نحوه مدیریت ریسک در بیمه حافظ مشتمل بر ساختار سازمانی واحد مدیریت ریسک و گزارش وضعیت و نحوه
مدیریت ریسکهای شرکت از قبیل ریسکهای بیمه گری ،اعتبار و نقدینگی

مرحله اول  :شناسایی زمینه ریسک
در این مرحله ،شناسایی محل

شلرایر رال اد ریسل

محل ملار مالار ،ادار  ،یل

ظیرلر یل

خالک ملارا یلا

شعبه فر شگا ارد فر شی اظجام می شود.
مرحله دوم  :شناسایی ریسک
در ایللن مرحللله ریس ل

نللایی شناسللایی مللی شللوظ ملله احبهللاد خللر دسللبراخی خلله ان ل ا مسللو مللار رللا رر مللی

گذارظ  .اخب ا خای ریس

روصرف شود :چه ارفاقی مهکن است رخ دن ؟ چگوظه چرا ارفاق اوان افباد؟

پس از آن ظبایج ریس
خله صللوری سرسلبهارر

خای روصرف شود  :اگر ریس

محقق شود ،چه ارفاقی اوان افباد؟

ملرلله فلایف ،فعاورللت نلا مراحل اهلکلرد اللود را خررسلی مللرد

رالارر دنرل ملله

خراا نر مارمرد چه ارفاقی اوان افباد.
گزارشای یادداشت ناا اود را خررسی منر را اشبباناری را مه در گذشبه رخ داد اظ  ،شناسایی منر .
سرسبم نا فراین نا را خراا شناسایی ظقاط خحراظی رحلر منر .
خا مارمن ان نهکاران اود ماوری منر .
مرحله سوم  :ارزیابی ریسک
دراین مرحله ،احبهال ظبایج نر ریس
منبرل ناا موجود خراا نر ریس

شناسایی ش

خا اسبفاد از سنجه ناا آماد ش

رحلر می شود.

را مورد روجه قرار دنر .

خاروجه خه منبرل ناا موجود چه ر اخرر دیگرا خراا منبرل ریس

خای اظ یار

ا للر خااللی منبللرل نللاا موجللود خللراا پراللگررا از را ل اد ریس ل

شود.

مللانک ا للرای آن را خللرآ رد منر ل  .رناسللو

ا م رناسو منبرل ناا موجود را رعررن ظهایر .
مرحله چهارم  :استراتژی های ریسک
نل

از ایلن مرحللله  ،روسلعه گزینلله نلاا نزینلله اا ملارا خللراا خرالورد خللا نلر ریسل

ریس

از خرن پنج ر ش زیر اظبااب می شود:

حللذ ریس ل
منن

ریس

اسلت .خ بللرین خرالورد خلا

از طریللق روقللف فعاورللت یللا خللر طللر مللردن ا للر ،خلله ابللاری دیگللر ،از اظجللام فعاورللت نللاا ایجللاد
اجبناب شود.

پ ذیرش ا رای منفی ریس  ،مهکلن اسلت خلا جلود اظجلام نهله رل اخرر ملانک ریسل  ،خلاز نلم ظبلوان ریسل
طور مام حذ مرد.

را خله

مللانک احبهللال رالل اد ریسلل

خلله منیللور مللانک خرآم ل نللاا منفللی آن ،از طریللق مراقبللت نللاا پراللگرراظه ،

ضللهاظت م ل یریت مرفرللت ،ریررللر سرسللبم نللا فراین ل نللاا مسللو مللار مللی رللوان احبهللال را ل اد ریس ل

را

مانک داد.
منبرل یلا ملانک ظبلایج پلس از رال اد ریسل
مناخع ریس

از طریلق خرظامله ریلزا محبهل اووقلو ، ،حل اق ملردن مواج له خلا

یا جاخجایی فعاورلت منلاخع مسلو ملار ملی رلوان ظبلایج پرالام ریسل

را منبلرل ملرد یلا ملانک

داد.
اظ بقال ریس

خه صوری ملی یلا جزیلی از طریلق اظبقلال مسل وورت خله طلر دیگلر یلا رسل رم ریسل

از طریلق یل

قرارداد  ،رررربای خرهه اا یا سرمایه گذارا مابرک خا شرماء.
در انتخاب بهترین روش برای برخورد با ریسک از میاا نانر روش موجاود  ،عوامال زیار بایاد ماد
نظر قرار گیرند:
اگر فعاورت ریسکی اظجام ظگررد ،چه ارفاقی اوان افباد؟
آیا س ح ریس

در ح ا است مه مربوان خا جود آن فعاورت را ادامه داد؟

آیا نزینه منبرل ناا مورد ظراز خادرر از منافع حاص از فعاورت است؟
آیا ا م موفقرت فعاورت ،پرام ناا ارهی خراا سایر حوز ناا مسو مارر خه دظبال اوان داشت؟
خا روجه خه ددی اجبناب از ریس  ،آیا ریس
آیا اجبناب از ریس

 ،خر انهرت سایر ریس

گریزا مسو مار شها در ح ا غرر ضر را است؟
نا می افزای یا موقعرت ناا اای ا را خا زیان مواجه می من ؟

مرحله ننجم  :نایش و تجدید نظر
م یریت ریس

ی

فراین مسبهر در حال پرارفت است.

حبی در شرای ی مه اگلر سلنجه نلاا موجلود منبلرل مناسلو خاشلن  ،خایل خله طلور ملنیم نرگوظله ریررلر ملو ر خلر
جنبه ناا شناسایی ش

ریس

مورد خررسی خازخرنی قرار گررظ .

پللس از رکهرل منبللرل نللاا م للرد شل  ،خایل ریسل
ا ر خاای اسبرارژا ریس

را خللا اسللبفاد از خللازخرنی نللاا مللنیم خررسللی پراللرفت

اظبااخی ،مورد ارزیاخی مج د قرار داد.

