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 پـیـشـگفتار
شـاید یکـی از ارزنده تریـن میـراث همه گیـری کرونـا، دورکاری 
بـه  بـزرگ جهـان،  از شـرکت های  بسـیاری  مـذاق  بـه  باشـد کـه 
واسـطه کاهـش هزینه ها، حمایـت از کارکنـان، کار موثرتر و تحول 
در فرهنـگ سـازمانی و اسـتفاده از نیـروی کار سـیال و آزادکاران 
خوشـایند آمـده اسـت. امـا ایـن موضـوع در صنایـع مالـی و بیمـه 
کـه در آن مشـاغل کم تحـرک بسـیار دیـده می شـود، مـورد توجـه 
بسـیاری واقـع شـده اسـت. در یـک پژوهش جدید توسـط شـرکت 
مک کنـزی در حـوزه دورکاری بلندمـدت در میـان صنایعـی کـه 
نیروی کار آن، توان کار سـه روز و بیشـتر را به طور موثر و کارآمد 
داشـتند، صنعـت بیمـه باالترین تـوان بالقـوه را از خود نشـان داد1. بر 
اسـاس ایـن پژوهش کـه 2 هزار فعالیـت را در میان ۸۰۰ شـغل مورد 
بررسـی قـرار داد، یک سـوم از زمـان صرف شـده در فعالیت هـا در 
صنایـع مالـی و بیمه، بدون کمترین آسـیب به بهـره وری، می تواند به 
صـورت دورکاری انجام شـود. این فعالیت ها شـامل تحلیـل داده ها، 
پـردازش خسـارت ها و بیمه گـری )تعییـن نـرخ ریسـک( می گردد. 
در یـک تحقیـق مشـابه2 منتشـره توسـط مجلـه  فوربیـز نیـز بعـد از 
مشـاغل مربوط بـه رایانـه و ریاضیـات، عملیات های مالـی، باالترین 

آمـار دورکاری را بـه خـود اختصـاص دادنـد. 
ایـن نتایـج بـرای صنعـت بیمه کـه هم اکنون دچـار تحـول دیجیتالی 
اسـت و درپی جذب اسـتعدادهایی اسـت که توان دیجیتالـی دارند، 
مهـم بـوده و بهتـر اسـت، بـدون لحـاظ مـکان جغرافیایـی افـراد، بـه 
امـکان دورکاری آنهـا نیـز تمرکز نماید. این وضعیت با انتقال شـیوه 
تولید فعلی به شـیوه مبتنی بر نیروی کار سـیال و ورود آزادکاران به 
مشـاغل مختلف، بسـیار اهمیت پیـدا می کند. در این میـان، موضوع 
اهمیـت  حائـز  بسـیار  نیـز  آزادکار  و  دورکار  نیـروی  از  حمایـت 

1.  برای مطالعه کل گزارش مک کنزی به آدرس ذیل مراجعه شود: 
https//:www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/
whats-next-for-remote-work-an-analysis-of-2000-tasks-800-
jobs-and-nine-countries

2.  برای مطالعه کل خبر پژوهشی فوربیز به آدرس ذیل مراجعه شود:
https//:www.forbes.com/sites/gadlevanon/2020/11/23/remote-
work-the-biggest-legacy-of-covid?/19-sh4=aeee1a37f59

اسـت. چراکه پوشـش 
ریسـک ایـن نیروهای 
جدیـد در غالـب نظام 

بیمـه  پوشـش  فعلـی 
غرامت کارگـران، مزایای 

و  مسـئولیت  بیمـه  کارمنـدان، 
مـوارد مشـابه آن، نیازمنـد بازبینـی اساسـی دارد تـا افـراد بـا آرامش 

خاطـر بیشـتری بـه انجـام امـور محولـه بپردازند.
در ایـن شـماره از ماهنامـه تازه هـای بیمـه ایران و جهان، سـعی شـده 
تـا بـا توجـه بـه ایـن موضـوع، همچنیـن مباحثـی علمـی و عملیاتـی 
بـه  نرم افـزار  از  بهره بـرداری  انتقـال ریسـک،  دربـاره راهکارهـای 
عنـوان خدمـت و الگـوی خدمـات درمانـی جدیـد پرداختـه شـود. 
بخـش مطالـب اصلـی، موضوعاتـی همچـون آینـده مزایـای نیروی 
کار، محصـوالت انتقـال ریسـک بـرای مـواد تجدیدپذیـر و الگوی 
خدمـات درمانـی بـرای جوامـع سـالخورده را در بـر می گیـرد. در 
بخـش بینش هـای تـازه، بـه چگونگـی اثرگـذاری نرم افـزار بـه مثابه 
خدمـت بـر صنعـت بیمـه، چگونگـی مشـارکت بهتـر مشـتریان در 
سـیار  کار  نیـروی  ریسـک  کاهـش  چگونگـی  و  خـودرو  رشـته 
تخصیص داده شـده اسـت. در بخش  شـخصیت برجسـته علمی، به 
معرفـی اسـتاد دانشـگاه ایالتـی کنت آمریکا، پروفسـور امیـد باقری، 
در بخـش یـک معرفـی تـازه،  دسـتگاه نشت سـنج لیک بـات، در 
بخـش تازه هـای نشـر، دو کتـاب بـا محوریت بیمـه و حقوق بشـر و 
قیمت گـذاری ریسـک بیمـه و در بخـش اخبار، یک عنـوان مطلب 
ارائـه می شـود. بخـش یـک مفهـوم تـازه، این بـار بـه مفهـوم اوراق 

قرضـه فـوت می پـردازد.

حمید کردبچه
 مدیر مسئول

شاید یکی از ارزنده ترین میراث همه گیری کرونا، دورکاری باشد که به مذاق 
از  حمایت  هزینه ها،  کاهش  واسطه  به  جهان،  بزرگ  شرکت های  از  بسیاری 
کارکنان، کار موثرتر و تحول در فرهنگ سازمانی و استفاده از نیروی کار سیال و 

آزادکاران خوشایند آمده است

پیشگفتار
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1 فرصت رشد در بازار مزایای کارکنان

طراحـی  و  موجـود  خدمـات  توسـعه  امـروزه 
محصـوالت جدیـد بـا اسـتفاده از فناوری هـای 
دیجیتـال بـا توجـه بـه نیـاز مشـتری بسـیار حائز 
اهمیت اسـت. بـدون شـک یکـی از حوزه هایی 
کـه علی رغم تالش بسـیاری از شـرکت های بیمه 
و ارائـه محصـوالت متنـوع، هنـوز جـای خالـی 
محصـوالت و خدمـات جدید احسـاس می شـود، 
بـازار مزایای کارکنان3 اسـت. این بـازار به دلیل 
تغییـرات جمعیتـی، افزایش انتظـارات کارکنان و 
کارفرمایان و پیشـرفت فناوری در آسـتانه تغییر و 

تحول اسـت. در ایـن زمینه فرصت های بسـیاری 
بـرای شـرکت های بیمـه و رقبـای جدیـد آن ها 
بـه  دارد.  وجـود  فنـاور  شـرکت های  جملـه  از 
عنـوان مثـال می تـوان بـه رفـع چالش هایی که 
سـالیان متمـادی اسـت پابرجـا هسـتند و یـا ارائه 
راهکار هایـی در جهـت برطـرف کـردن نیازهای 
گوناگـون کارفرمایان و کارکنان اشـاره کرد. در 
ادامـه پژوهشـی کـه بـه تازگـی توسـط ای آی-

لیمـرا4 و ای آی- پارثنون5 در ایـن زمینه صورت 
پذیرفتـه اسـت را ارائـه می کنیم.

مترجم: 
محمدرضا براتی آبگرمی2

کارشناس وابسته پژوهشکده بیمه

 12 34 5تحقیقـات ای آی-لیمرا نشـان داد که فرصت های
سـایر و  بیمه گـران  بـرای  گوناگونـی   بـازار6 
نیازهـای می تواننـد  کـه  دارد   شـرکت ها وجـود 
 جدیـد را بـرآورده و راهکارهـای جدیـدی ارائـه
کنند. شـرح مختصری از نتایج تحقیقات ای آی-

لیمـرا در ادامـه مطـرح می گـردد:
جدیـدی  نیازهـای   19 کوویـد  همه گیـری   

1. منبع:  شرکت ارنست اندیانگ؛ تاریخ انتشار: نوامبر 2۰21 ؛ وبسایت:
https//:www.ey.com/en_us/insurance/the-
future-of-workforce-benefits
2.  کارشناسـی ارشـد، آمـار بیمه، دانشـگاه شـهید بهشـتی؛  
کارشـناس پشـتیبانی و  توسـعه محصول؛ شـرکت بیمه دی
Workforce Benefits .3: مزایـای کارکنان، تسـهیالتی اسـت 
کـه عـالوه بـر حقـوق بـه کارکنـان داده می شـود تا باعـث جذابیت 
بیشـتر کار گـردد. ایـن مزایـا کـه بـه طـور مسـتقیم بـه نگهداشـت 
کارکنـان کمـک می کنـد شـامل بیمه خدمـات درمانـی، بیمه عمر، 
تعطیـالت بـا حقوق، برنامـه کاری منعطف و مزایایـی همچون ارائه 

تنقـالت و وعده هـای غذایـی در محـل کار اسـت ]مترجـم[.
دیدگاه های  از  استفاده  و  نیازها  رفع  برای   :EY-LIMRA  .4
یک  مشترک  طور  به   ،LIMRA و    EY مالی،   متخصصان 
زمینه ی  هفت  در  مالی  مشاور   15۰۰ از حدود  آنالین  نظرسنجی 
رایج بیمه، سرمایه گذاری و مشاوره انجام دادند. پاسخ دهندگان 
به  و  بوده  فروش در صنعت  سابقه ی  دارای حداقل سه سال  باید 

حداقل درآمد در زمینه فعالیت خود دست یافته باشند ]مترجم[..
EY-Parthenon .5: یکـی از بزرگتریـن سـازمان های مشـاوره 
راهبـردی جهان اسـت کـه بیش از 7۰۰۰ متخصـص در آن فعالیت 
می کننـد. ایـن سـازمان بـه مدیـران عامـل و رهبـران کسـب و کار 
کمـک می کنـد تا راهبردهـای متحول کننده ای را در کل شـرکت 
طراحـی و ارائـه دهنـد. ایـن راهبردها، باعث سـود بلندمـدت برای 

همـه سـهامداران خواهد شـد ]مترجم[.
: شرایطی است که در آن یک   Market Opportunity  .6
اما  است  مصرف کننده  نیاز  مورد  که  غیره  و  خدمت  محصول، 
توسط یک کسب و کار به عنوان موردی که توسط شرکت های 

رقیب عرضه نمی گردد، شناسایی شود ]مترجم[.

در زمینـه مزایـای غیـر پزشـکی )بـه خصـوص از 
و  رفتـاری  و سـالمت  تـرک کار  کارافتادگـی، 
روانـی( خلـق کـرد و تصـورات سـنتی کار را بـه 

کلـی متحـول سـاخت. 
 کارفرمایان با هدف برد در جنگ اسـتعدادها7، 
عـالوه بـر حمایـت اسـتراتژیک  بیشـتر از سـوی 
کارگـزاران، خواهـان راهکارهایی بـا مزایای بهتر 

و منعطف تـر نیز هسـتند.
بازارهـای مرتبـط با مزایـای کارکنان در مقیاسـی 
تحول آفرین و با سـرعتی شـتابان، پیوسـته در حال 
دگرگونـی هسـتند. ایـن دگرگونی ها تـا حدودی 
متأثـر از افزایـش اختـالالت گسـترده در دنیـای 
کار از سـال 2۰2۰ اسـت که سبب شـد، کارکنان 
غیرسـنتی و تقاضا برای انـواع جدید مزایا افزایش 

یابند.
در سـایه همه گیری کوویـد 19، کارفرمایان برای 
رفـع انتظـارات فزاینـده کارکنـان و رقابـت بـرای 
ارزش  کمیـاب،  اسـتعدادهای  حفـظ  و  جـذب 
کارکنـان  غیرپزشـکی  مزایـای  بـرای  بیشـتری 
قائـل شـده اند و بـه دنبال رفـع نیازهـای نوظهور و 
War for Talents .7: یــک چشــم انــداز رقابتــی بــرای جــذب 

و حفــظ کارکنــان بــا اســتعداد کــه بــر اهمیــت اســتعداد در 
موفقیــت ســازمان ها اشــاره دارد ]مترجــم[.

برآورده نشـده آن ها هسـتند. این صنعت، همزمان 
بـا فرصت هـای بـزرگ و درعین حـال، خطـرات 
قابل توجهـی مواجـه اسـت، زیـرا در حـال گـذر 
از تالقـی بیـن محرک هـای قدرتمنـد جمعیتـی، 
همه گیـری  فشـارهای  و  فنـاوری  و  اجتماعـی 

کوویـد 19 اسـت.
کلیـدی  نتایـج  از  برخـی  شـد،  بیـان  آنچـه 
بـا  کـه  اسـت  ای آی-لیمـرا  اخیـر  پژوهش هـای 
هدف شناسـایی نحـوه نـگاه سـهامداران صنعت، 
بـه بزرگتریـن فرصت هـا و مهم تریـن تحـوالت 
کـه بـازار مزایـای کارکنـان را در پنج سـال آینده 

شـکل خواهـد داد، طراحـی شـده اسـت.
بـا توجـه بـه تحقیقـات ای آی-پارثنـون، شـواهد 
آشـکاری از شـکاف های معنادار بازار را مشاهده 
می کنیـم کـه نمایانگر پتانسـیل رشـد عظیـم ده ها 
بسـیاری  اسـت.  حـوزه  ایـن  در  دالری  میلیـارد 
کارفرمایـان  بـه خصـوص  بـازار،  بخش هـای  از 
توجـه  مـورد  نـدرت  بـه  متوسـط،  و  کوچـک 
ایـن  کـه  حالـی  در  گرفته انـد،  قـرار  بیمه گـران 
افزایـش  سـوی  بـه  دریچـه ای  بـازار  از  بخـش 
حجـم پرتفـوی آن هـا اسـت. همچنیـن طرح های 

1

فرصت رشد در بازار مزایای کارکنان
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مشـارکت بیمه گـران در مزایـای کارکنـان فعلـی 
نیـز می توانـد بـه طـور قابـل توجهـی بهبـود یابـد. 
کارکنـان  انبـوه  بـا  ارتبـاط  در  مناسـبی  فرصـت 
هسـتند  جدیـد  مزایـای  خواهـان  کـه  غیرسـنتی 
ایـن  بـه آن دسترسـی ندارنـد، وجـود دارد.  امـا 
رقابـت  امیدوارکننـده،  پیشـرفِت  فرصت هـای 
سـنگینی را بین بازیگران جدیـد و بازیگران فعلی 

ایجـاد خواهنـد کـرد.

کالن رونـد1 1: نیـروی کار ناهمگن تـر و 
سـیال تر، چیسـتی، چرایـی و چگونگـی 

مزایـا را تغییـر می  دهـد.
بـا وجود پنج نسـل مختلـف از کارکنـان، افزایش 
دورکاری  و  بیشـتر  تنـوع  مشـروط2،  کارکنـان 
گسـترده، نیروی کار ناهمگن تر از همیشـه اسـت. 
افزایـش عالقـه کارفرمایان به طیف گسـترده تری 
از مزایـا، نشـان دهنده ی نیازهـای کارکنـان چنـد 

رونـد  یـا  الگـو  حرکـت،  و،  نـری یـک  مگاترنـد،   :  Megatrend  .1

انـواع  بـر  توجهـی  قابـل  تأثـری  کـه  کالن  محیـط  در  نوظهـور  اصـی 

آن  خریـد  بـه  تمایـل  آینـده  در  کننـدگان  مـرف  کـه  محصـوال�ت 

جـم[. هسـتند خواهـد داشـت ]مرت
Contingent Worker .2: شــخصی کــه بــرای یــک شــرکت 
ــم در آن اســتخدام نمــی شــود:  ــه طــور دائ ــا ب ــد، ام ــی کن کار م
ــش  ــرای کاه ــاز ب ــران غیرمج ــا از کارگ ــرکت ه ــیاری از ش بس
ــتفاده  ــی اس ــف مدیریت ــهیل وظای ــروی کار و تس ــای نی ــه ه هزین

ــد ]مترجــم[. ــی کنن م

نسـل اسـت کـه در طـول زمـان و در مواجهـه بـا 
پیامدهـای بـزرگ مالـی در مسـیر زندگـی )مانند 
خریـد خانه، پس انداز برای تحصیـل، برنامه ریزی 
برای بازنشسـتگی( تکامل یافته انـد. افزایش تعداد 
روزمـزد،  کارکنـان  )شـامل  مشـروط  کارکنـان 
پـاره وقـت، قـراردادی و آزاد( نقـش بیشـتری در 

راهبردهـای اسـتعداد3 بـازی می کننـد.

آینده،  سال  پنج  طی  می کنید  فکر   .1
از  کمتری  یا  بیشتر  تعداد  شما  شرکت 
کارکنان قراردادی/آزاد را استخدام  کند؟
و  کارکنـان  مزایـای  ارائه دهنـدگان  بـرای 
پلت فرم های فعـال در این حـوزه، مزایای کارکنان 
مسـتقل، نشـان دهنده یک بازار بکر اسـت، اگرچه 
ایـن بـازار، نیازمنـد خط مشـی های جدیدی اسـت. 
طراحـی مزایـای قابل انتقـال بـرای کارکنانـی کـه 
تغییـر شـغل می دهنـد و بـرای کارفرمایانـی کـه به 
دنبـال فـروش مسـتقیم از طریق بازارهـای دیجیتال 
هسـتند از مصادیـق نیازهـای جدیـد در ایـن بـازار 
می باشـند. آنچـه ایـن روزهـا بـه عنـوان یک بـازار 
خـاص بـه نظـر می رسـد، بـه زودی می توانـد بـه 

Talent Strategy .3  : نحــوه جــذب، اســتخدام، حضــور، 
مشــارکت و حفــظ اســتعدادها بــرای نگهداشــت در ســازمان 

ــم[. ــت ]مترج اس

بـازاری بـزرگ و بسـیار جـذاب تبدیـل شـود.

کالن رونـد 2: مزایـای توسـعه یافته برای 
رفـع نیازهـای دوره پسـاکرونا و پیروزی 

در جنگ اسـتعدادها کلیدی اسـت.
حفـظ  و  جـذب  بـرای  تنهایـی  بـه  دسـتمزد 
اسـتعدادهای برتر کافی نیسـت. به دلیل همه گیری 
کوویـد 19، کارکنـان نیازهـای خـود را بـه ویـژه 
در مـورد امنیـت مالـی و رفـاه اجتماعـی از منظری 
جدیـد می بیننـد و کارفرمایـان متوجـه شـده اند که 
جذب و حفظ اسـتعدادهای کمیاب چقدر مزایای 

گران بهاتـر و بیشـتری، خلـق خواهـد کـرد.
درصـد قابل توجهـی از کارکنـان، امـروزه مزایا را 
ارزشـمندتر و بیشـتر از دوران پیـش از همه گیری 
کوویـد 19 می داننـد. ایـن تصـور به ویـژه در میان 
نسـل هزاره 4 برجسـته اسـت و تقریباً نیمی از آن ها 
Millennials .4: نسل Y یا هزاره ها نسلی است که بین نسل های X و Z به 
دنیا آمده اند. توافقی در این مورد وجود ندارد، اما معتقدند که تولد این 
نسل در اواخر دهه 197۰ یا ابتدای دهه 19۸۰ و پایان آن ابتدای دهه 
 X  2۰۰۰ بوده است ) در ایران ابتدای دهه 6۰ تا ابتدای دهه ۸۰(. نسل
بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از نسل انفجار جمعیت به دنیا آمدند. 
یعنی زمانی که نرخ زاد و ولد خیلی پایین بوده است. تولد این نسل در 
ابتدای دهه 196۰ و تا ابتدای دهه 19۸۰ بوده است ) در ایران اواسط 

دهه 4۰ تا شروع دهه 6۰ ( ]مترجم[.
ــتند.  ــد از آن هس ــا 2۰۰۰ و بع ــال های 199۰ ت ــه س ــق ب ــل  Z متعل نس
دهــه 7۰ و دهــه ۸۰، در ایــن گــروه هســتند کــه بــه آن ها نســل اینترنت 
هــم می گوینــد. ایــن نســل متفــاوت از نســل های دهــه 6۰ هســتند و 
بــرای تمــام عمــر خــود از تکنولــوژی و رســانه های دیجیتــال اســتفاده 

ــد.( ــال هــم می گوین ــه ایــن نســل، شــهروندان دیجیت می کنند. ب
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معتقدنـد کـه امـروزه، مزایـا ارزشـمندتر و بیشـتر 
شـده است.

2. ارزش مزایای بیمه ارائه شـده در محل 
کار شـما نسـبت بـه قبـل از همه گیـری 

کوویـد 19 چگونـه تغییر کرده اسـت؟
کارفرمایـان نیـز بـه اهمیـت مزایا پـی برده انـد. در 
شـرایطی که درآمـد 54 درصـد از کارفرمایان در 
سـال گذشـته کاهش یافتـه اسـت، اکثریت قریب 
بـه اتفـاق آن هـا برنامـه ای جهـت کاهـش مزایای 

کارکنـان ندارند.

کالن روند 3: کارگزاران ارزشـمند هسـتند، 
امـا نقـش آن ها بـه سـرعت به سـمت ارائه 

خدمـات راهبـردی در حال تغییر اسـت.
کارگزاران مدت هاست که یکی از ستون های بازار 
نقش  امروزه  می روند.  شمار  به  کارکنان  مزایای 
آن ها در حال تغییر است، زیرا کارفرمایان به دنبال 
به دلیل تغییر  رفع نیازهای جدید خود که عمدتاً 
مقررات، افزایش دیجیتالی شدن و پیچیدگی مزایا 

بیبی بومرها )Baby Boomers( گروه جمعیتی قبل از نسل X هستند. این نسل 
عموماً به عنوان افرادی که از سال 1946 تا 1964 طی دوران پس از جنگ 

جهانی دوم که دوران ازدیاد زاد و ولد در امریکا بود، متولد شده اند.

به وجود آمده است، هستند. در تمامی بخش های 
بازار، اکثریت کارفرمایان از کارگزاران و مشاوران 
با  کارفرمایان  ارتباط  این رو  از  هستند،  راضی 

کارگزاران همچنان باقی خواهد ماند.
شـغلی  محیط هـای  کارفرمایـان  از  درصـد   75
یـا  کارگـزار  از  کارکـن(   999-1۰۰( متوسـط 
راضـی  بسـیار  خـود  کارکنـان  مزایـای  مشـاور 
هسـتند. بـا وجـود اینکـه پیچیدگـی مزایـا درحال 
افزایـش اسـت و کارفرمایـان خواسـتار برنامه های 
بـرای  هسـتند،  منعطـف  و  سفارشی سازی شـده 
روی  کارگـزاران  بـه  راهبـردی،  راهنمایـی 
می آورنـد، حتـی اگر بـه طور همزمـان کانال های 
دیجیتـال را بـرای خریـد مسـتقیم انتخـاب کننـد.

ارزش  جدیـِد  قالب هـای  خلـق  بـا  کارگـزاران 
مشـتری1، نیـاز خود به بازسـازی و ایجـاد تمایز ]در 
بـازار[ را شناسـایی می کننـد. کارگزارانـی کـه بـه 
سـادگی با اسـتفاده از ابزارهای تحلیلی و استخراج 
بینش های مبتنـی بر داده بـرای تکمیل مهارت های 
خـود، راهبـرد مزایا را کشـف می کننـد، مؤثرترین 

Customer Value .1 : ارزش مشـتری درک ارزش یـک محصـول 
یـا خدمـات بـرای مشـتری در مقابـل جایگزین هـای ممکن اسـت. 
ارزش بـه ایـن معناسـت که آیا مشـتری احسـاس می کند کـه مزایا 
و خدماتـی را نسـبت به آنچـه پرداخت کرده اسـت دریافت کرده 

اسـت یا خیـر ]مترجم[.

کارگـزاران آینـده خواهنـد بود.

و  آگاهـی  بیـن  شـکاف   :4 کالن رونـد 
ادراک، آمـوزش و تعامـل کارکنان را به 
سـکوهای سـوزان2 تبدیـل کرده اسـت.

بسـیاری از کارکنـان بـه همـان اندازه کـه اهمیت 
را درک  مزایـا  خـوِد  می کننـد،  را درک  مزایـا 
نمی کننـد. با توسـعه و پیچیده تر شـدن گزینه های 

مزایـا، ایـن چالش دشـوارتر می شـود.

کار،  محل  در  که  را  مزایایی  چقدر   .3
برایتان در دسترس است، درک می کنید؟

کارکنـان در جسـتجوی اطالعـات و توصیه هـای 
واضح تـری در مـورد مزایـای مناسـب بـرای خود 
هسـتند. کارفرمایـان نیـز لـزوم تقویـت ارتباطـات 
و خدماتـی کـه بـه اجـرا، آمـوزش و نام نویسـی 

Burning Platforms.2 : سکوی سوزان برای توضیح ضرورت 
این  استفاده می شود.  ناشناخته آن  پیامدهای  از  با وجود ترس  تغییر 
عبارت از انفجار مرگبار یک سکوی حفاری نفت گرفته شده است. 
در این حادثه پس از فوت بسیاری از افراد، سه مرد به لبه سکو رفتند 
و به آب های سرد و خشن اقیانوس نگاه کردند. آن ها با دو انتخاب 
روبرو بودند: 1. بمانند و امیدوار باشند. 2. به اقیانوس بپرند و ریسک 
مرگ در اثر هیپوترمی را قبول کنند. دو نفر از این مردها انتخاب کردند 
که بپرند و با وجود اینکه به شدت مجروح شده بودند، به وسیله یک 
عملیات نجات زنده ماندند. اما مردی که روی سکو مانده بود در آتش 
سوخت زیرا هلیکوپترهایی که برای نجات او آمدند به موقع موفق 

نشدند ]مترجم[.

فرصت رشد در بازار مزایای کارکنان
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کمـک می کننـد را درک کرده انـد. نکتـه پایانی 
یـا نحـوه  اگـر کارکنـان ارزش  ایـن اسـت کـه 
برنامه هـای  نکننـد،  درک  را  مزایـا  از  اسـتفاده 
تأثیـری  اسـتعدادها  جنـگ  در  مزایـا  ارتقـای 

داشـت. نخواهـد 

کالن رونـد 5: بـا شـتاب گرفتـن تحول 
دیجیتـال، صنعـت برای یک اکوسیسـتم 
کاماًل یکپارچه و مبتنی بر داده مهیاسـت.

یـک[  ]ایجـاد  ایـده ی  از  قابل توجهـی  حمایـت 
اکوسیسـتم پویا و گسـترده در صنعـت، جایی که 

همـه سـهامداران به طور یکپارچـه و بدون درنگ 
داده هـا را بـه هـم متصـل کـرده و بـه اشـتراک 
می گذارنـد، وجـود دارد. در هـر صـورت، کلیـه 
سـهامداران بـازار، نیـاز بـه تحـول دیجیتال بیشـتر 
و سـریع تر را حـس می کننـد. کارفرمایـان مطمئناً 
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می داننـد کـه سـرانجاِم کار چـه خواهـد شـد و 
اکثریـت آن هـا انتظـار دارنـد کـه فنـاوری نقـش 
بیشـتری طی پنج سـال آینده، در انتخاب شـرکت 

بیمه ]توسـط مشـتریان[، داشـته باشـد.

می کنید  فکر  آینده،  سال  پنج  در   .4
بیمه  شرکت های  دیجیتالی  قابلیت های 
بیمه گر  انتخاب  بیشتر  یا کمتری در  نقش 
مزایای بیمه ای شرکت شما خواهد داشت؟

توسـعه  و  داده هـا  از  موثرتـر  اسـتفاده  بـرای 
و  جزیـره ای  نظام هـای  جدیـد،  راهکارهـای 
مجـزای امـروزی بایـد بهتـر بـه هـم متصـل شـده 
و یـا حتـی جایگزیـن نظام هـای یکپارچـه شـوند. 

هـدف نهایـی، ایجاد یـک تجربه بـا یکپارچگی، 
کـه  اسـت  بیشـتر  ارتبـاط  و  شخصی سـازی 
را  سـنتی  غیـر  و  سـنتی  محصـوالت  هم زمـان 
چشـم انداز،  ایـن  تحقـق  بـرای  می دهـد.  ارائـه 

شـرکت های فنـاوری بـه طـور خـاص بـر روی 
 ،1)API( کاربـردی  برنامه نویسـی  واسـط 
تحلیل هـای  و  تجزیـه  و  ابـری2  سـرویس های 
پیش بینـی قوی تـر بـرای شخصی سـازی متمرکـز 
بـا  بـه طـور یکسـان  اولویت هایـی کـه  هسـتند، 
برنامه هـای بیمه گـران و کارفرمایـان همپوشـانی 

دارنـد.

از  مجموعـه ای   :Application Programming Interfaces.1
توابـع اسـت کـه بـه برنامه هـا امـکان دسترسـی بـه داده هـا و تعامـل بـا 
اجـزای نرم افـزار خارجـی، سیسـتم عامل ها یـا سـرویس های خـرد را 

می دهـد ]مترجـم[. 
Cloud Services .2  : اصطالح "سرویس های ابری" به طیف 
و  به شرکت ها  تقاضا  اساس  بر  ارائه شده  از خدمات  ای  گسترد  
گونه ای  به  خدمات  این  دارد.  اشاره  اینترنت  طریق  از  مشتریان 
برنامه ها  به  طراحی شده اند که دسترسی آسان و مقرون به صرفه 
فراهم  افزار  سخت  یا  داخلی  زیرساخت  به  نیاز  بدون  را  منابع  و 

کنند ]مترجم[. 

  بازارهای مرتبط 
با مزایای کارکنان در 

مقیاسی تحول آفرین و با 
سرعتی شتابان، پیوسته 

در حال دگرگونی هستند

فرصت رشد در بازار مزایای کارکنان
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12 3 4 5 همزمـان، در یـک محیط کم بازده، شـرکت  های 

 

بیمه زندگی با کم شـدن تقاضا برای بازنشسـتگی 
و پس  انـداز طوالنـی مـدت روبـرو هسـتند، یعنـی 
سـالمتی  کـه  زمانـی  مقطـع  همـان  در  درسـت 
بلند  مـدت و شـادکامی جمعیت سـالخورده مورد 
نیـاز اسـت. هنگامی  که شـرایطی ماننـد زوال عقل 
و اختـالالت عصبـی افزایـش پیـدا می  کنـد، در  
LTC ایـن حالـت نیاز بـه بیمـه مراقبتی بلند  مـدت

1. منبع:  انجمن ژنو؛ تاریخ انتشار: آگوست 2۰21 ؛ وبسایت:
https//:www.genevaassociation.org/research-
topics/health-and-ageing/new-care-models

مدرس؛  تربیت  دانشگاه  اقتصادی،  علوم  ارشد،  کارشناسی    .2
کارشناس مالی اداره نظارت بر صورت های مالی و توانگری، بیمه 

مرکزی ج.ا.ا
3. Dementia 
4. Long-term care
5. New Care Models

برای حمایـت از نیازهای مراقبتـی اجتماعی مردم 
در  حالی اسـت  که  ایـن  می  کنـد.  پیـدا  افزایـش 
راه    حل  هـا و محصـوالت بیمـه اندکـی بـرای ایـن 

مسـئله وجـود دارد.
در این چکیده پژوهش از انجمن ژنو، سـعی شـده 
تـا بـا تکیه بـر یافته  هـای حاصـل از مـرور ادبیات و 
15 مصاحبه سـطح باال با منابع آگاه و کلیدی نشان 
داده شـود که چگونه بیمه  گران زندگی و سـالمت 
می  تواننـد الگوهای جدید مراقبتیـی )NCMs( را 
اتخـاذ کننـد تا مراقبـت در تمام مراحـل زندگی را 

شـامل شـده و هزینه  ها کنترل شود.
الگوهــای جدیــد مراقبتــی از ســه رونــد 
ــج  ــر منت ــرح زی ــه ش ــی ب ــی جهان اصل

می  شــوند:
 تغییر الگوهای بیماری ناشـی از سـبک 
زندگی و سـالخوردگی که منجـر به افزایش 
تعـداد افـرادی می  شـود که چندین بیماری داشـته 

و نیـاز بـه مراقبت بلند مـدت )LTC( دارند.
 افزایـش هزینـه مراقبـت کـه منجـر بـه 
فرانشـیزی  طرح  هـای  و  بیمه  هـا  حـق  ناپایـداری 
هزینه  هـای  مصرف  کننـدگان  بـرای  و  شـده 

مـی  آورد. بـار  بـه  سـنگینی 
 افزایـش فشـار بـر دارایی  هـای مالـی 
از  بسـیاری  اسـت،  شـده  سـبب  کـه  عمومـی 
بخـش  همـکاری  دنبـال  بـه  سیاسـت  گذاران 

باشـند. خصوصـی 

الگوهای جدید مراقبتی 
چگونه بیمه گران می توانند با چالش های جوامع مسن تر و بیمارتر مقابله کنند

1

در گسـترده  تغییـرات  دلیـل  بـه    
وضعیـت و  جمعیت  شناسـی   زمینـه 
شـرایط حاضـر  حـال  در   بیمـاری، 
مرتبـط مزمـن  و  پیچیـده   پزشـکی 
بودجـه سـهم  بیش  تریـن  سـن،   بـا 
دنیـا در  را  بهداشـتی   مراقبت  هـای 
 بـه خود اختصـاص داده اسـت. ارائه
مراقبت هـای و  بهداشـتی   خدمـات 
در اغلـب  و  شـده  انجـام  دوره ای  به صـورت   اجتماعـی 
شـده  اند متمرکـز  تخصصـی  محیط  هـای  و   بیمارسـتان ها 
 کـه ایـن امـر منجر بـه اسـتفاده ناکارآمـد از منابـع محدود
 بهداشـتی می  شـود. نتیجـه ایـن امـر، کاهـش در تجـارب
 مشـتریان از کیفیـت درمان و پیامدهای ناشـی از آن و تورم
 هزینه کنترل نشـده اسـت کـه به  خاطر پیچیدگـی تقاضا در

اسـت. نشـده  بـرآورد  مراقبـت  الگو  هـای »سـنتی« 
بیمه گـران و مصرف کننـدگان به طـور فزاینـده ای بـار ایـن 
چشـم انداز ریسـکی را بـه دوش می کشـند و افـراد مبتـال به 
بیماری هـای مزمـن پیچیـده، اغلـب بـا طرح هـای فرانشـیز 
بـاال مواجه می شـوند که نیـاز برآورده  نشـده بـه مراقبت را 

تشـدید می کنـد؛ فرآینـدی که توسـعه بـازار بیمه  گـران را 
می  کند. دشـوارتر 

همزمـان، در یـک محیـط کـم بـازده، شـرکت  های بیمـه 
زندگـی بـا کـم شـدن تقاضـا بـرای بازنشسـتگی و پس  انداز 
یعنـی درسـت در همـان  روبـرو هسـتند،  طوالنـی مـدت 
مقطـع زمانـی کـه سـالمتی بلند  مـدت و شـادکامی جمعیت 
سـالخورده مـورد نیـاز اسـت. هنگامی  کـه شـرایطی ماننـد 
زوال عقـل3 و اختـالالت عصبـی افزایـش پیـدا می  کند، در 
ایـن حالت نیـاز به بیمـه مراقبتـی بلند  مـدت )LTC(4 برای 
حمایـت از نیازهـای مراقبتـی اجتماعی مـردم افزایش پیدا 
محصـوالت  و  راه    حل  هـا  در  حالی اسـت  که  ایـن  می  کنـد. 

بیمـه اندکـی بـرای این مسـئله وجـود دارد.
در ایـن چکیـده پژوهـش از انجمـن ژنـو، سـعی شـده تا با 
تکیـه بـر یافته  هـای حاصـل از مـرور ادبیـات و 15 مصاحبـه 
سـطح بـاال بـا منابـع آگاه و کلیـدی نشـان داده شـود کـه 
چگونـه بیمه  گـران زندگـی و سـالمت می  تواننـد الگوهـای 
جدیـد مراقبتیـی )NCMs(5 را اتخـاذ کننـد تـا مراقبت در 
تمـام مراحـل زندگـی را شـامل شـده و هزینه  هـا کنتـرل 

. د شو

مترجم: 
امیر میرزائی2

کارشناس وابسته پژوهشکده بیمه
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الگو  های مراقبت جدید )NCMs( چیستند؟
الگوهای جدید مراقبتی، رویکردی برای مراقبت 
با سه هدف بیان می  کند1: بهبود تجارب مراقبتی 
خدمات  ارائه  تشویق  و  سالمتی  پیامدهای  و 
مقرون به صرفه  تر. این الگو  ها انواع رویکردهای 
از  پیشگیری  به  تاکید  که  برده  بکار  را  مختلفی 
فعال  مدیریت  و  دارد  ارتقای سالمت  و  بیماری 
مردم با بیماری جهت بهبود تجربه مصرف  کننده، 
مراقبت  و  بهداشتی  رشته  های  در  همکاری 
و  سالمت  پیامدهای  بهبود  جهت  در  اجتماعی 
رسیدگی به تورم هزینه را در بر می  گیرد. این امر 
حرفه  ای  چند  مشارکت  های  شامل  است  ممکن 
که  افرادی  از  مراقبت  و  حمایت  در  که  باشد 
مشکل سالمت ذهنی و جسمی دارند، همکاری 
می کنند. جایگزین  هایی مبتنی بر جامعه و خانه به 
جای بستری در بیمارستان  ها یا منازل مسکونی نیز 

در همین راستا حائز اهمیت هستند.2
شواهدی در خصوص الگوهای جدید مراقبتی 

جدید  الگوهای  که  دارد  وجود  وافری  شواهد 
حمایت  بهبودیافته  مراقبتی  تجارب  مراقبتی   از 
اثر  نتایج  بر  رضایت بخشی  طور  به  و  می  کنند 
را  مراقبت  هزینه  های  افزایش  و  می  گذارند 

1. Berwick et al. 2008.
2. Leichsenring et al. 2013, De Bruin et al. 2020.

یک  ارزیابی  می  کنند.  محدود  یا  داده  کاهش 
برنامه مراقبت یکپارچه در آالسکا برای جوامع 
رضایت  در  قابل  توجه  بهبود  از  نشان  بومی، 
مصرف  کنندگان و کارمندان داشته و در همین 
 5۸ و  درصد  درصد،42   36 ترتیب  به  راستا، 
درصد کاهش در روزهای بیمارستان، مراجعه به 
بخش اورژانس و درمان تخصصی مشاهده شد.3 
مرور نظام مند4 دامری و همکاران نشان می دهد 
اورژانسی  پذیرش  های  بخش  در  در جهان،  که 
تا 3۰   پذیرش مجدد 1۰  تا 5۰  درصد، در   15
درصد و از تعداد روزهای بستری در بیمارستان، 
1 تا 7 روز کاهش به ثبت رسیده است.5 بررسی 
دیگری توسط باکستر و همکاران از 167 طرح 
به  دسترسی  بهبود  از  قوی  شواهد  مراقبتی، 
از کیفیت  بهتر  بیمار و درک  مراقبت، رضایت 
تاثیر  میان،   این  در  می دهد.6  نشان  را  مراقبت 
نتایج سالمت ترکیبی است. در حالی  که تعدادی 
از بررسی  ها روی  هم  رفته بهبودهای آماری قابل 
توجهی را در نتایج نشان داده  اند، آنها بر اساس 
در  و  بوده    متفاوت  برنامه  طول  و  زیرگروه  ها 

برخی موارد، اثبات نشده  اند.7
3. WHO 2015.
4. Systematic review
5. Damery et al. 2016.
6. Baxter et al. 2018. 
7. Liljas et al. 2019.

الگو  هایی با مقیاس بزرگ  تر، پتانسیل چشم  گیری 
خود  از  هزینه  تورم  کاهش  و  کیفیت  بهبود  در 
نشان می  دهند. ظهور سازمان  های مراقبتی مسئول 
دیگر  و  آمریکا  متحده  ایاالت  در   ۸)ACOs(
کشورها در مقایسه با روش استاندارد، با صرفه  جویی 
مالی بین 6 تا 25 درصد همراه بوده است.9 تا حدی، 
بیمه گر/ بین  رابطه  در  تغییر  نتیجه  موفقیت،  این 
بوده  درمان  ارائه دهنده خدمات  و  پرداخت کننده 
است - الگو هایی که به طرح های اشتراک ریسک، 
نزدیک تر هستند؛ یعنی جایی  که در آن وجوه ادغام 
گرفته  بکار  نوآورانه  روش های  با  می تواند  شده 
شود. اما، محیط ها و روش  های مختلفی که در آن 
استنباط  می  شوند،  اجرا  مراقبتی  جدید  الگوهای 
اینکه چگونه می  توانند نتایج مثبتی را بطور مداوم به 

همراه داشته باشند را دشوارتر می سازد.
توانمندسـازی الگو  هـای مراقبتی جدید: 

نیاز بـه یک خریـدار راهبردی
مـا 5 رویکـرد خریـد را بیان می  کنیم کـه هرکدام 
بـه  مربـوط  مالحظـات  و  ضعـف  قـوت،  نقـاط 
پتانسـیل دسـتیابی به اهداف 3 گانه را دارا هسـتند:

تـدارکات کـه در  بـه   رویکـرد سـنتی 
از  بـا مجموعـه ای  بـا کار کـردن  بیمه گـران  آن 

8. Accountable Care Organizations 
9. Pimperl 2018.

الگوهای جدید مراقبتی
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ارائه دهنـدگان خدمـات درمانـی، شـبکه ای را از 
می  دهنـد؛ تشـکیل  متعـدد  قراردادهـای  طریـق 

 رویکرد مراقبت پاسخگو که در آن گروهی 
با  درمانی  خدمات  چندرشته  ای  ارائه  دهندگان  از 
استفاده از الگوهای مختلف حاکمیتی و قراردادی با 
پرداخت  کنندگان، مسئولیت مشترک یک جمعیت 

تعریف شده را بر عهده می  گیرند؛ 
 الگـوی کامـال یکپارچـه کـه بیمه  گـر و 
ارائه  دهنـده خدمـات درمانـی تحت یک سـاختار 

حکومتـی واحـد و بودجه جهانی عمـل می  کنند؛
 رویکرد مستقیم به ارائه  دهنده خدمات 
درمانی که درآن ارائه  دهنده، بسته خدماتی را بطور 
مستقیم بر اساس یک اشتراک پایه به مصرف  کننده 
پیشنهاد می  دهد که اغلب از شرکت  های بیمه  گر 
اولیه می  گیرد-این روش برای کاربردهای فروش 

و پوشش بیمه  ای، قابل توجه است.
 رویکرد پرداخت  های مستقیم به مصرف  کننده 

که بیمه  شدگان خدماتی را که نیاز دارند بر اساس 

بودجه شخصی خود خریداری می  کنند.
با فاصله گرفتن از هسته  های خسارت  های منفعل به 
یک پرداخت  کننده خسارت راهبردی، بیمه  گران 
جریان  های  بین  رایج  ناهماهنگی  های  می  توانند 

مالی و مشوق  های ارائه  دهنده را اصالح کنند.
بسیاری از این رویکردهای خرید از طریق متعادل 
کلینیک  های  و  بیمارستان  ها  بین  مراقبت  کردن 
تخصصی پرهزینه و مجموعه  های اولیه و مبتنی بر 

جامعه کم هزینه  تر، تعادل برقرار می  کنند.

جدول1: تمایز الگوهای جدید مراقبتی از الگو  های مراقبت سالمت مرسوم و مدل  های منفرد متمرکز بر بیماری

الگو  های مراقبت جدیدبرنامه  های مدیریت بیماریمراقبت مبتنی بر پزشکی مرسوم

تمرکز روی بیماری و درمان با سالمت جمعیت در 
تمرکز روی مراقبت جامع در جهت بهبود سالمت و تمرکز روی بیماری  های اولویت  دارسطح مراقبت  های اولیه

شادکامی مردم

ارائه مراقبت مستمر به افراد، خانواده  ها و جوامع در طول ارتباط محدود به پیاده  سازی برنامه ارتباط محدود به زمان مشاوره
دوره زندگی

مراقبت هماهنگ و مردم محور پیرامون نیازها و خواسته هامداخالت کنترل بیماری بر اساس برنامهمراقبت  های درمانی موقتی

مسئولیت محدود به مشاوره موثر و ایمن به بیمار در 
لحظه مشاوره

مدیریت پیشگیرانه عوامل مخاطره بیمار 
جهت دست  یابی به اهداف

مسئولیت و پاسخگویی مشترک برای سالمت جامعه، مقابله 
با عوامل سالمت- بیماری از طریق مشارکت  های بین  بخشی

استفاده  کنندگان، مصرف  کننده مراقبت  هایی هستند که 
خریداری کرده  اند

گروه  های جمعیتی، هدف مداخله کنترل 
بیماری خاص هستند

مردم و جامعه این اختیار را دارند که تولیدکنندگان 
مشترک مراقبت در سطوح فردی، سازمانی و سیاسی باشند.

       منبع: اقتباس شده ازGoodwin و همکاران )2۰17( 
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جدول2: نقاط ضعف و قدرت بالقوه الگوهای جدید مراقبتی  

 
الگو های مراقبت

رویکرد سنتی 
به تدارکات

پیمانکار اولیه- 
ACO

ارائه  دهنده 
ACO-اولیهACO بطور کامال پیوستگی

یکپارچه
مستقیم به 
ارائه  دهنده

پرداخت های 
مستقیم به 

مصرف کننده

ذار
رگ

تاثی
ی 

رها
عیا

م

پایین/متوسطپایین/متوسطباالباالمتوسطمتوسطمتوسطبهبود نتایج سالمت

پایینپایینباالباالباالباالمتوسطبازار مصرف کننده بالقوه

 جذابیت مصرف کننده 
متوسطبالقوه

باال )برای 
گروه هایی با نیاز 

خاص(

باال )برای 
گروه هایی با نیاز 

خاص(
باال

باال )برای 
گروه هایی با 
نیاز خاص(

باال )برای 
گروه هایی با نیاز 

خاص(

باال )برای 
گروه هایی با نیاز 

خاص(

قابلیت مدیریت 
پایینمتوسطخیلی باالمتوسط/باالخیلی باالباالپایینارائه  دهنده

 تاثیر بر الگوهای استفاده 
پایین/متوسطخیلی باالخیلی باالمتوسطخیلی باالباالپایین/متوسطاز مراقبت

قابلیت سازمانی جدید 
متوسطمتوسطخیلی باالمتوسط/باالباالباالپایینمورد نیاز

پایین/متوسطN/Aپایینپایین/متوسطپایین/متوسطپایین/متوسطباالریسک برای بیمه گر

پایینمتوسطخیلی باالباالباالباال پایینپتانسیل برای مهار هزینه

منبع: انجمن ژنو

الگوهای جدید مراقبتی
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یافته  هایی از مصاحبه با ذینفعان
بـرای  دلیـل  رایج تریـن  مشـتری،  تجربـه  بهبـود 
بکارگیـری الگوهـای جدیـد مراقبتـی اسـت و به 
دنبـال آن نیـاز بـه تکامـل مدل هـای کسـب وکار 
بـه منظـور مقابلـه با تـورم هزینـه اسـت. بیمه گران 
زندگـی گرایش باالیی به راه حل هـای درمانی در 
بررسـی های خـود از مرگ و میـر در محصوالت 
مبتنـی بـر ریسـک و هزینـه بـاالی چندابتالیـی1 
خـود  از  بلندمـدت  پس انـداز  محصـوالت  در 
نیـز  مراقبتـی  جدیـد  الگوهـای  می دهنـد.  نشـان 
تمایـل زیـادی بـه نـوآوری خدمات دارنـد )یعنی 
گسـتره و دامنـه خدمـات را گسـترش می  دهنـد( 
و تنهـا تعـداد کمـی از افـراد و گروه هـا، آن  هـا را 
الگو  هـای حکومتـی و قـراردادی  از  بـا اسـتفاده 
جدیـد  خدمـات  از  تـا  می  دهنـد  تطبیـق  جدیـد 
ارائـه شـده حداکثـر اسـتفاده را ببرنـد. بـا وجـود 
این کـه بسـیاری از الگوهـای جدید مراقبتـی، تازه 
هسـتند اما نشـانه  های امیدوارکننده  ای وجود دارد 
کـه تجربـه مشـتری را بهبـود بخشـیده و نیـاز بـه 

مراقبت  هـای پرهزینـه را کاهـش می  دهنـد.
بـه الگوهـای جدیـد  در حالی  کـه تعهـد نسـبت 
مراقبتی توسـط مصرف  کنندگان و ارائه    دهندگان 

مطلـوب اسـت، بـه اقدامـات ذیـل نیاز اسـت:
1. Comorbidity 

مصرف  کننـده  سـلیقه های  کـردن  متعـادل    -1
بـرای انتخـاب از طریـق استانداردسـازی خدمات 
در جهـت ایجـاد رقابـت در میـان الگوهای جدید 

مراقبتی؛
درک  بهبـود  جهـت  در  زمـان  اختصـاص     -2
اهداف الگوهـای جدید مراقبتی و مزایای مرتبط. 
از  ناشـی  بـازار  جدیـد  فرصت  هـای 
به کارگیـری الگوهـای جدیـد مراقبتـی شـامل 
بـرای  داده  از  اسـتفاده  می گـردد:  ذیـل  مـوارد 
بهبـود محصـوالت جدیـد، توانایـی بسـته  بندی و 

فـروش شایسـتگی  های2 جدیـد بـا تـوان الگوهای 
از  ریسـک3  آسـتانه  بهبـود  مراقبتـی،  جدیـد 
طریـق هدف  گـذاری بهتـر نسـبت بـه بخش  هـای 
دست  نخورده مشتریان و تغییر در تنوع محصوالت 
از محصـوالت مبتنـی بـر ریسـک بـه محصـوالت 
مبتنـی بـر خدمـات. بازاریابـی و توزیـع، رایج  ترین 
ارزش  زنجیـره  در  کـه  هسـتند  عملکردهایـی 
بیمـه تحـت تأثیـر الگوهـای جدیـد مراقبتـی ذکـر 
شـده  اند و به دسـتیابی به بخش  های دسـت  نخورده 
مشـتریان کمک می  کننـد. با این حـال، پیچیدگی 
بخش  هـای دسـت  نخورده مشـتریان هنـوز توسـط 
کانال  هـای توزیع سـنتی پشـتیبانی نمی  شـوند و در 

حـد معامالتـی باقـی مانده  انـد.
بـه  مراقبتـی  جدیـد  الگوهـای  مقیاس  پذیـری4 

دارد: بسـتگی  زیـر  عوامـل 
1-   محیط  های نظارتی مساعد با تمرکز بر قوانین 
از  بیمه  گران زندگی، حفاظت  برای  صدور مجوز 
داده  ها و اصالح بازار ارائه  دهندگان خدمات درمانی؛

در  داده  آنالیـز  و  ذخیـره  آوری،  جمـع    -2
بخش  هـای  بازبینـی  و  هدف  گـذاری  جهـت 
دسـت  نخورده مشـتریان بـه صـورت بالدرنـگ5؛

2. Competence 
3. Risk threshold 
4. Scalability
5. Real-time

  شواهد وافری وجود 
دارد که الگوهای جدید 

مراقبتی   از تجارب مراقبتی 
بهبودیافته حمایت می  کنند 

و به طور رضایت بخشی 
بر نتایج اثر می  گذارند و 

افزایش هزینه  های مراقبت 
را کاهش داده یا محدود 

می  کنند

چگونگی دگرگونی صنعت بیمه توسط برترین روندهای فن آوری
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3- رهبـری و فرهنگی که باعث   شـود شـرکت  ها 
ریسـک کرده و افـق زمانی طوالنی  تر بـرای بلوغ 

الگوهـای جدید مراقبتی فراهم شـود؛ 
4-  تمرکـز همزمـان بـر جنبه هـای کلیـدی طـرف 
عرضـه ماننـد مدیریـت ارائه دهنـده و اصالحـات 
پرداخـت، برای اطمینـان از این که الگوهای جدید 
مراقبتـی در ارائـه نتایج مطلوب کوتاهی نمی کنند. 

توصیه  ها 
 بیمه گـران بایـد بـا تقویـت گـزاره ارزش 
الگوهـای جدیـد مراقبتـی از مفاهیـم ساده سـازی 
انتخـاب و راحتـی فراتر برونـد. روایت کنونی باید 
بـه گونـه  ای تکامل یابد که هدف سـه گانـه ارتقاء 
ارزش آن برای مصرف  کنندگان، توزیع  کنندگان، 
ارائه  دهنـدگان و درون شـرکت  ها را منعکس کند. 
یــک  بــه  بایــد  بیمــه  شــرکت  های    

خدمــات  راهبــردی1  ســازمان  دهنده 
تبدیــل شــوند. آنهــا بایــد از یــک پرداخت  کننــده 
ــک  ــش ی ــه و  نق ــه گرفت ــارت فاصل ــرف خس ص
بــه  را  ]خســارت[«  راهبــردی  »پرداخت  کننــده 
ــمت  ــی در س ــرایط مطلوب ــد و از ش ــده بگیرن عه
عرضــه اطمینــان حاصــل کننــد. ایــن امــر می  توانــد 
بــه وعده  هــای الگوهــای جدیــد مراقبتــی کــه 
1. Strategic orchestrator 

ــل  ــه عم ــت، جام ــده اس ــذاران داده ش ــه بیمه گ ب
ــد اقدامــات ذیــل  ــرای ایــن منظــور بای بپوشــاند. ب
ــرای  ــرات ب ــدی خط ــاند: طبقه  بن ــام رس ــه انج را ب
درک نقــاط فشــار؛ ایجــاد زمینه هــای اساســی 
بــرای اشــتراک  گذاری ریســک بــا ارائه  دهنــدگان 
ــت  ــمت پرداخ ــه س ــر ب ــی؛ تغیی ــات درمان خدم
ارزش محــور و طراحــی نقشــه راه بــه صــورت 

ــی2. ــدل تکامل ــتفاده از م ــا اس ــی ب تدریج
  بیمه گــران بایــد فرصت هــای ایجــاد شــده از 
ــالمت  ــای س ــوالت و راه حل ه ــی محص همگرای
2. Maturity model

الگوهــای  بگیرنــد.  اختیــار  در  را  زندگــی  و 
جدیــد مراقبتــی امــکان ایجــاد یــک سیســتم 
گهــواره تــا گــور3 یکپارچــه را فراهــم می  کننــد. 
محصــوالت  و  راه حل هــا  آن  جایی  کــه  از 
ــرای  ــدن ب ــذاب ش ــا ج ــالمت ب ــر و س ــه عم بیم
بخش هــای جدیــد بــازار گســترش می یابنــد و از 
یارانه هــای متقابــل4 کافــی در اشــتراک ریســک 
ــرای  ــد، راه را ب ــل می کنن ــان حاص ــود اطمین خ
پیشــنهاد خدمــات مشــترک ســالمت - زندگــی 
ــران  ــی، بیمه  گ ــور درون ــد. از منظ ــوار می کن هم
بایــد نقــاط تمــاس راهبردی5 در دو رشــته کســب 
و کار را شناســایی کننــد. ادغــام، تجزیــه و تحلیل 
ــورت  ــه ص ــا ب ــتن داده  ه ــتراک گذاش ــه اش و ب
بالدرنــگ و نیــز یــک برنامــه بازاریابــی و توزیــع 
مشــترک از نقــاط شــروع کار هســتند. از منظــر 
ــا بیمه  گــذاران،  ــل ب ــش از تعام ــا پی ــی، آنه بیرون
بــه یــک برنامــه روشــن نیــاز دارنــد کــه مســائل 
مربــوط بــه مجوزهــای بهداشــتی، ســقف قیمــت، 
اصالحــات مربــوط بــه ارائه  دهنــده خدمــات 
و  اخالقــی  فضــای  پرداخت هــا،  و  درمانــی 

ــد.  ــی را بررســی کنن ــی محل قانون
3. Cradle-to-grave system 
4. Cross-subsidization 
5. Strategic touchpoint

  با فاصله گرفتن از 
هسته  های خسارت  های 

منفعل به یک پرداخت  کننده 
خسارت راهبردی، بیمه  گران 

می  توانند ناهماهنگی  های 
رایج بین جریان  های مالی و 
مشوق  های ارائه  دهنده را 

اصالح کنند

الگوهای جدید مراقبتی
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 1 234 شروع و اجرای پروژه  ها

از  بهره بـرداری  و  توسـعه  بـرای  بیمـه 
زیرسـاخت های انـرژی، حیاتـی اسـت. در طـول 
مراحـل سـرمایه گذاری و سـاخت یـک دارایی5، 
ایمـن  بـه  می توانـد  ریسـک  انتقـال  راه حل هـای 
کـردن سـرمایه، سـودآوری و تـوان بازپرداخـت 
بدهـی پروژه هـا، کاهـش هزینـه کل ریسـک و 
ارائـه پوشـش های مناسـب بـرای همـه ذی نفعـان 
کمـک کنـد. بیمه می توانـد همه چیـز را از تأخیر 
در راه انـدازی تـا وقفـه در کسـب وکار6، اعتبـار7، 
ریسـک های قـراردادی و ژئوپلیتیکـی، تعهـدات 
شـخص ثالـث و فجایـع طبیعـی را پوشـش دهـد. 
بـا رشـد بخـش انرژی هـای تجدیدپذیـر و تکامل 
فناوری هـا، بلـوغ و درک بازارهـای بیمـه از ایـن 
نـوع ریسـک ها، بـه طـور مـداوم در حـال بهبـود 
اسـت. بـه عنوان مثـال، بازارهـای بیمه در آسـیا به 
سـرعت در حـال یادگیـری نحـوه ارزیابـی خطـر 

1.  منبع:  شرکت مارش؛ تاریخ انتشار: سپتامبر 2۰21 ؛ وبسایت:
https//:www.marshmclennan.com/insights/
publications /2021 /september /risk -trans-
fer-solutions.html
2.  کارشناسـی ارشـد، MBA، دانشـگاه امیرکبیر؛ مدیر اتکائی و 

امـور بین الملل،شـرکت  بیمه ایـران معین
3. Renewable energy 
4. Risk transfer
5. Asset 
6. Business interruption 
7. Credit 

زلزلـه بـرای پروژه های بادی فراسـاحلی۸ هسـتند.
انـرژی،  اپراتورهـای  و  سـرمایه گذاران  کلیـد 
اطمینـان از ایـن موضـوع اسـت کـه برنامـه بیمـه 
یـا انتقـال ریسـک آنهـا مقـرون بـه صرفه اسـت و 
آیـا قـرار گرفتـن در معـرض خطـر بـرای  مـدت 
طوالنـی را کاهـش می دهـد – کـه پاسـخ گویی 
بـه این پرسـش ها، مسـتلزم درک کامـل خطرات 
سـاخت و سـاز، عملیاتی، ژئوپلیتیکـی و موقعیت 

8. Offshore wind project

مکانـی در طـول چرخـه عمـر دارایی آنها اسـت. 
بـه عنـوان مثـال، تغییـر آب و هـوا بایـد یکـی از 
 3۰ تـا   2۰ در  زیـرا  باشـد،  کلیـدی  مالحظـات 
معینـی  مـکان  هـر  در  هـوا  و  آینـده، آب  سـال 
روی کـره زمیـن، احتماالً بـا آب و هـوای امروز، 
سـرمایه گذاران،  بـود.  خواهـد  متفـاوت  بسـیار 
سـهام داران، آژانس هـاي اعتبـاري9 و بیمه گذاران 
تصمیمـات مبتنـی بـر اثبـات آینـده1۰ خـود را در 
رابطـه بـا مـکان، تجهیـزات و سـاختار  نیـروگاه بر 

ایـن اسـاس خواهنـد گرفـت.
اهمیت داده ها

مهندسـان ریسک در شـرکت کارگزاری جهانی 
مـارش11 از یـک فرآینـد مبتنـی بـر داده، بـرای 
دسـتیابی بـه درک جامعـی از ریسـک پـروژه و 
پشـتیبانی از فرآینـد واگـذاری )خرید(12 اسـتفاده 
بـرای  آمـاری  مدل هـای  و  داده هـا  از  می کننـد. 
ارزیابـی کیفیـت ریسـک و ارائـه پیش بینی هـای 
مبتنـی بـر بـرآورد واقعـی از حداکثـر خسـارت 
احتمالـی )EML(13 طی فازهـای طراحی پروژه، 

9. Credit agency 
بـر  مبتنـی  تصمیمـات   :Future-proofing decision  .1۰
رونـد پیش بینـی آینـده و تدویـن روش هایـی برای کاهـش اثرات 
تکانه هـا و فشـارهای ناشـی از رویدادهـای آینـده اطـالق می شـود 

]ویراسـتار[.
11. Marsh
12. Placement process
13. Es timated maximum loss

  بیمه برای توسعه 
و بهره برداری از 

زیرساخت های انرژی، حیاتی 
است

  با رشد بخش انرژی های 
تجدیدپذیر و تکامل 

فناوری ها، بلوغ و درک 
بازارهای بیمه از این نوع 

ریسک ها، به طور مداوم در 
حال بهبود است

1راهکارهای انتقال ریسک برای چرخه حیات انرژی های تجدیدپذیر 

فسـیلی  سـوخت های  از  شـتابان  انتقـال 
چشـم انداز  تجدیدپذیـر3،  انرژی هـای  بـه 
و  بـرق  اپراتورهـای  بـرای  را  ریسـک 
می دهـد.  تغییـر  آنهـا  سـرمایه گذاران 
خوشـبختانه، مکانیسـم های انتقـال ریسـک4 
تـا  کنـد  کمـک  ذی نفعـان  بـه  می توانـد 
حرکـت  چشـم انداز  ایـن  در  آرامـی  بـه 
کننـد و در ایـن میـان، صنعـت بیمـه بـرای 
ارائـه چنیـن راه حل هایـی موقعیـت بسـیار 

مطلوبـی دارد. امـروزه، بازارهـای جهانـی 
ظرفیـت  دالر  میلیـارد   2 از  بیـش  بیمـه 
و  انـرژی  بـه  مربـوط  ریسـک های  بـرای 
ایـن  و  دارنـد  تجدیدپذیـر  انرژی هـای 
ظرفیـت بـه طـور مـداوم در حـال افزایش 
اسـت، چراکـه بیمه گران انرژی های سـنتی 
از تولیـد حرارتی دور می شـوند و به دنبال 
سـرمایه گذاری بـر روی توسـعه انرژی  های 

هسـتند. تجدیدپذیـر 

مترجم: 
فریال فراکش2

کارشناس وابسته پژوهشکده بیمه

راهکارهای انتقال ریسک برای چرخه حیات انرژی های تجدیدپذیر 
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اسـتفاده  عملیاتـی  مراحـل  و  سـاز  و  سـاخت 
می شـود. ایـن رویکـرد، قـرار گرفتـن در معـرض 
ریسـک احتمالـی را کـه در طـول چرخـه عمـر 
را  اسـت  تأثیـر  و  احتمـال  رتبـه  دارای  دارایـی 

می  کنـد. برجسـته 
بنابراین، بررسـی ریسـک فنی پروژه یا سـایت )با 
اسـتفاده از کامپیوتـر و یـا بـه صـورت حضـوری( 
می توانـد احتمال آسـیب به اموال، تاخیـر در زیان 
راه انـدازی یـا وقفـه در کسـب و کار را شناسـایی 
مواجهـه  ارزش  EML، وزن  مدل سـازی  کنـد. 
بـا ریسـک را محاسـبه می کنـد کـه می توانـد در 
گـزارش فنی اسـتفاده شـود و پارامترهایی را برای 
نـوع و میزان پوشـش های بیمه ای مـورد نیاز تعیین 
ایـن  کـه  می دهـد  نشـان  اخیـر  تجربـه  می کنـد. 
رویکـرد داده محـور، می تواند هزینه بیمـه ای را تا 
3۰ درصـد کاهـش داده کـه ایـن موضـوع  بـرای 
سـرمایه گذاران در پروژه هـای بـزرگ بـه معنـای 

صرفه جویـی میلیـون دالری اسـت.
پوشش ریسک آب و هوا

پروژه هـای انـرژی تجدیدپذیـر، پـس از عملیاتی 
در  متمایـز  آسـیب پذیری های  دارای  شـدن، 
ارتبـاط با آب و هوا هسـتند کـه می تواند عملکرد 
را مختـل کنـد. نیروگاه هـای خورشـیدی، آبـی و 
بادی به صورت 24 ساعته و در 7 روز هفته انرژی 
بـاد در روزهـای بسـیار  تولیـد نمی کننـد. وزش 

گرم تابسـتان کـه تقاضـای انرژی اغلب بیشـترین 
میـزان را داراسـت، وجـود نداشـته و توربین هـای 
بادهـای  و  یخ زدگـی  بـا  می تواننـد  نیـز  بـادی 
پرسـرعت متوقـف شـوند. پنل هـای خورشـیدی 
می تواننـد بـر اثر تگـرگ خرد شـده، همانطورکه 
جزایـر  درطوفـان  خورشـیدی  پروژه هـای  کل 
ویرجیـن1 ایـاالت متحـده نابود شـدند. پروژه های 
آبـی نیـز مصـون نیسـتند: خشکسـالی های چنـد 
سـاله در بازارهـای انـرژی آبی شـیلی و اروگوئه، 
ژنراتورهـا را مجبـور بـه تغییـر جهـت بـا هزینـه 
گزاف تـر به سـمت ژنراتورهای دیزلـی و واردات 
نمـود. اگرچـه ژنراتورهـای حرارتی بـزرگ نیز با 

1. Virgin Islands

چالش هـای مرتبـط بـا آب و هـوا مواجه هسـتند، 
امـا در ایـن میـان، انرژی هـای تجدیدپذیـر عموما 

آسـیب پذیرتر هسـتند.
در حالـی کـه مـا نمی توانیـم آب و هـوا را کنتـرل 
کنیـم، ابزارهـای پارامتـری وجـود دارد کـه انتقال 
کارآمـد ریسـک آب و هـوا را بـرای حمایـت از 
پروژه هـای تجدیدپذیـر تسـهیل می کنـد. در بیمـه 
پارامتریک، زمانی خسـارت پرداخت می شـود که 
برخـی پارامترهـای ازپیش تعیین شـده یـک  حادثه 
بـه وقـوع بپیونـدد. راه حل هـای طراحی شـده برای 
محافظـت در برابـر کمبود باد و تابش خورشـیدی 
بیش از 1۰ سـال اسـت که وجود داشـته اسـت. اما، 
در برابـر نیازهـای پـروژه و نوسـانات آب و هـوا، 
محصـوالت پیچیده تـری در حال توسـعه هسـتند.

طوفـان زمسـتانی تگـزاس در فوریـه 2۰21 نمونـه 
اسـت.  پارامتریـک  راه حل هـای  بـه  نیـاز  بـارز 
سـرمای رکوردشـکن تگـزاس در آن مـاه، منجـر 
بـه توقـف 4۸/6 درصد از تولیـد در باالترین نقطه 
تولیـد در بـازار انرژی ارکوت2 شـد. منابع بادی به 
سـختی آسـیب دیدند. سـرمای شـدید بـه خودی 
تقاضـای  افزایـش  از طریـق  خـود مشـکالتی را 
انـرژی ایجـاد می کنـد، امـا این بـار به دلیـل پایین 
بـودن غیرمعمول نقطه شـبنم3، سـرما بـا یخ زدگی 
2. ERCOT

Dew point .3: وقتـی دمـای هـوا تـا پایین تـر از دمـای انجمـاد آب 
کاهـش یابـد، بـه نقطـه شـبنم، نقطه برفـک گفته می شـود و بـه جای 

تشـکیل شـبنم، برفک تشـکیل خواهد شـد ]ویراسـتار[.

  کلید سرمایه گذاران و 
اپراتورهای انرژی، اطمینان 

از این موضوع است که 
برنامه بیمه یا انتقال ریسک 
آنها مقرون به صرفه است 

و آیا قرار گرفتن در معرض 
خطر برای  مدت طوالنی را 

کاهش می دهد
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همـراه شـد. چرخـش توربین هـای بـادی متوقف 
شـد، ژنراتورهای گازی دچار نقص فنی شـدند و 
یـک نیـروگاه هسـته ای بزرگ به دلیل مشـکالت 
ناشـی از هـوای سـرد از کار افتـاد. در همین حال، 
تقاضـا بـه اوج خـود رسـید و قیمـت بـرق از 4۰ 
دالر آمریـکا در هـر مـگاوات سـاعت معمولی به 
9۰۰۰ دالر آمریـکا در مـگاوات سـاعت رسـید. 
ایـن امـر پروژه های بـادی را مجبور بـه خرید برق 
جایگزیـن بـا قیمت هـای گـزاف کـرده و بقـای 
آن هـا را در معـرض خطـر قـرار داد. بیشـتر ایـن 
مواجهـه بـه دلیـل ماهیـت غیرمنتظـره رویدادهای 
بیمه نشـده بـود چـرا کـه در بـازار ارکـوت، همـه 
همیشـه فقط نگـران موج گرمـای تابسـتان بودند.
آینـده،  در  رویدادهایـی  چنیـن  کاهـش  بـرای 
انـرژی بـادی بـرای  نیـروگاه  بـا چندیـن  مـارش 
توسـعه یـک محصـول جدیـد انتقال ریسـک در 
حـال همـکاری اسـت. این محصـول جدید، یک 
راه حـل پارامتریـک بر اسـاس دما، رطوبت نسـبی 
و قیمـت برق اسـت. در این مثـال، در صورتی که 
ژنراتورهـا بـا دمـای انجمـاد و دمـای نقطـه شـبنم 
پاییـن در حالـی کـه قیمت بـرق افزایـش می یابد، 
بـادی،  ژنراتورهـای  پرداخـت  »منجمـد« شـوند، 

آغـاز شـود. در صـورت اجـرا، چنیـن محصـول 
بـرای  طوالنـی  راه  اسـت  ممکـن  پارامتریکـی 
حفاظـت از پروژه های تجدیدپذیر درپیش داشـته 
باشـد تا تضمیـن کند که شـرایط اسـتاندارد حتی 
زمانـی کـه بازارهـای آب و هـوا و بـرق همکاری 

نمی کننـد، بـرآورده خواهـد شـد.
تگـرگ1 یکی دیگـر از خطرات طبیعی اسـت که 
در سـال هـای اخیر بر تعدادی از صنایـع در ایاالت 
متحـده، اروپـای جنوبـی و اسـترالیا تأثیـر گذاشـته 
از  ابتـدا  خورشـیدی  انـرژی  ژنراتورهـای  اسـت. 

1. hail

آسـیب فیزیکـی و سـپس بازارهای بیمه سـنتی که 
در پاسـخ، تگـرگ را از پوشـش حذف کـرده و یا 
بـه میزان قابل توجهـی مزایا را کاهـش داده اند، در 
امـان نماندنـد. راه حل های پارامتریک دوبـاره وارد 
عمـل شـده تـا از طریـق مکانیـزم انتقال ریسـک از 
بخش مالـی پروژه های خورشـیدی حمایت کنند.
ایسـتگاه های هواشناسـی بـا طراحـی ویـژه توسـعه 
داده شـده اند کـه می تواننـد بـه راحتـی و بـا صرفـه 
اقتصادی در محل نصب شـوند و اکنـون، داده های 
ارتقایافتـه تگـرگ از منابـع مختلـف از جملـه بـه 
صـورت ماهـواره ای و سـایر منابـع، در دسـترس 
ایـن  اسـاس  بـر  پارامتریـک  راه حل هـای  اسـت. 
متناسـب  بهبودیافتـه،  فناوری هـای داده جدیـد و 
پرداخت هـای  و  پـروژه طراحـی شـده اند  هـر  بـا 
)خسـارت( را بـه عنـوان تابعـی2 از انـدازه تگـرگ 
ارائـه می دهنـد. پرداخـت شـفاف و سـریعی کـه 
راه حل هـا و محصـوالت بیمـه پارامتریـک ارائـه 
می دهنـد نـه تنهـا بـرای بازگردانـدن پروژه هـا بـه 
حالـت تولیـد، بلکـه بـرای ایجـاد یـک پـل مالـی 
مـورد نیاز برای بـرآورده کردن الزامات اسـتاندارد 

نیـز حیاتی اسـت.

2. Function 

  در حالی که ما نمی توانیم 
آب و هوا را کنترل کنیم، 
ابزارهای پارامتری وجود 

دارد که انتقال کارآمد 
ریسک آب و هوا را برای 

حمایت از پروژه های 
تجدیدپذیر تسهیل می کند

راهکارهای انتقال ریسک برای چرخه حیات انرژی های تجدیدپذیر 



14
00

اه 
رم

آذ
م/ 

ست
ه بی

ـار
شم

ماهنامه الکترونیکی تازه های بیمه ایران و جهان نشریه علمی، تخصصی و اطالع رسانی 

2۰

قیمت گـذاری  بـرای  کافـی  داده هـای  اگـر 
ایجـاد یـک شـاخص وجـود داشـته  ریسـک و 
باشـد، محصـوالت پارامتریـک را می تـوان بـرای 
ریسـک های  از  وسـیعی  طیـف  از  محافظـت 
آب و هـوا و بـازار بـرق در ارتبـاط بـا توسـعه و 
بهره بـرداری از انرژی هـای تجدیدپذیـر طراحـی 

کـرد. مثـال:
• پوشـش طوفـان گـرد و غبار1 با عنـوان محصول 
پارامتریـک، می توانـد بـه پروژه های خورشـیدی 
در کارائیـب کمـک کنـد، جایـی کـه ظرفیـت 
منابـع  بـا  بـاد  بـه  مربـوط  ریسـک  بـرای  سـنتی 

تجدیدپذیـر کمیـاب اسـت.
پروکسـی2،  درآمـد  سـواپ  قراردادهـای   •
مصنوعـی  بـرق  قـرارداد خریـد  یـک  می توانـد 
و  تجدیدپذیـر  انـرژی  تولیدکننـدگان  بیـن 
مصرف کننـدگان انـرژی کـه مایـل به اسـتفاده از 
انرژی هـای تجدیدپذیـر بـوده امـا نگـران خریـد 
انـرژی از منابـع متنـاوب هسـتند، ایجـاد کنـد. در 
اینجـا، ارائه دهنـده حفاظـت پارامتریـک، تمامـی 
1. Windstorm 
2. Proxy revenue swap

خریـداران  و  ژنراتـور  بـه  مربـوط  ریسـک های 
را بـر عهـده می گیـرد: حجـم کلـی تولیدشـده، 
شـکل )یعنـی حجـم ثابـت بـرای هـر سـاعت( و 

قیمـت تـوان.
• پوشـش قیمـت نفـت و بارندگـی بـا محـرک 
بـرق  تولیـد  بـاالی  هزینـه  بـه  می توانـد  دوگانـه 

طـول  در  آبـی  نیروگاه هـای  بـرای  جایگزیـن 
کنـد. کمـک  خشکسـالی 

بـه  بیمـه می توانـد  پوشـش عملکـرد ظرفیتـی   •
محافظـت از منابـع متنـاوب در برابـر هزینه هـای 
غیرعملکـردی )جریمـه( در ظرفیـت بـازار جدید 
کمـک کنـد. در سـال های اخیـر و در پاسـخ بـه 
هوایـی  و  شـرایط آب  در  بـرق  بـازار  شکسـت 
شـدید، ایـن نظام هـای جدیـد در ایـاالت متحـده 
ایتالیـا،   و   )ISO-NE  ،PJM بـرق  )بازارهـای 

معرفـی شـدند.
آینده را بیمه کنیم

منابـع  از  کـه  اسـت  پـاک  انـرژی  آِن  از  آینـده 
هـر  ماننـد  امـا  اسـت.  شـده  تولیـد  تجدیدپذیـر 
مصـرف  تغذیـه  نحـوه  در  تحول آفرینـی  تغییـر 
خواهـد  وجـود  بـه  جدیـدی  چالش هـای  بـرق، 
آورد. محصـوالت بیمـه سـنتی و در حـال تحـول 
و همچنیـن راه حل هـای پارامتریـک، می توانند به 
صاحبـان پـروژه، سـرمایه گذاران، وام دهندگان و 
تنظیم کننده هـا کمـک کننـد تا بـا این چشـم انداز 

ریسـک درحال تغییـر، مواجـه شـوند.

  پرداخت شفاف و 
سریعی که راه حل ها و 

محصوالت بیمه پارامتریک 
ارائه می دهند نه تنها برای 

بازگرداندن پروژه ها به 
حالت تولید، بلکه برای 

ایجاد یک پل مالی مورد 
نیاز برای برآورده کردن 

الزامات استاندارد نیز 
حیاتی است

کارآفرینی دیجیتالی و نقش حمایتی بیمه
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هزینه های جبران خسارت درمان توسط کارفرما کماکان سه برابر نرخ تورم جهانی در سال 2022

اخبار تازه

اخبار تازه 
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هزینه های جبران خسارت درمان توسط کارفرما کماکان

1 سه برابر نرخ تورم جهانی در سال 2022

1مترجم: امیرحسین پارسا2 

کارشناس وابسته پژوهشکده بیمه

در سراسـر جهـان، قسـمتی از حق بیمـه 
کافرمـا  توسـط  کارگر/کارمنـد  درمـان 
درصـد  ایـن  کـه  می گـردد  پرداخـت 
در کشـورهای مختلـف متفـاوت اسـت. 
هزینه هـای  کنتـرل  راسـتا،  همیـن  در 
درمانـی کارگر/کارمنـد و بررسـی روند 
تقاضـای آن هـا بـرای خدمـات درمانی 
کارفرمایـان  اصلـی  دغدغه هـای  از 

1. منبع:  شرکت بیمه ای اوان ؛ تاریخ انتشار: اکتبر 2۰21 ؛ وبسایت:
https //:aon .mediaroom .com -2021-10-11 /
Employer-Medical-Benefit-Costs-Continue-
to-Triple-the-Rate-of-Inflation-Globally-in-
-,2022Aon-Survey-Forecasts

2.  کارشناسی مدیرت بیمه اکو، دانشگاه عالمه طباطبائی

بـا  اسـت.  بـوده  بیمـه  شـرکت های  و 
همه گیـری پاندمـی کوییـد-19، تقاضـا 
بـرای خدمـات درمانـی کاهـش یافـت 
امـا بـا توجه بـه رونـد رو بـه اتمـام این 
کـه  می گـردد  پیش بینـی  پاندمـی، 
افزایـش  کنـار  در  بیمـه  شـرکت های 
تقاضـای ارائـه خدمـات، بـا درخواسـت 
باشـند؛  مواجـه  نیـز  کیفیـت  افزایـش 
همچنیـن، پیش بینـی می شـود کـه ایـن 
از  بیـش  توسـعه  حـال  در  کشـورهای 
کشـورهای توسـعه یافتـه بـا ایـن مقولـه 
بـه  گـزارش  ایـن  در  باشـند.  مواجـه 
بررسـی ابعـاد ایـن موضـوع در سـطح 

می شـود. پرداختـه  جهانـی 

بر اسـاس گزارش شـرکت بیمه جهانـی ای او ان3، 
پزشـکی4،  نرخ هـای  جهانـی  رونـد  عنـوان  بـا 
پیش بینـی می شـود هزینه هـای جبـران خسـارت 
درمـان توسـط کارفرمـا در مقیاس جهانـی تا 7/4 
درصـد در سـال 2۰22 افزایش یابـد؛ در حالی که 
ایـن میـزان، 5 درصـد از تـورم عمومـی در جهـان 

بیشـتر است.
سـاالنه  افزایـش  میانگیـن  مـی رود،  انتظـار 
طرح هـای درمانـی بـا حمایـت کارفرمایـان ۰/2 
بـه  افزایـش عمدتـاً  ایـن  یابـد؛  افزایـش  درصـد 
دلیـل بازگشـت اسـتفاده از خدمـات درمانـی بـه 
سـطوح قبـل از همه گیـری پاندمـی کوییـد-19، 
افزایـش بیماری هـای مزمـن، مزایـای گسـترده تر 

3. AON
4. G2022Global Medical Trend Rates Report 

 پیش بینـی می شـود هزینه هـای جبـران خسـارت درمـان توسـط کارفرمـا در مقیاس 
جهانـی تـا 4/7 درصـد در سـال 2022 افزایش یابد
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و هزینه هـای باالتـر خدمـات درمانـی نسـبت بـه 
اسـت. گذشـته 

در همیـن راسـتا، اد کویـکال1، کارشـناس ارشـد 
سـطح  در  سـالمت  خدمـات  طرح هـای  ارائـه 
 « داشـت:  اظهـار   ،2 ای او ان  شـرکت  بین الملـل 
بـا نگاهـی بـه سـال آینـده، بیشـتر کشـورها انتظار 
دارنـد، سـطح اسـتفاده از خدمات درمانـی، باالتر 
پاندمـی  همه گیـری  شـروع  زمـان  در  آن چـه  از 
پیش بینـی  باشـد.  شـد،  مشـاهده  کوییـد-19 
درمـان  و  پیشـگیرانه  مراقبت هـای  کـه  می شـود 
سـرپایی، خدمـات درمانـی هسـتند کـه بیشـترین 
افزایـش تقاضـا را در سـال 2۰22 بـه همراه داشـته 
از  اسـتفاده  مـی رود،  انتظـار  همچنیـن  باشـند. 
خدمـات درمانـی از راه دور، بـا توجـه بـه افزایش 
چشـمگیری کـه در طـول مـدت پاندمی مشـاهده 

گردیـد، بیـش از پیـش افزایـش یابـد«.

1. Ed Cwikla
2. Aon

بـه  پیش بینی شـده،  درمانـی  نرخ هـای  رونـد 
طـور قابـل توجهـی بـر اسـاس منطقـه جغرافیایی، 
متفـاوت اسـت. انتظـار مـی رود کـه هزینه هـا در 
مناطـق خاورمیانـه و آفریقـا بیشـترین افزایـش را 
داشـته و میانگیـن رونـد نرخ هـای درمـان در ایـن 
مناطـق، 11/1 درصـد پیش بینـی شـده اسـت. در 
مقابـل، انتظـار مـی رود کـه اروپـا بـا 5/6   درصـد 
کمتریـن میانگیـن افزایـش نـرخ حق بیمـه درمانی 

را شـاهد باشـد.
فزاینـده  تأثیـر  ای او ان،  شـرکت  گـزارش 
بیماری هـای غیرواگیـر بر هزینه هـای مراقبت های 
بهداشـتی در سـطح جهـان را تأییـد می کنـد کـه 
این موضوع در شـدت شـیوع کویید-19 نیز تاثیر 
دارد. بیماری هـای قلبـی عروقـی، سـرطان، فشـار 
خـون باال و دیابت، مهم ترین بیماری هایی هسـتند 
کـه منجـر بـه اعـالم خسـارت  در حـوزه درمـان 
می شـوند. همچنیـن ایـن گـزارش، شـیوع رو بـه 

رشـد عوامـل خطـر یا همـان ریسـک فاکتورهای 
فشـار  ماننـد  شـخصی  ناسـالم  عـادات  از  ناشـی 
خون بـاال، عدم تحـرک بدنـی، مدیریت ضعیف 
اسـترس، کلسـترول بـاال و تغذیـه ناسـالم را تاییـد 
می کنـد. رتبه بنـدی بیماری و ریسـک در سراسـر 

جهـان بـه طـور قابـل توجهـی متفاوت اسـت.
نشـان  ای او ان  بـرای کاهـش هزینه هـا، گـزارش 
داد کـه کارفرمایـان بـه برنامه هـای رفاهـی، ماننـد 
اسـتراتژی های پیشـگیرانه مانند معاینات فیزیکی، 
غربالگری هـا، تغذیـه سـالم و برنامه هـای تبلیغاتی 
فعالیـت بدنـی، رو آورده انـد تـا تاثیرات ناشـی از 
ایـن شـرایط مزمـن را کاهـش دهنـد. همچنیـن 
کارفرمایـان، کمـاکان به اسـتفاده از عملکردهای 
سـنتی مانند کنترل اسـتفاده غیرمنطقی از خدمات 
درمـان، تنظیم طرح های خدمـات، محدود کردن 
افـزودن طرح هـای جبـران خسـارت  شـبکه ها و 
هزینه هـای  کـردن  محـدود  بـرای  انعطاف پذیـر 

مدیریت ضعیف استرس و عدم فعالیت بدنی همچنان به عنوان یک ریسک فاکتور 
اصلی که منجر به هزینه های نامطلوب درمانی در آینده می گردد، شناخته می شود

اخبار تازه 
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پیش بینی رشد هزینه های جبران خسارت درمان از 2021 تا 2022
20212022سال

7/4 درصد7/2 درصدجهان

6/6 درصد7/۰ درصدآمریکای شمالی

1۰/6 درصد۸/۸ درصدآمریکای التین و حوزه کارائیب

۸/2 درصد۸/۰ درصدآسیای شرقی

5/6 درصد5/5 درصداروپا

11/1 درصد12 درصدخاورمیانه و آفریقا

خسـارت کلـی ادامـه می دهنـد.
روی ســیلوا، قائــم مقــام مدیریــت عرضــه مزایــای 
»مدیریــت  گفــت:  ای او ان،  شــرکت  جهانــی 
ــان  ــی همچن ضعیــف اســترس و عدم فعالیــت بدن
به عنــوان یــک ریســک فاکتــور اصلــی کــه 
در  درمانــی  نامطلــوب  هزینه هــای  بــه  منجــر 
آینــده می گــردد، شــناخته می شــود؛ گــزارش 
بیــش از 2۰ درصــد کشــورها کــه مدیریــت 
ضعیــف اســترس را ریســک فاکتــور اصلــی خود 
عنــوان می کننــد نیــز مویــد ایــن موضــوع اســت. 

ــیدگی  ــرای رس ــی ب ــد درمان ــالت هدفمن مداخ
ــان دیگــری  ــر زم ــش از ه ــن ریســک ها بی ــه ای ب
ــم،  ــار داری ــن رو، انتظ ــتند. از ای ــاز هس ــورد نی م
افزایــش تقاضــا بــرای خدمــات درمانــی در حوزه 

ــد«. ــه یاب ــالمت روان ادام ــاری و س رفت
بـه  ای او ان  شـرکت  گـزارش  مشـاهده  بـرای 

فرماییـد: مراجعـه  زیـر  وب سـایت 
https://insights-north-america.aon.

com/research/2022-global-medi-

cal-trend-rates-report 

روش تحقیق
ای او ان  دفتر شرکت  بین 1۰۸  در  نظرسنجی  این 
انجام شده است. هرکدام از این دفاتر، نمایندگان، 
کارگزاری، مدیریت یا مشاور طرح های پزشکی 
تحت حمایت کارفرما در کشورهای تحت پوشش 
این گزارش هستند. پاسخ های نظرسنجی منعکس 
کننده روند انتظارات درمانی متخصصان شرکت 
ای او ان بر اساس تعامالت آن ها با مشتریان و مشاغل 
است که در پرتفو کسب و کار طرح های درمانی 

شرکت در هر کشور نشان داده شده است.

رونـد نرخ هـای درمانـی پیش بینی شـده، به طور قابـل توجهی بر اسـاس منطقـه جغرافیایی، 
متفـاوت اسـت. انتظار می رود کـه هزینه ها در مناطـق خاورمیانه و آفریقا بیشـترین افزایش 
را داشـته و میانگیـن روند نرخ هـای درمان در این مناطق، 1/11 درصد پیش بینی شـده اسـت
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بینش های تازه

چگونه ریسک های مرتبط با نیروی کار سیار را کاهش دهیم

چگونه خدمات نرم افزاربه عنوان سرویس )SaaS(، صنعت بیمه را متحول می   کند؟

تبدیل خسارت ها به دارایی های استراتژیک

چگونه خریداران بیمه اتومبیل را جذب کنیم

بینش های تازه 
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1تبدیل خسارت ها به دارایی های استراتژیک 

1مترجم: حمید گالب شکر 2 

 

 کارشناس وابسته پژوهشکده بیمه

مجموعـه  ای  از  بخشـی  حاضـر،  متـن 
مقـاالت روشـنگر و آموزنـده از شـرکت 
خدمـات حسابرسـی، مالیاتـی و مشـاوره 
و  مضامیـن  کـه  اسـت  کی پی ام جـی3 
روندهـای بـه هـم پیوسـته  ای را ارائـه 
انتظـار مـی  رود عملکـرد  می دهـد کـه 
خسـارت  های سـنتی را بـه سـمت آینده 
محـور،  مشـتری  خدمـات  از  جدیـدی 

1.  منبع: کی پی ام جی ؛ تاریخ انتشار: جوالی 2۰21 ؛ وبسایت:
h t t p s / / :h o m e .k p m g /x x /e n /h o m e /i n -
sights /2021/08 /transforming -claims -in-
to-a-strategic-asset.html
2.  کارشناســی ارشــد مدیریــت دولتی-گرایــش MIS، دانشــگاه 
عالمــه طباطبایــی؛ کارشناســی اتکائــی، شــرکت بیمــه ایــران معین
3. KPMG

کارا  و  محـور  ارزش  فعـال،  دیجیتالـی 
سـوق دهـد.

موضوعـات  از  مجموعـه  ای  هم اکنـون، 
و روندهـای بـه هـم پیوسـته ای، رویکرد 
سـنتی بـه خسـارت  ها را دچـار تحـول 
کـرده اسـت کـه در این متن بـه تفصیل 
مورد بررسـی قـرار خواهد گرفـت تا به 
بیمه  گـران کمـک کنـد تـا در پاسـخ به 
تغییر سـازمان خود، چـه انتخاب  هایی را 

انجـام دهند.

دارد کـه  رونـد وجـود  در سـطح کالن، چهـار 
عملکرد خسـارت  های سـنتی را بـه عصر جدیدی 
از خدمـات پیشـرفته، قابلیت هـای مـدرن و کارا 
سـوق می دهـد. حرکـت حـول هـر چهـار رونـد، 

قابـل توجـه بـوده و بـه شـرح ذیل مشـخص شـده 
است.

مشـتریان، انتظـارات بیشـتری دارند – خسـارت  ها 
»لحظـه تصمیم گیـری«4 بـرای مشـتریان اسـت که 
در آسـیب پذیرترین لحظـه ارتبـاط خـود، ارزش 
می  کننـد.  کشـف  را  خـود  بیمه  گـران  واقعـی 
همچنین، خسـارت  ها یکـی از معدود فرصت های 
بیمه گـران بـرای ارائه تجربه مثبت مشـتری، ایجاد 
وفاداری مشـتری و جمع آوری داده های ارزشمند 

بـرای بهبـود عملیات و خدمات مشـتری اسـت.
برخـالف تجارب مشـتری مدرن و شخصی شـده 
از  دیگـر  صنایـع  در  مصرف کننـدگان  کـه 
بیمه گـران  از  بسـیاری  می کننـد،  اسـتقبال  آن 
امـروزی هنوز مسـیر طوالنی بـرای ارائه تعامالت 
و  مصرف کننـدگان  کـه  دارنـد  نوآورانـه ای 
4. Moment of truth

خسـارت  ها »لحظـه تصمیم گیـری«  بـرای مشـتریان اسـت کـه در آسـیب پذیرترین 
لحظـه ارتبـاط خـود، ارزش واقعـی بیمه  گـران خـود را کشـف می  کننـد

تغییر شکل خسارت  ها
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کسـب وکارها انتظـار آن را دارنـد. بـه بیان سـاده، 
آنچـه در گذشـته قابل قبول بود، بـه وضوح دیگر 
چنیـن نیسـت. آینـده خسـارت  ها در مـورد ارائـه 
خدمـات تغییر یافته و قابلیت  های دیجیتالی اسـت 
که بدون اصطکاک، قابل ردیابی، شـفاف و قابل 
اعتماد هسـتند. تیم های خسـارت باید مشـتریان را 
در مرکـز تمـام کارهایی که انجـام می دهند، قرار 
دهنـد تا بـه رقابت، رشـد و سـودآوری در محیط 

متغیـر امـروزی کمـک کنند.
 - می شـوند  مهـم  بسـیار  هدفمنـد  فرهنگ هـای 
فراتـر از انتظـاراِت در حـال تکامـل مشـتری در 
نیـز در همـه جـا  نیروهـای کار  سراسـر جهـان، 
بـرای مشـاغل مطـرح  را  خواسـته های جدیـدی 
می کننـد و بیمه گـران نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی 
نیسـتند. متخصصـان جـوان بـا اسـتعداد امـروزی، 
انتظـارات خـود را از سـازمان  ها ابـراز می  کننـد تا 
از طریـق راهبردهایـی کـه بـه عنـوان مثـال شـامل 
ابتکارات زیسـت محیطی، اجتماعـی و حاکمیتی 

)ESG(1 اسـت، بـه نفـع عمـوم کمـک کننـد.

1. environmental, social and governance 

دیـده شـدن به عنـوان یـک »کارفرمـای منتخب« 
و2 هدفمنـد برای جذب - و حفـظ – مهارت های 
بسـیار مهـم  حیاتـی جدیـد در عصـر دیجیتـال، 
به طـور سـنتی،  بیمه گـران  اسـت. در حالـی کـه 
جوامـع  میـان  در  را  اعتمـاد  و  خاطـر  آرامـش 
ایـن  امـروزه  امـا  کرده انـد،  ایجـاد  ذی نفعـان  و 
موضـوع، به تنهایـی کافی نیسـت. اعتماد عمومی 
و  اسـت  دیـده  آسـیب  بخش هـا  از  بسـیاری  در 
ایـن تصـور احتمـاالً بـه جذب اسـتعدادها توسـط 
شـرکت ها در صنعـت بیمـه آسـیب می زنـد. در 
ایـن زمینـه، عملکرد خسـارت  ها باید به سـؤاالتی 
در مـورد نقشـی کـه قصـد دارنـد در جامعـه ایفـا 
کننـد و نحـوه برنامه  ریـزی آنهـا بـرای تعامـل بـا 

بهترین  هـا و درخشـان ترین  هـا پاسـخ دهـد.
عمیق تـر شـدن روی دیجیتـال - بیمه گرانـی کـه 
بـه آینـده می نگرنـد، نیـاز اسـت، تمرکز خـود را 
بـر ارائـه قابلیت هـای دیجیتالـی کـه واقعـاً بـرای 
»تحول آمیـز«  سـازمان،  سـطح  در  خسـارت  ها 
هسـتند، بیشـتر کنند. بیمه گرانی که فن آوری های 

2. Employer of choice

جدیـد اتخاذ می کننـد، به جای تفکـر راهبردی و 
کل نگـر بـرای ایجاد تغییرات در سـطح سـازمانی 
مشـتریان،  خسـارت  تیم هـای  بـر  می توانـد  کـه 
زنجیره هـای تامیـن و فراتـر از آن تأثیـر بگـذارد، 
تنهـا روی نقـاط ضعـف3 محـدود و کوتاه مـدت، 

تمرکـز می کننـد.
اشـتباه نکنیـد - عصـر جدیـد خدمـات دیجیتالی 
فعـال و شـفافیت دیگر در بازار متصـل و پررقابت 
امـروزی انتخابی نیسـت. قابلیت های دیجیتال باید 
سـازمان های پرداخت خسـارت و ذی نفعـان را در 
طـول فرآینـد به هـم متصـل کننـد، دپارتمان  های 
سـنتی جزیـره ای4 را بـرای کمـک به بهینه سـازی 
کارایـی عملیاتـی تجزیـه کننـد و در عیـن حـال، 
تجربیات مشـتری شخصی سـازی شـده، یکپارچه 

و پاسـخگو ارائـه دهند.
راه گشـایی بـرای ارزش جدیـد در خسـارت  ها - 
واضـح اسـت کـه بیمه گـران امـروزی بایـد نقش 
خسـارت ها را به عنـوان یـک »دارایـی راهبردی«5 

3. Pain point 
4. traditional silos
5. Strategic asset 

در حالی که بیمه گران به طور سنتی، آرامش خاطر و اعتماد را در میان جوامع و 
ذی نفعان ایجاد کرده اند، اما امروزه این موضوع، به تنهایی کافی نیست

بینش های تازه 
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کـه می تواند ارزش بیشـتری را برای کسـب وکار 
ارائـه کنـد، افزایش دهنـد. سـازمان های پرداخت 
خسـارت در چهارراهـی محـوری عمـل می کنند 
کـه تجربـه مشـتری و سـودآوری کسـب وکار بـا 

هـم تالقـی می کنند.
بهبـود  بـر  تمرکـز  افزایـش  شـاهد  مـا  امـروزه، 
ارائـه  از  فراتـر  مطالبـات،  بـه  پاسـخ گویی 
چـک بـرای خسـارت و زیـان، بـا اتخـاذ برخـی 
پروتکل هـای پیشـگیری از خسـارت هسـتیم کـه 
آن  از  خـود  بیمه گـران  بـا  می تواننـد  مشـتریان 
اسـت،  آشـکار  متقابـل  مزایـای  کننـد.  اسـتفاده 
مشـتریان نقشـی را ایفـا می کنند تا امنیـت خود را 
افزایـش داده و در به حداقل رسـاندن خسـارت  ها 
نقـش  بیمه گـران  درعین حـال،  کننـد،  کمـک 
فعالـی را ایفـا می کننـد که بـا سـودآوری، جبران 
می شـود. فرصت بزرگ خسـارت  ها بـرای تبدیل 
شـدن به یـک »دارایـی اسـتراتژیک« از نظر نحوه 
و  و خدمـات جدیـد  اطالع رسـانی محصـوالت 
کمـک بـه ایجاد تجربیـات جدیـد و صرفه جویی 

در هزینـه وجـود دارد.
»نیروهای متصل« که آینده را شکل می دهند

فراتـر از ایـن موضوعـات مهـم، مـا هفـت »نیروی 
مرتبـط« را مـی بینیـم کـه خسـارت هـا را تغییـر 
می  دهنـد. در اینجـا، یـک مـرور مختصـر وجـود 
دارد - بـرای اطالعـات کامـل و به موقـع در مورد 
هـر یک از خسـارت  ها، می  توانیـد مجموعه تغییر 
خسـارت ها را در سـایت شـرکت کی پی ام جـی1 

بررسـی کنید. 
ارزش  تغییـر  راه حل هـای خسـارت  های جدیـد: 
محصـوالت،  بهبـود  و  تکامـل  بـا   - پیشـنهادی 
بـرای  پتانسـیل مدیـران  بـا  خسـارت  ها احتمـاالً، 
تمرکـز بـر خسـارت  های پیچیـده و فرصت هـای 
پیشـگیری نیـاز بـه تطبیـق دارنـد. بیمه گـران بایـد 
انتظار داشـته باشـند که تأثیر تحوالت نوظهور در 
صنعـت را شناسـایی کننـد، قابلیت هـای جدید را 
توسـعه دهنـد و چابکی را افزایـش دهند تا بتوانند 

بـه طـور مؤثـر خدمـات را تغییـر دهند.

1. home.kpmg/claimstransformation

دوره  یـک  بـا  رویارویـی  آینـده:  کار  نیـروی 
جدیـد و جسـورانه از چالش هـا - نیروهـای کار 
خسـارت،  پرداخـت  سـازمانی  فرهنگ  هـای  و 
احتمـاالً بـه تکامـل و جـذب مهارت هـای جدیـد 
حیاتـی بـرای عصـر دیجیتـال نیـاز دارنـد. انتظـار 
می  رود که توقعات از مشـارکت و توانمندسـازی 
کارکنـان همچنـان در حال افزایش باشـد. تمرکز 
راهبـردی جدیـد بـر قابلیت هـای مـورد نیـاز برای 
پرداخـت  کار  نیـروی  شـکل گیری  بـه  کمـک 
خسـارت در آینـده، از جملـه روابـط نزدیک تـر 
کارمنـد و کارفرمـا در یک فرهنگ قـوی با اقدام 

بـرای بهبـود مسـتمر، مـورد نیـاز اسـت.
مدیریـت عملیاتی: بازنشـانی پایه های خسـارت  ها 
– عملکردهـای مربوط به مدیریت خسـارت   باید 
سـازوکار خـود را بهبـود بخشـیده تـا بـه افزایـش 
اتوماسـیون و تمرکـز  پیشـرفت  انعطاف پذیـری، 
مسـتلزم  امـر  ایـن  کنـد.  کمـک  پیشـگیری  بـر 
خسـارت  هایی بـرای تعبیـه یک پایه محکـم برای 
کمک بـه ارتقای یک سـاختار مدیریت عملیاتی 

بیمه گرانی که به آینده می نگرند، نیاز است، تمرکز خود را بر ارائه قابلیت های دیجیتالی که 
واقعًا برای خسارت  ها در سطح سازمان، »تحول آمیز« هستند، بیشتر کنند
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قـوی در کوتـاه مدت اسـت، در حالـی که امکان 
نـوآوری و پیشـرفت مـداوم را فراهـم می سـازد.

ایجـاد  چابـک1:  خسـارت  های  تامیـن  زنجیـره 
زیسـت بومی2 از شـرکای راهبـردی - مدیریـت 
زنجیـره تامیـن در حال حاضر یک فرآیند دسـتی 
و مبهـم اسـت کـه شـامل تعامـل پرهزینـه »رفـت 
رسـیدگی کنندگان خسـارت،  بیـن  برگشـت«  و 
اسـت.  بیمه  شـدگان  و  تامیـن  زنجیـره  شـرکای 
آینده، مسـتلزم طراحی مجـدد زنجیره های تامین، 
بـا اسـتفاده از ابزارهـای دسـتورالعمل خـودکار و 
فـن آوری مجازی اسـت، در حالـی که به تضمین 
بیمه گـر  و  تامین کننـده  ارزش هـای  همسـویی 
از  اسـتفاده  کمـک می کنـد. روابـط عمیق  تـر و 
زنجیره  هـای تامیـن خـرد3 نیـز ممکن اسـت مورد 

باشـد. نیاز 
رویکـرد زیسـت محیطـی، اجتماعـی و حاکمیتی 
)ESG( در خسـارت  ها: چشـم انداز، استراتژی ها 
انتظـارات   - بهتـر  نتایـج  بـرای  تصمیم گیـری  و 

1. Agile 
2. Ecosystem 
3. Micro supply chain 

بخـش  هـر  در  کسـب وکارها  بـرای  عمومـی 
بـرای ایفـای نقـش بیشـتر در ارتقای آینـده پایدار 
سـازمان های  اسـت.  رشـد  حـال  در  همچنـان 
پرداخـت خسـارت کـه با بررسـی دقیق تـر مواجه 
هسـتند بایـد بـا در نظـر گرفتـن الزامـات نظارتی، 
تأثیـرات  و  مشـتری  تحـوِل  حـال  در  نیازهـای 
اجتماعـی، بـا تمرکـزی جدیـد بـر پایداری نشـان 

دهند.
راه حل هـای  نوآورانـه:  ریسـک  رویکردهـای 
افزایـش  شـاهد  مـا   - جدیـد  رفتـار  و  انطبـاق4 
کنتـرل نظارتی و فعالیت هـای اصالحی مربوط به 
انجـام خسـارت  ها و در نتیجـه افزایـش هزینه های 
انطبـاق هسـتیم. فرهنگ هـا، ارزش هـا، قابلیت هـا 
و فرآیندهـای موجـود بـه طـور مـداوم انتظـارات 
نمی کننـد.  بـرآورده  را  مقـررات  تنظیم کننـده 
آینده، مسـتلزم اصـول و معیارهـای تصمیم گیری 
روشـن و تمرکـز دقیـق بـر »انجام کار درسـت« به 
منظـور کمک به جلوگیـری از الزامات پرهزینه و 

آسیب رسـان اصالحـی اسـت.

4. Compliance 

داده هـا و تجزیـه و تحلیـل: بـاز کـردن قـدرت 
خسـارت  ها - حجـم داده  هـای موجـود مشـتری 
بـا تکنیک  هـا و  بـازار در هـر بخـش، همـراه  و 
طـور  بـه  تحلیـل،  و  تجزیـه  قابلیت  هـای جدیـد 
تصاعـدی در حـال افزایـش اسـت. بـا ایـن حـال، 
بیمه گـران از توانایـی خـود در اسـتفاده از داده هـا 
بـرای کمـک بـه تصمیم گیـری آگاهانـه عقـب 
هسـتند. آنهـا بـه احتمـال زیـاد نیـاز به ایجـاد یک 
اسـتراتژی داده اصلـی، امـکان یادگیری ماشـین و 
تقویـت اسـتفاده از مجموعـه داده  هـای گسـترده 
بـرای کمک به بهبود تجربه مشـتری، بهینه سـازی 

هزینـه غرامـت و کاهـش هزینـه دارنـد.
زمان استفاده از فرصت ها،  هم اکنون است

بیمه  گـران بـا شـواهد و تحلیل  های محـدود فرض 
می  کننـد که دارای مزیت رقابتی در بازار هسـتند. 
اتخـاذ رویکـرد »صبر کن و ببیـن«، به جای درک 
ریسـک ها و فرصت هـای فعلـی در بـازار، و اقدام 
بـر اسـاس آن هـا، ممکن اسـت بر عملکـرد آینده 

آنها تأثیـر بگذارد.
مصرف کننـدگان معمـوالً بیمـه را بـه عنـوان یک 

واضح است که بیمه گران امروزی باید نقش خسارت ها را به عنوان یک »دارایی راهبردی«  که 
می تواند ارزش بیشتری را برای کسب وکار ارائه کند، افزایش دهند

بینش های تازه 
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شکل 1: 7 موضوع و گرایش به هم پیوسته کی پی ام جی که بر خسارت ها تأثیر می گذارد

»خریـد بـا اکـراه1« می  بیننـد، محصولـی کـه بایـد 
بیمه گـران  آینـده،  در  کننـد.  خریـداری  را  آن 
بایـد همسـوتر باشـند و در حالت ایـده آل، تبدیل 
بـه یـک »شـریک ریسـک«2 ارزشـمند شـوند که 
می توانـد نقشـی فعالـی در حمایـت از مشـتریان 
بـرای افزایـش امنیـت آنهـا و کمـک بـه حداقـل 

رسـاندن خسـارات مخـرب ایفـا کنـد.
البته، برخـی از رهبران صنعت در حال ایجاد یک 
مسـیر جدیـد جسـورانه به سـمت آینده هسـتند و 
بـه طـور راهبـردی، بـه سـمت الگو  هایـی حرکت 
انجام  اجبار  دلیل  به  که  خریدی   :  grudge purchase  .1
می  شود ولی شما ترجیح می  دهید پولتان در جای دیگری مصرف 

کنید ]مترجم[. 
2. Risk partner

می  کننـد کـه شـامل تمرکـز جدیـد بر پیشـگیری 
اسـت. آنهـا در حال حرکت فراتـر از ویژگی های 
سـاده »افزودنی« برای ریسـک موجـود و رویکرد 
محصـول خـود و ایجـاد مزیـت رقابتـی در بـازار 
هسـتند. این رهبران حسـی روشـن  و چشم اندازی 
بـرای آینـده دارنـد و مایلنـد اساسـاً بـا »آزمـون و 

یادگیـری« بـه پیشـرفت ملموس کمـک کنند.
پیـروی  آنهـا  الگـوی  از  بایـد  بیمه گـران  سـایر 
محافظه کارانـه،  سـنتی  فکـر  طـرز  و  کننـد 
کوتاه مـدت و واکنشـی را کنـار بگذارنـد تـا بـه 
»معمـاران راهبـردی«3 تبدیـل شـوند، در الگو های 

3. Strategic architect 

ارزش  نحـوه  و  خـود  عملیـات  و  کسـب وکار 
افـزوده  خـود تجدیدنظـر کننـد. آینده مربـوط به 
سـازمان  های کامـاًل مرتبـط و همسـو اسـت کـه 
هدفشـان ایجـاد ارزش جدیـد و قابل توجـه بـرای 
مشـتریان، کارمنـدان و کل کسـب و کار اسـت.

کـه  همچنـان  اسـت،  صنعـت  روبـروی  آینـده 
روندهـای بـزرگ امـروزی و نیروهـای متصـل به 
تعریف عملکرد خسـارت  های آینـده می پردازند. 
تغییـر، اجتناب ناپذیـر اسـت و شـرکت هایی کـه 
تأخیـر داشـته باشـند، ممکـن اسـت ایـن کار را با 
بـه مخاطـره انداختن خودشـان در بازارهـای فوق 

رقابتـی و در حـال تغییـر امـروز انجـام دهنـد.

7
 موضوع و گرایش 

به هم پیوسته 

ه تأمین 
زنجیر نیروی کار آینده 
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قابلی

ی
یات
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1 مترجم: دکتر حسن عبدی2

کارشناس وابسته پژوهشکده بیمه

هـر  سـرمایه های  مهم تریـن  از  یکـی 
بهداشـت  و  ایمنـی  بیمـه،  شـرکت 
اثربخش تریـن  انسـانی اسـت و  نیـروی 
دارایـی بـرای ابقـای بازدهـی در هـر 
شـرکت بیمه، نیروی انسـانی آن اسـت. 
شـرکت های مواجـه بـا ریسـک نیـروی 
انسانی، در صورت از دست دادن پرسنل 

تاریـخ  Insurance Thought Leadership؛  منبـع:   .1

وبسـایت: ؛   2۰21 نوامبـر  انتشـار: 
https//:www.insurancethoughtleadership.com/
how-to-reduce-risks-for-mobile-workforces

2.  دکتـری حرفه ای کسـب و کار گرایش بیمه؛  کارشـناس عالی 
اتکایـی و امـور بین الملل شـرکت بیمه ملت

خـود، برتری هـای خود را نیز از دسـت 
افزایـش  اثـرات  واقـع،  در  می دهنـد. 
ایـن ریسـک ها هـم بـه منابـع انسـانی و 
هـم بـه سـازمان لطمـه می زنـد. عـدم 
می توانـد  کارکنـان  ریسـک  مدیریـت 
بـه ایجاد نارضایتـی و کاهـش بهره وری 
آن مجموعـه منجر شـود. در ایـن میان، 
نماینـدگان فـروش بیمـه کـه مـدام در 
مشـتری  دنبـال  بـه  و  جابجایـی  حـال 
هسـتند، از ارکان اصلـی یـک شـرکت 
بیمـه بـوده و با توجه به شـرایط محیطی 
در معـرض خطـر محیـط پیرامـون خود 
هسـتند. امـروزه، با پیشـرفت فـن آوری، 
عـالوه بر گوشـی هـای تلفن هوشـمند، 

دسـتگاه های پوشـیدنی هوشـمند هم به 
کمک انسـان آمـده که مجهز به سیسـتم 
حرکتـی  حس گـر  و  مکانـی  موقعیـت 
بـوده و می توانـد حرکـت عمـودی و 
افقـی کاربـر را تشـخیص و درخواسـت 

نماید.  کمـک 

یـا  همـراه  تلفـن  گوشـی  از  مناسـب  تر  راه حـل 
هوشـمند در مواقـع اضطـراری وجـود دارد و آن 
زمانـی اسـت کـه مـی تـوان پـس از سـقوط بـا 
فشـردن یـک دکمـه، درخواسـت کمـک کـرد.
خسـارت  ارزیابـان  و  بیمـه  نماینـدگان  اغلـب، 
و  نیازهـا  بـه  پاسـخ  بـرای  خـود  میـزکار  از 
درخواسـت های مشـتریان خود دور هسـتند. پس 

1چگونه ریسک های مرتبط با نیروی کار سیار را کاهش دهیم 

در حالـی کـه ارزیابی خسـارت، کارکرد ضروری یک شـرکت بیمه محسـوب می شـود، 
اما بـرای ایمنی کارکنـان خطراتی ایجـاد می کند

بینش های تازه 
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از بالیـای طبیعـی یا خسـارت به اموال شـخصی، 
اولیـن  از  امـوال،  بیمه هـای  خسـارت  ارزیابـان 
کسـانی هسـتند کـه در صحنـه حضـور دارنـد. 
باثبـات  و  ایـده آل  خیلـی  غالبـاً  زمیـن،  شـرایط 
و  سـیالب ها  آسـیب دیده،  سـازه های  نیسـت. 
شـرایط جـوی نامناسـب همگـی ایمنـی ارزیابان 
کمـک  خسـارت  ثبـت  در  مشـتریان  بـه  کـه 

می  کنـد.  تهدیـد  را  می کننـد، 
کارکـرد  خسـارت،  ارزیابـی  کـه  حالـی  در 
محسـوب  بیمـه  شـرکت  یـک  ضـروری 
خطراتـی  کارکنـان  ایمنـی  بـرای  امـا  می شـود، 
بـا آمـوزش  بیمـه  ایجـاد می کنـد. شـرکت  های 
و برنامه ریـزی بـرای ایـن موقعیت هـا، رویه هـا و 
دسـتورالعمل های عملیاتـی اسـتاندارد برای حفظ 
ایمنـی کارکنـان تهیـه کرده انـد. امـا همه گیـری 
]کرونـا[ باعـث افزایش دورکاری کارکنان شـده 

و در حالـی کـه در ابتـدا، ایـن موضـوع بـه عنوان 
یک ضـرورت کوتاه مـدت تلقی می شـد، اکنون 
در بسـیاری از مـوارد بـه یک تغییـر دائمی تبدیل 

شـده اسـت.
محیـط  یـا  کار  دفتـر  در  کارکنـان  کـه  زمانـی 
تحـت کنتـرل، مشـغول بـه کار نباشـند، مدیریِت 
ریسـک هایی کـه کارکنـان همیشـه در معـرض 
بـرای شـرکت ها دشـوارتر خواهـد  آن هسـتند، 
بـود. عـالوه بـر آن، شناسـایی این کـه چـه زمانی 
یـک کارمنـد بـه کمک اضطـراری نیـاز دارد، به 
سـازمان ها  می شـود.  سـخت  تر  فراینـده ای  طـور 
بـا کارکنانـی کـه خـارج از محیـط   کاری سـنتی 
دسـتورالعمل  های  بایـد  می کننـد،  فعالیـت 
مختلفـی  فن آوری  هـای  در  و  تهیـه  را  ایمنـی 
کـه ایمنـی نیـروی کار سـیار را حفـظ می کنـد، 

کننـد. سـرمایه گذاری 

بـا  رابطـه  در  مناسـب  آمـوزش  کـه  حالـی  در 
رویه هـای ایمنـی کار، امر مهمی اسـت، امـا ارائه 
ابزارهـای مناسـب بـرای درخواسـت و دریافـت 
حیاتـی  امـری  ضـروری،  مواقـع  در  کمـک 
محسـوب می شـود. براسـاس پژوهش هـای مرکز 
تحقیقـات پیو1، تقریبـاً 95 درصـد از امریکایی ها 
صاحـب یکـی از انـواع گوشـی  های تلفـن همراه 
و بیـش از یـک سـوم، دارای گوشـی هوشـمند 
هسـتند. گرچـه ایـن دسـتگاه ها امکانات بسـیاری 
را بـرای کاربـران خـود فراهـم می کننـد، امـا در 
شـرایط اضطراری بسـیار محدود هسـتند، به  ویژه 
در محیط هایـی کـه آنتـن دهـی ضعیـف بـوده یا 
موقعیتـی که تـوان کاربر برای دسترسـی و کار با 

دسـتگاه را محـدود می کننـد.
بـرای مثـال، گوشـی تلفـن همـراه، قـادر نیسـت 
تشـخیص دهـد کـه آیـا صاحبـش، لیز خـورده و 
1. Pew Research Center

زمانـی کـه کارکنـان در دفتـر کار یـا محیـط تحـت کنتـرل، مشـغول بـه کار نباشـند، 
مدیریـِت ریسـک هایی که کارکنـان همیشـه در معرض آن هسـتند، برای شـرکت ها 

دشـوارتر خواهـد بود
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بـر روی زمیـن افتـاده، زیـر آوار محبوس شـده یا 
یکـی از هـزاران مـوارد اضطـراری کـه در محـل 
کاربـر  همچنـان،  بنابرایـن،  می دهـد.  رخ  کار 
بایـد هوشـیار بـوده و در محـدوده گوشـی تلفـن 
همـراه باشـد تـا بتوانـد از طریـق آن، درخواسـت 
کمـک کنـد. گوشـی تلفـن همـراه، در مواقعـی 
کـه کارمنـد سـیار اسـت، بـرای ردیابـی و کنترل 
ایمنـی و بهداشـت کارکنـان، قابـل اعتمادتریـن 
نمی شـود.  محسـوب  گزینـه،  پرکاربردتریـن  و 
عـالوه بـر آن، در صـورت برخورد کارمند سـیار 
و تنهـا، بـا یـک شـخص ثالـث متخاصـم، تلفـن 
همـراه، اولیـن چیـزی اسـت کـه معمـوال بـرای 
جلوگیـری از درخواسـت کمـک، از فـرد گرفته 

می   شـود.
در مواقـع اضطراری، راه حل مناسـب  تری نسـبت 
بـه گوشـی های تلفـن همراه یا گوشـی هوشـمند 

وجـود دارد. در ایـن شـرایط، گزینـه مطلـوب، 
پوشـیدنی  )ماننـد،  راحت پـوش  دسـتگاه های 
هـا1( هسـتند کـه بـه طـور خـودکار تغییـرات ]در 
وضعیـت و حـاالت کاربـر[ را گـزارش داده و 
یـک وضعیـت اضطـراری را نشـان می دهنـد، یـا 
دسـتگاه هایی وجـود دارد کـه یـک کارمنـد بـه 
راحتـی می توانـد بـدون نیـاز به صحبت کـردن یا 
حرکـت زیـاد، از آن، بـرای درخواسـت کمـک 

کند. اسـتفاده 
امـروزه، محصوالتی مانند کاله ایمنی هوشـمند، 
جلیقـه ایمنـی هوشـمند، عینک هوشـمند و حتی 
کـه  دارد  وجـود  الکترونیـک  هـای  برچسـب 
می توانـد همه چیز را از محـل کار کارمند گرفته 
تـا دمـای بـدن و موقعیت مکانـی وی را نظارت و 
کنتـرل کند. این دسـتگاه ها نیاز کارمنـد به اعالم 

1. مانند ساعت های مچی هوشمند ]مترجم[

وضعیـت اضطـراری را حـذف می کند، امـا مانند 
تلفـن همـراه، محدودیت هـای خـود را دارد.

بـه عنـوان مثال، ایـن دسـتگاه  ها علی رغـم این که 
می تواننـد اطالعـات خـاص از یـک وضعیـت را 
بـه مدیـر یـا مدیریـت منابـع انسـانی انتقـال دهند، 
پاسـخ دهنده  و  کارمنـد  بیـن  مسـتقیمی  ارتبـاط 
ایجـاد نمی کنـد و در وضعیتی که بـرای کارمند، 
ارتبـاط کالمـی در مواقـع ضـروری میسـر باشـد، 
همچنـان، نیـاز بـه برقراری تمـاس با تلفـن وجود 

دارد.
سـیار  شـخصی  اضطـراری  پاسـخگویی  سـامانه 
شـبیه  کـه  اسـت  بهتـری  گزینـه   2)mPERS(
افـراد  توسـط  بـه دسـتگاه هایی کـه در گذشـته 
یعنـی  می کنـد  عمـل  می شـد،  اسـتفاده  مسـن 
پـس از افتـادن بـا فشـردن یـک دکمـه، از مرکـز 

2. Mobile Personal Emergency Response System 

گوشـی تلفـن همـراه، قادر نیسـت تشـخیص دهد که آیـا صاحبـش، لیز خـورده و بر 
روی زمیـن افتـاده، زیر آوار محبوس شـده یـا یکی از هـزاران موارد اضطـراری که در 

محـل کار رخ می دهد

بینش های تازه 
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پشـتیبانی درخواسـت کمـک می شـود. ایـن نوع 
فن آوری هـا، بـا توجـه به اینکـه نیازی به دسـتگاه 
و  نداشـته  تمـاس  برقـراری  بـرای  ایسـتگاه  پایه1 
بنابرایـن، محدودیـت جغرافیایـی بـرای کارکـرد 

واقـع شـده اند. مفید  تـر  نـدارد،  آن وجـود 
ماننـد سـایر دسـتگاه های پوشـیدنی، دسـتگاه های 
سـیار،  شـخصی  اضطـراری  پاسـخگویی  سـامانه 
کوچـک و سـبک هسـتند. ایـن دسـتگاه ها مجهز 
بـه عملکـرد اعـالم هشـدار سـقوط از ارتفـاع بـا 
هسـتند.  مکانـی  موقعیـت  فـن آوری  بروزتریـن 
دسـتگاه پوشـیدنی بـا ایـن نـوع عملکـرد، قـادر به 
تشـخیص حرکـت افقـی و عمـودی اسـت . امـا 
ایـن دسـتگاه ها، ایمنـی را یـک گام فراتـر بـرده 
و هنـگام سـقوط از ارتفـاع در محـل کار، تنهـا بـه 
گزارش دهـی از طریـق ارسـال پیامـک یـا روشـن 
شـدن عالمـت قرمز در سیسـتم نرم افزاری، بسـنده 

1.  دستگاه گیرنده مرکزی یا سانترال]مترجم[

نمی کنند. همچنین، دسـتگاه سیسـتم پاسـخگویی 
بـه  نیـاز کارمنـد  اضطـراری شـخصی، می توانـد 
برقـراری تمـاس بـرای کمـک را برطـرف کنـد. 
بـه طـور  می تواننـد  ایـن دسـتگاه ها،  در عـوض، 
خـودکار عمـل کنند و ایسـتگاه های مرکـزی قادر 
خواهنـد بـود تـا بـا اسـتفاده از فـن آوری فضـای 
ابـری2، فـوراً بـه درخواسـت کمک، پاسـخ دهند.

یکی دیگر از مزایای دسـتگاه سـامانه پاسخگویی 
تلفـن  گوشـی  بـه  نسـبت  شـخصی  اضطـراری 
همـراه، عمـر طوالنی باتـری آن اسـت. برخالف 
بایـد چندیـن بـار در روز  تلفن  هایـی کـه گاهـاً 
پاسـخگویی  شـارژ شـوند، دسـتگاه های سـامانه 
اضطراری شـخصی سـیار عملکرد ها ]و امکانات[ 
کمتـری داشـته و نیـازی بـه کارکـرد کامـل طـی 
تـا  می تـوان  را  دسـتگاه ها  ایـن  ندارنـد.  را  روز 
فشـار  دسـتگاه  روی   SOS دکمـه  کـه  زمانـی 

2. Cloud-based technologies[مترجم]

داده نشـده، خامـوش نگـه داشـت یـا در حالـت 
خـواب زمسـتانی3 قـرار داد. پـس از انجـام ایـن 
عمل ]فشـردن دکمـه SOS[، اطالعات موقعیت 
مکانـی، می توانـد به یـک مقصد اعـالن مرکزی 
ارسـال و یـک تمـاس اضطـراری برقـرار کنـد. با 
این کار، دسـتگاه  سیسـتم پاسـخگویی اضطراری 
شـخصی سـیار بـا یک بار شـارژ می توانـد بین دو 
تـا 3۰ روز، بسـته بـه تنظیمـات و نحوه اسـتفاده از 

دسـتگاه، کار کنـد.
این کـه بـرای یـک شـرکت به خصـوص، کـدام 
واقـع  کاربـردی  و  مفیـد  پوشـیدنی،  دسـتگاه 
شـود، مهـم نیسـت. مهم تریـن موضوع آن اسـت 
کـه صاحبـان و مدیـران کسـب و کارهـا، از ایـن 
فن آوری هـای جدیـد بـرای حفـظ جان انسـان ها 
و بـاال بـردن ایمنـی و بهداشـت کارکنـان سـیار، 

ببرند.   بهـره 

3. Hibernation 

امـروزه، محصوالتـی ماننـد کاله ایمنـی هوشـمند، جلیقـه ایمنـی هوشـمند، عینـک 
هوشـمند و حتـی برچسـب هـای الکترونیک وجـود دارد کـه می توانـد همه چیـز را از 
محـل کار کارمنـد گرفته تـا دمای بـدن و موقعیت مکانـی وی را نظـارت و کنترل کند
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  مترجم: شهرزاد بهاروند 2
1

  کارشناس وابسته پژوهشکده بیمه

بـرای برقـراری ارتبـاط بهتـر بـا خریـداران بیمـه 
آنهـا  نباشـید.  مـردد  بیمه گـذاران،  به عنـوان 
بی صبرانـه منتظـر شـما هسـتند، امـا بـه شـیوه ای 
درسـت. همه چیـز بـه خلـق یـک راهکار توسـعه 
بسـتگی  آن  صحیـح  اجـرای  و  خدمات رسـانی  
بیـش  اتومبیـل  بیمـه ی  مشـتریان  امـروزه،  دارد. 
از هـر زمـان دیگـری اقـدام بـه خریـد می کننـد 
و ایـن مسـئله عجیبـی نیسـت. ترکیـب دسترسـی 
آسـان بـه فهرسـت  نـرخ آنالیـن در یـک محیـط 
1. منبـع:  Insurance Thought Leadership؛ تاریـخ انتشـار: 

اکتبـر 2۰2۰ ؛ وبسـایت:
https://live-i-t-l.pantheonsite.io/how-to-en-
gage-better-on-auto-insurance/
2.  کارشناسـی ارشـد، مدیریت بازرگانی- گرایش بیمه؛ معاون شعبه 

ایثار، شـرکت بیمه دی

رقابتـی و نیـز، مخاطبیـن آگاه بـه شـرایط رقابت، 
بـه یـک بـرگ طالیـی خریـد حتـی در  منجـر 
بیـن بیمه گـذاران وفـادار می شـود. شـرکت های 
بیمـه به عنـوان بیمه گـران نیازمنـد حفظ مشـتریان 
ارزنـده هسـتند، ولـی ممکـن اسـت از ایـن کـه 
پیام هـای ارتباطـی آنهـا بـه خوبـی دریافت نشـده 
باشـد، دچـار نگرانـی شـوند. بنابرایـن، نهراسـید. 
اگـر از راهکار توسـعه خدمات مناسـب اسـتفاده 
کنیـد، بیمه گزاران شـما، مشـتاقانه می خواهند که 

بـا شـما در ارتبـاط باشـند.
راهکار توسعه خدمات شما کدام است؟

آیـا راهـکار شـما حـول محـور دوره ی تمدیـد 
بیمه نامـه می چرخـد؟ آیـا شـما بـه جـای این کـه 
بیمه گـزاران  بـا  به صـورت حضـوری  و  شـخصاً 
پیامـک  آنـان  بـرای  باشـید،  داشـته  ارتبـاط 

تمدیـد ارسـال می کنیـد؟ آیـا نگـران آن هسـتید 
نحـوه ی  از  تمدیـد،  زمـان  از  خـارج  در  کـه 

کـرد؟  نخواهنـد  اسـتقبال  اطالع رسـانی تان 
اگـر پاسـخ بـه هریـک از ایـن سـواالت مثبـت 
اسـت، شـما تنهـا نیسـتید. همان طور کـه می دانید 
بسـیاری از بیمه گـران چنـدان تمایلی بـه برقراری 
مهلـت  از  خـارج  در  بیمه گـذاران  بـا  ارتبـاط 
تمدیـد بیمه نامـه ندارنـد، چرا کـه بیـم آن دارند، 

بیمه گـزاران ، آنهـا را از سـر خـود بـاز کننـد.
بـا ایـن حـال، اگـر از برقـراری ارتبـاط، خـارج 
از دوره تمدیـد اجتنـاب نماییـد، فرصـت مهمـی 
مشـتریان،  رضایتمنـدی  سـطح  بهبـود  بـرای  را 
حفـظ  بـرای  موفـق  برنامه هـای  سـودآوری، 
فـروش  افزایـش  طریـق  از  ارزنـده  مشـتریان 
)بیش فروشـی3 بیمـه بـه مشـتریان فعلـی و  فروش 
3. Upsell 

1چگونه خریداران بیمه اتومبیل را جذب کنیم

بسیاری از بیمه گران چندان تمایلی به برقراری ارتباط با بیمه گذاران در خارج از مهلت 
تمدید بیمه نامه ندارند، چرا که بیم آن دارند، بیمه گزاران ، آنها را از سر خود باز کنند

بینش های تازه 
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بیمـه ای  فـروش محصـوالت  یـا همـان  متقابـل1 
مرتبـط و مکمـل( را از دسـت می دهیـد. حتمـا، 
می پرسـید چـرا؟ زیـرا، چـه بـاور داشـته باشـید یا 
نـه، بیمه گـذاران شـما ،همـواره مشـتاقانه منتظـر 
شـما هسـتند و ایـن مسـأله می توانـد بـر وفـاداری 

بگـذارد. تأثیـر  بیمه گـذاران 
مشتریان به ما چه می گویند؟ 

محصـوالت  ارائه کننـده  شـرکت  اخیـر  مطالعـه 
خریـداران  روی  کـه  لکسس نکسـس2  ریسـک 
بیمـه ی اتومبیل انجام شـده، بیـش از 2۰۰۰ نفر از 
مشـتریان بیمه اتومبیـل در ایاالت متحـده آمریکا 
که سـال گذشـته اقدام بـه خرید نمودنـد را مورد 
ارزیابـی قـرار داد. ایـن بررسـی نشـان می دهـد، 
علی رغـم تمایـل مشـتریان بـه برقـراری ارتبـاط 
بـا بیمه گـر، نـه صرفـا از جنـس اخطـار تمدیـد 
شـرکت های  مسـتقیم،  ارتبـاط  بلکـه  بیمه نامـه 
بیمـه، تماسـی بـا آنهـا نداشـته اند. گذشـته از همه 
اینهـا، چـه کسـی می خواهد بـا او مثـل یک عدد 

آمـاری رفتـار شـود، نـه یک انسـان؟
از میـان تمامـی گروه هـای سـنی، 74 درصـد و 

1. Cross sell
2. LexisNexis® Risk Solutions

یـا بیشـتر پاسـخ دهندگان و بیمه گـذاران ترجیـح 
از  بیمه نامـه،  تمدیـد  مـدت  می دهنـد، در طـول 
طـرف بیمه گـر شـخصاً بـا آنهـا تمـاس حاصـل 
شـود. اندکـی بیـش از نیمـی از آنهـا نیـز در طول 
مـدت بیمه نامه در دسـترس هسـتند. تقریبـاً، یک 
سـوم از بیمه شـدگان نیـز تمایـل دارنـد، هنـگام 
تمدیـد و یـا در طـول مـدت بیمـه، شـرکت بیمـه 
بـا آنهـا در تمـاس باشـد و کمتـر از 14 درصد نیز 

تنهـا بـه یـک اخطـار تمدیـد رضایـت دارند.
ارتبـاط  قطـع  شـاهد  نظرسـنجی،  ادامـه  در 
اکثـر  زمانی کـه  هسـتیم.  بیمه گـذار  و  بیمه گـر 
بیمه گـزاران مشـتاق ارتبـاط بـا بیمه گران هسـتند، 
حتـی بسـیاری از آنـان در طـول مـدت بیمه نامـه 
و  شـخصی  ارتبـاط  از  تمدیـد،  زمـان  جملـه  از 
مسـتقیم اسـتقبال می کننـد، حـال آنکـه تنهـا 46 
کـه  گـزارش کردنـد  پاسـخ دهندگان  درصـداز 
بیمه گـران در طـول مـدت بیمه نامه با آنهـا ارتباط 
حضوری داشـته اند. در حقیقت، بیـش از نیمی از 
پاسـخ دهندگانی کـه بیمه نامه خریـداری نمودند، 
اظهار داشـتند عدم تماس از سـوی شـرکت بیمه،  
تاثیـر  بیمه گـر  تغییـر  بـرای  آنهـا  تصمیـم  روی 

گذاشـته اسـت. 
چه کسی باید گفتگو را آغاز کند؟

درحالی که مطالعه ی انجام شـده توسـط شـرکت 
لکسس نکسـس، پـرده از ایـن راز می گشـاید که 
برقـراری  از  بیمه گـذاران  کـه  نیسـت  این گونـه 
تمـاس بـا شـرکت بیمـه اجتنـاب می کننـد بلکـه 
بیمه گـذاران، واقعـا می خواهنـد بـا بیمه گـران در 
ارتبـاط باشـند، امـا ذکـر چنـد هشـدار ضـروری 
آن  بـه  بایـد  کـه  عبارت هایـی  از  یکـی  اسـت. 
توجـه کـرد ایـن اسـت : »مـن بـا بیمه گـر خـود 
تمـاس نمی گیـرم، بیمه گـر بایـد بـا مـن تمـاس 
بگیـرد.« در حقیقـت، تحقیقـات نشـان می دهـد 
کـه تقریبـا نیمـی از بیمه گـذاران قبـل از ایـن کـه 
سـراغ یـک بیمه گـر جدیـد برونـد تمایلـی برای 
تمـاس با بیمه گر فعلی شـان ندارنـد. 1۸ درصد از 
مشـتریانی که بـه سـراغ بیمه گر دیگـری رفته اند، 
معتقدنـد کـه ایـن وظیفـه ی بیمه گـر بـوده اسـت 

کـه بـا آنهـا تمـاس بگیـرد نـه وظیفـه ی آنها. 
از  درصـد   19 نیسـت.  ایـن  ماجـرا،  همـه ی  امـا 
خـود  بیمه گـر  تغییـر  از  قبـل  کـه  بیمه گذارانـی 
بـا او تمـاس نداشـته اند، بـر ایـن بـاور هسـتند کـه 

بررسـی نشـان می دهـد، علیرغـم تمایـل مشـتریان بـه برقـراری ارتبـاط بـا بیمه گر، 
نـه صرفـا از جنـس اخطار تمدیـد بیمه نامـه بلکـه ارتباط مسـتقیم، شـرکت های بیمه، 

تماسـی بـا آنها نداشـته اند
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تمـاس داشـتن یـا نداشـتن هیـچ تفاوتـی ایجـاد 
نمی کنـد. بـه عبارت دیگـر، آنها اطمینان داشـتند 
پاسـخی  آنهـا  نیازهـای  بـه  بیمـه  شـرکت  کـه 
نخواهـد داد. تقریبـاً، نیمی از مشـتریانی که خرید 
می کننـد، متاثـر از عـدم ارتبـاط بیمه گـر فعلـی، 
اقـدام بـه تغییـر آن می نماینـد. ایـن پیـام شـفاف 
اسـت. با بیمه گـزاران خود در ارتباط باشـید. زیرا 
آنهـا بی صبرانه مشـتاق شـنیدن نظر شـما هسـتند. 
با پیشـبرد راهکار توسـعه خدمات و دسترسـی به 
بیمه گزاران و گشـودن باب گفتگوهـای معنادار، 
می توانیـد بـه تقویـت و حفظ رابطـه کمک کنید 
و روابـط ارزشـمند و مانـدگاری را خلـق نمایید.
بـا بیمـه گـذاران خـود تعامـل داشـته باشـید...اما 

طبـق شـرایط آنهـا 
کـه  اسـت  خوبـی  بسـیار  خبـر  ایـن  گرچـه 
بـا  بیمه گـذاران شـما خواسـتار ارتبـاط بیشـتری 
بیمه گـران خـود هسـتند، ارتباطـی فراتـر از اعالم 
تمدیـد بیمه نامـه، امـا این چراغ سـبزی برای شـما 
نخواهـد بـود کـه آنهـا را بـا تماس هـا و مطالـب 
نامربـوط و غیرضـروری خسـته کنیـد. مشـتریان 
شـما می خواهنـد بـا شـما در تعامـل باشـند، ولـی 
آنهـا خواهـان یـک ارتبـاط معنـا دار و در زمـان 

مناسـب هسـتند.
 نـود درصـد بیمه گـذاران ترجیـح می دهنـد کـه 
از طریـق ایمیـل با شـما در ارتباط باشـند و تقریباً 
55 درصـد از نسـل بیبی بومرهـا1  خواهـان تماس 
تلفنـی هسـتند. همچنیـن، 43 درصـد از مشـتریان 
نسـل هـزاره2 نیـز با ارتبـاط از طریـق نرم افزارهای 

موبایلـی مشـکلی ندارند.
اگـر بر حسـب اتفـاق متوجه شـدید بیمه گـذاران 
چـه زمانـی، فعاالنه بیـش از هر زمـان دیگری در 
حـال خریـد هسـتند، خـوب اسـت بدانیـد بخش 
اعظمـی از آنـان دوسـت دارنـد، ظـرف یـک تـا 
پنـج روز پـس از دریافـت فهرسـت قیمت هـای 
سـایر رقبـا، بـا آنهـا تمـاس گرفتـه شـود. بـا ایـن 
قـرار  آزار  مـورد  خواهنـد  نمـی  آنهـا  وجـود، 
گیرنـد. یـک تمـاس پـس از دریافـت فهرسـت 
قیمت هـا و نـرخ بیمه هـا برای بیشـتر بیمه گـذاران 

اسـت. کافی 
برقـراری  بـه  تمایلـی  کـه  شـرکت هایی  بـرای   
ارتبـاط بـا بیمه گـذاران خـارج از مـدت تمدیـد 
Baby boomer  .1:  نسـلی کـه بیـن 194۰ تـا 1959 متولد شـده اند و 
در فضـای بعـد از جنـگ جهانـی دوم، رفـاه و رونـق اقتصـادی در 

جهـان را تجربـه کردند.
Millenial  .2 : نســلی کــه بیــن ســال های 19۸۰ تــا 199۰ 

ــدند. ــد ش متول

بیمه نامـه ندارنـد )و بـه نظـر می رسـد، در حـال 
وجـود  شـرکت ها  ایـن  زیـادی  تعـداد  حاضـر، 
دارنـد( پیـام  مـا ایـن اسـت : »این گونـه نباشـید«. 
اولویت هـای  ابتـدا  کـه  کنیـد  حاصـل  اطمینـان 
مخاطبیـن جامعـه هدف  را بـه خوبی شـناخته اید، 
و  تماس هـا  اولویت هـا،  آن  بـا  متناسـب  سـپس 
کنیـد.  تنظیـم  را  ارتباط تـان  برقـراری  نحـوه ی 
هنگامـی کـه بـا آنهـا تمـاس می گیرید، پاسـخ به 
ایـن پرسـش کـه بیمه گـزاران شـما می خواهنـد 
دربـاره ی چـه مسـائلی صحبـت کننـد، بیـش از 
آنـی اسـت کـه شـما تصـور می کنیـد. از ارائـه 
پوشـش های اضافـی گرفتـه تا بسـته بیمـه ای ویژه 
و بازخوردهایـی کـه می توانـد بـه شـما در بهبـود 
کسـب وکارتان کمـک کنـد، بیمه گـذاران شـما 
همـواره آمـاده و مایـل بـه گفتگوهـای بااهمیـت 
و ژرف بـا شـما هسـتند. ایـن مکالمـات عمیـق 
رضایتمنـدی  سـطح  بهبـود  بـه  منجـر  می توانـد 
بـرای  موفـق  برنامه هـای  سـودآوری،  مشـتریان، 
حفـظ مشـتریان ارزنـده از طریـق افزایـش فروش 
)بیش فروشـی بیمـه بـه مشـتریان فعلـی و فـروش 
بیمـه ای  محصـوالت  فـروش  همـان  یـا  متقابـل 

مرتبـط و مکمـل( شـود.

تحقیقـات نشـان می دهـد کـه تقریبـا نیمـی از بیمه گـذاران قبـل از این که سـراغ یک 
بیمه گـر جدیـد برونـد تمایلـی بـرای تماس بـا بیمه گـر فعلی شـان ندارند

بینش های تازه 
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 1مترجم: سعیده رجائی هرندی2
 کارشناس وابسته پژوهشکده بیمه

کـه  نیسـت  تعجـب  جـای 
 3  )SaaS( نرم  افزاربه عنوان سـرویس 
بـه یـک ابـزار ضـروری در شـکل دهی 
بـه و تحـول در صنایـع مختلـف تبدیل 
شـده اسـت. امـروزه، کسـب وکارها در 
صنعـت بیمـه، در حـال مجـازی شـدن 

1. منبع:  استارتاپ تاکی؛ تاریخ انتشار: اکتبر 2۰21 ؛ وبسایت:
https//:startuptalky.com/saas-for-insurance-
companies#/SaaS%E_99%80%2Contribution_
To_The_Changing_Insurance_Industry
2.  کارشناسـی ارشـد، مدیریـت فنـاوری اطالعـات )سیسـتم های 

اطالعاتـی پیشـرفته(، دانشـگاه الزهـرا )س(
از  Software-as-a-Service یکــی  یــا   SaaS  .3
ــرور اســت.  ــتقرار روی وب س ــا اس ــزار ب ــه  نرم اف ــای ارائ راهکاره
ــزار روی  ــه نصــب نرم اف ــاز ب ــر نی ــه ایــن شــکل کــه دیگــر کارب ب
سیســتم شــخصی  خــود نــدارد و تنهــا بــا دسترســی بــه اینترنــت و 
ــد از آن بهــره گیــرد. مــدل هزینــه ای  یــک مرورگــر وب می توان
ــت. ــتراک اس ــق اش ــت ح ــکل پرداخ ــب به ش ــا اغل ــن برنامه ه ای

هسـتند. زیرا، مجازی سـازی، خدمات را 
کارآمـد، دقیق و آسـان تر کرده اسـت.
نرم  افزاربه عنوان سـرویس  روزهـا،  ایـن 
ایـن  آیـا  اسـت.  شـده  متـداول 
پیچیـده  مشـکالت  رفـع  بـه  ابزارهـا 
چگونـه  می کننـد؟  کمـک  مـردم 
مثابـه ی  بـه  نرم  افزاربه عنوان سـرویس 
الگویـی بـرای صـدور مجـوز و تحویل 
بیمـه  صنعـت  بـه  می توانـد  نرم افـزار 
کـه  عملکردهایـی  می کنـد؟  کمـک 
صنعـت  بـه  نرم  افزاربه عنوان سـرویس 
بیمـه ارائـه کـرده، قابـل توجـه بـوده 
نرم  افزاربه عنوان سـرویس   زیـرا   اسـت. 
به توسـعه راه  حل  هـا و محصوالت کمک 
می کنـد و همچنیـن محیـط مرتبط تـر با 

می   نمایـد. تضمیـن  را  مشـتریان 

SaaS شکل اختصاری نرم  افزاربه عنوان سرویس 
)Software as a Service( اسـت و به عنوان 
»نرم  افـزار برحسـب تقاضا«4 نیز شـناخته می  شـود. 
چنـد  همـراه  بـه  نرم افزاربه عنوان سـرویس 
 ،PaaS ،IaaS نرم افـزار مشـابه دیگـر از جملـه
iP-  ،DCaaS  ،MBaaS  ،MaaS  ،DaaS

aaS  و ITMaaS بخشـی از محاسـبات ابـری 
محسـوب می شـوند.

شـرکت های  کـه  بـود   195۰ دهـه  اواخـر  در 
ارائه دهنـدگان  سـایر  و  آی بـی ام5  ماننـد  پیشـرو 
عنـوان  بـه  نرم  افزاربه عنوان سـرویس  از  رایانـه 
»اشـتراک گذاری زمانی«6 یا »محاسـبات ابـزاری«7 
یـاد کردنـد. ایـن خدمـات در آن مقطـع زمانـی 
مـورد نیـاز بانک ها بود تـا آن ها بتواننـد از خدمات 

4. On-demand software
5. IBM
6. Time-sharing 
7. Utility computing 

1چگونه خدمات نرم افزاربه عنوان سرویس )SaaS(، صنعت بیمه را متحول می   کند؟

نـه تنهـا صنعت بیمـه، بلکه هـر صنعت دیگـری در جهـان از فناوری های نوظهـور مانند 
هـوش مصنوعـی ، یادگیـری ماشـینی  و سـایر ابزارهـای نرم افـزاری بهـره می بـرد، تا 

تجربه مشـتری و عملیات کسـب وکار بهبـود یابد
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داده  پایـگاه  ذخیره سـازی  و  محاسـباتی  قـدرت 
اسـتفاده کننـد.

در  به عنـوان  سـرویس  نرم افـزار  سـهم 
صنعـت بیمـه در حـال تغییـر

نـه تنهـا صنعـت بیمـه، بلکـه هـر صنعـت دیگری 
در جهـان از فناوری هـای نوظهـور ماننـد هـوش 
مصنوعـی1، یادگیـری ماشـینی2 و سـایر ابزارهای 
و  مشـتری  تجربـه  تـا  می بـرد،  بهـره  نرم افـزاری 

عملیـات کسـب وکار بهبـود یابـد.
صنایعـی مانند صنعـت  اینشـورتک3 از ابزارهایی 
مانند نرم  افزاربه عنوان سـرویس اسـتفاده می کنند. 
صنعـت اینشـورتک بزرگ اسـت و به طـور ویژه 
در کشـورهای آسـیایی، بـازار بزرگـی دارد. هند 
دومیـن بـازار بزرگ اینشـورتک در منطقه آسـیا 

و اقیانوسـیه است.
بـا ایـن حـال، انتظـار مـی رود تعـداد آنهـا تا سـال 
1. Artificial intelligence 
2. Machine leaning 
Insurtech   .3 )اینشــورتک( کلمه ای ســاخته شــده از دو کلمه  
Insurance و Technology اســت کــه بــه معنــای اســتفاده از 
ــی و بهــره  وری از مــدل  ــاوری جهــت صرفه  جوی نوآوری  هــای فن

فعلــی صنعــت بیمــه اســت.

2۰3۰، از 1/7 درصـد بـه 2/3 درصـد رشـد یابـد. 
بیمـه  شـرکت های  بـه  نرم  افزاربه عنوان سـرویس 
کمـک می کنـد تا بـا ارائـه راه حلـی مؤثـر، روی 
کسـب وکار خـود تمرکـز کننـد. در نتیجـه، ایـن 
امـر، بـه یـک اسـتراتژی بـرای تمرکـز بـر رشـد 
بـه جـای تمرکـز بـر نگهـداری بخـش فنـاوری 

اطالعـات تبدیـل می شـود.
بـازار بیمـه همیشـه رقابتـی بـوده و خواهـد مانـد. 
کـه  شـرکت هایی  کـه  معناسـت  بـدان  ایـن 
می تواننـد پیشـنهادات و ویژگی هـای برجسـته ای 
تسـلط خواهنـد داشـت.  بـازار  بـر  ارائـه دهنـد، 
شـکاف بیـن بیمه گرهـا و بیمه گـذاران بایـد پـر 

شـود تـا خدمـات عالـی در بـازار رواج یابـد. 
ورود نرم  افزاربه عنوان سـرویس بـه صنعـت بیمـه 
بـه شـرکت ها کمـک کـرد تـا هزینه هـای خـود 
بتواننـد وضعیـت  را کاهـش دهنـد و کارکنـان 
بیمـه را بررسـی کنند. شـرکت ها توانسـتند بدون 
هیچ گونه مسـامحه ای در مورد امنیت، اسـتفاده از 

منابـع داخلـی را کاهـش دهند.

در کشـوری ماننـد هنـد کـه بیـش از ۸۰۰ میلیون 
حـال  در  مـردم  دارد،  وجـود  اینترنـت  کاربـر 
سـازگاری بـا مزایـای دیجیتـال ارائه شـده توسـط 
بیمـاری  وضعیـت  هسـتند.  بیمـه  شـرکت های 
ظهـور  اصلـی  دالیـل  از  دیگـر  یکـی  همه گیـر 
صنعـت  در  نرم  افزاربه عنوان سـرویس  خدمـات 

بیمـه بـوده اسـت.
چرا شـرکت های بیمـه بایـد از نرم افزار 

به عنوان  سـرویس بهره بـرداری کنند؟
خدمـات  از  اسـتفاده  مزایـای  طـرف  یـک  از 
از  و  دارد  وجـود  نرم  افزاربه عنوان سـرویس 
طـرف دیگـر، راه حل هـای بیمـه مبتنـی بـر ایـن 
نـوع خدمـات بایـد بـه درسـتی اجـرا شـوند. بـه 
منظـور هماهنگی بیشـتر بین ایـن دو، برنامه ریزی 

اسـت. الزم  مناسـب 
بایـد تالشـی از جانـب کارکنـان انجـام شـود تـا 
هـم تجربـه مشـتری بهبود یابـد و هم ایـن تجربه، 
مقـرون بـه صرفه باشـد. شـرکت ها باید بـه دالیل 
سـرویس  به عنـوان   نرم  افـزار  خدمـات  بـا  زیـر 

تـا  کـرد  کمـک  شـرکت ها  بـه  بیمـه  صنعـت  بـه  نرم  افزاربه عنوان سـرویس  ورود 
هزینه هـای خـود را کاهـش دهنـد و کارکنـان بتواننـد وضعیت بیمـه را بررسـی کنند

بینش های تازه 
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سـازگار شـوند:
ارتقاء خدمات مشتریان

گفتـه می شـود، ایـن مشـتریان هسـتند که کسـب  
مسـئله، صحـت  ایـن  و  می کننـد  اداره  را  وکار 
کسـب وکار،  یـک  بـرای  مشـتریان  زیـرا  دارد، 
پـول تولیـد می کننـد. رضایـت مشـتری نـه تنهـا 
در صنعـت بیمـه، بلکـه در هـر صنعـت دیگـری 

دارد. اهمیـت 
ارائـه  بـا  نرم  افزاربه عنوان سـرویس،  خدمـات 
راه حل هایـی آسـان بـه بهبـود خدمـات مشـتری 
پرداخـت  بـه  مربـوط  اطالعـات  ارائـه  بـا  و 
زمـان  در  صرفه جویـی  بـه  صورتحسـاب، 
ایـن  بـه  می کنـد.  شـایانی  کمـک  بیمه گـذاران 
ترتیـب، آنهـا نیـازی بـه طـرح سـواالتی ندارنـد 
کـه تنها زمـان را هـدر  دهـد و راه حل ارائه شـده، 

باشـد. بی فایـده 
هرچندوقت یک بـار، از سـوی شـرکت های بیمه، 
خدمـات نرم  افزاربه عنوان سـرویس، به روزرسـانی 
می شـود تا مشـتریان بتواننـد از قابلیت های بیشـتر 
آن بهره منـد شـوند. ایـن قابلیت هـای اضافـی بـه 

بهبـود تجربـه مشـتری کمـک می کند.
اطالعات ایمن است

بیمه گـذار همواره بـه دنبال روش هایـی مطمئن و 
ایمـن بـرای بیمـه خـود اسـت. بـه همیـن ترتیب، 
دلیـل  بـه  نرم  افزاربه عنوان سـرویس  خدمـات 
موثـری  راه حـل  می کنـد،  فراهـم  کـه  امنیتـی 
بـرای ایـن امـر اسـت. به روزرسـانی ها بـه امنیـت 
و  بیمه گـذار  بـه  مربـوط  اطالعـات  پیشـرفته تر 

می کننـد.  کمـک  پرداخـت،  جزئیـات 
بـار  نبودنـد  مجبـور  اگـر  بیمـه،  شـرکت های 
»امنیـت« را بـه دوش بکشـند، با آسـودگی خاطر 
بیشـتری عمـل می کردند. در این راسـتا، خدمات 
نرم  افزاربه عنوان سـرویس، الگـوی مناسـبی بـرای 
ایـن کار اسـت، به ویـژه زمانی که یک شـرکت، 

تعـداد زیـادی مشـتری دارد.
نتیجه گیری

سـناریوی فعلی جهان، افراد را به سـمت خدمات 
شـرکت های بیمه سـوق داده اسـت. شرکت های 
بیمـه بـه انـدازه کافـی از مشـتریان خـود حمایت 
می کننـد، بـه طـوری کـه هـر زمـان کـه شـرایط 

بزرگـی  کمـک  بیمـه  دارد،  وجـود  اضطـراری 
کرد. خواهـد 

بـه لطـف فناوری هایـی ماننـد خدمـات نرم  افـزار 
به عنـوان  سـرویس، تراکنش هـای پولـی، امن تـر 
نرم  افزاربه عنوان سـرویس  خدمـات  اسـت.  شـده 
و  مشـتریان  زمـان  در  صرفه جویـی  سـبب 
شـرکت های بیمـه شـده و شـکاف بیـن مشـتریان 

و شـرکت های بیمـه را پـر کـرده اسـت.
از  شـدن  خـارج  بـه  نیـاز  بـدون  مشـتریان 
ربات هـای  از  می تواننـد  خـود،  خانه هـای 
بگیرنـد. یـک ربـات گفتگـو  گفتگـو1 کمـک 
می تواند پاسـخ سـواالت شـما را بدهـد. خدمات 
راه حـل  یـک  هنـوز  نرم  افزاربه عنوان سـرویس، 
موثـر نـه تنهـا بـرای صنعـت بیمـه بلکـه بـرای هر 
بهره منـد  آن  از  می توانـد  کـه  دیگـری  صنعـت 

می باشـد. شـود، 

Chatbots  .1  یـا ربـات گفتگـو یـک نرم افـزار هـوش مصنوعـی 
اسـت کـه می توانـد از طریـق برنامه هـای پیام رسـان، وب سـایت ها، 
اپلیکیشـن های موبایلـی و یـا تلفـن، مکالمـه )چـت( بـا یـک کاربر را 
بـه زبـان طبیعی شبیه سـازی کند. چـت بات ها اغلب به عنـوان یکی از 
پیشـرفته ترین و کارآمدتریـن ابـزار، جهت تعامل بین انسـان و ماشـین 

محسـوب می شوند. 

بیمه گـذار همـواره بـه دنبـال روش هایـی مطمئـن و ایمـن بـرای بیمـه خـود اسـت. 
بـه همیـن ترتیـب، خدمـات نرم  افزاربه عنوان سـرویس بـه دلیـل امنیتـی کـه فراهم 

می کنـد، راه حـل موثـری بـرای ایـن امر اسـت
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دستگاه لیک بات: یک نشت یاب هوشمند آب 

یک معرفی تازه

یک معرفی تازه 
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1مترجم: تینا فرهادیان منفرد2

کارشناس وابسته پژوهشکده بیمه

معنـی  بـه  تنهـا  بیمـه  شـرکت  یـک  بـه  اعتمـاد 
اطمینـان از حمایـت و پوشـش خسـارت در زمان 
وقـوع حادثه نیسـت، بلکـه به این معنی اسـت که 
شـرکت بیمه در صورت امـکان در همان وهله ی 
اول از وقـوع حادثـه جلوگیری نماید. نشـت آب 
بیمـه  تهیـه ی  بـرای  دالیـل  رایج تریـن  از  یکـی 
منازل مسـکونی اسـت. هر روزه، هزاران مشـتری 
می داننـد کـه پیدا کـردن لکه های مرطـوب روی 
دیـوار یا سـقف به چه معنی اسـت و چـه اتفاقاتی 
در نتیجـه آن خواهـد افتاد. ایـن لکه های مرطوب 
عمدتـا ناشـی از نشـت آب اسـت کـه در نـگاه 
اول تقریبـا غیرقابـل تشـخیص می باشـد، امـا بـه 

1. منبـع:  مختلـف )منبـع اصلـی: شـرکت ارائه کننـده لیک بـات(؛ 
تاریـخ تهیـه: نوامبر 2۰21 ؛ وبسـایت:

https//:leakbot.io/
2.  کارشناسـی ارشـد، مهندسـی مالـی و مدیریت ریسـک، دانشـگاه 

تهـران؛ کارشـناس بیمـه اتکائـی، شـرکت بیمه اتکائـی تهران

مـرور زمـان منجر به یـک کار تعمیراتـی پیچیده 
می شـود. بـه بیـان دیگـر، آن هـا معموال شـروع به 
فرسـایش امـوال می کنند و پیش از این که کسـی 
متوجـه شـود، باعـث ایجـاد خسـارت می شـوند. 
نـوع  ایـن  انگلسـتان  و  متحـده  ایـاالت  در  تنهـا 
خسـارت ها، سـاالنه 16 میلیـارد دالر هزینـه برای 
بیمه گـران بـه همـراه دارد. ارائه کننـده محصـول 
لیک بـات3 کـه مقـر آن در لنـدن اسـت و هـدف 
انقالبـی خـود را کاهـش 6۰ درصـدی رقـم فوق 
از طریـق صرفه جویـی تقریبا 6 میلیـون دالری در 
ایـن کشـورها اعـالم کـرده، ایـن آمـار را تاییـد 

اسـت.  نموده 
کریـگ فاسـتر4، مدیر عامـل شـرکت ارائه کننده 
لیک بـات می گویـد: »در طـول 5 سـال گذشـته، 
بـه بررسـی مشـکالت ناشـی از ایـن نشـت های 
بـه  نشـت ها  ایـن  از  ناشـی  آسـیب های  آب، 
دارایی هـا و هزینـه ایـن نشـت ها بـه شـرکت های 
3. LeakBot
4. Craig Foster

بیمـه پرداخته ایـم.« بـر اسـاس داده هـای وی، در 
آمریکای شـمالی و اروپای غربی، خسـارت های 
نشـت آب، یـک سـوم خسـارت های  از  ناشـی 
بـازار بیمه ی منازل مسـکونی را تشـکیل می دهد. 
از  لیک بـات  دسـتگاه  مشـکل،  ایـن  رفـع  بـرای 
فن آوری هوشـمند برای تشـخیص نشـت آب در 
خانـه با یک زنگ هشـدار هوشـمند و بـدون نیاز 
بـه نصـب حرفـه ای اسـتفاده می کنـد. همان طـور 
ایـن دسـتگاه در وب سـایت  ارائه کننـدگان  کـه 
خـود می گوینـد »ایـن جـادو نیسـت. ایـن علـم 
جهـت  راه حـل  اولیـن  فـن آوری،  ایـن  اسـت!« 
کاهش خسـارت های نشـت آب در جهان اسـت 
کـه از اینترنـت اشـیاء )IoT(5 اسـتفاده می کند و 
در حـال حاضـر یـک مـدل تجـاری ثبت شـده و 
قابـل بهره بـرداری تجـاری برای بیمه گران اسـت.

Internet of Things .5 : اینترنـت اشـیاء، به طـور کلـی بـه اشـیاء 
متصـل  اینترنـت  شـبکه  بـه  کـه  پیرامون مـان  محیـط  تجهیـزات  و 
و  هوشـمند  تلفن هـای  در  موجـود  اپلیکیشـن  های  توسـط  و  شـده 
]ویراسـتار[. دارد  اشـاره  هسـتند،  مدیریـت  و  کنتـرل  قابـل  تبلـت 

دستگاه لیک بات: یک نشت یاب هوشمند آب 

نشـت آب یکـی از رایج ترین دالیل بـرای تهیه ی بیمه منازل مسـکونی اسـت. هر روزه، 
هـزاران مشـتری می داننـد کـه پیدا کـردن لکه هـای مرطـوب روی دیوار یا سـقف به 

چـه معنی اسـت و چه اتفاقاتـی در نتیجـه آن خواهد افتاد

1



14
00

اه 
رم

آذ
م/ 

ست
ه بی

ـار
شم

نشریه علمی، تخصصی و اطالع رسانی 

43

دسـتگاه لیک بـات از فـن آوری هوشـمند بـرای تشـخیص نشـت آب در خانـه بـا یک 
زنـگ هشـدار هوشـمند و بـدون نیاز بـه نصـب حرفـه ای اسـتفاده می کند

لیک بـات یـک نشـت یاب هوشـمند آب اسـت 
کـه هشـدار می دهـد تـا نشـت ها را سـریع تر رفـع 
نمـوده تـا بتـوان قبـل از تبدیـل شـدن بـه یـک 
مشـکل بزرگ تـر بـا آن مقابله کرد. این دسـتگاه 
فـن آوری  نـام  بـه  ثبت شـده  فـن آوری  یـک  از 
طریـق  از  کـه  می شـود  بهره منـد  ثرمی کیـو1 
اندازه گیری تفاوت دما در سـطوح، وجود نشـت 
آب را شناسـایی و اعـالم می کنـد. اگـر نشـتی 
وجـود داشـته باشـد، به طور مـداوم آب سـردتر، 
از بیـرون بـه داخل خانه کشـیده می شـود و باعث 
کاهـش مـداوم دمـا می شـود. لیک بـات می تواند 
ایـن افـت طوالنی و مـداوم دما را حـس کند. در 
ایـن حالت، سیسـتم یک هشـدار فـوری از طریق 

1. Thermi-Q

نرم افـزار لیک بـات بـه مالـک ارسـال می کنـد تـا 
فـرد بتوانـد قبـل از اینکـه خسـارت بیشـتر شـود، 
اقـدام نمایـد.  هنگامـی کـه دسـتگاه لیک بـات به 
درسـتی نصـب شـود، تمـام لوله هـای آب گرم و 
سـرد تغذیـه شـده از لولـه ی منبع اصلـی را کنترل 
لیک بـات  دسـتگاه  گیـره ی  واقـع  در  می کنـد. 
بـه گونـه ای طراحـی شـده اسـت تـا بـرای تمـام 
اندازه هـای اسـتاندارد لوله کشـی تا قطـر 2۸ میلی 
متـر مناسـب باشـد. پـس از نصـب لیک بـات بـر 
روی لولـه و دانلـود و نصب نرم افـزار آن بر روی 
تلفـن همـراه، این دسـتگاه بـه صورت شـبانه روز 
در تمـام طـول هفتـه کار می کنـد و خانـه را برای 
نشـتی و ترکیدگی قابل مشـاهده یا پنهان نظارت 
می کنـد و در صـورت بروز مشـکل، هشـدارهای 

فـوری از طریـق پیامـک و ایمیـل بـه تلفـن همراه 
مالـک ارسـال می کنـد. همچنیـن، هنگامـی کـه 
یک نشـت شناسـایی می شـود، می تـوان از طریق 
نرم افـزار، یـک مهنـدس متخصـص لیک بـات را 

بـرای یافتـن و رفـع آن جسـتجو کرد. 
طبق اظهارات فاسـتر، دسـتگاه لیک بـات در بازار 
منحصـر بـه فـرد اسـت، زیـرا سـایر محصـوالت 
عـالوه  حسـگرها  یـا  لوله کشـی  سیسـتم های 
را  ملـک  کل  هسـتند،  گران قیمـت  اینکـه  بـر 
لیک بـات  دسـتگاه  امـا  نمی دهنـد.  پوشـش  نیـز 
فـن آوری  از  اسـتفاده  بـا  و  اسـت  کم هزینـه 
دسـتگاه،  یـک  از  اسـتفاده  بـا  تنهـا  حرارتـی، 
نشـت آب در کل سیسـتم سـاختمان را تشخیص 

می دهـد. 

یک معرفی تازه 
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اوراق مرگ ومیر چیست؟

یک مفهوم تازه 



14
00

اه 
رم

آذ
م/ 

ست
ه بی

ـار
شم

نشریه علمی، تخصصی و اطالع رسانی 

45

1مترجم: مجتبی عابد2

کارشناس وابسته پژوهشکده بیمه 

انتشار اوراق بهادار بیمه اي )ILS( در طول 
شده  متداول  جهان  در  گذشته  دهه های 
مشهورترین  طبیعي3  بالیاي  اوراق  است. 
اوراق بیمه ای محسوب می شود که انتشار آن 
بیمه اي و شرکت هاي  توسط شرکت هاي 
استقبال  از  گذشته  دهه  چند  در  اتکایي 
فراواني برخوردار بوده است. با این وجود، 
در سال های اخیر ارتباط بین صنعت بیمه و 
بازارهای مالی هر روز نزدیک تر می شود به 
گونه ای که انتقال ریسک این صنعت به بازار 
مالی از طریق اوراق مختلف در حال انجام 
است. در این میان، اوراق مرگ ومیر4 یکی از 

1. منبع:  Investopedia؛ تاریخ انتشار:جوالی 2۰21 ؛ وبسایت:
https//:www.investopedia.com/terms/d/death_
bond.asp
بیم سـنجی )آکچوئـری(، دانشـگاه شـهید  2.  دانشـجوی دکتـری، 

بهشـتی ره؛ آکچـوار، بیمـه مرکـزی ج.ا.ا.
3. Cat Bond
4. Death bond

این ابزارهای محسوب می شود که در برخی 
بازارهای مالی پیشرفته توسط سرمایه گذاران 

مورد استقبال قرار گرفته است. 

اوراق مرگ ومیـر نوعـی اوراق بهـادار بـا پشـتوانه 
دارایـی )ABS( 5 اسـت کـه از تلفیق بیمه نامه های 
زندگـی قابـل انتقال6 به دسـت می آید و سـپس در 
قالـب اوراق بـه سـرمایه گذاران فروختـه می شـود. 
اوراق  فروشـنده های  یـا  فروشـنده  کـه  هنگامـی 
مرگ ومیـر، فـوت می کننـد، خریدار یـا خریداران 

از مزایـای بیمه نامـه برخـوردار می شـوند.
نکات کلیدی

 اوراق مرگ ومیـر یـک اوراق بهادار با پشـتوانه 
دارایـی )ABS( اسـت کـه از ادغـام بیمه نامه هـای 
زندگی قابل انتقال به دسـت می آید، که سـپس در 

قالـب اوراق به سـرمایه گذاران فروخته می شـود.
 اوراق مرگ ومیر می تواند پرتفوی سرمایه گذاران 
5. Asset-backed security
6. Transferable life insurance

با دارایی هایی از قبیل کاال، مسکن و سایر بازارهای 
مالی را متنوع سازد.

 بـازده اوراق مرگ ومیـر بـا طـول عمر شـخص 
بیمه شـده مرتبط اسـت.

سازوکار اوراق مرگ ومیر
شـرکت های تسـویه زندگی7 بیمه نامه های زندگی 
موجـود )مربـوط بـه بیمـه  العـالج۸(  را خریداری 
کـرده و آنهـا را بـه موسسـات مالـی می فروشـند، 
سـپس در قالب محصول سـرمایه گذاری بـه اوراق 
مرگ ومیـر تبدیـل می کنند. شـرکت تسـویه بیش 
بیمه نامـه )سـرمایه فـوت کـه  بازخریـد  از ارزش 
همیشـه کمتر از مبلغ اسـمی اسـت( را به فروشـنده 

پرداخت. خواهـد 
اوراق مرگ ومیـر مشـابه اوراق بهـادار بـا پشـتوانه 
وام مسـکن )MBS( 9 اسـت بـا ایـن تفـاوت کـه 

7. Life settlement companies
Viatical .8 : نوعـی فـروش بیمه نامـه زندگـی اسـت کـه در آن 
فـرد بـه علـت بیمـاری العـالج، بیمه نامه زندگـی خود را بـه کمتر 

از ارزش اسـمی بـه صـورت نقد می فروشـد ]ویراسـتار[. 
9. mortgage-backed securities

1اوراق مرگ ومیر چیست؟ 

شـرکت های تسـویه زندگـی  بیمه نامه هـای زندگی موجـود )مربوط به بیمـه  العالج (  
را خریـداری کـرده و آنها را به موسسـات مالی می فروشـند، سـپس در قالب محصول 

سـرمایه گذاری بـه اوراق مرگ ومیر تبدیـل می کنند

یک مفهوم تازه 



14
00

اه 
رم

آذ
م/ 

ست
ه بی

ـار
شم

ماهنامه الکترونیکی تازه های بیمه ایران و جهان نشریه علمی، تخصصی و اطالع رسانی 

46

ایـن اوراق توسـط بیمه نامه هـای زندگـی پشـتیبانی 
در  مجـدداً  و  شـده  ترکیـب  سـپس،  می شـوند. 
قالـب اوراق بازطراحـی می شـوند و در نهایـت بـه 

می شـوند. فروختـه  سـرمایه گذاران 
و  تسویه  در  می توان  را  مرگ ومیر  اوراق  منشأ 
فروش بیمه نامه  زندگی مربوط به افراد العالج در 
ایدز،  اپیدمی  شروع  با  کرد.  جستجو  دهه 19۸۰ 
را  خود  زندگی  بیمه نامه های  العالج،  بیماران 
فروختند تا هزینه داروهای گران قیمت و مورد نیاز 
خود را بپردازند. پرداخت های بیمه نامه آنها توسط 
خریداران انجام می شد، که پس از مرگ بیماران، 

مزایای بیمه نامه را به طور کامل دریافت می کردند.
اوراق مرگ ومیـر ابـزار غیرعـادی هسـتند. زیـرا 
کمتـر تحـت تأثیـر ریسـک های مالـی اسـتاندارد 
نگهـداری  خطـرات  از  یکـی  می گیرنـد.  قـرار 
بیمه شـده  شـخص  متوجـه  مرگ ومیـر  اوراق 
اسـت. اگـر فـرد بیشـتر از حـد انتظـار عمـر کند، 
بـازده اوراق شـروع بـه کاهـش خواهـد کـرد. بـا 
مرگ ومیـر  اوراق  کـه  آنجایـی  از  حـال،  ایـن 
می شـود،  ایجـاد  دارایی هـا  از  مجموعـه ای  از 
ریسـک مرتبط با یـک بیمه نامه، توزیع می شـود. 
ریسـک توزیع شـده باعث پایداری بیشـتر ابزارها 

می شـود.
از  مجموعه ای  از  مرگ ومیر  اوراق  اغلب 
اوراق  به  العالج  افراد  با  مرتبط  پرداخت های 

بهادار تبدیل می شود. بر این اساس، شخصی که 
دچار بیماری العالج است، بیمه نامه زندگی خود 
را به مبلغی کمتر از ارزش اسمی آن به وجه نقد 
تبدیل می کند. در ازای دریافت وجه نقد، فروشنده 
بیمه نامه زندگی از حق واگذاری مزایای بیمه نامه به 

ذینفع مورد نظر خود صرف نظر می کند.
خریدار تسویه بیمه نامه زندگی )ناشی از بیماری 
به فروشنده  به صورت یکجا  مبلغی را  ناعالج(، 
پرداخت می کند و تمام حق بیمه های آتی باقی 
می کند.  پرداخت  را  زندگی  بیمه نامه  در  مانده 
فوت  با  و  می شود  بیمه نامه  ذینفع  تنها  خریدار 
مالک اصلی )بیمه شده(، کل مبلغ بیمه نامه را نقد 

می کند.
متحــده،  ایــاالت  ایالت هــای  از  بســیاری  در 
شــرکت هایی کــه » تســویه بیمه نامــه زندگــی 
بــه  فــروش  بــرای  را  العــالج«  بیمه شــدگان 
از  می کننــد،  خریــداری  ســرمایه گذاران 
دارنــد. مجــوز  ایالتــی  بیمــه  کمیســیون های 

مزایا و معایب اوراق مرگ ومیر
مزایا 

 اوراق مرگ ومیر می تواند برای سرمایه گذارانی 
مالی  بازارهای  سایر  و  مسکن  کاال،  در  که 

سرمایه گذاری نمودند، تنوع ایجاد کند.
 آنهـا بازدهـی باالیـی دارنـد کـه تحـت تأثیـر 
اگـر  واقـع،  در  نمی گیـرد.  قـرار  بـازار  شـرایط 

فروشـنده بیمه زندگـی زودتر فوت کنـد، خریدار 
می شـود. منتفـع 

 اوراق مرگ ومیـر معـاف از مالیـات بـر درآمد 
مالیـات  نـه  زندگـی  بیمه نامه هـای  بـه  هسـتند. 
بـر عایـدی سـرمایه و نـه مالیـات معمولـی تعلـق 
می   گیـرد. زیـرا، معمـوالً برای پرداخـت هزینه های 

اسـتفاده می شـود. خاکسـپاری متوفـی 
معایب

بـه  اسـت.  متوسـط  مرگ ومیـر  اوراق  بـازده   
طـور کلی، بازده ایـن اوراق، بیشـتر از اوراق خزانه 
ایـاالت متحده هسـتند. اما کمتر از سـرمایه گذاری 

هـای بازار سـهام هسـتند.
 برخی در مورد اوراق مرگ ومیر و بهادارسازی 
بیمه نامه هـای زندگـی ابـراز نگرانی کرده انـد و آن 
 را بـا تعهـدات بدهـی وثیقـه دار)CDO(1 مقایسـه 
می کننـد کـه بـه سـقوط ارزش و فروپاشـی بـازار 

مسـکن در سـال 2۰۰۸ کمـک کرد.
برای  الزاماتی  یا  از آنجایی که هیچ مقررات   
این صنعت وجود ندارد، تقریباً هر کسی می تواند 
در  و  کند  نصب  خود  منزل  درب  بر  را  تابلویی 
این  کند.  مشارکت  مرگ ومیر  اوراق  تجارت 
در  کافی  اطالعات  به  دستیابی  نظارت،  فقدان 
مورد اوراق مرگ ومیر متناسب با ریسک پرتفوی 

سرمایه گذاران را دشوار نموده است.

1. Collateralized debt obligations

منشـأ اوراق مرگ ومیـر را می تـوان در تسـویه و فـروش بیمه نامـه  زندگـی مربوط به 
افـراد العـالج در دهه 1980 جسـتجو کرد
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پرفسور امید باقری 

شخصیت برجسته علمی 

شخصیت برجسته علمی 
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معرفی
امیــد باقــری، اســتاد اقتصــاد دانشــگاه ایالتــی کنــت آمریــکا 

ــی  ــته مهندس ــود را در رش ــی خ ــع کارشناس ــت. وی مقط اس

صنایــع و سیســتم ها و در ســال 2۰۰6 از دانشــگاه صنعتــی 

ــق  ــری موف ــود. باق ــت نم ــی دریاف ــن طوس ــه نصیرالدی خواج

شــد کارشناســی ارشــد و دکتــرای خــود را در رشــته اقتصــاد 

ــال های 2۰13 و 2۰17  ــا در س ــن آوری ویرجینی ــگاه ف از دانش

کســب نمایــد. عالقمندی هــای علمــی وی در حوزه هــای 

اقتصــاد کار )مهاجــرت، تبعیــض حقوقــی، نابرابــری جنســیتی 

و نــژادی(، اقتصــاد محیط زیســت، اقتصــاد تجربــی و اقتصــاد 

توســعه اســت. هم اکنــون، وی در حوزه هــای اقتصــاد خــرد و 

کالن، اقتصــاد کار، اقتصــاد محیــط زیســت، اقتصــاد تجربــی، 

ــر  ــد. دکت ــس می کن ــت تدری اقتصادســنجی و اقتصــاد مدیری

ــود،  ــب نم ــال 13۸2 را کس ــور س ــه 37 کنک ــه رتب ــری ک باق

دانشــگاه  از  شــد  موفــق   2۰16 و   2۰15 ســال های  طــی 

فــن آوری ویرجینــا، جایــزه تعالــی تدریــس دانش آموختــگان 

ــد.  را دریافــت نمای

شخصیت برجسته علمی
پرفسور امید باقری
Omid Bagheri

  Kent State University

برخی آثار علمی
♦ Earnings Gap Between  Highly Educated Immigrants and  US-Born Counterparts: Works Analysis of Dynamics 
(working paper)
♦ Are  College  Graduate Immigrants on  Work  Visa Cheaper than  Native  counter- parts?  (Working paper)
♦ Bagheri, O., Moeltner, K., Yang, W. (2020). Respiratory illness, hospital visits, and health costs: Is it air pollution or 
pollen? Environmental Research, 187, pp. 109572.
♦ Estimating the Return on Investment in On-the-Job Training in Iran (In Progress)

اطالعات تماس
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مترجم:  مهدی مالئی1  
کارشناس امور بین الملل پژوهشکده بیمه

ــو2 و  ــا رگ ــدا لیم ــتاران: مارگاری ویراس
ــه3  ــت کوچک بیرگی

انتشــارات:   اشــپرینگر )ویرایــش اول، 
)2۰22 فوریــه 

زبان اثر: انگلیسی
تعداد صفحات: 26۸ صفحه
شابک: 97۸-3۰3۰۸27۰3۸

پژوهش هــای  مجموعــه  از  نســخه  ایــن 
ــون و مقــررات  ــدا در حــوزه قان انجمــن آی
بیمــه بــه رابطــه ی بیــن حقــوق بشــر و بیمــه 

می پــردازد.
اســناد حقوقــی ملــی، فراملــی و بین المللــی 
امــکان تنظیــم قانونــی پذیــرش و  کــه 
ادامــه ی کســب و کار بیمــه و بیمــه اتکائــی، 
ــه را  ــرارداد بیم ــی و ق ــه و اتکائ ــع بیم توزی
ــا حقــوق اساســی بشــر  ــد، ب فراهــم می کنن
مرتبــط بــوده و بــر آن اثــر می گذارنــد. 
اغلــب، محاکــم قضایــی با وظیفه ســنگین و 

1.  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه یزد
2. Margarida Lima Rego
3. Birgit Kuschke

بــه نظــر غیرممکــن تطابــق اصــول اساســی، 
عملیــات و ذهنیت هــای بیمــه ای بــا اصول و 
ارزش هــای منتــج از حفاظت از حقوق بشــر 
ــی  ــث در برخ ــه مباح ــت. این گون روبروس
مــوارد ماننــد تبعیــض در بیمــه، دهه هاســت 
ــوارد  ــی م ــت. برخ ــته اس ــود داش ــه وج ک
دیگــر مرتبــط بــا موضوعــات داغ روز کــه 
ــوط  ــوای پیشــرفت های مرب ــرا تحــت ل اخی
)فــن آوری  فن آورانــه  نوآوری هــای  بــه 
ــوند،  ــرح می ش ــورتک4( مط ــا اینش ــه ی بیم

ــز وجــود دارد. نی
ــار  ــر بیمــه و حــق رفت ــاب ب بخــش اول کت
ــا،  ــه اروپ ــز دارد. در اتحادی ــاوی تمرک مس

4. InsurTech

ــای  ــی، تبعیض ه ــای جنوب ــادا و آفریق کان
ــده  ــع ش ــن رف ــا س ــیت ی ــه جنس ــوط ب مرب
اســت. بخــش دوم کتــاب بــر نقــش کلیدی 
کــه بیمــه در حمایــت از حق ســالمت دارد، 
تاکیــد دارد و به کشــورهای ایــاالت متحده 
و برزیــل و قــاره آفریقــا می پــردازد. ســومین 
ــه  ــای چندجانب ــه چالش ه ــاب ب ــش کت بخ
فــن آوری بیمــه در خصــوص حــق حریــم 
خصوصــی پرداختــه و بــر اتحادیــه اروپایــی 
تمرکــز دارد. بخــش چهــارم تــالش دارد تــا 
تهدیــد بیمــه در خصــوص حــق زندگــی را 
رفــع کنــد و تمرکــز ویــژه آن بــر انگلســتان 

است. 
ــمندان  ــط اندیش ــه توس ــر ک ــاب حاض کت
ــت،  ــده اس ــر درآم ــته تحری ــه رش و وکال ب
تطبیقــی،  بین المللــی،  نظرگاه هــای 
منطقــه ای یــا ملــی ارائــه می دهــد و تــالش 
دارد تــا درکــی عمیــق و نظام منــد از تعامــل 
بیــن ایــن دو حــوزه حقوقــی متفــاوت، ارائه 
دهــد و بــا ایــن کار، صنعــت و نیــز جامعــه 
علمــی را بــا دیدگاه هایــی از هــر دو ســوی 
ــر(  ــوق بش ــه و حق ــوق بیم ــرز )حق ــن م ای

آشــنا ســازد.

بیمه و حقوق بشر 
)از مجموعه پژوهش های انجمن آیدا در حوزه قانون و مقررات بیمه(
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ویراستاران و نگارندگان: 
اســتفن جــی. مایلدن هــال1 و جــان آ. 

ــر2  میج
اول،  )ویرایــش  وایلــی  انتشــارات: 

)2۰2۰ آوریــل 
زبان اثر:  انگلیسی

تعداد صفحات: 3۰۰ صفحه
شابک: 97۸-111975567۸

آن  کتــاب  ایــن  نــگارش  از  هــدف 
اســت کــه بــه مخاطبیــن نشــان دهــد 
مجموعــه  حســب  بــر  چگونــه  کــه 
می تواننــد  بیمه شــده،  ریســک های 
الزامــی(  )حق بیمــه  ذخیــره3  قیمــت 
بــرای پرتفــوی خــود را محاســبه کــرده و 
قیمــت ذخیــره را بــرای اجــزای مختلــف 
پرتفــو )از جملــه مناطــق جغرافیایــی، 
رشــته های بیمــه ای و غیــره( بــه صــورت 
قابل دفاعــی اســتخراج کننــد. بــه عبــارت 
دیگــر، چگونــه حق بیمه هــای الزامــی 
ــد.  ــص دهن ــو تخصی ــزای پرتف ــه اج را ب
ــت  ــوع آن اس ــن موض ــی ای ــه منطق نتیج
عملکــرد  باشــد  قــادر  مخاطــب  کــه 
ــه  ــی، بیم ــون را ارزیاب ــته های گوناگ رش
اتکائــی مــورد نیــاز را تعییــن یــا راهبــرد 

1. Stephen J. Mildenhall
2. John A. Major
: منظـور از قیمـت ذخیـره،   Reservation price .3
باالتریـن قیمتـی اسـت کـه خریـدار مایـل بـه پرداخت آن 
اسـت و ایـن پایین تریـن قیمتـی اسـت کـه یـک فروشـنده 

بـرای یـک کاال یـا خدمـات در نظـر می گیـرد.

کلــی شــرکت را بهینه ســازی نمایــد.
ایــن  مفاهیــم نوآورانــه ی فراوانــی در 
کتــاب ارائــه شــده اســت کــه از آن میــان 
ــود: ــاره نم ــل اش ــوارد ذی ــه م ــوان ب می ت
ســـنجه های  ترکیبـــی  کاربـــرد 
ریســـک4 مجزا )ســـاختار ســـرمایه5 و 
قیمت گذاری  تحلیـــل  قیمت گذاری(؛ 
ســـهم ها6  یا  ســـطوح ضعیف  از طریق 
کـــه منجر بـــه ایجاد تصویـــری جدید 
از چگونگـــی توزیـــع خســـارت مورد 
انتظـــار، حاشـــیه ریســـک و ســـرمایه  
در ســـطح طیفـــی از خســـارات و نیز 
ســـنجه های طیفـــی ریســـک7 بـــرای 
قیمت گـــذاری می شـــود؛ چشـــم انداز 
مالی در ســـطوح ضعیف بـــرای اطالع 
از طراحی ســـنجه های ریســـک طیفی؛ 
مفاهیـــم مصـــرف دربرابـــر تامین مالی 
ســـرمایه که منجـــر به بـــازده خطی۸ و 
ســـنجه  های طیفی ریســـک معادل اهرم 
می گـــردد؛ دو رویکـــرد تکمیلـــی به 

تخصیـــص هزینه ســـرمایه.
در مجمــوع، ریســک بــا تمامــی تعاریف 
و ســنجه های خــود، اولیــن موضوعــی 

Risk measure .4: منظـور از سـنجه ریسـک معیـاری هسـت 
کـه بـرای انـدازه گیـری ریسـک بـه کار مـی رود. وقتـی 
اصطـالح سـنجه را بـه کار مـی بریـم یـک اکچوئـر متوجه 
مـی شـود کـه معیـار مـورد نظـر باید چهـار ویژگی اساسـی 
و  مثبـت  همگنـی  پذیـری،  زیرجمـع  ناوردایـی،  یعنـی 

یکنوایـی را داشـته باشـد.
5. Capitalization 
6. Tranche 
7. Spectral risk measure
8. Linear yield 

می شــود.  پرداختــه  بــدان  کــه  اســت 
قیمت گــذاری پرتفــوی ریســک از منظــر 
مالــی تحلیــل شــده و بــه ســنجه های 
همچنیــن،  می رســد.  ریســک  طیفــی 
ــرای طراحــی ســنجه های  ــی ب اصــول مال
طیفــی ریســک بــه منظــور تحقــق معیــار 
خــاص در ســطح پرتفــو اجــرا می گــردد. 
ســنجه های  کاربــرد  ترتیــب،  بدیــن 
قیمت گــذاری  بــرای  ریســک  طیفــی 
بــه صــورت  پرتفــو  در  ریســک  هــر 
طبیعــی حاصــل می شــود. بخــش دیگــر 
کتــاب بــه اجرائیــات درون الگوهــای 
شبیه ســازی، بهینه ســازی انتقــال ریســک 
ــوارد  ــر م ــا دیگ ــط ب ــای مرتب و حوزه ه

رشــد و توســعه می پــردازد.
حـوادث  اکچوئـری  انجمـن  هم اکنـون، 
)CAS(9 درحال اصالح سـیالبس آزمون 
بخـش 9 خـود اسـت کـه بـه موضوعـات 
دارد.  ارتبـاط  کتـاب  ایـن  در  مطروحـه 
نگارنـدگان درحال رایزنی با کمیته مرتبط 
بـا ایـن موضوع هسـتند تا کتـاب حاضر را 
بـه یکـی از منابـع اصلی این آزمـون تبدیل 
نماینـد. انجمـن اکچوئری حـوادث تالش 
دارد تـا از چندگانگـی در آزمـون بـه یک 
آزمـون واحد تغییر جهت دهـد، اما بخش 
9 همچنـان نیـاز بـه بروزرسـانی دارد. هـر 
سـاله، درحـدود 4۰۰ نفـر در ایـن آزمـون 

شـرکت می کننـد.  

9. Casualty Actuarial Society
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