صورت گرفت. های مدل  صنعت بیمه  سی چنان، هموکار در  اینر

 . 1از قدرت توزیع دیجیتال بود بیمه آفرینان سنتی صنعتگیری کامل نقشسازمانی مانع بهره

 وکاردل کسبسازی فناوری در زنجیره ارزش بیمه در موج اول تحول مهایی از فعالنمونه

 
                                                      

به صورت استاندارد باقی خش از محصول بیش از همه مورد توجه مشتری است. بقیه محصول بشود که کدام سازی محصول است که در آن، اول بررسی میروشی برای ویژه 1

 شود. سازی میبر اسام نیازها و عالقمندی مشتری ویژه ،ماند و بخش شناسایی شدهمی

 سازی فناوریفعال موج اول:
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های اینشورتک یک موتور تحلیل و پردازش جامع خلق کردند وکار یکهارچگی اکوسیستم، شرکتدر مدل کسب

توانسرررت به صرررورت یکهارچه در هر اکوسررریسرررتم آنالینی عمل کند. این موتور، به عنوان لینک میان که می

نماید، آوری میرا از اکوسرریسررتم جمعکنندگان های مصرررفکند و دادهدهنده بیمه عمل میاکوسرریسررتم و ارائه

شده مبتنی بر سناریو و پردازش دعاوی خسارت با سازیها را برای خلق و پردازش محصوالت ویژهتحلیلسهس 

زننده، هم نیازمند دارایی و هم نیروی انسرررانی کمی وکار برهماین مدل کسرررب گیرد.فناوری خودکار، به کار می

های اینشررورتک در باشررد. این مدل، مبتنی بر توانایی شرررکتری اینشررورتک میمسررتقیم نوآو یاسررت و نتیجه

های آنالین موجود و سهس شناسایی نیازهای مشتری و خلق محصوالت متناسب با این یکهارچگی با اکوسیستم

 باشد.مینیازها 

 :گر قادر باشدبیمهکلیدهای موفقیت این است که 

  های ها را در دادهتوان آنکه نمی استفاده کند هایی درباره مشتریانایجاد بینشاز تحلیل و فناوری برای

مثال اسرررتفاده از . به کار گیرد ای نوآورانهبرای خلق محصررروالت بیمهرا ها تاریخی یافت و این بینش

هایی را درباره گران کمک کند که بینشتواند به بیمههای پوشررریدنی میهای حاصرررل از دسرررتگاهداده

توانند برای ها میاین بینشها نیستند. های تاریخی قادر به ارائه آنسالمت فردی به دست آورند که داده

شوند که قیمت ستفاده  صوالتی هم ا شنهاد مح سالمت فردِ شان درگذاریپی سک و  سطو ری ستای   را

 شده است.بیمه

 ستفاده از کالن صول و ارائه قیمتداده برای طراحی ویژگیا سناریهای مح های خاص. وگذاری پویا برای 

 دهدها خدمات میآندر منزل به که به صورت آنالین و آفالین  که دهنده آرایش بانوانخدماتمثال، یک 

های زیادی که در این کننده، با توجه به ناشررناختهدهنده خدمت و مصرررف. ایمنی ارائهرا در نظر بگیرید

ها را بیمه کند. قیمت تواند این ریسکاست و یک بیمه حوادث می سناریو وجود دارد، در معرض ریسک

ند نرخ مان یا توسرررل عواملی  تاریخیگذاریبه صرررورت پو مات های  ید خد ناوب خر گان و ت ند ده

 شود.کنندگان تعیین میمصرف

591داخلی  -22084084        میز پژوهشی نوآوری   وحیده نورانی            

 یکپارچگی اکوسیستم :دومموج 

http://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/5074/page/%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/5074/page/%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/5074/page/%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/5074/page/%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.linkedin.com/in/vahideh-nourani-7575aa149/
https://www.linkedin.com/in/vahideh-nourani-7575aa149/
https://www.linkedin.com/in/vahideh-nourani-7575aa149/
https://www.linkedin.com/in/vahideh-nourani-7575aa149/
http://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/5074/page/%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.linkedin.com/in/vahideh-nourani-7575aa149/


 

 

 

 

 در صنعت بیمه چینوکار کسبنوین های سیر تکامل مدل
 

 

 
 تخصصی 

 

 میز تخصصی نوآوری

 یمهب نوآوری در هایپژوهشخرده
 

 

 بخشی  که رفتار مشتری در اکوسیستم کنارردازش خسارات بیمه به صورت دیجیتال، معموال در و پ ارائه

شود که پروازی به مدت مشخصی تجربه است. مثال، بیمه تاخیر پرواز زمانی پرداخت میاین یکهارچه از 

صورت دیجیتال خرید و  ست. این بیمه به  ساعت ا شد که معموال این زمان بیش از دو  شته با تاخیر دا

ستفاده از دادهشود. به صورت دیجیتال پرداخت میهم خسارت آن  های یک موتور پردازش خودکار، با ا

 کند. ربوط به خرید و پرواز، از انجام عملیات مراقبت میم

شرکتنقش صلی متمرکز بر این مدل،  ستند، بلکه واردشوندگان جدید با زمینهآفرینان ا های های قدیمی بیمه نی

دهندگان ارائهمحور و مبتنی بر سررناریو را به عنوان محصرروالتی مشررتری ،رنتی هسررتند. این نوآورانتاینقدرتمند 

 نمایند.فا آنالین بیمه ارائه میصر

 داده برای تحلیل رفتار و نیازهای های کالنشوند و از تکنیکها یکهارچه میدر اکوسیستمگران این بیمه

 کنند.مشتری استفاده می

 صول، تیم سهس از این بینشمدیران مح سعه را هدایت و  صوالت مبتنی بر های تو سعه مح ها برای تو

 هاآن گذاریشوند تا قیمتمی اندازی و بارها تکراراین محصوالت به سرعت راهکنند. سناریو استفاده می

 های محصول ارتقا یابد.بهینه شده و ویژگی

 کنند، نامه و خسارت را در هر ثانیه پردازش میهزار بیمها هها با استفاده از موتورهای خودکاری که دهآن

 برند.بهره میاز عملیاتی ساده و کارا 
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صوالت بیمه ستمد تقریبا در نتوانمیصنعت بیمه آفرینان ای، نقشبا افزایش نیاز به مح سی های فناوری بگنجند و خدمات همه اکو

دسترسی به امکان  ،عین حال از موتورهای تحلیل و پردازش یکسانی بهره ببرند. این رویکردخاصی را برای هر یک ارائه دهند و در 

سیعی از  صرفدادهآرایه و صتهای م صوالهایی را برای تحلیل و بهینهکننده را فراهم و فر ستم تسازی مح سی های مختلف در اکو

 کنند. وکار جذابی امکان وقوع پیدا میهای کسبوسل آن، مدلت هانباشت دادهو ا کند. با توسعه مدل یکهارچگی اکوسیستمخلق می

 های زیادی نهایت ارزشمند هستند و بینشای مختلف، بیهشده از اکوسیستمآوریهای جمعه: داددهنده زیرساختخدمات

 کنند.کننده فراهم میرا درباره رفتار مصرف

 ست. تحدهنده دادهیک مدل بالقوه، ارائه صرفلیل منابع چندگانه دادههای اعتباری ا شاخصکننده، میهای م هایی تواند 

 های اعتباری و احتماال تقلب را تولید کنند.بندیرتبهمانند 

 اطالعات شررخصرری سررالمت مشررتریان را که از کند تا ، از فناوری زنجیره بلوکی )بالکچین( اسررتفاده میمدل ممکن دیگر

 ارائه دهند.اند، آوری شدهها جمعو همکاری با بیمارستان 2تصویر بازشناسیها، نامهطریق ابزارهای پوشیدنی، بیمه

 توانند مورد استفاده قرار کننده میهای مصرفدر بلندمدت، با ابزارهای تحلیل مناسب، داده: دهنده جامع خدمات مالیارائه

برای  ،ارائه شوند. توانایی مدیریت ریسک شده به صورت دیجیتال به مشتریانسازیشخصی گیرند تا محصوالت مالی مناسبِ

به این معناست های فناوری و محصوالت بیمه، شده از اکوسیستمهای گردآوریوسعت یافتن دادهمالی ضروری است و نوآوری 

سب م صول نخواهد بود. در نهایت، ک سعه مح سک دیگر گلوگاه تو شرکتکه مدیریت ری ست که  قادر  هاشتری متکی بر این ا

شوند باید این را ها یکهارچه میگرانی که در اکوسیستمو بیمه به راستی نیاز دارند مشتریانمحصوالتی را ارائه کنند که  باشند

 به خوبی درک کنند. 

 های یتاسهایی مانند سفر، وباکوسیستمهای حاصل از گیری از دادها بهرهیافتن اعتبار مشتری بتوسعه کار به ثال، یک م

تواند میزان ثروت کند که میهایی را فراهم میداده ،انتخاب سفرها .است های پوشیدنیی، تجارت الکترونیک و گجتشغل

شان دهد. وب ست میسایتشخص را ن شغلی اطالعاتی را به د بینی قدرت درآمد بالقوه را پیش ندنتوادهند که میهای 

هایی را برای توانایی مدیریت پول به خندهنده عادات خرج کردن هسرتند که سررهای تجارت الکترونیک نشرانکنند. داده

ست می صل از گجتو در نهایت دادهد. ندهد شیدنیهای حا صرفهای پو سالمتی م ضعیت  صویری از و شان ، ت کننده را ن

                                                      
2image recognition  :«یادگیری ماشررین های در حال رشررد دراز زمینه« بازشررناسرری تصررویر) Machine Learning» ( د. به طور کلی، شررویممحسرروب

شی» سی  شنا سته (Object Recognition)  «باز شمار مییک ویژگی کلیدی در د صاویر به  صتبندی ت سترده آید و فر سیار گ های تجاری برای این حوزه ب

 .است

 های آیندهتوسعه :ومسموج 
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 در صنعت بیمه چینوکار کسبنوین های سیر تکامل مدل
 

 

 
 تخصصی 

 

 میز تخصصی نوآوری

 یمهب نوآوری در هایپژوهشخرده
 

 

سکهایی میچنین دادهخورد. یی پازپرداخت او پیوند میدهند که به توانامی صویری کامل از ری سیم ت های توانند برای تر

ستفاده قرار میقرض صویر مگیرنده مورد ا سهس این ت صوالتبهره و قیمتتعیین نرخ  تواند بهیگیرند.   گذاری پویای مح

 .های نکول را به حداقل برساندبه نحوی که نرخ، کمک کند

  ها، تجارت الکترونیک و های حاصررل از محصرروالت بیمه زندگی، پوشرریدنیدیگر، خدمات مدیریت ثروت اسررت. دادهایده

شاناعتبار  شتری، ن س یگرهایی از مرحله زندگم توانند برای تعیین ها میتند. همه اینفرد، رفاه و عادات خرج کردن او ه

ستفاده قرار گیرند. فناوری سک یک فرد مورد ا شتهای ری سک درست ریت هایی که محصوالت مدیا ثروت را با پروفایل ری

 دهند. افزایش می کنند، رضایت مشتری و فروش رافرد منطبق می

محور دهندگان دیجیتال مشررتریها را به خدماتاین مدل، در نهایت بازیگران اینشررورتک را به جایی فراتر از بیمه خواهد برد و آن

شورتک، مانند برخی نقشتبدیل خواهند کرد.  شروع 3آنژونگآفرینان این صورت پایلوت در برخی بازارهای منتخب  ، این مدل را به 

، بیمه تاخیر 4برگشررت محمولهکنند و محصرروالتی مانند بیمه ها بیشررتر در فیررای خدمات مالی کار میآناند. در حال حاضررر، کرده

ها این نمایند. با این حال در آینده آنا ارائه میو امور مالی مشررتری ر 6ر فردیارتقای اعتبا ،5دقیقپرواز، بیمه اتومبیل، بیمه پزشررکی 

 های اعتبار، سالمت و اتومبیل را ارائه دهند. پتانسیل را دارند  که در بازارهای خدمات غیرمالی نیز فعالیت کنند و داده

 

                                                      
3 ZhongAn 
4 shipping return insurance 

5 Medicine Precision: صی شخ ست که  شکی، تمرینیک مدل درمانی ا صمیمات پز سالمتی را به کمک ت صوالت دارویی ها یا سازی روند مراقبت از  مح

صی برای پیدا کردن روشآزمایش ،کند. در این مدل اغلبمختص هر بیمار مطرح می شخی شخص به کار های ت سام محتوای ژنتیکی  های درمانی بهینه بر ا

 .برداری اشاره کردو عکس توان به تشخیص مولکولیاز ابزارهای به کار گرفته شده در پزشکی دقیق می. شوندگرفته می
6 individual credit enhancement 
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