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 چكیده
موارد استفاده از های تحقیق،  طبق یافته. اند ر این مقاله، به روش پژوهش اسنادی، کاربردهای زنجیره بلوکی در صنعت بیمه احصا شدهد

استتفاده از  . هستند ها استفاده در محصوالت و انواع بیمهگری و  سازی فرایندهای بیمه این فناوری در صنعت بیمه، در دو بخش ساده

مدیریت خسارات، مدیریت قراردادهای قراردادهای هوشمند نهفته است و شامل مزایای عمدتا در گری،  فرایندهای بیمه زنجیره بلوکی در
چنین  هم. های اتومبیل، عمر و درمان قابل استفاده است های بیمه، این فناوری در بیمه در رشته. باشد گیری از تقلب می نمایندگان و پیش

که برای  ضمن این. با استفاده از این فناوری کاراتر شده و به نحو موثرتری قابل اجرا هستند همتا و اتكایی ههای پارامتریک، همتاب بیمه
های فناورانه و قانونی  استفاده از زنجیره بلوکی، مشكالتی هم وجود دارند که مواردی چون عدم تمایل نهادهای حاکمیتی، نبود زیرساخت

اندازی یک شبكه زنجیره بلوکی  به عنوان اولین اقدامات برای راه های تحقیق، طبق یافته .گیرند در بر میو جدید بودن این فناوری را  الزم
 .تری هستند های مناسب گزینه، های اتكایی کنسرسیوم دار و های عمر مدت ، بیمهدر صنعت بیمه

 ، فناوریزنجیره بلوکی، بیمه، قرارداد هوشمند: کلمات کلیدی

 مقدمه -1
طی چند  ،آن های قابلیت و فناوری زنجیره بلوکی با توجه به طیف وسیع کاربردها

سال آینده تغییرات شگرفی در نهادهای مالی و غیرمالی دنیا ایجاد خواهد کرد و هر 
 . به تناسب نیازهای خود از این فناوری بهره خواهد برد و هر صنعتی، کشور

اجرا شده در صنعت بانکداری، چندین مورد استفاده از زنجیره بلوکی 
را  از تکنولوژی پرداخت رودرروی مشتری تا تجارت و خدمات صرافی است که
از لحاظ پذیرش تکنولوژی معموال که )که صنعت بیمه  درحالی. گیرد در بر می

جهت  سبخاص و منا یجایگاه با وجود داشتن (تر است از بانکداری عقب
 . ، کمتر وارد این حوزه شده استده از تکنولوژی زنجیره بلوکیاستفا

شوند  های سنتی، اغلب بر روی قراردادهای کاغذی پردازش می نامه بیمه
ها مستعد خطا بوده و اغلب نیازمند نظارت  که این یعنی خسارات و پرداخت

کنندگان،  پیچیدگی ذاتی بیمه سنتی هم که شامل مصرف. باشند انسانی می
مه است، گران مستقیم و اتکایی و نیز خود محصول اصلی بی کارگزاران، بیمه

 . کند تر می این شرایط را پیچیده
شدده، قدادر اسدت از      فناوری زنجیره بلوکی، به عنوان یک دفتر کل توزیع

توان بده حدذف    دهد که از آن جمله می چند جنبه کارایی صنعت بیمه را بهبود 
تقلبات، خودکارسازی فرایندهای مربدو  بده خسدارات، دسترسدی بده سدواب        

هدا از جملده    بدا همده داده  . بیمه اتکدایی اشداره کدرد    سالمت و تسهیل فرایند
اطالعات اعتباری تاریخی شخصی، اطالعات محیطی تصدادفات، اطالعدات   

یابندد،   نامده کده همگدی در شدبکه زنجیدره بلدوکی جریدان مدی         تاریخی بیمه
پذیری زنجیره بلوکی افزایش یافته و به کمدک اینترندت اشدیا، صدنعت      مقیاس

برخی از پیشدگامان صدنعت از   . گیرد  ب عظیم قرار میبیمه در طلیعه یک انقال
هدایی   اند و برخی مترصدد فرصدت   قبل شروع به وارد شدن به این فرایند کرده

 . کارگیری این فناوری هستند برای به
 با استفاده از روش اسنادپژوهی، مقالهچه گفته شد، در این  بر اساس آن

گری  کاربردهای زنجیره بلوکی در انجام فرایند بیمهپس از آن مزایا و  ابتدا
 .گیرند مورد بررسی قرار می

  برای صنعت بیمه زنجیره بلوکیمزایای  -2

تدرین نمداد انقدال ب صدنعتی چهدارم و       فناوری زنجیره بلوکی، به عنوان بدزر  
که ایدن   با این. رود آفرین در بسیاری از صنایع، از جمله بیمه به شمار می تحول

تواندد فراینددهای    بدرد، امدا مدی    فناوری هنوز در دوران نوزادی خود به سر می
و بدا کدداهش زمددان  هددا را افدزایش دهددد   کاغدذی را سدداده کندد، امنیددت داده  

وکدار بیمده    های کسب شونده برای فرایندهای دعاوی خسارت، در هزینه صرف
 . جویی کند صرفه
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د در دو دسته عمده نتوان می در صنعت بیمه موارد کاربرد زنجیره بلوکی
 :زیر قرار گیرند

ای  این مدوارد اتکدای زیدادی بده آشدار شدبکه      : موارد کاربرد داخلی -1
اما نوعا هدفشان بهبدود کدارایی داخلدی بده     زنجیره بلوکی ندارند، 

توانندد رشدد    این ابتکدارات مدی  . منظور کاهش هزینه خدمت است
در واقددع، . قابدل تدوجهی در درآمدد خددالت شدرکت ایجداد کنندد      

دهند کده رشدد درآمدد خدالت کده حاصدل از        مطالعات نشان می
تواند از کاهش مورد انتظار  سازی فرایندهای داخلی باشد، می ساده
 .های عملیاتی پیشی بگیرد هزینه در

این کاربرد که نوعا بر آشار مرتبط بدا  : موارد کاربرد در سطح صنعت -2
صددنعتی یددا  نیازمنددد پددذیرش درون. سددازی متکددی اسددت شددبکه
 . (Maguire et al., 2017a)باشد  صنعتی بیشتری می میان

 وکار بیمه یک تهدید های سنتی کسب تواند برای مدل زنجیره بلوکی، می
مزایای زیادی از طور کامل به کار گرفته شود،  جدی باشد؛ زیرا زمانی که به

 Sayegh and)ها ایجاد خواهد کرد  کاهش قابل توجه در هزینهجمله 

Desoky, 2018). ،مزایای کاربرد زنجیره بلوکی در دیگر از برخی  به جز این
 : صنعت بیمه به شرح زیر هستند

ای را  نامده هدر ندوع رشدته بیمده      وقتدی افدراد، بیمده   : اعتمادسازی -
شوند، شامل تعهدات و چند  خرند، تنها اقالمی که فروخته می می

در همه نوع بیمه، مفهوم حد اعدالی حسدن   . صفحه کاغذ هستند
بدون این اصل، وجود صنعت بیمده بده خطدر    . شود نیت آشکار می

جدب از بدین   های باالی رد دعداوی خسدارات هدم مو    نرخ. افتد می
شدود کده بدرای هدی       رفتن اعتماد مشتریان به شرکت بیمده مدی  

در مواردی که ایدن ندرخ خیلدی بداال     . ای خو ب نیست شرکت بیمه
گدران   و بیمه( ایجادکنندگان ریسک)باشد، شکافی میان مشتریان 

 . آید به وجود می( گیرندگان ریسک عهده به)

دگان هم به سبب ش گران و بیمه شکاف میان بیمه: ها حذف واسطه -
وکدار بیمده و    اعتماد به کارگزارانی که از عددم شدفافیت در کسدب   

این موضوع . برند، در حال افزایش است پیچیدگی عملیات نفع می
سداز اسدت کده در زمدانی بده سدر        طور ویژه به این دلیل مشکل به
های پیچیدده قدرار دارد و نیازمندد     بریم که در محاصره ریسک می

در این نوع از مبادالت . امنیت در این روابط هستیماعتماد، سرعت و 
، «اعتماد کن، اما با بررسی»های پیچیده مبتنی بر اصل  و تراکنش

امدا  . تواند نقش اعتماد را خودش بر عهده بگیرد زنجیره بلوکی می
ای خواهیم بود که بدون  این به آن معنا نیست که شاهد صنعت بیمه

هدا بیشدتر متمرکدز بدر      ه نقدش آن کندد، بلکد   کارگزاران فعالیت می
 . وکاری شفاف خواهد بود دهی به مشتری با کسب خدمات

ترین مشکل این است کده   در تشخیت تقلب، بزر : جلوگیری از تقلب -
یک شبدت ندام مبتندی بدر     . برد تایید اعتبار هر متقاضی، زمان زیادی می

ل، تواند به رفع این مشکل کمک کند و در عدین حدا   زنجیره بلوکی، می
ها به  وقتی داده. بودن و بهبود امنیت را نیز حفظ نماید( نام بی)ناشناخته 

طور خودکار صحت اسدناد   بهصورت دیجیتال موجود باشند، این پلتفرم 
را تأیید کرده و الگوهای هر گونه رفتار متقلبانه مربو  بده یدک هویدت    

چه گفته شد، موجدب افدزایش سدرعت     آن. دهد خاص را تشخیت می

ندها و حداقل کردن مداخالت انسانی و در نتیجه کداهش فسداد و   فرای
 .شود ممانعت از جرایم در آینده می

جدایی کده در زنجیدره بلدوکی،      از آن: محدود کردن مسئولیت سدایبری  -
 و کداذ ب  هدای  حسدا ب  ها غیرمتمرکز و تغییرناپذیر هستند، صدورت  داده
گدران،   بیمده . مانندد  میشده به احتمال کمتری مغفول  کاری دست اسناد

های ارزیابی خسارت خود را کم کرده و نه فقدط   قادر خواهند بود هزینه
 .سرقت هویت، بلکه خسارات مسئولیت سایبری را هم کاهش دهند

از طری  زنجیره بلوکی و قراردادهای هوشمند، : تر خسارات تسویه سریع -
ت به روشی شدگان، از مزایای مدیریت خسارا گران و هم بیمه هم بیمه

این کار با شبت و تایید قراردادها در . مسئوالنه و شفاف بهره خواهند برد
گردد، زنجیره  وقتی یک خسارت اعالم می. شود زنجیره بلوکی آغاز می

تواند اطمینان ایجاد کند کده تنهدا خسدارات معتبدر پرداخدت       بلوکی می
شدبکه   چنین، اگر برای یک حادشه چند خسدارت ادا شدود،   هم. شوند می

، یدک زنجیدره   لحاظ گردندد وقتی معیارهای خاصی . متوجه خواهد شد
تواند بدون مداخله انسانی خسارت را تسویه کندد و بندابراین    بلوکی می

 .(Choudhary and Rangaswami, 2018)سرعت را باال ببرد 

  یگر زنجیره بلوکی در فرایندهای بیمه -3
 ،برشدمرده شدد  بلدوکی در صدنعت بیمده    یی که برای استفاده از زنجیره با مزایا
کاربرد ( الف: این فناوری در صنعت بیمه در دو بخش قابل بررسی استکارگیری  به

در این بخش . ای های بیمه کاربرد در انواع و رشته( گری و  ب در فرایندهای بیمه
گری مورد  یمهفرایندهای ب استفاده از امکانات و مزایای زنجیره بلوکی در موضوع
 .پرداخته خواهد شد 4در بخش  ( ب)مورد به گیرد و  ی قرار میبررس

 قراردادهای هوشمند -3-1

عصر دیجیتال، مشتریان بیمده را توانمندد کدرده و وفداداری مسدتمر بده یدک        
مشددتریان، تمایددل دارنددد بدده سددمت  . دهنددده، دیگددر معنددایی ندددارد  خددمات 
ها،  نامه بیمهدهندگانی بروند که صرف نظر از ارزش خل  شده توسط سایر  ارائه

وارد کده در   آفرینان تدازه  رقابت شدید از سوی نقش. گیرند ح  بیمه کمتری می
گدران سدنتی را بدا     کنند، بیمه ای مانند تقاضامحور فعالیت می های نوآورانه مدل

 .چالش مواجه کرده است
های  در این سناریو، کسب اعتماد مشتری بدون سازش زیاد بر سر حاشیه

یک راه برای رسدیدگی بده ایدن    . یک موضوع مهم شده استقیمت، تبدیل به 
هدای   موضوع، استفاده از زنجیره بلوکی برای پردازش خودکار به وسیله قرارداد

در این مدل، توافقدات تجداری در یدک زنجیدره بلدوکی قدرار       . است 1هوشمند
هدا بده صدورت     گیرند و وقتی شرایط مشخصی به وقوع بپیوندند، پرداخدت  می

طور کامل توسط فناوری  کل فرایند به صورت کارا و به. شوند خودکار انجام می
محور کده در کددها نوشدته شدده اسدت، بددون        و از طری  یک عملیات قاعده

 . (WNS, 2018)شود  له دستی مدیریت میمداخ
بیشترین کارایی قراردادهای هوشمند، برای قراردادهایی است که بتوانندد  

ها، بده   تقلیل یابند؛ زیرا تبدیل شرایط و مفاد آن« گاه آن -اگر»به عبارات ساده 
 Cohn)طور خودکار اجرا شدوند   توانند به کدهای کامپیوتری آسان است و می

et al., 2017) .     توانندد در بیمدده   بندابراین، قراردادهدای هوشدمند زمدانی مدی

                                                 
1 smart contract 



استفاده شوند که شرایط پرداخت، روشن است و احتمال کمی بدرای منازعدات   
از ایدن طرید ،   . وجود دارد، مانند پوشش بیمه اموال در برابر طوفدان و زلزلده  

ت کنندده مربدو  بده پدردازش خسدارا      توانند از فرایندهای خسدته  گران می بیمه
آوری شواهد و بررسی و تایید یدک فاجعده طبیعدی،     اجتنا ب کنند؛ از جمله جمع

صرفا به وسیله قراردادن شرایط تسویه در یک قرارداد هوشدمند بدرای انجدام    
توان برای  طور مشابه، می به. خودکار پرداخت در صورت وقوع رویداد تاییدشده

بیمده عمدر بده    پوشش رویدادهای بدون پیچیدگی، مانندد پرداخدت خسدارت    
ایدن  . گذار، زنجیره بلدوکی طراحدی کدرد    ذینفعان پس از شبت رسمی فوت بیمه
هدای   ای در شدرکت  گیر هزینده  جویی چشم فرایندهای خودکار، جدای از صرفه

هدا و اقددامات بدرای تشدکیل پروندده و پیگیدری        بیمه، موجب کاهش تدالش 
 .(WNS, 2018)دهند  خسارات شده و در نتیجه تجربه مشتری را بهبود می

متصل  بلوکی زنجیرهمفهوم، ذاتا به  یکهوشمند، به عنوان  قراردادهای
از اصطالحات، از قرارداد  وسیعیدامنه  جایقرارداد هوشمند، اغلب به . نیستند
به کار  4و کد قرارداد هوشمند  یجیتالگرفته تا قرارداد د 2هوشمند حقوقی

خودکار و  یها انواع تراکنش یشامل برخ یفتعار ینا ی،طور کل به. رود یم
 . هستند  خوداجراشونده

. قرارداد هوشمند، نسبت به قراردادهای سدنتی، مزایدایی بده دنبدال دارد    
کند که یک نسخه نهایی از قرارداد  ماهیت دیجیتال قرارداد، اطمینان ایجاد می

طدور دقید  توسدط     وجود دارد که با جزییات نوشته شده و در صورت لزوم، به
بر خالف قراردادهای کاغذی، که ممکن اسدت خدرا ب   . شود وتر اجرا میکامپی

توانند در چندین نسخه وجود داشته باشند، یدک قدرارداد هوشدمند     شوند و می
. شود اش ذخیره و اجرا می شده های رمزگذاری لزوما فقط بر اساس دستورالعمل

ی، مشکل ادلده  قرارداد هوشمند، با اجبار به ترجمه قرارداد به کدهای کامپیوتر
تواندد   کند، تا حددی بده ایدن دلیدل کده کدامپیوتر نمدی        را حل می  غیرمکتو ب

تواند کدهایی را اجرا نماید کده   گونه شواهد بیرونی را لحاظ کند و فقط می هی 
 . (Cohn et al., 2017)اند  از قبل تعیین شده

 های مورد نیاز برای اجرای یک قرارداد هوشمند، ممکن است خدار   داده
 در این صورت، یدک ندوع جدیدد از شدخت    . از زنجیره بلوکی واقع شده باشند

شود، این اطالعات را در زمدان معیندی،    شناخته می  شالث که به عنوان اوراکل

                                                 
2 smart legal contract  
3 digital contract 
4 smart contract code 
5 self-executing 
6 parol evidence problem 

   oracle :هرا   آن. ها، عنصری اساسی در هر قررارداد هشمردن ی هنر ن     اوراکل

: های خشدکار هن ن  و در حال حاضرر در سره عرشج و رشد دارعر       در واقع واسطه

 Local) هرای حلیری   هرای ا دراج، اوراکرل    اوراکلهای آعالین،  اوراکل برای داده

oracles). 

حاعنر   )تشاعن  تشسط حنگرها گردآوری مرشع    های فیزیکی خاصی، فقط حی داده

ایرن  . کنر   اوراکل حلیی، به عنشان یک ح ر احن کرار حری  ...(. دحا، خرو ی برق و 

ز است، ب ون عیرا ( autonomous IoT) عشج اوراکل، یک این رعت امیای حن قل

هرایی   اطالعات به صشرت هد ا به هد را و بره مرکل ترراکن     . ها به بازخشرد داده

هرا، یرک کرارت     بررای تمردین احنیرت داده   . مشع  روی زعجیره بیشکی حن قل حی

. تشاعنر  حدیرزی و تصر یو مررشع     هرا حری   اوراکرل . مرشد  هشمردن  اسر داده حری   

سینر   را  کره طرفری کره ایرن      حال، یک ضعف و شد دارد و آن هر  ایرن   بااین

 Adam-Kalfon: حنبرع ) کن ، بای  یک مخص حشرد اع دراد بامر    اع ازی حی راه

et al., 2017 .) 

هدا را   قدرارداد هوشدمند، داده  . فرسدتد  به جایگاه خاصی در زنجیره بلوکی مدی 
مثال، در مورد خاتمه (. اجرا یا عدم اجرا)کند  خواند و بر آن اساس عمل می می

کده  )بیمه برای یک سفر، اوراکل اطالعات مربو  به زمان رسدیدن از سدفر را   
 . کند تهیه می( یا ب گرفته شود تواند از و ب سایت عامل یا حسگر مکان می

کندد کده    را ارائه مدی   افزاری دفتر کل شرکت، یک راهکار اوراکل سخت
ایدن  . زنجیره بلوکی رانده شونددهد اطالعات به صورت بالدرنگ به  اجازه می
ابزارهای متصل، )گرها  ای از حس افزاری به وسیله مجموعه های سخت اوراکل

. جا پتانسیل عظیمی وجدود دارد  در این. کنند رویدادها را رصد می( اینترنت اشیا
اند که در سدال   میلیارد ابزار متصل وجود داشته  ، بیش از  211در سال مثال، 
  لیارد رسیده و این عدد برای دنیایی است که جمعیت آن زیدر  می 21به  2121

 .میلیارد نفر است
ا اینترنت  یک مزیت دوگانه برای استفاده از قراردادهای هوشمند مرتبط ب

 :وجود دارد در صنعت بیمه اشیا
هدای   خودکارسازی و استقالل فرایندهای مدیریت بدر اسداس داده   -1

نیاز به رعایت کامدل شدرایط   شده توسط ابزارهای متصل و  گزارش
 .اجرای قرارداد

ها بر اساس دفتر کلی که همه  تاریخچه نامحدود و تغییرناپذیر داده -2
را ( شدده توسدط ابزارهدای متصدل     های فراهم از جمله داده)ها  داده

هدای بیمده و هدم     چه گفته شد، هم برای شدرکت  آن. کند شبت می
و سدادگی عمدل   ها به عنوان تضمین شدفافیت   برای مشتریان آن

هدای مربوطده روی زنجیدره بلدوکی حاضدر       کند، چرا کده داده  می
که اقدامی توسط شخصی روی آن  هستند و امنیت دارند، بدون این

 .(Adam-Kalfon et al., 2017)انجام شود  

ابعاد اصلی محافظت  صرف نظر از این که این قراردادها به عنوان یکی از 
 :توانند مزایایی را به دنبال داشته باشند یر، میهمتا استفاده شوند یا خ همتابه
 مکانیزه کردن رسیدگی به دعاوی خسارت -

 شفافیت و ابزار پرداخت قابل اعتماد برای مشتری -

 قرارداد خاص های دستورالعمل مجوزدادن برای -
مثال، در حادشه آسیب دیدن یک خودرو، قرارداد هوشمند ضمانت خواهد 

شود که خودرو در گاراژی تعمیدر   کرد که خسارت تنها در صورتی پرداخت می
حتی . گر بوده و از قبل توسط او انتخا ب شده است شده باشد که مورد نظر بیمه

                                                 
   hardware oracle :مرشع  و برر حبنرای     آوری حری  بر اساس اطالعاتی که  دع

افرزاری و   افرزاری، سرخت   هرا بره سره دسر ه عرر       تعاحل با  هان بیروعی، اوراکرل 

هررای  اوراکرل . مررشع  تقنرری  حری  (inbound/outbound) سرش  برررون/ سرش  درون

کره   افزاری حنئشل اس خراج اطالعرات، الیرا از حنرابع وس هنر ن ح درحرا ی      عر 

حرر ال از طریررو  )افررزاری، اطالعررات را از دعیررای فیزیکرری   هررای سررخت اوراکررل

سرش، اطالعرات را وارد زعجیرره بیررشکی     هرای درون  اوراکرل . گیرعر   حری ( حنرگرها 

سرش بره قراردادهرای هشمردن  ا رازه       هرای بررون   کره اوراکرل    یکنن ، درحرا  حی

 را و رشد    ای کره در ایرن   عک ره . دهن  اطالعات را به دعیای بیروعری بدرسر ن    حی

زیررا  . ترین عقطه زعجیرره بیرشکی بامر     تشاع  ضعیف دارد این است که اوراکل حی

دکرن  کردن و شد ع امر ه بامر ، ح   ح ی اگر باگی در قرارداد هشمدن  برای هک

ا ب ره ییاحر های   . ها به سین   تزریو مرشد  است اطالعات لیطی از طریو اوراکل

تشاع  با اتکا به بی  از یرک اوراکرل کره هرر      تزریو اطالعات لیط به سین  ، حی

 Gatteschi)  گیرعر ، کراه  یابر     ک ا  اطالعات خشد را از حنابع حخ یدری حری  

et.al, 2018.) 



فاده از یدک  اگر چنین کاری بدون زنجیره بلوکی هم قابدل اجدرا باشدد، بدا اسدت     
توانندد   پلتفرم قرارداد هوشمند مبتنی بر زنجیره بلوکی، مزایایی انحصداری مدی  

هدا،   این شیوه به دلیل تمرکززدایی، خودکارسازی و تایید تراکنش. افزوده شوند
دهد، بلکده موجدب    نه تنها میزان شفافیت و اعتبار را برای مشتری افزایش می

  .(Sayegh and Desoky, 2018)ود ش آشار قابل توجهی بر سیستم نیز می
تواند به درخواسدت مشدتری،    یا تقاضامحور که می  بیمه مبتنی بر تقاضا

فعال یا غیرفعال شود، محصولی است که به ویژه بده سدبب مزایدای ناشدی از     
در ایدن  . آورد توسعه عظیم اقتصاد اشتراکی، محبوبیتی روزافزون به دست مدی 

ای در اقتصداد   توانندد توسدعه پوشدش بیمده     قراردادهدای هوشدمند مدی   زمینه، 
با زنجیره بلوکی و اینترندت اشدیا،   . اشتراکی را تسهیل کرده و به آن کمک کنند

توانند به صورت خودکار فعال شوند، به شدر    نامه، خسارت و تسویه، می بیمه
اند شروع یدا  گذاشته شده، دارای حسگری باشد که بتو که دارایی به اشتراک آن

شده یا هر رویدداد دیگدری را کده موجدب بده جریدان        پایان سفر مشتری بیمه
افتادن خسارت بیمده یدا پرداخدت یدا خاتمده قدرارداد شدود، تشدخیت دهدد          

(Adam-Kalfon et al., 2017) . 

 مدیریت قراردادهای نمایندگان  -3-1-1

ز، نندد مددیریت اعطدای مجدو    های مدیریت قراردادهای نماینددگان، ما  فعالیت
گران، یا از  بیمه. شوند و پردازش معوقات، به صورت دستی انجام می کارمزدها
هدای بیروندی کده بددا     کنندد یدا سیسدتم    هدای تخصصدی اسدتفاده مدی     سیسدتم 
نامه برای مدیریت نمایندگی، در یک بسته محصول  های مدیریت بیمه سیستم
چالش این وضعیت آن است که ماهیت دستی بیشتر فراینددها،  . شوند ارائه می

راهکار مبتنی بر زنجیره بلوکی بدرای ایدن   . کند ها را ناکارا و مستعد خطا می آن
چالش این است که کارگزاران و نمایندگان، به یک شبکه زنجیره بلوکی اضافه 
شوند که تحت حاکمیت یک قرارداد هوشمند برای خاتمه، بازپرداخدت و سدایر   

 .شرایط مربو  به معوقات قرار دارد
کند، شبکه زنجیره بلوکی از این اطالعات  ، فروشی را گزارش میهرگاه یک نماینده

. کند که نماینده مربوطه، فعال و مجاز هست، استفاده می برای بررسی و تایید این
تواند رصد شده و به نهادها یا واحدهای مناسب  هرگونه اطالعیه یا پیگیری، می

ینده یا کارگزار را ذخیره و های بانکی نما توانند تراکنش گران می بیمه. گزارش شود
 . ها آغاز شوند های معوقه و بازپرداخت رصد کنند تا پرداخت

چنین افزودن مقام مسدئول اعطدای مجدوز بده عندوان عضدوی از زنجیدره         هم
تواند با رصد اطالعات مربو  به خاتمه یا تمدیدد قدرارداد نمایندده،     بلوکی، می

 .فرایند مدیریت مجوز را خودکار کند
توان به کاهش کسری کارمزدها، مدیریت فعاالنده   ه مزایای این کار میاز جمل

مجوزهدا، کنتدرل فعاالنده نماینددگان فعدال یدا غیرفعدال و پدردازش خودکدار          
 . (Prabhakar et al., 2017)کارمزدها و معوقات اشاره کرد 

 مدیریت خسارات -3-2

ای آن در ای که از قراردادهای هوشدمند و برخدی کاربردهد    زمینه اکنون با پیش
شود که فرایندهای خسارت  صنعت بیمه به وجود آمد، این موضوع بررسی می
در بخدش خسدارات، زنجیدره    . چگونه توسط زنجیره بلوکی متحول خواهند شد
 :بلوکی بر چهار حوزه زیر تاشیر بسیار عظیمی دارد

                                                 
9 On-demand insurance 

 پرداخت خسارات -

 مدیریت تقلبات -

 آغاز خودکار فرایند خسارات -

 ,Choudhary and Rangaswami)ت تسریع پردازش خسارا -

2018) . 

ا زنجیره بلوکی، نحوه تغییر فرایند خسارات برای  نشان می (1)شکل  دهد که ب
 .صنعت بیمه نسبت به وضعیت فعلی چگونه خواهد بود
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مقایسه فرایند کنونی و زنجیره بلوکی در پردازش خسارات  -(1)شكل 

 ای بیمه
 (Choudhary and Rangaswami, 2018): منبع

گر، با نماینددگان   های مربو  به خسارات، به نحو ناکارایی در سازمان بیمه داده
پدردازش  . شدوند  ها بده اشدتراک گذاشدته مدی     و اشخاص شالثی مانند تعمیرگاه

ها به صورت دسدتی و تکدرار آن در    خسارات، نوعا شامل ورود قابل توجه داده
ها،  ها در جداول زمانی داده خطاهای انسانی و تفاوت. ارزش است طول زنجیره

با استفاده از زنجیره بلدوکی، خسدارات   . های همیشگی این فرایند هستند چالش
شوند که بررسی و تایید پوشدش و   به وسیله قراردادهای هوشمندی تسویه می

سارات، بدا  خ. کنند های مجاز را تسهیل می پرداختی برای تعمیرات در تعمیرگاه
اسددتفاده از اطالعددات پوشددش کدده در قددرارداد هوشددمند شبددت شددده اسددت،   

هدای   شوند و بنابراین از منازعدات و نیداز بده بدازبینی     مستندسازی و داوری می
های خسارات نیز به  پرداخت. شود گیری می بیشتر توسط ارزیابان خسارت پیش

اداری کداهش و  هدای   به ایدن طرید ، هزینده   . شوند صورت خودکار انجام می
یابد، مشتری اطالعات خسارت را بهتدر مشداهده    سرعت پرداخت افزایش می



 Maguire)آیندد   وکار پدید می های جدید و نوآورانه کسب خواهد کرد و مدل

et al., 2017b) . 
در کل، مزایای زنجیره بلوکی برای بخش مدیریت خسدارات، بیشدتر در همدان    

اردادهای هوشمندی که در زنجیره بلدوکی  قر. قراردادهای هوشمند نهفته است
گران و مشتریان فراهم کنند  توانند ابزاری را برای بیمه شوند، می پذیر می امکان

. ناپدذیر، خسدارات را مددیریت کنندد     که به روشی شفاف، واکنشدی و تکدذیب  
توانند در یک زنجیره بلوکی شبت و توسط شبکه تاییدد   قراردادها و خسارات می

. شدوند  تا اطمینان ایجاد شود که فقط خسارات معتبر پرداخت مدی  اعتبار شوند
مثال، زنجیره بلوکی، ادعای چندین خسارت برای یک حادشه را رد خواهد کدرد؛  

قراردادهای هوشدمند  . داند که خسارت قبال پرداخت شده است زیرا شبکه می
خدت  ، پردا(ها و تایید اعتبار آن)شده  چنین به محض وقوع شرایط مشخت هم

 .(Kemp, 2016) کنند  خسارات را به صورت خودکار اجرایی می
تواند تغییدر ارزش قابدل    پذیرش یک زنجیره بلوکی مشترک در کل صنعت، می

تر  توجهی در صنعت بیمه به وجود آورد و رسیدگی به خسارات را کاراتر و آسان
تواند  چنین می چنین رویکردی، هم. کرده و منجر به بهبود تجربه مشتری شود

در صورت اجرای مددیریت هویدت در زنجیدره    )موجب کاهش تقلبات نیز بشود 
توانند برای به دست آوردن پول، حادشه ایجاد  ، یعنی مجرمان دیگر نمی(بلوکی

در بخدش  . ها سود ببرندد  گذاری داده های موجود در به اشتراک کنند یا از چالش
 . بعدی، به این موضوع بیشتر پرداخته خواهد شد

 ای کاهش تقلبات بیمه -3-3

توانند برای  کند که می هایی را ایجاد می امروزه، پیچیدگی صنعت بیمه، شکاف
خسارات در فرایندی آهسته و مبتندی بدر   . انجام تقلب مورد استفاده قرار گیرند

ایدن وضدعیت   . کنندد  گدران حرکدت مدی    شددگان بده بیمده    کاغذ، از سوی بیمه
کند تا برای یک زیان، چندین ادعدای   هایی را برای مجرمان فراهم می فرصت

سدازد   گران مختلدف ارائده کنندد یدا کدارگزاران را قدادر مدی        خسارت را به بیمه
فنداوری زنجیدره بلدوکی    . ها را به جیب بزنند ها را بفروشند و ح  بیمه نامه بیمه

کندد   گران برای مبارزه باتقلدب را فدراهم مدی    امکان هماهنگی بهتر میان بیمه
(CBInsights, 2019) .تواندد بده شناسدایی     گران مدی  چرا که همکاری بیمه

گدران ایدن امکدان را     زنجیره بلوکی برای بیمده . بهتر الگوهای تقلب کمک کند
شده را از مشتریان خود در اختیار  ای کامال دیجیتالی کند که تاریخچه فراهم می
ه شوند که این گران مبادل توانند میان بیمه به عالوه، اطالعات می. داشته باشند

شددگان   تواند تشخیت تقلب را تسهیل کند؛ چرا کده بیمده   نیز به نوبه خود می
آمیدز داشدته    گران مختلف چندین بار رفتار تقلب متقلب قادر نخواهند بود با بیمه

 .(Sayegh and Desoky, 2018)باشند 
 :استفاده از این فناوری، سه مزیت کلیدی به همراه دارد

یعنی جلوگیری از پردازش چندین خسارت : نهحذف خسارات دوگا -
 .از یک حادشه

 .های دیجیتال و در نتیجه کاهش جعل ایجاد مالکیت از طری  گواهی -

کاهش انحراف ح  بیمه؛ مثال در مورد کدارگزاران غیرمجداز کده     -
هدا را بده درسدتی بده شدرکت بیمده        فروشند و ح  بیمده  بیمه می

 . (CBInsights, 2019)کنند  پرداخت نمی

توانند با اتکای صرف  کل زنجیره کاربردها، تمدیدها، بیمه اتکایی و خسارات، می
 . (WNS, 2018)به زنجیره بلوکی برای تصدی  یک تراکنش پردازش شوند 

طور ویژه با استفاده از قراردادهدای   شود که زنجیره بلوکی، به مالحظه می
ایدای بسدیاری را بدرای    هوشمند که به وسیله این فناوری قابل ارائه هستند، مز

های بیمه به همراه دارد و چه از طری  خودکارسازی فراینددها و چده از    شرکت
طری  جلوگیری از پرداخت خسارات آمیخته بدا تقلدب، بده شددت بده کداهش       

 . کنند ها کمک می های آن هزینه
اما قراردادهای هوشمند و سایر امکاناتی که به وسیله زنجیره بلوکی قابل 

های پرفروش بیمه، یعنی درمان،  هستند، مزایای بسیاری را هم برای رشتهاستفاده 
چنین به ایجاد یا بهبود کارکرد انواع دیگری از  شالث و زندگی به همراه دارند و هم

در ادامه، . کنند همتا کمک شایانی می های پارامتریک یا همتابه بیمه، از جمله بیمه
 . ورد بررسی قرار خواهند گرفتآشار این فناوری بر موارد یادشده، م

 ها ای و انواع بیمه های بیمه زنجیره بلوکی در رشته -4
، در خودکارسازی یدا تسدهیل   زنجیره بلوکییکی از بهترین کاربردهای فناوری 

تواندد   عالوه بر آن، می. ای است های متعارف و پرفروش بیمه فرایندهای رشته
 . ها را تسهیل کند کارگیری آن را هم ایجاد کرده یا به  برخی انواع جدید بیمه

های اتومبیل،  ای، کاربرد زنجیره بلوکی در بیمه های متعارف بیمه در رشته
زیادی را در صنعت بیمه کشورهای مختلف جهان به راه عمر و درمان همهمه 

انددازی   یافتده در حدال راه   انداخته و پیشدگامان صدنعت در کشدورهای توسدعه    
هدای   هدا، بیمده   بده جدز ایدن   . هدا هسدتند   های بلوکی بدرای ایدن رشدته    زنجیره

که در ادبیدات کالسدیک بیمده، متقابدل     )همتا  به پارامتریک، تقاضامحور و همتا
هدایی هسدتند کده بدا اسدتفاده از       ، از جمله انواع جدیددتر بیمده  (شود نامیده می

 . کنند زنجیره بلوکی، کارایی بهتری پیدا کرده یا می

 های اتومبیل بیمه -4-1

که بیمه اتومبیل، بخش بزرگی از پورتفوی صدنعت بیمده کشدور را در بدر      با این
رسیدگی دستی . شود گیرد، اما بیشتر کارهای آن به صورت دستی انجام می می

به خسارات بیمه اتومبیل، منجر به هزینه باالی سربار به شکل کار زائد، خطا و 
هدای   این خسارات، در بانک های مربو  به امروزه، داده. شود سوء ارتباطات می

شوند، از نماینده بیمه گرفته تا  اطالعاتی مستقل در هر نهاد مرتبطی ذخیره می
ها یا از طری  ایمیل یا بده وسدیله    به همین دلیل، داده. تعمیرگاه و شرکت بیمه

 . گردند جا می پیک جابه
داشته کنندگان همکاری  گران با یکدیگر و با کارگزاران و تجمیع اگر بیمه
سدازی   توانند کنسرسیومی را تشکیل دهند کده تمرکدز آن بدر سداده     باشند، می

 . (Dib et al., 2018)گذاران است  فرایند برای بیمه
کننده  تحت یک چارچو ب مبتنی بر زنجیره بلوکی، تولیدکننده خودرو، تامین

های  گر، ارزیا ب خسارت، پلیس راه و سایر طرف قطعات، تعمیرگاه، راننده، بیمه
توانند هر کدام به عنوان یک گره در زنجیره بلوکی  درگیر در حادشه رانندگی، می
تاریخچه بهتدری از  های موجود،  در مقایسه با سیستمعمل کنند و بدین ترتیب 

شود و پیکربندی آن به نحوی اسدت کده از رخنده     سواب  وسیله نقلیه شبت می
 . (Sayegh and Desoky, 2018)گردد  ها محافظت می داده

موضوع جانشینی در بیمه، رویه پیچیده دیگری است که دربرگیرنده چندین 
گر، مبلغ خسارت  جانشینی به فرایندی اشاره دارد که بیمه. باشد طرف مختلف می

شده با راننده دیگری  در مورد بیمه اتومبیل، وقتی بیمه. کند را از مقصر بازیابی می
چالش این کار آن . کند جبران میشده را  گر خسارت بیمه کند، بیمه تصادف می

است که چون نهادهای متعددی در این فرایند دخیل هسدتند، رویده جانشدینی    



گذاری داده و لزوم  آوری داده، به اشتراک چنین، به سبب جمع هم. بر است زمان
راهکار مبتنی بر . باشد ها، مستعد دعاوی قضایی و تقلب نیز می تایید اعتبار داده
تواند در یک  در این موضوع، یک دفتر کل مشترک است که میزنجیره بلوکی 

شده مددعی خسدارت و ارزیدا ب     گر مسئول، بیمه زنجیره بلوکی متصل به بیمه
های کلیدی مانند رفتار قبلی راننده، بده   داده. خسارت مستقل، قرار داشته باشد

ختلف توانند در میان ذینفعان م همراه اطالعات مربو  به تصادف و خسارت، می
خسدارات جانشدینی   . به اشتراک گذاشته شوند تا به تعیین مسئولیت کمک کنند

شدده کده در یدک قدرارداد هوشدمند       تعیین توانند با استفاده از شرایط ازپیش می
مزیت این کار، پردازش قابل اعتماد خسارات . شوند، پردازش گردند مشخت می

های ناقت اسدت   و داده های اشتباه جانشینی و کاهش تقلبات ناشی از گزارش
(Prabhakar et al., 2017). 

 Roriz)هدای اتومبیدل    در یک راهکار مبتنی بر زنجیره بلوکی برای بیمده 

and Pereira, 2019)سه کارکرد اصلی مطرح شده است ،  : 
هدا در   هدف از این کارکرد، پشتیبانی از شرکت: نامه شروع و خاتمه بیمه -

قاد و شروع قدرارداد بیمده، نیازمندد طدی     انع. هایشان است انجام فعالیت
شدن یک فرایند تایید اعتبار به منظدور اجتندا ب از هدر گونده دوگدانگی      

شوند، فقط باید برای  مقادیری که وارد زنجیره بلوکی می. نامه است بیمه
برای . شناسایی یک وسیله نقلیه در یک شرکت بیمه خاص کافی باشند

نامه شامل شماره  رای صدور یک بیمهشده ب های انتخا ب این مثال، داده
پالک خودرو، کارت شناسایی، تاریخ شروع و تاریخ پایان هسدتند، امدا   

های بیمه فقط اطالعات درباره کارت شناسایی و شماره پالک را  شرکت
کنند و دو مورد دیگر، به صورت خودکدار توسدط سیسدتم وارد     وارد می
یک شخت را شناسایی و این ها، یک وسیله نقلیه و  این داده. شوند می

چنان فعال است  نامه هم کنند که بدانیم آیا یک بیمه امکان را فراهم می
نامه هنوز فعدال   که آیا یک بیمه در این سیستم، برای دانستن این. یا خیر

نامه، ایدن   به محض ایجاد بیمه. شود استفاده می 11است، از تاریخ پایان
چندان فعدال    نامه هم ه یعنی بیمهگیرد ک موضوع مقدار صفر به خود می

بگیدرد، یعندی   ( 2)شدکل  اگر یک تداریخ مشدخت معتبدر مانندد     . است
 .نامه دیگر فعال نیست بیمه

 
 نامه اتومبیل ها درباره یک بیمه داده -(2)شكل 

ادعای خسارت سومین نوع رویداد در یک شرکت بیمه : ادعای خسارت -
، تاشیر زیادی (نامه خاتمه بیمهیعنی آغاز و )است و مانند دو رویداد دیگر 

بدرای ایجداد ادعدای خسدارت، تاییدد اعتبدار       . وکار شرکت دارد بر کسب
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 enddate 

تنهدا در صدورتی امکدان    . گیرد توسط یک قرارداد هوشمند صورت می
نامده فعدال،    نامه وجود دارد که یک بیمه ادعای خسارت برای یک بیمه

این کدارکرد بده   . بدیا در غیر این صورت، فرایند خاتمه می. موجود باشد
 .منظور ذخیره سابقه خسارت هر وسیله نقلیه مورد نیاز است

هدای قابدل توجده زنجیدره      یکی از ویژگی: شبت سواب  یک وسیله نقلیه -
تواند  بنابراین می. کند هایی است که ذخیره می بلوکی، ایمنی آن در داده

از . به عنوان منبعی بدرای رکوردهدای غیرقابدل تغییدر هدم دیدده شدود       
هدای زنجیدره    های بیمه به صورت سیستماتیک داده جایی که شرکت آن

کنند، تنهدا   بلوکی را در مورد همه رویدادهای یک وسیله نقلیه وارد می
با استفاده از یک شماره پالک، این امکان وجدود دارد کده بددانیم یدک     

شکل )نامه دارد یا چند خسارت را شبت کرده است  وسیله نقلیه چند بیمه
همه این اطالعات مربو  به یک شرکت بیمه است که به محدض  . ( 

 .شود ها تعیین می نامه جدید، قیمت بر اساس آن ایجاد یک بیمه

 
 داده برای یک وسیله نقلیه ای رخ رویدادهای بیمه -(3)شكل 

توانندد مزایدای    عالوه بر این کارکردها، راهکارهای زنجیدره بلدوکی مدی   
های اتومبیل به همراه داشته باشند که به جدز از   بیمهدیگری را در زمینه 

این یک واقعیت است که یدک شدرکت   . این طری ، قابل دستیابی نیست
اشدتراک گذاشدتن اطالعدات حیداتی خدود بدا        بیمه هرگز تمایلی برای به

رقبایش ندارد، چرا که ممکن است از لحاظ سهم بازار برایش تبعداتی بده   
های  که شرکت ای، با این مورد خاص تقلب بیمه اما در. همراه داشته باشد

گذاری برخی اطالعات دربداره مشدتریان    بیمه ممکن است از به اشتراک
در بهتدرین  . دهندد  خود نفع ببرند، اما به سختی چنین کاری را انجام مدی 

توانند بپذیرند که یک نهاد مستقل و قابل اعتماد که اطالعات  حالت، می
های مورد نیاز بدرای   کند، به داده ها متمرکز می نامه مربوطه را درباره بیمه
راهکاریی مانند زنجیدره  . ای دسترسی داشته باشد جلوگیری از تقلب بیمه

تواند ضرورت وجود این نهاد مرکزی را از بین ببرد، زیدرا خدود    بلوکی می
های مربوطی را که امکان جلوگیری از برخی اندواع خداص    داده ،سیستم
اشدتراک گذاشدته    های به داده. نماید کند، ذخیره می اهم میها را فر تقلب

هدای بیمده    گونه ارزش رقابتی بدرای شدرکت   شده در زنجیره بلوکی، هی 
 . ندارد، اما ممکن است از برخی مشکالت آینده پیشگیری کند

 بیمه درمان -4-2

کندد کده در آن،    ای را ممکدن مدی   زنجیره بلوکی در بیمه درمان، تصدور آیندده  
گران، روی یک زنجیره  ها و بیمه ها، داروخانه ها، پزشکان، آزمایشگاه بیمارستان



به هم متصل باشند که این اتصال منجر به جریان پویدای اطالعدات سدالمت    
. (Dib et al., 2018)شدود   نامه و رسیدگی به خسدارات مدی   برای صدور بیمه

در واقع، فناوری زنجیره بلوکی این پتانسیل را دارد که اطالعات کامل بیمدار را  
هدایی در صدنعت    اجدرای چندین فنداوری   . در یک زنجیره کداربردی شبدت کندد   

کندد، بلکده بده     خدمات سالمت نه تنها شبت کامل سواب  بیمار را تسهیل مدی 
دهدد کده در حدین     ر اجدازه مدی  بخشد و بده بیمدا   ای سرعت می های بیمه رویه

های اداری بیمه نگرانی نداشته  رسیدگی به مشکالت سالمتی خود، بابت رویه
در یددک زنجیدره بلددوکی بددرای  . (Sayegh and Desoky, 2018)باشدند  
هددای  توانددد مجمددوع سددواب  هزیندده  هددای درمددان، شددرکت بیمدده مددی  بیمده 

ارزیدابی ریسدک و   شدده بده یدک بیمدار را مشداهده کدرده و در         داده اختصداص 
  .(Zhou et al., 2018) ها استفاده کند محاسبات و برآوردهای خود از آن

 بیمه عمر -4-3

های عمدر، فشدار زیدادی را بدر ذینفعدان       نهایی شدن دعاوی خسارت در بیمه
ها در هدر نهداد دولتدی     به سبب این که داده. کند یافته وارد می نامه خاتمه بیمه
و باید در هر گامی صدحت آن بررسدی و تاییدد    شوند  طور مستقل ذخیره می به

شود، متقاضیان اسناد فوت باید به صورت حضوری به نهادهای زیادی مراجعه 
ماهیت دستی دریافت گواهی . نمایندکنند تا گواهی یا تاییدیه فوت را دریافت 

فوت به این معناست که در حین فرایند تایید فوت، اسناد مشخصی باید چدا   
 .مراحل مختلف به نهادهای گوناگونی ارائه شوندشده و در 

ها باید این نکته هم اضافه شود که برخی افراد دارای چنددین   در کنار این
نامه عمر هستند و ذینفعان برای اشبات فوت باید به چنددین شدرکت بیمده     بیمه

هدای خداص خدود هسدتند،      که هر یک دارای فرایندهای کاغذی و پیچیددگی 
گدذر از ایدن فرایندد،    . بتوانند خسارت مورد تعهد را دریافت کنندمراجعه کنند تا 

طلبد و در ابتددای وقدوع فدوت کده احتمداال ذینفعدان بدا         زمانی طوالنی را می
های زیادی مواجه هستند و نیاز مالی بیشتری دارندد، امکدان    ها و هزینه شوک

 .دریافت مبلغ خسارت وجود ندارد
اسدتفاده از یدک   . ایدن مسدئله اسدت    نجیره بلوکی، راهکار کاملی بدرای ز

دهد  ، به نهادهای مختلف اجازه میمجوزمحورپلتفرم مشترک با زنجیره بلوکی 
هدای مدرتبط بده     های معتبر را فقدط و فقدط بدا طدرف     نحو قابل اشباتی داده  به

توانندد قبدل از    هدای حسداس مدی    برای افزایش امیندت، داده . اشتراک بگذارند
 ,.Dib et al)مشدترک شدوند، رمزگدذاری گردندد      که روانده دفتدر توزیدع    این

2018). 
هدای متعددد،    رغم مداخالت و اتوماسیون از طری  فناوری در واقع، علی

های عمر در چندد دهده اخیدر تفداوت      فرایند تایید فوت و ادعای خسارت بیمه
گران، این فرایند به صورت دسدتی و   برای بسیاری از بیمه. زیادی نداشته است

گدران   قی مانده و مستعد تقلب است که منجر به این شدده کده تحلیدل   ناکارا با
بندابراین،  . باتجربه دعاوی خسارت، در میان انبدوهی از کاغدذها گرفتدار شدوند    

گر این است کده بدا بده حدداقل رسداندن نقدا         های بیمه تمرکز بیشتر سازمان
ه تماس دستی، کاهش تقلب و انجام بهتر و به موقع جبدران خسدارات، تجربد   

 . (Prabhakar et al., 2017)ذینفعان بیمه عمر را بهبود دهند 
هستند و « گاه آن -اگر»قراردادهای بیمه عمر از جمله قراردادهای از نوع 
مثال، به جای داشتن . باشند بنابراین به سادگی در بستر زنجیره بلوکی قابل ارائه می
تواند به  بر زنجیره بلوکی میتنها یک قرارداد مکتو ب بیمه، قرارداد هوشمند مبتنی 

 . سازی و در دفتر کل غیرقابل تغییر زنجیره بلوکی شبت شود صورت دیجیتال، نمونه

که آن را مسدتعد  )گذار  نامه به جای اتکا بر بیمه چنین، برای حفظ بیمه هم
سوزی، سیل یا سایر وقایع  گم شدن یا از بین رفتن از طری  مواردی چون آتش

شود و شرایط آن در هر زمانی در  امه روی زنجیره بلوکی شبت مین ، بیمه(کند می
به جای اتکا به ذینفعان . گذار و ذینفعان قرار خواهد داشت گر، بیمه دسترس بیمه

شده به شرکت بیمه، قرارداد هوشمند مبتنی بدر زنجیدره    برای اعالم فوت بیمه
نابع خاص اطالعات هایی متکی باشد که برای پایش م تواند به اوراکل بلوکی می

شدفافیت زنجیدره   [. مانند سازمان شبت احدوال ]اند  درباره فوت افراد تنظیم شده
کننده واحد در  بلوکی در این واقعیت است که قواعد آن توسط توسط یک شرکت

سازی و  دهد که به نمونه زنجیره بلوکی قابل اجرا نبوده و به خریداران اجازه می
 . (Cohn et al., 2017)شند اجرای دیجیتال آن مطمئن با

سازی بیمه عمر، وقتی به مشدتری بیمده عمدر     چنین در خرید و فعال هم
چه )کند  شود و او فرم درخواست را پر می نامه داده می ای برای خرید بیمه مظنه

گدر نیازمندد اسدناد     ، بیمده (سدایت  از طری  نمایندگی یا مستقیما از طرید  و ب 
سند اشبدات  . و اطالعات هویتی مشتری است پذیری مشخصی برای تایید بیمه

اطالعات هویتی یا به صورت الکترونیک یا به شکل کاغدذی بده همدراه فدرم     
در این فرایند، هر تاخیری در ارائه نتایج مستندسدازی،  . شود درخواست ارائه می
نامده را بدر مبندای     گر بیمده  بیمه. شود نامه می سازی بیمه موجب تاخیر در فعال

تواند منجر  کند که می نامه صادر می عات موجود در حین خرید بیمهحداقل اطال
چنین، هر گونه مستندسازی دسدتی، مدانع    هم. به ارزیابی نادرست ریسک شود
شود، زیرا انجام کار به صورت دستی شامل انطباق  پردازش سریع خسارات می

  .نامه است های خاص بیمه داده
نامده   ین است که فرایند صدور بیمهراهکار موجود برای رفع این مشکل ا

تواند از طری  یک کنسرسیوم زنجیره بلوکی انجام شود که متشکل از یک  می
نهاد حاکمیتی برای شناسایی هویت فرد، نهادی برای تبادل اطالعات سالمت 

گری، اسناد پشتیبان متقاضدی بیمده عمدر     در طول فرایند بیمه. گر باشد و بیمه
در ایدران  ]گر، از سازمان حاکمیتی مرتبط با تایید هویدت   توانند توسط بیمه می

مثال نهاد مجری ]و نهاد مسئول تبادل اطالعات سالمت [ سازمان شبت احوال
ایدن نحدوه اجدرای    . گرفته شود[ پرونده الکترونیک سالمت در وزارت بهداشت

متقاضی هم مجبور نیسدت  . شود نامه می فرایند، موجب کارایی در صدور بیمه
ه عنوان بخشی از فرایند درخواست بیمده، اسدناد شناسدایی متعددد را بده      که ب
در زمان وقوع خسدارت  . شود گر تسلیم نماید و در نتیجه فرایند تسریع می بیمه

شود و عالوه بر افزایش  یا خاتمه قرارداد نیز، تایید به صورت خودکار انجام می
شدده  /گدذار  ی بیمهکارایی، با سرعت گرفتن پرداخت خسارت موجب رضایتمند

 . (Prabhakar et al., 2017)شود  می

 های پارامتریک بیمه -4-4

هایی  های پارامتریک، که برای واقع شدن خساراتشان، پارامترها یا شاخت بیمه
کدارگیری در بسدتر زنجیدره بلدوکی را از      شوند، نیز پتانسیل به تعیین می  از پیش

 . دهند خود نشان می
ها نه از طری   از بیمه هستند که در آن پرداخت های پارامتریک، شکلی بیمه

های عینی  ارزیا ب خسارتی که زیان را بررسی کند، بلکه بر مبنای وقوع شاخت
این بیمه اغلب برای بیمه فجایع . شود وهوایی تعیین می مانند شدت یک رویداد آ ب

های فردی  نامه بیمه ارائه ها شود که در آن طبیعی مانند طوفان یا سیل استفاده می
اما یک پرداخت استاندارد  ؛دشوار و پرهزینه است ،های مشخت بر اساس صدمه
 . کند هایی مانند شدت طوفان، کفایت می مبتنی بر پروکسی



هدای   وقتی پرداخت سریع ضرورت دارد، بیمه پارامتریک به سدایر شدکل  
ندد  بدرد و نیازم  بیمه ارجحیت دارد، مانند زمانی که کشوری از طوفان رندج مدی  

تواندد   بیمه پارامتریک می. دستیابی سریع به پول است تا بازسازی را شروع کند
زمان پرداخت را از چند ماه به دو هفته کاهش دهد که این وضعیت به شدروع  

 .کند سریع فرایند بازسازی کمک می
گرهدایی عیندی اسدت کده بتوانندد بده        کلید بیمه پارامتریک، یافتن نشان 

. اشربخشی برای نوع خسارت تحت پوشش عمل کنند( نماینده)عنوان پروکسی 
هدای اشدربخش شناسدایی شدوند،      مزیت این کار آن است که وقتدی پروکسدی  

ارات توانند به عبد  هایی که نیازمند ارزیابی کیفی هستند، در عوض می نامه بیمه
گرهدای عیندی مانندد     مثال، با اتکا بر نشدان . کاهش یابند« آنگاه -اگر»تر  ساده

شدت طوفان، سرعت باد یا مقدار بداران، نیدازی بده ارزیدابی فدردی خسدارات       
زندد، یدک اوراکدل     که طوفانی به یک منطقده خسدارت مدی    پس از این. نیست
هواشناسدی کشدور    ها را از یک سایت شخت شالث مانند سازمان تواند داده می

های عینی مانند قدرت طوفدان را تعیدین کندد و سدپس بدر       دریافت و شاخت
که ممکن اسدت هدر خسدارت     با این. ها، پرداختی را انجام دهد اساس آن داده

گدر   شده باشد، امدا دسدتاورد ایدن بیمده بدرای بیمده       کمتر یا بیشتر از مبلغ تعیین
در نتیجه، هدر دو طدرف از   . اختگذار سرعت در پرد اطمینان است و برای بیمه

 . برند ها سود می خودکارسازی فرایند و کاهش هزینه
هایی برای خسارت  های فعلی بیمه بر اساس پروکسی سازی شکل پارامتری

ها در قراردادهای هوشمند مبتنی بر زنجیدره بلدوکی،    و کدگذاری این پروکسی
کاهش ( 1: ر اساسی تغییر دهدطو تواند به دو طری  ارائه بیمه پارامتریک را به می
هایی با ح   نامه های ساده برای ایجاد امکان بیمه نامه های تراکنش بیمه هزینه

بداز کدردن بازارهدای جدیدد بدرای      ( 2هدا و   بیمه کمتر و مددیریت سدودآور آن  
نامده، ارزیابدان    که برای مدیریت اشربخش بیمده  ای به دلیل آن محصوالت بیمه

سایر نمایندگان مورد اعتماد محل، دیگر ضدرورتی   خسارت مستقر در محل یا
اند که  ها دشوار است، اما مطالعات نشان داده اگرچه مدیریت برخی هزینه. ندارند

ترین محرک واریانس  برای بیمه اموال و حوادث، مدیریت و اجرای قرارداد، بزر 
د ها، مشخت شده که حدود هشتاد درصد  در واقع، برای این بیمه. هزینه است

بدرآورد  . واریانس هزینه به عوامل مدیریتی قابل اسناد است و نه به محصدول 
ها را به  تواند هزینه شود که بهبود اقدامات فناوری اطالعات، به تنهایی می می

 .(Cohn et al., 2017)درصد کاهش دهد  41تا  21میزان 
 های مورد نیاز برای اجرای یک قرارداد هوشمند، ممکن است خدار   داده

که در بیمه پارامتریدک ایدن وضدعیت حداکم     ]از زنجیره بلوکی واقع شده باشند 
این اطالعدات را در زمدان معیندی، بده جایگداه      اوراکل در این صورت، [. است

خواند و بدر   ها را می قرارداد هوشمند، داده. فرستد خاصی در زنجیره بلوکی می
 ,.Adam-Kalfon et al)( اجدرا یدا عددم اجدرا    )کندد   آن اسداس عمدل مدی   

تواننددد از  در بیمدده پارامتریددک بالیددای طبیعددی، ایددن اطالعددات مددی . (2017
 .گرفته شوند... نگاری و  های هواشناسی، مرکز لرزه سایت

توانند در بسدتر زنجیدره    های دیگری هم وجود دارند که می برخی ریسک
ی های پارامتریک قرار بگیرند و در حال حاضر محصوالت بلوکی تحت پوشش بیمه

از آن ... ها و  رسد که تاخیر یا لغو پرواز، برخی بیماری ها به فروش می برای آن
توان به بیمه  می  به عنوان نمونه.  (Foggan and Cwiertny, 2018)اند  جمله

 . شود، اشاره کرد در سنگاپور ارائه می 11الیف دیابت بارداری که توسط مت
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 بیمه اتكایی -4-5
گر بخشدی از پورتفدوی ریسدک     در آن یک بیمهبیمه اتکایی فرایندی است که 

ای  بیمده اتکدایی فرایندد پیچیدده    . کند گر اتکایی منتقل می خود را به یک بیمه
هدا در میدان شدرکت واگذارکنندده،      هدای بزرگدی از داده   است که در آن حجدم 

. شدود  گذار مبادله می ، کارگزار و نهاد قانون(گر یک یا چند بیمه)گر اتکایی  بیمه
یکی از انواع ساده قراردادهای بیمه اتکایی، یعنی بیمه اتکایی اختیداری،   فرایند

گدران اتکدایی    شود که به بیمه نویس آغاز می معموال به وسیله یک برگه پیش
کنندد کده آیدا تمدایلی بده       هدا روی آن اعدالم مدی    گردد و آن بالقوه ارسال می

صورت الکترونیدک بده   این برگه به . پشتیبانی از ریسک پیشنهادی دارند یا خیر
نهدایی شددن حد  بیمده و کدارمزد،      . شدود  گر اتکایی ارسال مدی  چندین بیمه

شده است که به صورت  گر اتکایی و بیمه دربرگیرنده تبادالت متعدد میان بیمه
 .شود مورد به مورد برای بیمه اتکایی اختیاری انجام می

هدای   محدل  چالشی که در این میان وجود دارد این است که ذینفعدان در 
ها و فراینددهای اصدالح صدورت     کنند، وارد کردن متعدد داده مجزایی کار می

هدای بیشدتری    گیرد و نبود یک شبکه ساده و موشر موجب ایجاد پیچیددگی  می
 . شود هم می

گدر   برای رفع این مشکالت، یک شبکه زنجیدره بلدوکی بدا حضدور بیمده     
تواند راهکار موشری  گذار، می انونگران اتکایی و نهاد ق واگذارنده، کارگزار، بیمه

ها شده و به هدر یدک از    اندازی این شبکه موجب حذف افزونگی داده راه. باشد
این راهکار امکان افشای . دهد اعضا امکان دسترسی به اطالعات یکسانی را می

کندد کده ایدن کدار      ها برای ذینفعان مورد نظر را نیز فراهم مدی  شده داده کنترل
چنین، فرایندهای بیمه  هم. شود زمان چرخه انجام کار کاهش یابد  تواند باعث می

توانند  نامه و پردازش خسارت، همگی می گیری، صدور بیمه اتکایی مانند مظنه
 . و اشربخش شوند  ساده ،خودکارسازی شده و با استفاده از قراردادهای هوشمند

یی، بدرای بهبدود   گران اتکدا  های تاریخی بیمه توانند از داده گران می بیمه
گدذار   قدانون . های خسارات خود استفاده کنند بینی گری و پیش های بیمه مهارت
هدای   هدای الزم را روی داده  ها را مشاهده کرده و ممیزی تواند تراکنش نیز می
بدین ترتیب افزایش اعتماد، انطباق با مقررات، یدک بدار   . ها انجام دهد تراکنش

شده، ممیزی انتها به انتها و ادعدای خودکدار    وزیعها، دفتر کل ت وارد کردن داده
 Prabhakar)خسارت با استفاده از قراردادهای هوشمند، حاصل خواهدد شدد   

et al., 2017) . 

 همتا های همتابه بیمه -4-6

P2Pهمتا موسوم به  بیمه همتابه
، شامل گروهی با درجاتی از وابستگی میان 12

کده  ...( وکدار و   های شغلی و کسب خانوادگی، دوستانه، انجمن)افراد آن است 
 . اند تا یکدیگر را در برابر زیان خاصی بیمه کنند تیمی تشکیل داده

همتا مبتنی بر این است که افدراد مسدئول و صدادق،     مفهوم بیمه همتابه
بیمده  . های کمتری پرداخدت کنندد   ل متقلب، ح  بیمهنسبت به افراد غیرمسئو

ای  سازی اجتماعی برای ایجاد یک تجربه بیمه سپاری و شبکه همتا از جمع همتابه
 . کند های اجتماعی با دوستان و اقوام استفاده می شدن در شبکه مشترک و جمع

 شود و همه با گذاشتن ریسک تشکیل می در این شیوه، گروهی برای به اشتراک
معموال در . های یکدیگر را بیمه کنند شوند تا زیان پرداخت پول در آن سهیم می
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گیرند یا برای دوره بعدی  پایان سال، افراد فاقد خسارت مقداری پول نقد پس می
 .(Peterman and Volk, 2018)کنند  ح  بیمه کمتری پرداخت می

تفاده از وکدار اسدت کده از قبدل بدا اسد       همتا یک مدل کسدب  همتابه  بیمه
. شدوند  اند و به صورت کالسیک، متقابل نامیده می   ابزارهای سنتی وجود داشته

تدر و قابدل اعتمدادتر     کنندگانشان شفاف ها را برای مصرف اما زنجیره بلوکی آن
زیرا هی  نهاد یا شخصی به صورت مرکدزی، کنتدرل آن را در دسدت    . کند می
 . (Lorenz et al., 2018)ندارد 

توانندد ندوآوری    ها، قراردادهای هوشدمند مدی   ر این نوع از بیمهدر واقع، د
کنند که  شده را فراهم می  مهمی باشند؛ زیرا امکان ایجاد سازمان مستقل توزیع

 توانندد کدگدذاری شدوند    گدر، مدی   های خودبیمده  در آن، قواعد کارکردی گروه

(Gatteschi et al., 2018) . 
تواند نسبت خسارت کمتدری ایجداد    کردن ریسک، می کاسه این ابزار یک

تواند کدارایی   زنجیره بلوکی می. تر است هزینه کند و بنابراین برای اعضایش کم
حد   . تدر کندد   و شفافیت این مدل را افدزایش دهدد و بندابراین آن را محبدو ب    

وقتدی  . ندداری شدو  توانند در یدک قدرارداد هوشدمند نگده     های صادره می بیمه
توانند از این قرارداد پرداخت  شده وارد شود، خسارات می امضای دیجیتال تعیین

تواند این گونه تخصیت یابد که امضای پرداخت  کد قرارداد هوشمند می. شوند
تواند این الزام را هم تعیین کندد   از ارزیابی معین یک شخت شالث باشد، اما می

اعضدا  . شوند تدا خسدارت تاییدد گدردد     که امضاهای چندین عضو زنجیره وارد
گیری اعتماد داشته باشند، زیرا زنجیره بلوکی سدواب    توانند به سازوکار رای می

 Verbeeten and)کندد   تصمیم هر فرد را به صدورت تغییرناپدذیر شبدت مدی    

McGrath, 2019) . 

هدای   البته باید به ایدن نکتده توجده داشدت کده پدذیرش گسدترده مددل        
موجدب    که این فناوری در واقع، با این. یمه، هنوز محتمل نیستهمتای ب همتابه

زیدرا  . شدود، امدا اسدتفاده از آن هندوز بسدیار محددود اسدت        کاهش هزینه می
هاست و این در حدالی اسدت کده تعدداد      کارگیری آن به معنای حذف واسطه به

هدا را مهدم و دارای ارزش هزینده بیشدتر      زیادی از مشتریان، تعامل با واسدطه 
  .(Gatteschi et al., 2018)دانند  یم

 بندی و پیشنهادات جمع -5
پیشرفت فناوری زنجیره بلوکی، چشمان صنعت بیمه را به امکان تغییری قابدل  

 . وکار فعلی صنعت باز کرده است های کسب توجه در فناوری و مدل
در میان امکانات مختلف فناوری زنجیره بلوکی، قدرارداد هوشدمند بیمده    

جه را به خود جلب کرده و بیشتر مزایای زنجیدره بلدوکی در صدنعت    بیشترین تو
نامه با نوشتن آن در  ایده خودکارسازی بیمه. بیمه هم در این امکان نهفته است

پرداخت خسارت یک رویدداد  . ای، بسیار جذا ب است یک قرارداد هوشمند بیمه
ی به خسدارت  گذار یا رسیدگ شده، بدون نیاز به تشکیل پرونده توسط بیمه بیمه

در . گران سراسر دنیدا را بده خدود جلدب کدرده اسدت       گر، توجه بیمه توسط بیمه
 .ای از کاربردهای این فناوری در صنعت بیمه ارائه شده است ، خالصه1جدول 

 

 صنعت بیمه  درزنجیره بلوکی  ترین کاربردهای مهم  خالصه -(1)جدول 
 حوزه کاربرد شرح مورد کاربرد

رسیدگی به 

 خسارتدعاوی 

های بیمه، نقطه کانونی مشدتریان در فرایندد    شرکت

بنابراین باید به تجربه . رسیدگی به خسارات هستند

ها اهمیت داد و رسیدگی به قراردادهای پیچیده و  آن

. تسهیل مدیریت خسارات را در دستور کدار گذاشدت  
نقطه میان قراردادها، ادعای مددعیان   به انطباق نقطه

خت خسارت، مستلزم چنددین  خسارت و شرایط پردا

مرحله کنترل و بررسی اسدت کده ناشدی از امکدان     
تواندد از   زنجیدره بلدوکی مدی   . باشدد  بالقوه تقلب می

رسیدگی درست به قراردادها و بهبود فرایند خسارات، 

 . اطمینان ایجاد کند

های  همه رشته

 ای بیمه

سازی  بهینه
 فرایندها

هدای   سازی تراکنش تواند به بهینه زنجیره بلوکی می

اندازی یدک   ای کمک کند که دامنه آن از راه بیمه

نامه تا رسیدگی به  رشته جدید تا الحاقیه و از لغو بیمه
این موارد بدا اسدتفاده از   . گیرد خسارات را در بر می

هدای مدالی میدان     قراردادهای هوشمند که تراکنش

 . کند، قابل انجام است ذینفعان را تسهیل می

های  همه رشته

امور  -ای بیمه

 نمایندگان

ایجاد و 
دسترسی به 

سواب  جامع 

 سالمت افراد

زنجیره بلوکی میان نهادهای مختلف، ایجاد امنیت و 

های موجود، به حل  کند و بهتر از فناوری اعتماد می

. نماید مشکالت در تعامالت میان این نهادها کمک می

شبت قابل تعامل و جامع سواب  سالمت  اطالعات برای
هدای   افراد در زنجیره بلوکی، قاعدتا از سوی سیستم

هدا و   الکترونیک فعلدی شبدت سدواب  در بیمارسدتان    

در حال حاضر این . شوند های پزشکان گرفته می مطب
زنجیدره  . شوند سواب  تنها در یک سیستم ذخیره می

دهد که  یدهندگان این خدمات اجازه م بلوکی به ارائه

طور مستمر بارگذاری  انتخا ب کنند کدام اطالعات به

ایدن  . شود و در زنجیره بلوکی مشترک قدرار بگیدرد  
سازی و ارزیابی بهتدر ریسدک در    سواب  برای بهینه

 .  های درمان و زندگی بسیار مفید هستند بیمه

های عمر و  بیمه

 درمان

قراردادهای 

هوشمند برای 

پشتیبانی از 
ایی الزامات اجر

و استراتژیک و 

تشخیت 

ت  اشربخش تقلبا

طدور خودکدار سدواب      تواندد بده   زنجیره بلدوکی مدی  

هدا و سدایر اطالعدات بداارزش را      توافقات، تدراکنش 

آوری و همه اطالعات را به هم متصل کند و با  جمع

هدا اقددام    استفاده از قراردادهای هوشمند روی داده
ادعدای   وقتی اطالعات متقلبانه ناشی از یدک . نماید

هدای جعلدی یدا سدایر      خسارت نادرسدت، درخواسدت  

شود، قراردادهدای   گر ارائه می مجراها،  به یک بیمه

توانند به تشخیت معتبر بودن قدرارداد   هوشمند می
 . کمک کنند

های  همه رشته
مدیریت  -ای بیمه

 فرایندها

 های تحقی  یافته: منبع

ای نیز برای بسیاری  های بیمه توانایی زنجیره بلوکی در محدود کردن تقلب
ها غیرقابل تغییر و  چون در زنجیره بلوکی، داده. های بیمه جذا ب است از شرکت

های جعلی نادیده  حسا ب غیرمتمرکز هستند، بعید است که اسناد متقلبانه و صورت
 . یابد ت نادرست کاهش میهای خسارا گرفته شوند و بنابراین میزان پرداخت

گدذار   در این میان، چالشی که وجود دارد ایدن اسدت کده نهادهدای قدانون     
آفدرین   های تحول گامی با فناوری همواره و در بسیاری از کشورهای دنیا، با هم

در دنیای امدروز،  . اند و مواجهه با زنجیره بلوکی هم تفاوتی ندارد مشکل داشته
قراردادهای هوشمند در شبکه زنجیره بلوکی، لزوما از  نامه از طری  انعقاد تواف 

آور نیست، زیرا زیرساخت حداکمیتی بدرای پشدتیبانی از چندین      نظر حقوقی الزام
 . مفهومی هنوز وجود ندارد



بده آن اشداره    1های قبلی و جدول  برخی از موارد کاربردی که در بخش
تند و بندابراین ممکدن   بری برای نیاز به نظارت انسانی و مقررات هسد  شد، میان

به عبارت دیگدر،  . ها به دنبال آن هستند است لزوما آن چیزی نباشند که دولت
یکی از مزایای اصلی زنجیره بلوکی، یعنی عدم نیاز به نظدارت، ممکدن اسدت    

 .دهد گذاران را از زنجیره بلوکی فراری می همان چیزی باشد که قانون
یر و تحول دیجیتال، انتقدال از  به عنوان بخشی از مدیریت اشربخش و تغی

اکوسیستم فعلی به اکوسیستمی که از طری  قراردادهای هوشمند روی زنجیره بلوکی 
 . شود، شاید الزم باشد آهسته و تدریجی صورت گیرد گذاری می تنظیم و مقررات

از جمله سایر مشکالت مهمدی کده در هدر صدنعتی از جملده بیمده، در       
تدوان بده مدواردی چدون      بلدوکی وجدود دارد، مدی   زنجیدره    استفاده از فنداوری 

نشده و جوان بودن، نیاز به شبکه همکارانده و بداقی مانددن خطاهدای      آزمایش
این تصدور  . کند انسانی اشاره کرد که این مورد آخر، نقش قابل توجهی ایفا می

تواندد مبندایی بدرای اعتمداد و      غلط وجود دارد که فناوری زنجیره بلدوکی مدی  
ای که زنجیره بلوکی  دورترین نقطه. ه این موضوع واقعیت ندارددرستی باشد ک

های منطقی  هایی است که بر اساس پروتکل تواند به آن برسد، تصدی  داده می
 . گردند شوند، منتقل می خاصی که توسط قراردادهای هوشمند تنظیم می

که شکی وجود نددارد کده زنجیدره بلدوکی نقدش بسدیار بزرگدی در         با این
پیش روی صنعت ایفا خواهد کدرد، امدا مددیریت و تعددیل انتظدارات       تحوالت

ها وقدت الزم   زنجیره بلوکی هنوز بسیار جوان است و سال. اهمیت زیادی دارد
 . های موجود شود است تا بتواند جایگزین بهتری برای سیستم

های بیمه، برخدی   برای روی آوردن به استفاده از زنجیره بلوکی در شرکت
 :به شرح زیر قابل ارائه هستند پیشنهادات
ها مدورد   های موجود در صنعت و شرکت ها و کنسرسیوم همکاری -

هدا شناسدایی    های مهم موجدود در آن  بررسی قرار گرفته و چالش
گران کمک خواهد کرد که درک بهتدری از ایدن    این به بیمه. شوند

تواندد در اداره ایدن محدیط     داشته باشند که آیا زنجیره بلدوکی مدی  
 .ها کمکی بکند یا خیر مکارانه به آنه

. های متقابدل اسدت   زنجیره بلوکی ابزار بسیار خوبی برای اداره بیمه -
هدای متقابدل،    کدارگیری در بیمده   اما درک مزایا و معایب آن در به

 .گذاری برای تشکیل آن حیاتی است پیش از سرمایه

هدای بیمده، بهتدر     پیش از اجرای قراردادهای هوشدمند در شدرکت   -
ها  این کار به آن. ها درک شود است مزایای آن به خوبی توسط آن

 . تر شوند کمک خواهد کرد که برای این تغییر بزر  آماده

شناسی قرار گیدرد تدا    فرایند پردازش خسارات باید به خوبی مورد آسیب -
. شوند، شناسایی گردندد  ضی یا آزرده مینقاطی که در آن مشتریان نارا

این کار برای اسدتفاده مناسدب از زنجیدره بلدوکی، بدرای بهبدود کدارایی        
 . فرایند خسارات و کسب رضایت مشتری، بسیار مهم است

توانند زنجیدره بلدوکی مشدترکی داشدته باشدند تدا        های بیمه می شرکت -
( اظ هزینده اجدرا  از لحد )فرایند جانشینی را به سرعت و با کارایی بیشدتر  
 . مدیریت کنند و هی  فضایی برای تقلب باقی نماند

زیدرا  . گران اتکایی، راهکار بسیار خدوبی اسدت   زنجیره بلوکی برای بیمه -
هدا فعالیدت    ها از قبل در فضایی همکارانده یدا در قالدب کنسرسدیوم     آن
تواندد کدارایی    گیری از زنجیره بلوکی می ها در بهره کنند و قابلیت آن می
 .ها را تقویت کند ملیاتی آنع

های  تواند در وهله اول برای خاتمه بیمه به عنوان آخرین پیشنهاد، زنجیره بلوکی می
چرا . دار و پرداخت خسارت بر اساس اتمام دوره قرارداد، به کار گرفته شود عمر مدت

. که پیچیدگی کمتری دارد و نیازی به عضویت نهادهای حاکمیتی در آن نیست
های عمر  ن، در مراحل اولیه که حالت شروع آزمایشی دارند، قراردادن بیمهبنابرای
 . تواند آزمون خوبی باشد دار در بستر زنجیره بلوکی، می مدت
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