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مفهــوم نــه چنــدان جدیــدی بــه نــام »اینشــورتک« تحــول بزرگــی را در اقتصــاد بیمــه ی جهــان 

پدیــد آورده اســت. در ایــران امــا ایــن مفهــوم پیشــینه ی طوالنــی نــدارد و نقطــه ی آغــاز آن بــا 

شــکل گیری پلتفرم هــای آنالیــن فــروش بیمــه هم زمــان شــده اســت. اینشــورتک بــه عنــوان 

شــاخه ای از فناوری هــای مالــی در حالــی در کشــورمان پــا بــه عرصــه ی وجود گذاشــته اســت که 

تاکنــون رونــد پرچالشــی را پشــت ســر گذاشــته و بــا چشــم اندازی کــه بازیگــران کنونــی بــرای 

خــود متصورنــد، مســیر پیــش رو نیــز ســاده نخواهــد بــود. بــرای بلــوغ بیش تــر ایــن صنعــت 

در ایــران و توســعه ای کــه انتظــار مــی رود هم ســو بــا روندهــای جهانــی انجام شــود، نیاز اســت 

تــا متخصصــان، فعــاالن، بازیگــران و تنظیم گــران نقــش مناســب خــود را در ایــن اکوسیســتم 

پیــدا کننــد و بــا نــگاه دقیــق بــه الگوهــای موفــق جهانــی راه را بــرای خلــق ارزش همــوار کننــد. 

ــی از اکوسیســتم اینشــورتک در  مــا در هلدینــگ ســرمایه گذاری مکــس خــود را عضــو فعال

ــا مســائل، نیازهــا و دشــواری های مختلفــی  ــازار ب ــن ب ــه ای ــران می دانیــم و ابتــدای ورود ب ای

روبــه رو هســتیم. مســائلی کــه گاه در جایــگاه ذی نفــع هــم تــالش کرده ایــم بخشــی از راه حــل 

را بیابیــم و از بیــرون و درون راه حل هــای پایــه ای و ســازنده جســتجو کنیــم. در گــزارش پیــش 

رو نیــز تــالش کرده ایــم، بــا نگاهــی تخصصــی و بی طــرف، یکــی از گزارش هــای معتبــر جهانــی 

اینشــورتک )Drake star Global InsurTech Industry Report 2022(را موشــکافانه 

بررســی کنیــم و مختصــات بومــی اکوسیســتم ایــران را هــم بــه آن بیفزاییــم. امیدواریــم ایــن 

گــزارش بتوانــد بینــش موثــری از فضــای اینشــورتک در دنیــا را پیــش روی شــما بگــذارد و راه را 

بــرای تبــادل نظــر و توســعه بــاز کنــد. 
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مقدمه
ــای  ــا دگرگونی ه ــد ب ــه بای ــت بیم ــت، صنع ــر اس ــال تغیی ــرعت در ح ــه به س ــی ک در محیط

بی ســابقه ای ماننــد پیشــرفت در زمینــه ی انتقــال انــرژی، افزایــش اهمیــت اقتصــاد 

ــا  ــن الگوه ــد. ای ــرم کن ــت وپنجه ن ــازی، دس ــینی و دیجیتال س ــش شهرنش ــی، افزای چرخش

تــا مدت هــا نحــوه ی کار و زندگــی مــا را تحت تأثیــر قــرار خواهــد داد. متغیرهایــی بیرونــی 

ــه ی  ــز به نوب ــی نی ــای سیاس ــگ و تالطم ه ــورم، جن ــا، ت ــاری کرون ــری بیم ــون همه گی همچ

ــر،  ــال های اخی ــه، در س ــم رفت ــت. روی ه ــته اس ــر گذاش ــف تأثی ــای مختل ــر بازاره ــود ب خ

ــازی بــرای صنعــت بیمــه بســیار پیچیــده و ناهمــوار شــده اســت.  زمیــن ب
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ایــن صنعــت کــه خوش بینــی پســاکرونا و بادهــای اقتصــادی موافــق نیــروی پیش برنــده ی آن شــده اســت، توانســته 

ــد،  ــر می رس ــه نظ ــی ب ــی کاف ــرمایه گذاری های کنون ــه س ــا اینک ــا ب ــد. ام ــه کن ــتری را تجرب ــک بیش ــرمایه گذاری های تکنولوژی س

ولــی بســیاری از ســرمایه گذاران بــه دلیــل شــرایط سیاســی و اقتصــادی کنونــِی جهــان محتاطانه تــر رفتــار می کننــد. 

از آغــاز فعالیــت صنعــت اینشــورتک ســال های زیــادی می گــذرد، ولــی رشــد ایــن صنعــت در ســال های اخیــر شــتاب 

بی ســابقه ای گرفتــه اســت. صرف نظــر از شــرایط سیاســی و اقتصــادی کنونــی، خوش بینــی بــه بــازار اینشــورتک بعــد از 

ــازار انجامیــده اســت. طــی چنــد  ــه افزایــش خارق العــاده ی حجــم ســرمایه گذاری و تعــداد معامله هــا در ایــن ب ســال ۲۰۲۰، ب

ــم  ــد و ه ــی برده ان ــب وکار پ ــای کس ــال در الگوه ــول دیجیت ــت تح ــه اهمی ــنتی ب ــی و س ــران قدیم ــم بیمه گ ــته، ه ــال گذش س

اینشــورتک های نوپــا بــه پیچیدگی هــا و دشــواری های صنعــت بیمــه واقــف شــده اند.

بــه  را  داده ای  نگــرش  و  داده  تحلیــل  اینشــورتک  »اســتارتاپ های 
ایــن ترتیــب، شــتاب  بــه  محــور ارزش مشــتری تبدیــل کرده انــد و 

داده انــد.« افزایــش  را  دیجیتال ســازی 

را  فرایندهــا  اســت  الزم  بیمــه،  صنعــت  کاســتی های  رفــع  »بــرای 
ساده ســازی کنیــم و تعــداد طرف هــای درگیــر را کاهــش بدهیــم، قیمــت 
ــیه ی  ــم و حاش ــن بیاوری ــتریان پایی ــرای مش ــوالت را ب ــات و محص خدم

ــم.« ــاال ببری ــران ب ــرای بیمه گ ــود را ب س

- دیوید بچلر، مشاور ارشد دریک استار

-توماس هیورلیمان، مشاور ارشد دریک استار

حجم سرمایه گذاری جهانی در اینشورتک ها )میلیارد دالر(تعداد معامالت



7 مقدمه بازار جهانی صنعت اینشورتک )۲۰۲۲(

مهم ترین چالش های صنعت بیمه 

در ســال های پیــش رو، شــرکت های بیمــه بــرای سازگارشــدن بــا پیامدهــای همه گیری بیمــاری کرونا، با مســائل و مشــکالت متعددی 

مواجــه خواهنــد بــود. طــی ســال های آتــی، عواملــی از قبیــل دشــواری های اقتصــادی، احتمــال تــداوم تــورم در اقتصــاد جهــان، تغییــر 

ترجیحــات خریــداران و نگرانی هــای محیط زیســتی و اجتماعــی و حاکمیتــی بخشــی از مشــکالتی اند کــه در مســیر اینشــورتک ها 

وجــود خواهــد داشــت. شــرکت های بیمــه، به لطــف دیجیتال ســازی، می تواننــد فرایندهایشــان را ساده ســازی و ناکارآمدی هایشــان 

را رفــع کننــد و بــه ایــن ترتیــب، مشــکالت را پشــت ســر بگذارنــد. بــا ایــن حــال، توســعه دهندگان فناوری هــای دیجیتال همچنــان باید 

هزینه هــای عملیاتــی خــود را مهــار کننــد، هزینــه ی جــذب مشــتری را پاییــن بیاورنــد، ارزش طــول عمــر مشــتری را افزایــش بدهنــد، 

اقتصــاد واحــد را بهبــود ببخشــند و نســبت خســارت را کاهــش بدهند.

افزایش شکاف تقاضا در پایگاه مشتریانی که از چند نسل مختلف تشکیل شده است

رشد سری�ع فضاها، سامانه ها و فناوری های دیجیتال

فشار ناشی از همه گیری بیماری کرونا

تهدید رقیبان

بازار بالقوه ی بازار کار آزاد

نگرانی فزاینده درمورد امنیت داده ها و حریم خصوصی مشتریان

ریسک های مرتبط با فضای اقتصاد و مسائل سیاسی و اجتماعی

تأثیر دگرگونی های جهانی بر صنعت بیمه
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بازار اینشورتک
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ایــن گــزارش را بــا به روزرســانی شــرح وضعیــت صنعــت اینشــورتک در جهــان آغــاز می کنیــم. در ادامــه، بــه بحــث دربــاره ی رونــق 

بــازار جهانــی اینشــورتک می پردازیــم و ســپس روندهــای به هم پیوســته ای کــه ایــن صنعــت را پدیــد آورده انــد، به دقــت موشــکافی 

می کنیــم. در گام بعــدی، چشــم انداز ســرمایه گذاری و تصاحــب و ادغــام شــرکت ها بعــد از ۲۰۱۷ را ترســیم خواهیــم کــرد. ســرانجام، 

در جمع بنــدی نهایــی، پیش بینی هایمــان از اینشــورتک طــی یــک دهــه ی آینــده را ارائــه می دهیــم و حــدود صــد شــرکت مبتکــر و 

ــل  ــاخ هایی از قبی ــای تک ش ــای پ ــا ج ــد پ ــه می خواهن ــورتک هایی ک ــم، اینش ــی می کنی ــورتک را معرف ــوزه ی اینش ــاز در ح دگرگون س

»نکســت اینشــورنس«، »لمونیــد« و »هیپــو« بگذارنــد.

در  میانــه ی دهــه ی ۲۰۱۰، برخــالف بســیاری از حوزه هــای خدمــات مالــی، 

فناوری هــا و الگوهــای تجــاری جدیــد صنعــت بیمــه را هنــوز آن چنــان 

کــه بایــد دگرگــون نکــرده بــود و برهم زنندگــی خاصــی اتفــاق نیفتــاده 

ــه  ــق و گســترش اســتارتاپ های اینشــورتک ک ــن حــال، رون ــا ای ــود. ب ب

تمــام بخش هــای ایــن صنعــت جهانــی چنــد تریلیــون دالری را هــدف 

ــن  ــه ای ــرد. ب ــه ک ــف مواج ــه ی عط ــا نقط ــه را ب ــت بیم ــد، صنع گرفته ان

ــررات و  ــرق در مق ــده، غ ــیار پیچی ــم بس ــه از قدی ــی ک ــب، صنعت ترتی

درگیــر فرایندهــای کهنــه بــود به ســرعت متحــول شــد. قبــل از اینکــه 

بیمــاری کرونــا در اواخــر ۲۰۱۹ همه گیــر شــود، مشــخص بــود کــه رونــق 

فوق العــاده ی اســتارتاپ ها نقطــه ی اوج را پشــت ســر گذاشــته و نــرخ 

ــوع در  ــن موض ــت. ای ــه اس ــش یافت ــی کاه ــرکت ها کم ــن ش ــد ای رش

وهلــه ی نخســت بــه دلیــل بلــوغ صنعــت پــس از پشت سرگذاشــتِن 

مرحلــه ی اســتارتاپی بــود و تردیــد بازارهــای مالی در طــول قرنطینه های 

ــرات  ــه اث ــانی ک ــون کس ــرد. اکن ــر ک ــت را وخیم ت ــزرگ در ۲۰۲۰ وضعی ب

ــرار  ــت ق ــد، بیمــه را در اولوی ــه کرده ان ــا را تجرب ــری کرون ــِی همه گی منف

ــت.  ــرده اس ــر ک ــنتی تغیی ــران س ــا بیمه گ ــان ب ــی رفتارش ــد، ول داده ان

بیمه گــزاران دوران پســاکرونا بــه دنبــال تجربــه ای دیجیتالــی می گردنــد 

کــه کمتریــن دردســر را داشــته باشــد. رونــدی کــه به ظهــور چنــد بازیگر 

ــال ۲۰۲۰، ارزش  ــده و در س ــر ش ــورتک منج ــای اینش ــاده در فض جاافت

بــازار اینشــورتک های ســهامی عــام را بــه بیــش از ۲۲ میلیــارد دالر 

ــت  ــت و از محبوبی ــه داش ــم ادام ــال ۲۰۲۱ ه ــه در س ــدی ک ــاند؛  رون رس

ــرد.  ــه می ک ــفید« تغذی ــک س ــرکت های چ »ش

بــا شــروع ســال ۲۰۲۲ میــالدی، شــرایط روبه وخامــت اقتصــادی تمرکز 

ــه،  ــرد و در نتیج ــوف ک ــودآوری معط ــه س ــد ب ــرمایه گذاران را از رش س

روت،  ماننــد  جدیــدی  دیجیتــال  کســب وکارهای  ســهام  قیمــت 

اســکار و لمونیــد بــا افــت ســنگینی مواجــه شــد. به ویــژه مدل هــای 

کســب وکار بنــگاه بــه مصرف کننــده یــا »B2C« کــه بــا مشــتری نهایــی 

ــذب  ــای ج ــی در فراینده ــرمایه گذاری های هنگفت ــد و س ــاس دارن تم

گــزارش  را  اکنــون زیان هــای ســنگینی  انجــام داده انــد،  مشــتری 

ــا ایــن حــال، کســب وکارهای نرم افــزارِی بنــگاه بــه بنــگاه  می کننــد. ب

یــا »B2B« کــه اصــل کارشــان دیجیتالی کــردن اجــزای زنجیــره ی ارزش 

ــد. ــدار مانده ان ــبت پای ــت، به نس ــه اس بیم

بازار اینشورتک

تحول اینشورتک ها

حجم سرمایه گذاری جهانی )به میلیارد دالر( حجم سرمایه گذاری جهانی )به میلیارد دالر(تعداد قراردادها تعداد قراردادها

تأمین مالی اینشورتک ها از ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱تأمین مالی فینتک ها از ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱
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ــت  ــه دریاف ــا ب ــل آن ه ــتریان و تمای ــارات مش ــر انتظ ــرد، تغیی ــش می ب ــورتک را پی ــت اینش ــل صنع ــد تکام ــه فراین ــزی ک چی

خدمــات یکپارچــه در هــر کجــا و هــر زمــان اســت. در ایــن راســتا بیمه گــران بایــد ضمــن افزایــش ســودآوری و کاهــش 

ــه  ــا افزایــش دسترســی ب ــن انتظــارات و نیازهــا ب ــون ای ــد. اکن ــز راضــی نگــه دارن ــی، مشــتریان خــود را نی هزینه هــای عملیات

کالن داده و ابزارهــای مدیریــت و اســتفاده از آن هم زمــان شــده اســت.

نخســتین بازیگــران ایــن صنعــت تجمی�ع کننــدگان مقایســه قیمــت ماننــد زبــرا و فرندزشــورنس و تــراو بودنــد. زبــرا قیمت هــا 

را جمــع آوری و مقایســه می کنــد، فرندزشــورنس بیمه گــری همتابه همتــا اســت و تــراو یــک شــرکت بیمــه امــوال مبتنــی بــر 

تقاضاســت. از آن زمــان بــه بعــد تعــداد شــرکت هایی کــه خودشــان را اینشــورتک می نامنــد افزایــش یافتــه اســت و ســامانه ای 

گســترده از خدمــات به هم پیوســته و ارائــه ی محصــول را شــکل داده انــد.

تکامل استارتاپ ها

بازیگران نوظهور خودشان را با خواسته های مصرف کنندگان تطبیق 
می دهند و محصوالتی مشابه ولی کارآمدتر عرضه می کنند

فهرست کردن داده های آنالینفهرست کردن داده های آنالین

دسترسی سادهدسترسی ساده

جذب مشتریجذب مشتری

تلفیق با اینترنت اشیاتلفیق با اینترنت اشیا

پشته های فناوریپشته های فناوری

مدیریت مطالباتمدیریت مطالبات

توزی�ع آنالینتوزی�ع آنالین

محصوالت متنوعمحصوالت متنوع

فرایندهای خودکارفرایندهای خودکار

اوراق بهادار بهبودیافتهاوراق بهادار بهبودیافته

محصوالت برچسب سفیدمحصوالت برچسب سفید

خدمات ابری زیرساختخدمات ابری زیرساخت

بیمه ی تعبیه شدهبیمه ی تعبیه شده

۲۰۱۷ تا ۲۰۱۳۲۰۱۸ تا ۲۰۱۰۲۰۱۶ تا ۲۰۱۲ ۲۰۱۹ تا کنون

مقایسه ی قیمت  و

کارگزاران

MGAها و کسب وکارهای

تمام آنالین و فرایندها

زیرساخت اکوسیستم
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اســتارتاپ زبــرا در نتیجــه ی پیامــک معــروف بنیان گــذار آن، آدام الینــس، بــه مــارک کوبــان پدیــد آمــد. صنعــت اینشــورتک 

ــه در بســتر  ــری می خواســتند ک ــه مشــتریان محصــوالت و خدمــات ســاده تر و کارآمدت ــت ایجــاد شــد ک ــن عل ــه ای در اصــل ب

دیجیتــال عرضــه شــود. در پــی پاســخ بــه ایــن تقاضــا بــود کــه کارگــزاران آنالیــن بســیار بزرگــی پدیــد آمدنــد. تغییــر پرشــتابی 

ــه خدمــات اینترنتــی تبدیــل کــرد، یکــی  ــود و بســیاری از خدمــات حضــوری را ب ــا ب هــم کــه ناشــی از همه گیــری بیمــاری کرون

دیگــر از عواملــی بــود کــه رشــد و توســعه ی اینشــورتک را تســری�ع کــرد. 

بهینه ســازی  و  خــود  خدمــات  و  محصــوالت  گســترش  بــر  رفته رفتــه  شــفافیت،  توســعه ی  بــر  تکیــه  بــا  اینشــورتک ها 

ــات  ــده و خدم ــه ی تعبیه ش ــه ی بیم ــه ارائ ــت ب ــت، نوب ــن صنع ــوالت ای ــن تح ــون در تازه تری ــد. اکن ــز کردن ــاخت ها تمرک زیرس

ــده  ــده ش ــر گنجان ــات دیگ ــوالت و خدم ــه در محص ــی ک ــه ی بیمه های ــر، عرض ــال حاض ــت. در ح ــیده اس ــاخت رس ــری زیرس اب

باشــد مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. شــرکت هایی ماننــد ایربی ان بــی، از مدت هــا پیــش، ایــن رویــه را دنبــال می کننــد، امــا 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــورتک ایج ــت اینش ــرای صنع ــد ب ــازاری روبه رش ــت ب ــن خدم ــی ای به تازگ
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نوع بیمه

صنعــت اینشــورتک چشــم انداز بســیار رنگارنگــی دارد و هــر کــدام از بازیگــران ایــن صنعــت روی محــدوده ای مشــخص متمرکــز 

ــی  ــای دیجیتال ــیر اول مدل ه ــخیص داد: مس ــورتک تش ــت اینش ــرای صنع ــی ب ــیر اصل ــوان دو مس ــی می ت ــور کل ــده اند. به ط ش

جدیــدی  هســتند کــه می کوشــند بــا بازیگــران قدیمــی بــازار بیمــه رقابــت کننــد و مســیر دوم توســعه دهندگان نرم افزاری انــد کــه 

می خواهنــد زنجیــره ی ارزش ســنتی بــازار بیمــه را دیجیتالــی کننــد و بهــره وری و تــوان رقابــت شــرکت های موجــود را بــاال ببرنــد. 

مــا در ایــن گــزارش، مســیر اول را رویکــرد رقابتــی و مســیر دوم را رویکــرد مشــارکتی قلمــداد می کنیــم. می تــوان اینشــورتک هایی 

کــه رویکــرد رقابتــی را دنبــال می کننــد بــر اســاس نــوع بیمــه، مــدل کســب وکار و نــوع مشــتری دســته بندی کــرد:

ــم  ــای مه ــی از مؤلفه ه ــاظ بعض ــروه از لح ــن دو گ ــد. ای ــیم می کنن ــی تقس ــی و غیرزندگ ــروه زندگ ــه دو گ ــب ب ــه را اغل ــواع بیم ان

ــد.  ــر متفاوتن ــا یکدیگ ــه ب ــت حق بیم ــان پرداخ ــرارداد و زم ق

انواع اینشورتک

بیمه ی

اموال و مسئولیت:

بیمه ی

زندگی:

بیمه ی

 سالمت و مسافرت:

بیمه ی

کسب وکار:

بیمــه ی زندگــی عمدتــا ریســک فــوت بیمه گــزار را پوشــش می دهــد، مــدت 

قــرارداد آن طوالنــی اســت و شــباهت هایی بــا ســرمایه گذاری دارد.

بیمــه ی امــوال و مســئولیت، همان طــور کــه از نامــش پیــدا اســت، آســیب های 

وارده بــه اشــیا را پوشــش می دهــد. مهم تریــن زیرمجموعه هــای بیمــه ی امــوال 

و خســارت عبارتنــد از بیمــه ی محصــول، بیمــه ی خانــه و بیمــه ی خــودرو.

بیمــه ی ســالمت هزینه هــای درمانــی را پوشــش می دهــد و بیمــه ی مســافرت نیــز 

بــه همیــن ترتیــب پوشــش دهنده ی هزینه هــای درمانــی در خــارج از کشــور اســت.

از  بیمــه ی کســب وکار، بیمــه ای بــرای پوشــش دهی ریســک های کســب وکار 

قبیــل آســیب های شــغلی کارکنــان و جرایــم ســایبری اســت.
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مدل کسب وکار

B2C
در الگوی بنگاه به مشتری، خدمات به صورت 

مستقیم به مشتری ارائه می شود.

Lemonade :نمونه

B2B
در الگوی بنگاه به بنگاه، به شرکت های 

دیگر خدمات دهی می شود. 

Thinksurance :نمونه

B2B2X
در الگوی بنگاه به بنگاه به شخص 

دل خواه، خدمات از طریق شرکت واسطه 

به شرکت یا فرد دیگری ارائه می شود.

Element :نمونه

P2P
الگوی همتا به همتا این امکان را به مشتریان 

می دهد که به یکدیگر خدمات بدهند.

Inspeer :نمونه

اینشــورتک ها مدل هــای کســب وکار متنوعــی دارنــد کــه شــیوه ی تمــاس آن هــا بــا مشــتری را هــم تعییــن می کنــد. ایــن الگوهــا 

را کمابیــش می تــوان بــه چهــار گــروه تقســیم کــرد:

شرکت های

کوچک و متوسط:

شرکت های بزرگ:

بازار خرد: 

نوع مشتری

ــدازه در  ــب ان ــوان برحس ــورتک ها را می ت ــتریان اینش ــد. مش ــات می دهن ــتریان خدم ــی از مش ــواع مختلف ــه ان ــورتک ها ب اینش

طیفــی از مشــتریان خــرد تــا شــرکت های بــزرگ قــرار داد: 

ــر  ــالوه ب ــد. ع ــود می برن ــه س ــای بیم ــازی فراینده ــرد از ساده س ــرمایه گذاران خ س

ایــن، ماهیــت مشــتری محور اینشــورتک ها گزینه هــای بیشــتری در اختیــار افــراد 

می گــذارد و بــه آن هــا اجــازه می دهــد اجــزای بیشــتری از زندگــی خــود را بیمــه کننــد. 

بیمه گــران قدیمــی و جاافتــاده خدمــات کمتــری بــه شــرکت های کوچــک و متوســط 

ارائــه می دهنــد. اینشــورتک های نوظهــور راه حل هــای ســاده تر و سرراســت تری 

ــیار  ــی بس ــای مال ــه فرصت ه ــد و در نتیج ــه می کنن ــه ای عرض ــات بیم ــرای خدم ب

ــد.  ــرای شــرکت های کوچــک و متوســط فراهــم می آورن مناســبی ب

در آینــده، آسان ســازی اســتفاده از بیمه هــای تعبیه شــده بــرای شــرکت های بزرگــی 

ماننــد ایربی ان بــی بســیار مهــم خواهــد بــود. اینشــورتک ها در تســهیل اســتفاده از 

بیمه هــای تعبیه شــده ی دیجیتــال نقشــی اساســی خواهنــد داشــت.
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کانون توجه اینشورتک ها

تحــوالت حــوزه ی اینشــورتک بــه مدرن ســازی ضــروری در بــازار بیمــه ســرعت می بخشــد. بازیگــران قدیمــی بــه طــرق مختلــف 

از گســترش فعالیــت اینشــورتک ها ســود می برنــد. بدیهی تریــن فایــده ی توســعه ی فضــای اینشــورتک بــرای بیمه گــران 

قدیمــی ایــن اســت کــه می تواننــد اینشــورتک های کوچکــی را بخرنــد کــه توانایــی برطرف کــردن شــکاف های ارزش پیشــنهادی 

آن هــا را داشــته باشــند. راه دیگــر ایــن اســت کــه ببیننــد ایــن شــرکت های نوپــا و خــالق چــه کارهایــی انجــام می دهنــد و تــالش 

ــای  ــی از امکان ه ــن دو روش، طیف ــن ای ــد. بی ــه کار بگیرن ــود ب ــرکت خ ــل ش ــتارتاپ ها را در داخ ــن اس ــتراتژی های ای ــد اس کنن

مختلــف وجــود دارد: همــکاری بــا اینشــورتک ها، ســرمایه گذاری خطرپذیــر شــرکتی بــرای مشــارکت در آزمایشــگاه های 

ــره. ــورتک ها و غی ــات اینش ــتفاده از خدم ــد و اس ــر، خری ــرمایه گذاری خطرپذی ــای س ــا صندوق ه ــکاری ب ــال، هم دیجیت

تأثیر اینشورتک ها بر زنجیره ی ارزش بیمه

ــره ی ارزش  ــه کل زنجی ــت ک ــن نیس ــورتک ها ای ــه ی اینش ــدف هم ه

بیمــه را زیــرورو کننــد. در حقیقــت، تعــداد اندکــی از ایــن شــرکت ها 

می کننــد  تــالش  اینشــورتک ها  بیشــتر  دارنــد.  قصــدی  چنیــن 

ــه  ــزاران ارائ ــی و کارگ ــران اتکای ــران، بیمه گ ــرای بیمه گ ــی ب راه حل های

دهنــد، بــا همــکاری ایــن نهادهــا، کیفیــت تجربــه ی مشــتری را ارتقــا 

ــد. تعــداد زیــادی از  ــوآوری بزنن ــه ن ــن حــوزه دســت ب ــد و در ای بدهن

ــه  ــد ک ــن ببرن ــطه ها را از بی ــد واس ــالش می کنن ــز ت ــورتک ها نی اینش

بــه معنــای ایجــاد کانال هــای توزیــ�ع جدیــد بــرای بازیگــران موجــود 

اســت. اگــر شــرکت های قدیمــی و ریشــه دار اســتراتژی مناســبی در 

ــود  ــورتک ها س ــد اینش ــتر روبه رش ــد از بس ــد، می توانن ــش بگیرن پی

شــایان توجهــی کســب کننــد.

طــی چنــد ســال گذشــته، اینشــورتک ها بــه ناکارآمدی هــای متعــددی در زنجیــره ی ارزش بیمــه پــی برده انــد و بــه آن هــا اشــاره 

ــا  ــل ب ــرعت تعام ــش س ــه افزای ــوان ب ــتریان آن می ت ــه و مش ــت بیم ــرای صنع ــره ی ارزش ب ــالح زنجی ــای اص ــد. از مزای کرده ان

مشــتری در فرایندهایــی ماننــد رســیدگی بــه خســارت، افزایــش قیاس پذیــری بیمه گــران و بیمه نامه هــا، بیمه نامه هــای 

ــرد.  ــاره ک ــا اش ــش هزینه ه ــی و کاه ــش کارای ــب، افزای ــش تقل ــده، کاه شخصی سازی ش

تکامل اینشورتک ها در امتداد زنجیره ی ارزش بیمه

حذف واسطه هادگرگون سازی کل زنجیره ی ارزشبهینه سازی زنجیره ی ارزش
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ارزش افزوده ی اینشورتک در کنار زنجیره ی ارزش بیمه

زنجیــره ی ارزش مــدرن بیمــه از مشــتری آغــاز می شــود و هفــت مرحلــه دارد. داده و تحلیــل داده از تمــام ایــن هفــت مرحلــه 

ــت  ــن هف ــخصی از ای ــداد مش ــورتک ها روی تع ــر اینش ــم، اکث ــاره کردی ــم اش ــًا ه ــه قب ــور ک ــان ط ــد و هم ــتیبانی می کن پیش

مرحلــه ی زنجیــره ی ارزش بیمــه تمرکــز دارنــد. درمــورد اینشــورتک هایی کــه خدمــات جمــع آوری و تحلیــل داده ارائــه می دهنــد 

ــه الزامــات خــاص خــودش را دارد. در ادامــه،  ــن هفــت مرحل ــدام از ای ــه هــر ک ــوال اســت، چراک ــه همیــن من ــز وضعیــت ب نی

ــی از  ــه نمونه های ــه شــکل خالصــه شــرح می دهیــم و ب ــه را ب ارزش افــزوده ی اینشــورتک ها در هــر کــدام از ایــن هفــت مرحل

ــم. ــاره می کنی ــته اش ــورتک های برجس اینش

بازاریابی، فروش و توزی�ع

اینشــورتک ها می تواننــد بــا مدرن ســازی کانال هــای توزیــ�ع کنونــی و توســعه ی 

کانال هــای جدیــد، در راهبردهــای بازاریابــی بــه بیمه گــران ســنتی کمــک کننــد. 

امــکان  و  می کننــد  جمــع آوری  را  بیمــه ای  خدمــات  داده هــای  کــه  پلتفرم هایــی 

جدیــدی  واســطه های  بــه  خــود  می آورنــد،  فراهــم  را  خدمــات  ایــن  مقایســه ی 

تبدیــل شــده اند کــه فرصت هــای بازاریابــی تــازه ای در اختیــار می گذارنــد، تجربــه ی 

مشــتری را ارتقــا می دهنــد و شــفافیت را بــاال می برنــد. کانال هــای فــروش موبایلــی 

ــد  ــازه می دهن ــران اج ــه بیمه گ ــد و ب ــعه می یابن ــتر توس ــه روز بیش ــال روزب و دیجیت

ــا مشــتریان خــود تعامــل بیشــتری داشــته باشــند. ــا ب ت

توسعه ی محصول و بیم سنجی

ــرازیر  ــه س ــازار بیم ــه ب ــد ب ــه ای جدی ــوالت بیم ــو و محص ــای ن ــورتک ها ایده ه اینش

کرده انــد. در بیمه هــای همتــا بــه همتــا، مبتنــی بــر اشــتراک، مبتنــی بــر اســتفاده، 

پرداخــت لحظــه ای و بیمه نامه هــای فــردی پیشــرفت های ملموســی بــه دســت 

آمــده اســت. ایــن محصــوالت نوظهــور جریان هــای درآمــدی تــازه ای بــرای شــرکت های 

ــای  ــه در بخش ه ــتریانی را ک ــه مش ــخ گویی ب ــکان پاس ــان آورده و ام ــه ارمغ ــه ب بیم

دیگــر زندگــی بــه چنیــن الگوهایــی عــادت کرده انــد، فراهــم آورده اســت. 

بازاریابی، فروش 

و توزی�ع

 توسعه ی محصول و 

بیم سنجی
مدیریت دارایی بیمه ی اتکاییمدیریت مطالبه ها

تحلیل ریسک، 

قیمت گذاری و صدور 

بیمه نامه

جذب مشتری، اجرا، 

تعامل با مشتری و 

ممانعت

داده و تحلیل داده
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جذب مشتری، اجرا، تعامل با مشتری و ممانعت

بعضــی از اینشــورتک ها بــرای غلبــه بــه مشــکل داده هــای چندتکــه در ســامانه های 

قدیمــی، تــالش می کننــد کاربــرد عملیاتــِی داده هــای موجــود در ســامانه های مجــزا را 

افزایــش دهنــد و امــکان دسترســی بــه داده هــا در سرتاســر زنجیــره ی ارزش را فراهــم 

کننــد. عــالوه بــر ایــن، فرایندهــای شــناخت مشــتری را می تــوان بهبــود داد و ســرعت 

ــت. تعــدادی از  ــت یاف ــری دس ــه ی مشــتری مطلوب ت ــه تجرب ــید و در نتیجــه، ب بخش

اینشــورتک ها هــم می کوشــند تــا از طریــق خودکارســازِی رســیدگی بــه درخواســت ها، 

کیفیــت ارائــه ی خدمــات بــه مشــتریان را بــاال ببرنــد. یکــی دیگــر از زمینه هــای مهــم، 

پیش گیــری از خســارت اســت. اینشــورتک های ایــن حــوزه از جدیدتریــن فناوری هــا 

نظیــر اینترنــت اشــیا بــرای جلوگیــری یــا به حداقل رســاندن ضــرر اســتفاده می کننــد. 

روش کارشــان هــم ایــن اســت کــه در مواقــع الزم، یعنــی وقتــی احتمال وقوع خســارت 

ــرای  ــن ب ــای ممک ــن اقدام ه ــد و بهتری ــدار می دهن ــزاران هش ــه بیمه گ ــت، ب ــاال اس ب

جلوگیــری از وقــوع خســارت را بــه آن هــا یــادآوری می کننــد. 

مدیریت مطالبه ها

اینشــورتک هایی کــه فرایندهــای درخواســت، ارزیابــی، پــردازش و تســویه ی مطالبــه 

را خــودکار می کننــد، هزینه هــای عملیاتــی را کاهــش و ســرعت اجــرای ایــن عملیــات 

را افزایــش می دهنــد. یکــی دیگــر از کانون هــای توجــه اینشــورتک ها پیش گیــری 

از تقلــب اســت. اســتارتاپ های ایــن حــوزه می تواننــد بــا تکیــه بــر فناوری هــای 

تحلیــل داده، الگوهــای تقلــب را کشــف و خنثــی کننــد. 

تحلیل ریسک، قیمت گذاری و صدور بیمه نامه

از آنجــا کــه تحلیــل ریســک و قیمت گــذاری بیشــترین وابســتگی را بــه جمــع آوری و 

تحلیــل داده دارد، بیشــتر اینشــورتک های ایــن حــوزه ســراغ آخریــن پیشــرفت های 

ــن  ــا ای ــد؛ ب ــینی رفته ان ــری ماش ــی و یادگی ــوش مصنوع ــی ه ــر یعن ــوم کامپیوت عل

ــد.  ــی کنن ــر ارزیاب ــر و کارآمدت ــری�ع تر، بهت ــک ها را س ــه ریس ــدف ک ه
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بیمه ی اتکایی

در ایــن حــوزه، اینشــورتک ها در درجــه ی اول بــر بخش هــای کمیتــِی مربــوط بــه 

بیمه گــران اتکایــی تمرکــز دارنــد و خدماتــی از قبیــل تحلیل پیشــرفته ی داده هــا، ارزیابی 

ریســک لحظــه ای و دیگــر نرم افزارهــای مناســب بــرای بیمه گــران اتکایــی ارائــه می دهند.

مدیریت دارایی

ایــن حــوزه شــامل طیفــی از خدمــات از شــناخت مشــتری گرفتــه تــا مدیریــت ســبد 

ــود. ــامل می ش ــی را ش ــی و گزارش ده دارای

داده و تحلیل داده

شــرکت های بیمــه حجــم عظیمــی از داده هــا را در اختیــار دارنــد، ولــی بــرای تحلیــل 

و اســتفاده از ایــن داده هــا بــه راه حل هــای خالقانــه و هوشــمندانه نیازمندنــد. 

ــد.  ــت کن ــره ی ارزش بیمــه حمای ــد از کلیــت زنجی ــل داده می توان فناوری هــای تحلی

از آنجــا کــه کانــون توجــه بیشــتر اینشــورتک های ایــن حــوزه بخــش خاصــی از 

زنجیــره ی ارزش بیمــه اســت، در مراحــل جداگانــه بــه نقــش آن هــا اشــاره کرده ایــم. 
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تک شاخ های اینشورتک در گوشه وکنار جهان و ارزش بازار آن ها

آمریکا

۴٫۵ میلیارد دالر ۴ میلیارد دالر

۳٫۲ میلیارد دالر ۲٫7 میلیارد دالر

۲٫۲ میلیارد دالر ۱٫۵ میلیارد دالر

۱٫۴ میلیارد دالر ۱٫۲ میلیارد دالر

۱ میلیارد دالر

انگلیس

۳٫۱ میلیارد دالر ۲٫7 میلیارد دالر ۲٫۱ میلیارد دالر

۲ میلیارد دالر ۱ میلیارد دالر ۱ میلیارد دالر

۱ میلیارد دالر

آلمان

۴٫۵ میلیارد دالر ۱ میلیارد دالر

فرانسه

۲٫9 میلیارد دالر

آسیا و اقیانوسیه

۶ میلیارد دالر 9٫۳ میلیارد دالر ۴٫۵ میلیارد دالر

۴ میلیارد دالر ۲٫۶ میلیارد دالر  ۱٫۴ میلیارد دالر

 ۱ میلیارد دالر ۱ میلیارد دالر ۱٫۲ میلیارد دالر

ظهور تک شاخ های اینشورتک 

رشــد کلــی صنعــت اینشــورتک بــه همــراه ســرمایه گذاری های قابل توجــه در ایــن صنعــت، زمینه ســاز ظهــور چندیــن تک شــاخ یــا 

یونیکــورن در ایــن بخــش بــوده اســت. ســهام تعــدادی از ایــن تک شــاخ ها هم اکنــون در بــورس عرضــه شــده و هــر کــدام عملکــرد 

متفاوتــی در بــازار ســهام داشــته اند. ایــن تک شــاخ ها الگوهــای تجــاری مختلفــی دارنــد، انــواع متفاوتی از خدمــات بیمه ای را پوشــش 

می دهنــد و بــه گروه هــای متنوعــی از مشــتریان خدمات رســانی می کننــد. ایــن گســتردگی حاکــی از آن اســت کــه توســعه ی صنعــت 

اینشــورتک تــا چــه انــدازه اهمیــت پیــدا کــرده اســت. اینشــورتک ها مانــدگار خواهنــد بــود و در آینده، تأثیر بســیار مهمــی بر صنعت 

بیمــه خواهند داشــت.
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درصــد باالیــی از شــرکت هایی کــه در بــازار جهانــی فین تــک رشــد چشــمگیری دارنــد، تک شــاخ های 

حــوزه اینشــورتک هســتند کــه ایــن بخــش را بــه یکــی از حوزه هــای مهــم فین تــک تبدیــل کرده انــد. یکــی 

ــه  ــت ک ــنتی اس ــه ی س ــرکت های بیم ــه ی ش ــات کهن ــورتک ها خدم ــری�ع اینش ــعه ی س ــد و توس ــل رش از دالی

ــد،  ــای جدی ــک  فناوری ه ــه کم ــورتک ها ب ــون اینش ــت. اکن ــوده اس ــی نب ــان کاف ــرعت دیجیتالی شدن ش س

ــیاری  ــک و بس ــل ریس ــل داده، تحلی ــری�ع تر، تحلی ــری س ــکان تصمیم گی ــد و ام ــر می کنن ــکاف را پ ــن ش ای

ــی  ــای طبیع ــگ و بالی ــل جن ــی از قبی ــای بیرون ــن، رخداده ــر ای ــزون ب ــد. اف ــم می آورن ــر را فراه ــوارد دیگ م

ریســک های جدیــدی بــه همــراه دارنــد و اینشــورتک ها بــرای پوشــش ایــن نــوع ریســک ها نیــز می تواننــد 

ــد. ــه بدهن ــه ارائ ــوالت خالقان ــا و محص راه حل ه

بــه گــزارش مؤسســه ای در لنــدن، از 28۰ اســتارتاپ فین تکــی کــه تک شــاخ شــده اند، 4۰ اســتارتاپ 

در ایجــاد نــوآوری در صنعــت بیمــه یــا دگرگون ســازی الگوهــای قدیمــی ایــن صنعــت نقشــی مؤثــر 

ــور،  ــن دو کش ــد از ای ــت. بع ــس اس ــا انگلی ــکا ی ــرکت ها در آمری ــن ش ــتر ای ــی بیش ــگاه اصل ــته اند. پای داش

آلمــان و فرانســه، کــه بــا فعالیــت جــدی بــرای جــذب ســرمایه، توانســته اند در بــازار بیمــه ی اروپــا 

پیــش گام باشــند، بیشــترین تک شــاخ های اینشــورتک را دارنــد. در آســیا هــم کشــور هنــد میزبــان چنــد 

ــی از  ــورتک ها یک ــه اینش ــی دارد ک ــتارتاپی موفق ــتم اس ــور اکوسیس ــن کش ــت. ای ــورتک اس ــاخ اینش تک ش

می آینــد.  شــمار  بــه  آن  زیرمجموعه هــای  قدرتمند تریــن 

آمریــکا میزبــان تقریبــا 4۰درصــد از تک شــاخ های اینشــورتک جهــان اســت. انگلیــس نیــز از هشــت 

ــورتک  ــت اینش ــد. صنع ــی می کن ــارد دالر میزبان ــک میلی ــش از ی ــازار بی ــا ارزش ب ــورتک ب ــتارتاپ اینش اس

ــک  ــت فین ت ــر صنع ــش برت ــج بخ ــن پن ــاخ، در بی ــتارتاپ های تک ش ــداد اس ــر تع ــت از نظ ــته اس توانس

باشــد و بعــد از بخش هــای فناوری هــای ثــروت، فناوری هــای پرداخــت، ارزهــای دیجیتــال و بانک هــای 

ــم  ــی می توانی ــای مال ــتم فناوری ه ــر اکوسیس ــای دیگ ــرد. از بخش ه ــرار می گی ــم ق ــگر، در رده ی پنج چالش

ــاز و خریــد اقســاطی اشــاره کنیــم. البتــه بعضــی از ایــن  بــه بالک چیــن، رگ تــک )Regtech(، بانکــداری ب

ــد. ــه رو بوده ان ــدی روب ــش ارزش ج ــا کاه ــی ب ــاطی، به تازگ ــد اقس ــد خری ــا مانن بخش ه
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بــرای آشــنایی بــا بــازاری کــه اینشــورتک ها در آن فعالیــت می کننــد، ابتــدا ســراغ مســائل و مشــکالتی می رویــم کــه بــه پیدایــش و 

رشــد اینشــورتک ها منجــر شــده اند و در گام بعــدی، انــدازه و نــرخ رشــد کلــی بــازار بیمــه را بررســی می کنیــم. در ســال های اخیــر، 

چشــم انداز اینشــورتک به ســرعت تکامــل یافتــه اســت و ایــن شــرکت ها یــا مســتقیم بــه زنجیــره ی ارزش بیمــه متصــل شــده اند یــا 

بــه رقابــت بــا بیمه گــران و کارگــزاران قدیمــی پرداخته انــد. 

ــکالت از  ــن مش ــی از ای ــت به گریبانند. بعض ــف دس ــای مختل ــددی از زاویه ه ــکالت متع ــا مش ــال ب ــه ی غیردیجیت ــرکت های بیم ش

اقتصــاد کالن نشــئت می گیــرد، بعضــی مخصــوص بــازار بیمــه اســت و بعضــی هــم بــه مشــتری مربــوط می شــود. در نــگاه نخســت، 

ممکــن اســت ایــن چالش هــا بســیار دشــوار بــه نظر برســند، ولــی اینشــورتک های موفــق توانســته اند بســیاری از آن هــا را رفــع کنند.

چالش های بازار بیمه

شرکت های بزرگ

تشدید 

استانداردهای 

نظارتی

فشار ناشی از 

تأمین مالی و 

سرمایه گذاری

رقابت برای جذب 

کارکنان مستعد

کانال های توزی�ع 

منسوخ

پشته های فناوری 

قدیمی

مشکالت مربوط به بازار بیمه:

در آینــده، آسان ســازی اســتفاده از بیمه هــای تعبیه شــده بــرای شــرکت های بزرگــی 

ماننــد Airbnb بســیار مهــم خواهــد بــود. اینشــورتک ها در تســهیل اســتفاده از 

بیمه هــای تعبیه شــده ی دیجیتــال نقشــی اساســی خواهنــد داشــت.

بیمه گــران بایــد بــرای افزایــش پیچیدگــی قوانیــن و اســتانداردهای ســخت گیرانه تر 

آماده باشــند. اســتانداردهایی مانند »IFRS 17« و »GDPR« در دســتورکار بســیاری 

از شــرکت ها وجــود دارد. در اقتصادهایــی کــه رشــد کــم و نــرخ بهــره ی پایینــی دارنــد، 

جبــران هزینه هــای انطبــاق بــا شــرایط و مقــررات جدیــد دشــوار اســت. 

ــوزه ی  ــژه در ح ــرات به وی ــرای تغیی ــرای اج ــتعدادهای الزم ب ــت اس ــذب و نگهداش ج

ــک و  ــرکت های کوچ ــواری های ش ــن دش ــی از مهم تری ــواره یک ــل، هم ــاوری و تحلی فن

بــزرگ بــوده اســت.

بیشــتر بازیگــران صنعــت بیمــه همچنــان بــه کانال هــای توزیعــی تکیــه دارنــد کــه 

روزبــه روز مشــتریان کمتــری از آن هــا اســتفاده می کننــد. در حال حاضــر، تعــداد افرادی 

کــه ترجیــح می دهنــد از طریــق کانال هــای دیجیتــال بــا بیمه گــران در ارتبــاط باشــند، 

روبه افزایــش اســت و در نتیجــه مدل هــای ســنتی به مــرور از بیــن خواهنــد رفــت.

و  بیشــتر می شــود  روزبــه روز  قدیمــی  ریســک های ســامانه های  و  هزینه هــا 

احتمــال اینکــه ایــن ســامانه ها هــدف حمله هــای ســایبری قــرار بگیرنــد افزایــش 

 )middle layer( می یابــد. عــالوه بــر ایــن، بســیاری از شــرکت ها الیــه واســط

ندارنــد، الیــه ای کــه داده هــا را از ســامانه های پشــتیبان دریافــت و ترکیــب کنــد و در 

اختیــار متقاضیــان بگــذارد.

ــی  ــه ســرمایه گذاری و تأمیــن مال بســیاری از مشــکالت و چالش هــای شــرکت ها ب

برمی گــردد کــه مســتلزم افزایــش بهــره وری در عملیــات شــرکت اســت.
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مشکالت مربوط به مشتری:

ــت.  ــش اس ــا روبه افزای ــنی آن ه ــن س ــش و میانگی ــورها روبه کاه ــیاری از کش ــت بس جمعی

بنابرایــن، هزینه هــای بهداشــت و درمــان بیشــتر خواهــد شــد. از طــرف دیگــر، نســل جــوان 

ترجیــح می دهــد ابتــدا ازدواج کنــد و بعــد بــه فکــر خریــد خانــه باشــد. بــه ایــن ترتیــب، نــوع 

تعامــل ایــن افــراد بــا صنعــت بیمــه در حــال تغییــر اســت.

تغییرات 

جمعیت شناختی

افزایــش ضریــب نفــوذ فناوری هــای دیجیتــال در زندگــی روزمــره ی مــردم انتظــارات آن هــا را 

هنــگام خریــد خدمــات بیمــه ای تغییــر داده اســت. بیمه گــزاران امــروز بــه دنبــال خدمــات 

ــد. ــازگارتر باش ــان س ــای شخصی ش ــا نیازه ــه ب ــد ک ــر و بیمه نامه هایی ان بهت

افزایش

انتظارات مشتریان

افزایش

اهمیت رفاه مالی

ــر  ــزاران بیمه گ ــا کارگ ــدگان ی ــی از نماین ــه یک ــد ب ــتری بای ــه، مش ــی بیم ــروش قدیم ــدل ف در م

مراجعــه می کــرد. اکنــون ایــن مــدل روبه افــول اســت و بســیاری از خدمــات بیمــه ای به وســیله ی 

پلتفرم هــای اینترنتــی یــا به شــکل تعبیه شــده بــه فــروش می رســد. ایــن مــدل فــروش 

ــت. ــا اس ــی از آن ه ــتری یک ــظ مش ــه حف ــم دارد ک ــودش را ه ــاص خ ــرهای خ دردس

کمبود نقاط 

تماس با مشتری

هــدف اصلــی بیمه نامه هایــی ماننــد بیمــه ی عمــر، تأمیــن رفــاه مالــی اســت. شــرکت های بیمه 

بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، می تواننــد بــا بانک هــا و کارگزاری هــا همــکاری کننــد و مجموعــه ای 

از محصــوالت مالــی کــه بــرای امنیــت اقتصــادی مشــتری طراحی شــده اســت، ارائــه کنند.

عواقــب همه گیــری بیمــاری کرونــا هنــوز بــرای شــرکت های بیمــه نامعلــوم اســت. احتمــاًال یکی 

از ایــن عواقــب افزایــش چشــمگیر هزینه هــای مراقبت هــای بهداشــتی باشــد. جنــگ اوکرایــن 

نیــز بــار دیگــر نشــان داد کــه رویدادهــای جهانــی پیش بینی ناپذیرنــد.

تأثیر

رخدادهای بیرونی

افزایــش تعــداد بالیــای طبیعــی مســئله ی بســیار مهمــی اســت. در ســال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، 

مطالبه هــای مربــوط بــه بالیــای طبیعــی بــه زیــان بی ســابقه ای در صنعــت بیمــه منجــر شــد. 

انتظــار مــی رود در آینــده، تغییــرات اقلیمی تأثیر منفی بیشــتری بر صنعت بیمه داشــته باشــد.
تغییرات اقلیمی

رشد

اقتصادی پایین

ــد  ــا، رش ــژه در اروپ ــعه یافته، به وی ــای توس ــی در اقتصاده ــص داخل ــد ناخال ــن تولی ــد پایی رش

شــرکت های بیمــه را بســیار دشــوار کــرده اســت. جنــگ اوکرایــن، مشــکالت زنجیــره ی تأمیــن 

جهانــی و تــورم نیــز ایــن مســئله را تشــدید می کننــد. 

نرخ بهره ی

پایین در اقتصاد

کاهــش نــرخ بهــره بعــد از بحــران مالــی ۲۰۰۸ دشــواری های خاصــی بــرای بیمه گــران بــه همــراه 

ــد کــرده اســت. در حــال حاضــر،  ــوآوری و طراحــی محصــوالت جدی ــه ن داشــته و آن هــا را وادار ب

نــرخ بهــره رونــد افزایشــی دارد تــا بــا تــورم هم خوانــی پیــدا کنــد، ولــی در مقایســه بــا گذشــته، 

همچنــان پاییــن اســت.

رقابت نفس گیر 

در بــازار بیمــه ی امــروز جهــان، ۷ هــزار شــرکت بــزرگ و کوچــک فعالیــت می کننــد کــه نتیجــه ی 

ــد  ــازاری، شــرکت هایی می توانن ــن شــرکت ها اســت. در چنیــن ب ــر بیــن ای ــی نفس گی آن رقابت

مانــدگار شــوند کــه بتواننــد جلوتــر از دیگــران حرکــت کننــد.

مشکالت مربوط به اقتصاد :
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رشد بازار بیمه

بازارهــای بیمــه در گوشــه وکنار جهــان ســطوح مختلفــی از رشــد را تجربــه می کننــد. در کشــورهای توســعه یافته ی غربــی، میزان رشــد 

کــم اســت و حتــی بعضــی از بخش هــای ایــن صنعــت در منطقــه ی اروپــا کوچک تــر شــده اســت. در ســوی دیگــر ایــن طیــف، بــازار 

بیمــه ی کشــورهای در حــال توســعه در منطقــه ی آســیا و اقیانوســیه قــرار دارنــد کــه در ســال های اخیــر، رشــد دورقمــی را تجربــه کــرده 

اســت. البتــه هنگامــی کــه جذابیــت بازارهــا را مقایســه می کنیــم، انــدازه ی بــازار نیــز مهــم اســت. 

ــکای  ــه ی آمری ــای منطق ــر، بازاره ــن نظ ــد. از ای ــود کوچک ترن ــی خ ــان غرب ــا از همتای ــیه عموم ــیا و اقیانوس ــه ی آس ــای منطق بازاره

شــمالی پیشــتازند و مهم تریــن و بزرگ تریــن بازارهــای بیمــه ی ســالمت و امــوال مربــوط بــه همیــن منطقــه اســت. روی هــم رفتــه، 

خــوب اســت کــه بیمه گــران در بازارهــای آســیا و اقیانوســیه حضــور داشــته باشــند، ولــی اگــر موفــق شــوند بــر چالش هــای بازارهــای 

توســعه یافته غلبــه کننــد، پــاداش بزرگ تــری نیــز در انتظارشــان خواهــد بــود. 

بیمه ی سالمت

بیمه ی اموال و 
مسئولیت

بیمه ی زندگی

آمریکای شمالی اروپای غربی

کشورهای در حال توسعه در

منطقه ی آسیا و اقیانوسیه

اندازه ی بازار
)بر اساس کل حق بیمه های پرداختی(

کمتر از 4۰۰ میلیارد دالر

4۰۰ تا 8۰۰ میلیارد دالر

بیشتر از 8۰۰ میلیارد دالر

نرخ رشد
از 2۰۱۹ تا 2۰2۰

کمتر از 4٫5درصد

4٫5 تا 6٫9درصد

بیشتر از 7درصد



۲3بازار اینشورتکبازار جهانی صنعت اینشورتک )۲۰۲۲(

آسیا و اقیانوسیه

بــازار منطقــه ی آســیا و اقیانوســیه میزبــان تعــدادی 

رشــد  نــرخ  بیشــترین  بــا  جهــان  اقتصادهــای  از 

ــن  ــز از ای ــه نی ــازار بیم ــر، ب ــال های اخی ــت. در س اس

رونــد پیــروی کــرده و نــرخ رشــد چشــمگیری بــه 

ــعه ی  ــال توس ــازار در ح ــت. ب ــته اس ــش گذاش نمای

و  اســت  ناهمگــون  به شــدت  اقیانوســیه  و  آســیا 

ــد و  ــن و هن ــد چی ــی مانن ــیار بزرگ ــی بس اقتصادهای

اقتصادهــای کوچک تــری از قبیــل الئــوس و ویتنــام را 

در دل خــود گنجانــده اســت. از نظــر رشــد، بازارهــای 

نهایــت  رشــد،  بــرای  خــود  فرصــت  از  کوچک تــر 

اســتفاده را برده انــد و نــرخ رشــد های بســیار باالیــی 

ــدی  ــز رش ــر نی ــای بزرگ ت ــد. بازاره ــه کرده ان را تجرب

ــه ی  ــب، منطق ــن ترتی ــه ای ــا ب ــته اند ت ــی داش دورقم

ــی  ــد جهان ــی در رش ــهم مهم ــیه س ــیا و اقیانوس آس

ــد. ــته باش ــه داش ــازار بیم ب

کشورهای در حال توسعه

)آفریقا و آمریکای التین(

نفــوذ  ضریــب  جنوبــی،  آمریــکای  و  آفریقــا  در 

محصــوالت بیمــه ای از نظــر تاریخــی، در پایین تریــن 

ســطح قــرار دارد، ولــی اســتارتاپ های اینشــورتک در 

هــر دو منطقــه فعالیــت می کننــد و روندی روبه رشــد 

دارنــد. بیشــتر اســتارتاپ های اینشــورتک آفریقایــی 

بــه طــور عمــده بــر دسترســی و توزیــ�ع محصــوالت 

ــازار  ــه. ب ــدور بیمه نام ــا ص ــد ت ــز دارن ــه ای تمرک بیم

اینشــورتک آمریــکای جنوبــی، در مقایســه بــا دیگــر 

بازارهــای جهــان، در نخســتین مراحــل خــود بــه ســر 

ــه  ــادی ب ــیار زی ــادی بس ــای اقتص ــرد و فرصت ه می ب

بیمه گــران و اینشــورتک ها ارائــه می کنــد.

آمریکای شمالی )آمریکا و کانادا(

آمریــکا، بــا اختــالف زیــاد و به ویــژه در بخــش بیمــه ی 

امــوال و مســئولیت، بزرگ تریــن بــازار خدمــات و 

محصــوالت بیمــه ای در سراســر جهــان اســت. جالــب 

اینکــه ســهم بیمــه ی عمــر از بــازار بیمــه ی آمریــکای 

شــمالی در مقایســه بــا بازارهــای دیگــر، بســیار کمتــر 

اســت. بــه نظــر می رســد کــه ایــن رونــد ادامــه دار 

ــا  ــه عمدت ــوذ بیم ــش ضریب نف ــه کاه ــرا ک ــد، چ باش

بــه بخــش بیمــه ی عمــر مربــوط می شــود. تغییــرات 

ــکا  ــابه آمری ــوًال مش ــادا معم ــازار کان ــد در ب ــرخ رش ن

ــادا  ــازار کان ــد ب ــرخ رش ــدت، ن ــی در بلندم ــت، ول اس

ــت. ــوده اس ــر ب ــوح پویات به وض

اروپای غربی

اروپــای غربــی دومیــن بــازار بــزرگ بیمــه ی جهــان را 

دارد و از نظــر ضریــب نفــوذ، در جهــان اول اســت. 

رشــد بــازار بیمــه در ایــن منطقــه عمدتــا به واســطه ی 

بــه  بــوده اســت.  بخــش بیمه هــای غیــر زندگــی 

عبــارت دقیق تــر، بــا اینکــه ضریــب نفــوذ بیمــه 

در اروپــای غربــی ثابــت مانــده، ولــی طــی دهــه ی 

گذشــته، ضریــب نفــوذ بیمــه ی عمــر در ایــن منطقــه 

رونــد کاهشــی داشــته اســت. بایــد بــه ایــن نکتــه هم 

توجــه کنیــم کــه بــازار بیمــه در کشــورهای مختلــف، 

ــورها  ــی از کش ــه بعض ــژه اینک ــت. به وی ــاوت اس متف

بیمــه ی عمــر را در ســاختار بیمــه ی تأمیــن اجتماعی 

کشــور ها  ایــن  در  نتیجــه،  در  و  کرده انــد  تعبیــه 

ــت. ــر اس ــر کمت ــه ی عم ــرای بیم ــردی ب ــای ف تقاض
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واکنش صنعت خدمات مالی به رشد و توسعه ی اینشورتک ها

شــرکت های بیمــه در عصــر جدیــد مشــکالت متعــددی دارنــد کــه یکــی از آن هــا ظهــور اینشــورتک ها اســت. بســیاری از 

شــرکت های بیمــه، بعــد از اینکــه در آغــاز اینشــورتک ها را نادیــده می گرفتنــد، به تدریــج بــاب همــکاری بــا ایــن اســتارتاپ های 

ــه  ــر شــرکتی، اقــدام ب ــب برنامه هــای ســرمایه گذاری خطرپذی ــد و در قال ــر رفته ان ــی جلوت نورســیده را گشــوده اند. بعضــی حت

ــد. ــی می کن ــه را دیجیتال ــره ی ارزش بیم ــه زنجی ــد ک ــی کرده ان ــورتک ها و فناوری های ــتقیم در اینش ــرمایه گذاری مس س

فعال ترین سرمایه گذاری های خطرپذیر شرکتی در اینشورتک ها
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تأمین مالی فینتک ها با پشتیبانی سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱

بســیاری از صنایــ�ع از جملــه ســایر بخش هــای خدمــات مالــی ماننــد صنعــت بانکــداری، بــا ســرمایه گذاری روی اســتارتاپ های 

نوپــا، رقابــت ناشــی از گســترش فناوری هــای جدیــد را پذیرفته انــد. پذیــرش ایــن رقابــت بــه ایــن صنایــ�ع اجــازه می دهــد تــا 

بــازار را زیــر نظــر بگیرنــد و پیشــرفت های جدیــد را ببیننــد. صنعــت بیمــه نیــز در همیــن مســیر گام برمــی دارد. 

ــر شــرکتی از اســتراتژی های ســرمایه گذاری متنوعــی اســتفاده می کننــد. بعضــی ترجیــح می دهنــد  ســرمایه گذارهای خطرپذی

بــه تأمیــن مالــی اســتارتاپ هایی کمــک کننــد کــه در مراحــل اولیــه ی خــود بــه ســر می برنــد و بعضــی دیگــر تمایــل دارنــد روی 

اینشــورتک ها و فینتک هایــی ســرمایه گذاری کننــد کــه مراحــل اولیــه ی شــکل گیری را پشــت ســر گذاشــته اند و فعالیت شــان 

تــا حــدودی تثبیــت شــده اســت.

مجموع سرمایه گذاری تعداد معامالت



هلدینگ و تجارت 

الکترونیک

نرم افزار

خدمات تجاری

فناوری

رسانه

مخابرات

رتبه بندی

افزایش سرمایه گذاری بانک ها و شرکت های فناوری در اینشورتک ها
وقتــی صحبــت از ســرمایه گذاری در اینشــورتک ها بــه میــان می آیــد، صنعــت بیمــه تنهــا نیســت و بســیاری از صنایــ�ع دیگــر ماننــد 

ــت  ــه« شکس ــای »بانک بیم ــادی از راهبرده ــداد زی ــته تع ــد. در گذش ــورتک ها آگاهن ــاالی اینش ــیل ب ــداری، از پتانس ــت بانک صنع

ــرد  ــوند. راهب ــه ش ــازار بیم ــد وارد ب ــا بتوانن ــرده ت ــاد ک ــا ایج ــرای بانک ه ــازه ای ب ــای ت ــاوری فرصت ه ــرفت فن ــی پیش ــد، ول خورده ان

ســحرآمیزی موســوم بــه »خدمــات مالــی تعبیه شــده« وجــود دارد کــه می توانــد بــه چنیــن رونــدی کمــک کنــد: بــه جــای اینکــه از 

بانکــداران و کارگــزاران بیمــه بخواهیــم محصوالتــی را بفروشــند کــه بــه حــوزه ی کاری خودشــان مربــوط نمی شــود، خدمــات مالــی 

مختلــف را ادغــام می کنیــم و از طریــق کانال هــای فــروش دیجیتــال در اختیــار مشــتریان می گذاریــم. انتظــار مــی رود کــه تــا ســال 

۲۰۲۶، ۹۶درصــد از کســب وکارها ارائــه ی خدمــات مالــی تعبیه شــده را آغــاز کننــد و تــا ســال ۲۰۳۰، ایــن نــوع خدمات فرصتــی اقتصادی 

معــادل ۷٫۲ هــزار میلیــارد دالر خلــق کننــد.

شــرکت های بــزرگ بیمــه بــه اســتقبال فرصت هایــی رفته انــد کــه خدمــات مالــی تعبیه شــده ارائــه می کنــد. نتیجــه اینکــه در ســال های 

اخیــر، شــاهد رشــد خیره کننــده ی ســرمایه گذاری شــرکت های بیمــه در فینتک هــای مرتبــط بــا خدمــات مالــی تعبیه شــده بوده ایــم. 

ولــز فارگــو به تازگــی همــکاری بــا اینشــورئون 

را آغــاز کــرده اســت. اینشــورئون یــک کارگــزار 

بیمــه ی آنالیــن بــرای کســب وکارهای کوچــک 

و متوســط اســت و مظنــه ی بیمه نامه هــای 

ولــز فارگــو را به شــکل ســاده تری در دســترس 

مشــتریان کنونــی این شــرکت قــرار می دهد.

گــروه آی ان جــی ســابقه ی ســرمایه گذاری در 

پی ویــژن و تات ماشــین را هــم دارد. پی ویــژن 

بــرای بــازار تجــارت الکترونیــک، خدمــات 

و  می دهــد  ارائــه  اعتبــاری  کارت  پــردازش 

تات ماشــین خدمــات بانکــداری متمرکــز و 

ــد.  ــه می کن ــری عرض ــش اب ــر رایان ــی ب مبتن

روی  آلیانتــس  مالــی  خدمــات  شــرکت 

فینتک هــا و اینشــورتک های متعــددی از 

قبیل سیمپل شورنس و بیما سرمایه گذاری 

کــرده اســت. عــالوه بــر ایــن، آلیانتــس اعــالم 

کــرده کــه فرصت هــای همــکاری متعــددی 

بین این شــرکت و اســتارتاپ ان۲6 وجود دارد.

عالوه بر صنعت خدمات مالی، صنای�ع دیگر نیز سرمایه گذاری در فینتک ها و اینشورتک ها را شروع کرده اند.
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۲7بازار اینشورتکبازار جهانی صنعت اینشورتک )۲۰۲۲(

بیمه ی دیجیتال در آینده

ــگیری از  ــرو پیش ــران در گ ــت بیمه گ ــده، موفقی ــی در آین ــند، ول ــت می رس ــه موفقی ــول ب ــه ی محص ــا عرض ــران ب ــروز بیمه گ ام

ــران  ــن، بیمه گ ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــد ب ــب خواه ــان مناس ــب و در زم ــول مناس ــه ی محص ــتری و ارائ ــتیبانی از مش ــارت، پش خس

ــه  ــود ب ــوالت خ ــی محص ــدوده ی اصل ــر از مح ــی فرات ــوالت و خدمات ــد و محص ــتم مطلعن ــای اکوسیس ــات و ویژگی ه از امکان

مشــتریان پیشــنهاد می دهنــد. 

ــت و  ــر داده اس ــتریان را تغیی ــارات مش ــال انتظ ــای دیجیت ــتفاده از فناوری ه ــترش اس ــرفت و گس ــه پیش ــت ک ــدی نیس تردی

مرزهــای هــر صنعتــی را بــاز تعریــف می کنــد. بــا کم رنــگ شــدن تدریجــی مرزهــای قدیمــی صنعــت بیمــه، اکوسیســتم های 

ــده و  ــر آین ــر فوق العــاده ای ب ــد، تأثی ــر می کنن ــن اکوسیســتم ها را امکان پذی ــه فعالیــت ای ــی ک بیمــه ای و پلتفرم هــای دیجیتال

ــت.  ــد گذاش ــه خواهن ــرکت های بیم ــورتک ها و ش ــت اینش سرنوش

ــت  ــده ی صنع ــه آین ــود دارد ک ــز وج ــری نی ــزرگ دیگ ــای ب ــده«، رونده ــات تعبیه ش ــتم خدم ــی »اکوسیس ــد جهان ــار رون در کن

اینشــورتک را مشــخص خواهــد کــرد. کانال هــای توزیــ�ع مبتنــی بــر توجــه، پرداخــت ســری�ع تر و مدل هــای مبتنــی بــر پیشــگیری 

ــر اهمیــت آن هــا افــزوده می شــود. ــه روز ب ــه روزب ــد ک ــی از روندهایی ان ــزان اســتفاده نمونه های و می

API هــا ایــن امــکان را ایجــاد می کننــد کــه دســتگاه ها و نرم افزارهــا از طریــق پروتکلــی مشــخص، 

بــه داده هــا دسترســی داشــته باشــند و بتواننــد بــدون دخالــت انســان بــا یکدیگــر تعامــل کننــد. 

بیمه گــران بــه کمــک ایــن فنــاوری می تواننــد محصــوالت بیمــه ای را بــه خدمــات و محصــوالت 

دیگــر متصــل کننــد. بــه ایــن ترتیــب، محصــول بیمه ای بــه جــای اینکه متصــل به محصولــی دیگر 

باشــد، بــه بخشــی از آن تبدیــل می شــود.

قیمت گــذاری و صــدور بیمه نامــه از مهم تریــن روندهــای حــال حاضــر صنعــت بیمه انــد. ایــن 

روندهــا از طراحــی و تولیــد محصــول تــا ارزیابــی خســارت و تســویه ی مطالبــات را در بــر می گیــرد.

از آنجــا کــه بســیاری از امــور روزمــره روزبــه روز دیجیتالی تــر می شــوند، اســتفاده از فناوری هــای 

تحلیــل داده ســاده تر شــده اســت. تجزیه وتحلیــل داده نیــز به نوبــه ی خــود بــه ارزیابــی دقیق تــر 

ریســک می انجامــد و در نتیجــه می تــوان در صنعــت بیمــه، محصوالتــی بهینه تــر طراحــی کــرد. 

در چنیــن محصوالتــی، اگــر اتفــاق خاصــی رخ بدهــد، مبلغــی کــه از قبــل تعییــن شــده بالفاصلــه 

پرداخــت می شــود. درنتیجــه فرایندهایــی ســری�ع تر و کارآمدتــر خواهیــم داشــت.

تقاضــای بــازار بــرای ســازگاری ســری�ع بــا تغییرات نیاز به توســعه ی ســری�ع و ســاده را افزایــش داده 

اســت. پلتفرم هــای توســعه ی نرم افــزار کم کــد یــا بــدون کــد کــه رابط هایــی گرافیکــی بــرای طراحــی 

ســری�ع نرم افزارنــد، بــه توســعه ی ســری�ع نرم افزارهــای کاربــردی کمــک می کننــد. 

قراردادهــای هوشــمند و ثبــت تراکنش هــا در بالک چیــن بــه ایجــاد یــک دفتــر کل شــفاف، معتبــر 

و بطالن ناپذیــر منتهــی می شــود. از آنجــا کــه دسترســی بــه داده هــای ایــن دفتــر کل آســان و تغییر 

و ویرایــش تراکنش هــای ذخیره شــده در آن شــدنی نیســت، مشــتریان و خدمات دهنــدگان 

اعتمــاد بیشــتری بــه ایــن بســتر نشــان می دهنــد.

ــته  ــزار داش ــخصی بیمه گ ــای ش ــا نیازه ــتری ب ــازگاری بیش ــه س ــی ک ــه ی خدمات ــه عرض ــل ب تمای

باشــد، بیمه گــران را بــه طراحــی محصــوالت بیمــه ای بــر مبنــای تلماتیــک تشــویق کــرده اســت. با 

تحلیــل و بررســی داده هــای جمع آوری شــده، می تــوان راه حل هــای بیمــه اِی اختصاصــی در اختیــار 

ــای  ــخیص رفتاره ــرای تش ــوان ب ــک می ت ــر تلماتی ــی ب ــای مبتن ــت. از فناوری ه ــتریان گذاش مش

متقلبانــه نیــز بهــره گرفــت.

اکوسیستم خدمات 

تعبیه شده

اکوسیستم خدمات 

تعبیه شده

بیمه ی پارامتریک یا 

شاخصی

توسعه ی

Low code

بالک چین

تلماتیک
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اینشورتک کاربردهای 



۲9کاربردهای اینشورتکبازار جهانی صنعت اینشورتک )۲۰۲۲(

مدل های کسب و کار اینشورتک

ــا رشــد و تکامــل »جنبــش اینشــورتک«، اســتارتاپ ها بیــش از همــه روی بیمــه ی امــوال و مســئولیت و کانال هــای  همــراه ب

توزیــ�ع متمرکــز شــده اند. آنچــه کــه بــا اســتارتاپ های ســاده و سرراســتی شــروع شــد کــه کارشــان توزیــ�ع و فــروش محصــوالت 

بیمــه ای از طریــق پلتفرم هــای گــردآوری و مقایســه ی قیمــت بــود، اکنــون بــه صنعتــی یکپارچــه و به هم پیوســته تبدیــل شــده 

ــه  ــر ب ــن ام ــرد. ای ــاهده ک ــورتک را مش ــرکت های اینش ــوان ش ــه، می ت ــتم بیم ــای اکوسیس ــی بخش ه ــروز در تمام ــت. ام اس

ــرف  ــد و از ط ــت می کنن ــاده رقاب ــی و جاافت ــرکت های قدیم ــا ش ــی ب ــه از طرف ــت ک ــی اس ــرکت های نوپای ــد ش ــد رش ــل رون دلی

ــرای  ــن ب ــای نوی ــج راه حل ه ــق تروی ــد و از طری ــهیل می کنن ــادی را تس ــه ی ع ــرکت های بیم ــدِن ش ــد دیجیتالی ش ــر، فراین دیگ

ــی و  ــ�ع و طراح ــه اِی بدی ــوالت بیم ــزون از محص ــتفاده ی روزاف ــا اس ــد. ب ــه روز می کنن ــت را ب ــن صنع ــه، ای ــره ی ارزش بیم زنجی

عرضــه ی خدمــات و محصــوالت جدیــد، تقاضــا بــرای محصــوالت و خدمــات خاص  تــر بیشــتر می شــود. نتیجــه اینکــه انتظــار 

مــی رود صنعــت اینشــورتک بــه پیشــرفت خــود ادامــه بدهــد.

فروش اینترنتی

صدور بیمه نامه

پلتفرم بیمه گر

مدیریت مطالبه ها

مدیریت مناب�ع مالی

توزی�ععملیات

مقایسه ی قیمت

پلتفرم توزی�ع

پلتفرم شرکتی

مدیر بیمه ی دیجیتال

مشاور متخصص

شریک مالی

برنامه ها

نوآوری در فرایندهای دیجیتال

نوآوری در محصوالت دیجیتال

)IaaS( بیمه به عنوان خدمت

 وابسته به موقعیت، جامعه محور

از بیمه شده تا محافظت شده

ریسک های دیجیتال  جدید
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چشم انداز اینشورتک

در حــال حاضــر، بازیگــران بســیار زیــادی در دورنمــای صنعــت اینشــورتک وجــود دارنــد. در ایــن بخــش تعــدادی از بازیگــران مهــم 

بین المللــی ایــن صنعــت را انتخــاب و هــر کــدام را بــه یکــی از حلقه هــای زنجیــره ی ارزش بیمــه نســبت داده ایم. البتــه تعــدادی از این 

بازیگــران نیــز کســب وکار خــود را بــر پایــه ی مــدل تجــاری کامــًا جدیــدی اســتوار کرده انــد.

مدل های کسب وکار جدید و مبتنی بر فناوری های دیجیتال

کارگزاران دیجیتال و

پلتفرم های مقایسه ی قیمت

خدمات مستقیم و

مبتنی بر تقاضا

همتا به همتا و گروهی

اکوسیستم ها

بیمه گران دیجیتال
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نوآوری در زنجیره ی ارزش

تعامل با مشتری

فروش و بازاریابی

پلتفرم های اجرایی

مدیریت مطالبه ها

تجزیه وتحلیل داده

توسعه ی محصول

ریسک و مدیریت
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کاربرد: کارگزاران دیجیتال و پلتفرم های مقایسه ی قیمت

کاربرد: بیمه گران دیجیتال

اینشــورتک های ایــن حــوزه زیرســاخت های دیجیتــال کارآمــدی فراهــم می آورنــد تا بتواننــد از تعامل 

پایــدار بیــن بازیگرانــی کــه کارشــان فــروش بیمه نامــه اســت، پشــتیبانی کننــد. ایــن فراینــد ممکن 

اســت از طریــق نرم افــزاری اختصاصی یا راه حل های برچســب ســفید بــرای ادغام مشــارکت کنندگان 

مختلــف از سراســر بــازار بیمــه یعنی بیمه گــران، بیمه هــای اشــتراکی، کارگــزاران و مشــتریان نهایی، 

در پلتفرمــی خــاص حاصــل شــود. پلتفرم هــای توزیــ�ع فرایند فــروش بیمه گــران را کارآمدتــر می کند. 

عــالوه بــر ایــن، اینشــورتک ها می تواننــد فعالیت هــای گوناگــون دیگــری از قبیــل صــدور بیمه نامه ی 

دیجیتــال، طراحــی رابــط کاربــری، ارائه ی ســامانه های شــخص ثالث، اتوماســیون، مقایســه ی قیمت 

و ادغــام محصــول در نرم افــزار مدیریــت کارگــزار بیمــه را نیــز انجــام بدهنــد. بــه همیــن دلیل اســت 

کــه ایــن اســتارتاپ ها می تواننــد از حمایــت فعــال بیمه گــران بهرمند شــوند. 

شــرکت های اینشــورتکی کــه در ایــن دســته قــرار می گیرنــد همتــای دیجیتــال بیمه گران ســنتی 

بــه شــمار می آینــد و بــه مشــتری های شــخصی و شــرکتی خدمــات می دهنــد. بیمه گــران 

ــد  ــه می دهن ــگاه )B2B( ارائ ــه بن ــگاه ب ــتری )B2C( و بن ــه مش ــگاه ب ــات بن ــه خدم ــی ک آنالین

ــط  ــی، راب ــران قدیم ــالف بیمه گ ــورتک ها، برخ ــن اینش ــد. ای ــرار می گیرن ــته ق ــن دس در همی

کاربــری دیجیتــال و اختصاصــی ارائــه می دهنــد، رابطــی کــه بــا عادت هــا و نیازهــای مشــتری 

ســازگاری دارد. انتظــار بــاالی مشــتریان بــرای دریافــت خدمــات بیمه گــران دیجیتــال را ناگزیــر 

می کنــد کــه محصــوالت و خدمــات جدیدتــری عرضــه کننــد و هــم رابــط کاربری شــان را ارتقــا 

ــاخت های API را  ــد  زیرس ــرار می گیرن ــته ق ــن دس ــه در ای ــورتکی ک ــرکت های اینش ــد. ش بدهن

ــد. ــی وارد می آورن ــران قدیم ــر بیمه گ ــف ب ــاری مضاع ــد و فش ــعه می دهن توس

کاربرد: همتابه همتا و گروهی

پایــه ی نوعــی شــبکه ی  بــر  ایــن دســته قــرار می گیرنــد  اینشــورتکی کــه در  شــرکت های 

اشــتراک گذاری ریســک فعالیــت می کننــد. در ایــن شــبکه، گروهــی از افــراد در پرداخــت 

ــخص  ــک هایی مش ــا ریس ــک ی ــر ریس ــا در براب ــوند ت ــریک می ش ــر ش ــا یکدیگ ــه ب ــق بیم ح

بیمــه شــوند. جنبــش بیمــه ی همتا به همتــا بــا ادغــام مفاهیمــی در حــوزه ی فینتــک ماننــد 

ــم  ــه می دانی ــه ک ــان گون ــد. هم ــد آم ــی پدی ــبکه های اجتماع ــا ش ــپاری ب ــای گروه س پلتفرم ه

بیمه گــران قدیمــی اگــر بتواننــد حــق بیمــه  را نــزد خــود نگــه دارنــد و مطالبه هــای بیمه گــزاران 

را نپذیرنــد، بــه ســود بیشــتری می رســند. امــا اینشــورتک های همتابه همتــا تــالش می کننــد 

ــه ی  ــه را بیم ــوع بیم ــن ن ــد. ای ــش بدهن ــزار را کاه ــر و بیمه گ ــن بیمه گ ــی بی ــن تعارض چنی

گروهــی هــم می نامنــد. در ایــن نــوع بیمــه، اگــر کســی دچــار خســارت شــود، ایــن خســارت بــا 

ــود. ــران می ش ــده جب ــای جمع آوری ش ــق بیمه ه ــل از ح ــغ حاص ــی از مبل بخش

کاربردهای اینشورتک



33کاربردهای اینشورتکبازار جهانی صنعت اینشورتک )۲۰۲۲(

کاربرد: خدمات مستقیم و مبتنی بر تقاضا

شــرکت های اینشــورتک ایــن دســته، در مقایســه بــا بیمه گــران ســنتی، میانگیــن حــق بیمــه ی 

پایین تــری دارنــد و در عــوض، حجــم تراکنش هایشــان بیشــتر اســت. کاربــران می تواننــد 

پوشــش بیمــه ای را بــا گوشــی هوشــمند خــود به ســرعت فعــال یــا غیرفعــال کننــد و هزینــه ی 

پوشــش بیمــه ای را فقــط در صــورت نیــاز بپردازنــد. بیمــه ی مبتنــی بــر تقاضــا ســه نــوع اصلــی 

دارد کــه شــامل بیمــه ی خــرد یــا میکرواینشــورنس، بیمــه ی مخصــوص قراردادهــای کوتاه مــدت 

و بیمــه ی مبتنــی بــر اســتفاده می شــود.

بیمه ی خرد: پوشش ریسک های ناچیزی مانند سفر، حادثه و بیمه ی خودرو به ازای مسافت.

کاربرد: اکوسیستم

پدیــده ی اکوسیســتم نتیجــه ی منطقــِی بســتری تجــاری اســت کــه انعطاف پذیــری بــاال و ســاختار 

شــبکه ای دارد. اکوسیســتم ها می تواننــد تأثیــر مقیــاس را بــدون در نظــر داشــتن میــزان دارایــی 

و قــدرت رهبــری کــه مشــخصه ی بســیاری از اســطوره های قــرن بیســتمی بــود، ارائــه دهنــد. آن هــا 

ــوش  ــری، ه ــد: انعطاف پذی ــن کنن ــی را تمری ــای مختلف ــا مهارت ه ــد ت ــود می خواهن ــای خ از اعض

مشــتری، ســرعت، و هماهنگــی. جذابیــت اکوسیســتم ها انــکار ناپذیــر اســت؛ آن ها بــه بیمه گران 

فرصتــی بــرای فراتــر رفتــن از محصــول بیمه هــای مرســوم و تقویــت روابــط خود بــا مشــتریان ارائه 

می دهنــد. حــاال بیمه گــران بایــد بفهمنــد کــه بــا کجــای ایــن اکوسیســتم ســازگاری دارنــد و بایــد 

پیــش از گرفتــه شــدن جذاب تریــن فرصت هــا، ایــن کار را انجــام دهنــد. 

ــدت: ایــن بیمــه ریســک مربــوط بــه دارایی هــا و مســئولیت هایی را پوشــش می دهــد  ــای کوتاه م ــوص قرارداده ــه ی مخص بیم

کــه  هنــگام اســتفاده ی مشــترک از ایــن دارایی هــا پدیــد می آیــد. اســتفاده ی مشــترک از خانــه در قالــب اســتارتاپ هایی ماننــد 

ایربی ان بــی نمونــه ای از ایــن مــورد اســت.

ــی و  ــتمر ارزیاب ــور مس ــخص به ط ــک ش ــا ی ــیء ی ــک ش ــک ی ــت ریس ــه، وضعی ــوع بیم ــن ن ــتفاده: در ای ــر اس ــی ب ــه ی مبتن بیم

به روزرســانی می شــود. بــرای نمونــه، اگــر ایــن نــوع بیمــه را بــرای بخــش خــودرو در نظــر بگیریــم، حــق بیمــه ای کــه بیمه گــزار 

ــت  ــن دس ــری از ای ــوارد دیگ ــی و م ــیوه ی رانندگ ــد، ش ــه می ران ــی ک ــوع خودروی ــد، ن ــی می کن ــه رانندگ ــافتی ک ــه مس ــردازد ب می پ

بســتگی خواهــد داشــت.
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کاربرد: مدیریت مطالبه

فراینــد مدیریــت مطالبــه فرصتــی بــرای بیمه گــر اســت تــا بتوانــد بــه قول  خــود در قبال مشــتری 

عمــل کنــد و ارزش خــود را نشــان بدهــد. مشــتریان امــروزی کــه از طریــق مارکت پلیس هــای 

ــان  ــران و خدمات ش ــادی از بیمه گ ــداد زی ــه تع ــزاران، ب ــترده ی کارگ ــبکه های گس ــال و ش دیجیت

دسترســی دارنــد و در نتیجــه گزینه هایشــان هــم بیشــتر اســت. در ایــن حــوزه، بیمه گرانــی از 

ــد و از  ــیدگی کنن ــا رس ــه مطالبه ه ــان ب ــر از رقیب ــری�ع تر و بهت ــد س ــه بتوانن ــد ک ــه موفق ترن هم

ایــن طریــق مشــتریان خــود را حفــظ کننــد. صنعــت بیمــه از اینشــورتک ها کمــک می گیــرد تــا 

ــردازش مطالبه هــا، از فناوری هــای  ــل پ ــد تکمی ــد و در فراین ــد محاســباتش را خــودکار کن بتوان

ــز  ــد نی ــه ای جدی ــوالت بیم ــه محص ــی و عرض ــم در طراح ــرفت های مه ــرد. پیش ــره بب ــد به جدی

کمابیــش در انحصــار فناوری هــای هــوش مصنوعــی بــوده اســت.

کاربرد: تجزیه وتحلیل داده

کاربرد:  پلتفرم های اجرایی

کاربرد: تعامل با مشتری

در ایــن دســته، شــرکت هایی حضــور دارنــد کــه بــه شــرکت های بیمــه ی تثبیت شــده ابزارهایــی 

بــرای  راه حل هایــی  حــوزه  ایــن  اینشــورتک های  می دهنــد.  ارائــه  تجزیه وتحلیــل  بــرای 

تصمیم گیــرِی داده محــور عرضــه می کننــد و مشتریان شــان را قــادر می ســازند تــا نســبت بــه 

داده هایــی کــه حجم شــان روزبــه روز بیشــتر می شــود، درک بهتــری داشــته باشــند. هم زمــان بــا 

پیشــرفت بی وقفــه ی فراینــد دیجیتالی شــدن در صنعــت بیمــه، همــکاری بــا اینشــورتک های 

ــته از  ــن دس ــود. ای ــر می ش ــی، ضروری ت ــت رقابت ــظ مزی ــور حف ــل داده، به منظ ــوزه ی تحلی ح

ــور  ــان  را به ط ــای مشتریان ش ــا داده ه ــد ت ــک می کنن ــه کم ــرکت های بیم ــه ش ــورتک ها ب اینش

ــد  ــه می توان ــدی ک ــد؛ فراین ــر درک کنن ــا را بهت ــای آن ه ــد و نیازه ــردازش کنن ــق پ ــداوم و دقی م

ــوع  ــن ن ــای ای ــر از مزیت ه ــی دیگ ــد. یک ــی بینجام ــتری نهای ــه ی مش ــت تجرب ــود کیفی ــه بهب ب

ــت. ــان اس ــر زم ــت بهت ــه و مدیری ــی در هزین ــا صرفه جوی راه حل ه

پلتفرم هــای اجرایــی شــرکت هایی هســتند کــه ســامانه ای بــرای مدیریــت ســوابق و اطالعــات 

مربــوط بــه بیمه نامــه ارائــه می دهنــد. ایــن اطالعــات مــواردی از قبیــل قیمــت، گزارش هــای 

بــرای  راه حل هایــی  اوقــات،  بیشــتر  در  را شــامل می شــود.  تمدیــد  و  رتبه بنــدی، صــدور 

ــان  ــه بی ــود. ب ــه می ش ــی و ارائ ــده طراح ــادر ش ــوه و ص ــای بالق ــه ی بیمه نامه ه ــت هم مدیری

ســاده تر، پلتفــرم اجرایــی کل چرخــه ی بیمه نامــه را مدیریــت می کننــد، چرخــه ای کــه شــامل 

جــذب مشــتری، به روزرســانی جزئیــات بیمه نامــه، به روزرســانی اطالعــات صورت حســاب 

جدیــد، پیگیــری تغییــر منافــع، انقضــای بیمه نامــه و طراحــی گــردش کار می شــود. ایــن 

ــی  ــه طراح ــور بیم ــرای ام ــه ب ــوند ک ــه می ش ــی عرض ــراه نرم افزارهای ــا هم ــب ی ــات اغل خدم

می شــوند یــا بــا نرم افزارهــای ارزیابــی و صــدور بیمه نامــه ادغــام شــده اند.

ــار  ــور را کن ــی محصول مح ــرش بازاریاب ــه نگ ــف رفته رفت ــ�ع مختل ــادی از صنای ــرکت های زی ش

ــه در  ــل ک ــن دلی ــه ای ــد. ب ــتری می رون ــه ی مش ــر تجرب ــی ب ــی مبتن ــراغ بازاریاب ــد و س می گذارن

اقتصــاد تجربــه ی دیجیتــال، مشــتریان دیگــر فقــط محصــوالت و خدمــات را نمی خرنــد، بلکــه 

بــرای تجربــه و احســاس ناشــی از ایــن محصــوالت و خدمــات پــول می پردازنــد.
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کاربرد: توسعه ی محصول/ بیمه به عنوان خدمت

کاربرد: مدیریت ریسک

ــا »IaaS« فعالیــت  ــوان خدمــت ی ــه در حــوزه ی توســعه ی  محصــول و بیمــه به عن شــرکت هایی ک

ــه  ــه می دهنــد. اشــتیاق مصرف کننــدگان ب می کننــد محصــوالت و خدمــات بســیار متنوعــی ارائ

ــا خدمــات  خدمــات و محصــوالت جدیــد و نوآورانــه فشــار زیــادی را بــه بیمه گــران وارد می کنــد ت

ــه  ــرکت هایی ک ــن، ش ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــالح کنن ــی را اص ــوالت کنون ــد و محص ــعه بدهن ــود را توس خ

ــا همــکاری اینشــورتک های »IaaS«، محصــوالت  کارشــان خــارج از حــوزه ی بیمــه اســت، اکنــون ب

بیمــه ای دیجیتــال و نوآورانــه در اختیــار مشــتریان خــود می گذارنــد. ایــن شــرکت ها می تواننــد بــا 

هــدف قــرار دادن  افــراد مناســب، محصــوالت جدیدشــان را بهتــر و ســری�ع تر روانــه ی بــازار کننــد و 

بــه فــروش برســانند. ایــن دســته از اینشــورتک ها دســتورالعمل هایی واضــح در زمینــه ی صــدور 

ــد. ــه می کنن ــد ارائ ــرای محصــوالت جدی ــی ب ــذاری و بیمــه اتکای بیمــه، برنامه ریــزی، قیمت گ

زیرســاخت های  اســت  ریســک  مدیریــت  توجه شــان  کانــون  کــه  اینشــورتکی  شــرکت های 

مدیریــت ریســک و تصمیم گیــری را بــرای صنعــت بیمــه تقویــت می کننــد، زیرســاخت هایی کــه 

کل ایــن صنعــت روی آن بنــا شــده اســت، اینشــورتک های ایــن حــوزه هــوش مصنوعــی، یادگیــری 

ماشــینی و فناوری هــای تحلیــل کالن داده را بــه کار می گیرنــد تــا ســرعت و کیفیــت تحلیــل 

اطالعــات را بهبــود ببخشــند. مدیــران ریســک می تواننــد بــه کمــک ایــن تحلیل هــا ریســک های 

ــه  ــز ب ــمند نی ــارت هوش ــه ای و نظ ــای لحظ ــد. داده ه ــل کنن ــایی و تحلی ــان را شناس موردنظرش

بیمه گــران اجــازه می دهــد کــه پایــش عوامــل ریســک را خــودکار کننــد و بــه ایــن ترتیــب، ســطح 

اطمینــان و ســرعت را بــاال ببرنــد. عــالوه بــر ایــن، ابزارهــای جدیــدی ماننــد پهپــاد، تصویربــرداری 

ماهــواره ای و اینترنــت اشــیا فرصت هــای جدیــدی را در زمینه هایــی ماننــد پیشــگیری از خســارت، 

گــزارش وصــول مطالبــات و ایمنــی محــل کار فراهــم آورده اســت.

کاربرد: فروش و بازاریاب

بیمه گــران بــرای آشــنایی بــا عــادات و رفتــار مصرف کننــدگان، ســراغ اینشــورتک هایی می رونــد 

ــران  ــه بیمه گ ــروه از اینشــورتک ها ب ــن گ ــد. ای ــی تخصــص دارن ــه ی فــروش و بازاریاب ــه در زمین ک

ــی  ــود دسترس ــتریان خ ــه مش ــف ب ــن مختل ــای آنالی ــیله ی پلتفرم ه ــه وس ــا ب ــد ت ــک می کنن کم

داشــته باشــند و در اینترنــت، بیشــتر دیــده شــوند. اینشــورتک های فــروش و بازاریابــی در 

مقایســه بــا شــرکت های تبلیغاتــی معمولــی، پــول کمتــری می گیرنــد و می تواننــد رویکــرد 

مشــتریان  و  اســت  همیشــه  از  رقابتی تــر  کــه  بــازاری  در  باشــند.  داشــته  اختصاصی تــری 

انتخاب هــای گوناگونــی پیــش رو دارنــد، جــذب و حفــظ مشــتری چالــش بســیار بزرگــی اســت. 

ــتریانی  ــکان و مش ــرای م ــی ب ــکان بازاریاب ــه ی ام ــا ارائ ــد ب ــورتک ها می توانن ــته از اینش ــن دس ای

خــاص، بــه کارگــزاران و فروشــندگان بیمــه کمــک کننــد و راه حل هایــی ارائــه بدهنــد کــه بتــوان 

ــر روندهــای روز نشــان داد. از طریــق ســامانه ای متمرکــز، واکنش هــای انعطاف پذیرتــری در براب
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خصوصی  عرضه های 
در بازار اینشورتک
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طــی پنــج ســال گذشــته، ســرمایه گذاری در صنعــت اینشــورتک در مجمــوع ۳۷٫۱درصــد رشــد داشــته اســت و فقــط در ســال ۲۰۱۹، 

ــدود  ــزی در ح ــی و چی ــن مال ــش از ۸۰۰ دور تأمی ــا بی ــال ۲۰۲۱، ب ــم. س ــرمایه گذاری ها بودی ــن س ــم ای ــی در حج ــی جزئ ــاهد کاهش ش

۱۶٫۷ میلیــارد دالر جــذب ســرمایه در قراردادهــای علنــی، ســال بســیار مهمــی بــرای بخــش اینشــورتک بــود. در ســال ۲۰۲۱، حجــم کل 

قراردادهــای ایــن بخــش در مقایســه بــا ۲۰۲۰، رشــد ۲۲٫۸درصــدی را تجربــه کــرد و در ۵۰ مــورد عرضــه ی خصوصــی ســهام، دســت کم 

۱۰۰ میلیــارد دالر بودجــه جــذب ایــن صنعــت شــد. در ســال ۲۰۲۰، تعــداد تراکنش هــا کمــی کمتــر از ســال ۲۰۱۹ بــود کــه عامــل اصلــی 

آن کاهــش بالتکلیفی هــای ناشــی از همه گیــری بیمــاری کرونــا بــود. بــا ایــن حــال، در ســال ۲۰۲۰، ارزش قراردادهــای علنــی ۱۱۳٫۶درصــد 

بیشــتر از ســال ۲۰۱۹ بــود. 

بیــن ژانویــه ی ۲۰۱۷ تــا مــه ۲۰۲۲، صنعــت اینشــورتک شــاهد ۳۷۶۰ عرضــه ی خصوصــی بود و مجموع ســرمایه ای کــه از ایــن طریق گرد 

آمــده بــه ۵۴٫۳ میلیارد دالر رســیده اســت.

فعالیت بازار اینشورتک در زمینه ی عرضه ی خصوصی سهام از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲

سالحجم معامله ارزش کل معاملهمیانگین ارزش معامله میانه اندازه معامله
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و  از ســرمایه گذارانی ماننــد »گــروه ســرمایه گذاری مبادلــه«، »EDBI«، »یورازئــو«  اســتارتاپ »ویفاکــس«  در ســال ۲۰۲۲، 

»ال جی تــی« چیــزی در حــدود ۴۰۰ میلیــون دالر ســرمایه دریافــت کــرده اســت. در ســال ۲۰۲۱ نیــز »تارگــت گلوبــال« بــا مشــارکت 

چنــد شــرکت ســرمایه گذاری دیگــر ۶۴۵٫۱ میلیــون دالر در »ویفاکــس« ســرمایه گذاری کــرد. مجمــوع ســرمایه ای کــه »ویفاکــس« 

در دو ســال اخیــر جــذب کــرده بــه چیــزی در حــدود ۱٫۵ میلیــارد دالر می رســد.

ســرمایه ای کــه تــا کنــون جمــع آوری شــده صــرف گســترش فعالیــت اینشــورتک ها بــه بازارهــای جدیــد خواهد شــد. در ســال ۲۰۲۱، 

 »Reinvent Technology Partners« و »Reinvent Capital« قبــل از ادغــام معکــوس بــا »Hippo Enterprises« اســتارتاپ

ــت ۴۰۰  ــتارتاپ »Clover Health« توانس ــه ی ۲۰۲۱، اس ــد. در ژانوی ــته باش ــرمایه داش ــذب س ــون دالر ج ــد ۵۵۰ میلی ــق ش موف

میلیــون دالر ســرمایه ی جدیــد جــذب کنــد و در دومیــن عرضــه ی عمومــی خــود در نوامبــر ۲۰۲۱، توانســت ۳۰۰ میلیــون دالر دیگــر 

جــذب ســرمایه داشــته باشــد.

در ســال ۲۰۲۲، بــازار ســرمایه گذاری روی اینشــورتک ها بــا دشــوار ی های خــاص خــود دســت به گریبان اســت، چــرا کــه از 

ــس از  ــت. پ ــوده اس ــش ب ــوزه روبه کاه ــن ح ــی در ای ــه ی خصوص ــر و عرض ــرمایه گذاری خطرپذی ــرعت س ــال، س ــدای امس ابت

افــت کلــی بــازار ســرمایه در ســه ماهه ی اول ۲۰۲۲ )در ایــن بــازه، شــاخص نــزدک مرکــب ۲۸٫۵درصــد ســقوط کــرد( و کندشــدن 

فعالیت هــای مربــوط بــه عرضــه خصوصــی اینشــورتک ها در مقایســه بــا ۲۰۲۱، انتظــار مــی رود حجــم و ارزش کل قراردادهــا در 

ســال ۲۰۲۲ کمتــر از ســال گذشــته باشــد.

بیمــاری کرونــا کاتالیــزوری بــود که ســرعت توســعه ی صنعت اینشــورتک را بیشــتر کــرد، زیرا بســیاری از شــرکت های بیمــه ابتکارهای 

دیجیتــال را ســرعت بخشــیدند تــا بتواننــد در بســتر اینترنــت، محصوالت شــان را بفروشــند، بــه مشتریان شــان خدمات رســانی 

کننــد، دارایی هــای مختلــف را بیمــه کننــد و مطالبه هــا را از راه دور مدیریــت کننــد.

تعداد قراردادها از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ میانگین ارزش قراردادها از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲
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مهم ترین عرضه های خصوصی در بازار اینشورتک

ــد  ــد دارد فراین ــت و قص ــرای بیمــه ی امــالک اس ــتارتاپ »Jetty« توســعه دهنده ی پلتفرمــی ب اس

اجــاره ی ملــک را تســهیل کنــد، رونــد تهاتــر را بهبــود ببخشــد و کاغذبازی هــا را حــذف کنــد. 

 »Wilshire Lane Capital « مدیریــت ایــن دور از تأمیــن مالــی بــرای این اســتارتاپ بــه عهــده ی

بــوده اســت. قــرار اســت از ایــن ســرمایه بــرای رشــد و تقویــت محصــوالت موجــود و کمــک بــه 

ــه ی  ــتارتاپ »Jetty« در فوری ــن، اس ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــتفاده ش ــد اس ــوالت جدی ــعه ی محص توس

ــغ آن  ــه مبل ــت ک ــری »Wilshire Lane Capital« داش ــا رهب ــری ب ــه ی دیگ ــن بودج ۲۰۲۲، تأمی

اعــالم نشــده اســت. در ســپتامبر ۲۰۲۱ نیــز »فلوریــش ونچــرز« و »ســیتی گــروپ« در مجمــوع ۲۳ 

ــد.  ــرمایه گذاری کردن ــتارتاپ س ــن اس ــون دالر روی ای میلی

اســتارتاپ »+Simple« یــک کارگــزاری بیمــه و پلتفــرم خرده فروشــی را اداره می کنــد و در قالــب 

آن، بــه کســب وکارهای کوچــک و متوســط، خدمــات بیمــه ای رقابتــی و سفارشــی ارائــه می دهــد. 

ایــن طریــق  از  ارائــه می دهــد و می کوشــد  آنالیــن هــم  اشــتراک  اســتارتاپ خدمــات  ایــن 

ــل ۲۰۲۱،  ــد. در آوری ــود ببخش ــات را بهب ــه مطالب ــیدگی ب ــد رس ــد و رون ــی کن ــا را دیجیتال قرارداده

ــه ی  ــد. مرحل ــالم نش ــی آن اع ــغ نهای ــه مبل ــت ک ــی داش ــن مال ــه تأمی ــک مرحل ــتارتاپ ی ــن اس ای

بعــدی تأمیــن ســرمایه ی »+Simple« هــم در ســال ۲۰۲۲ انجــام شــد و ایــن اســتارتاپ توانســت 

ــد. ــذب کن ــرمایه ج ــون دالر س ــی آر«، ۱۰۰٫۹ میلی ــرمایه گذاری »کی ک ــرکت س ــک ش ــه کم ب

اســتارتاپ »پالیســی جینیس« مارکت پلیســی آنالیــن بــرای محصــوالت بیمــه ای توســعه داده اســت 

بــا ایــن هــدف کــه مشــتریان بتواننــد محصــوالت بیمــه ای شــرکت های مختلــف را بررســی و مقایســه 

کننــد و در نهایــت بیمه نامــه ی دل خواه شــان را بخرنــد. گروه هــای مالــی »برایت هــاوس فایننشــال«، 

»گلوبــال آتالنتیک فایننشــال گــروپ« و »آی ِای فایننشــال گــروپ« هدایت جذب بودجــه ی ۱۲۵ میلیون 

دالری بــرای »پالیســی جینیس« را بــه عهــده داشــتند. هــدف از ایــن ســرمایه گذاری ها ایــن اســت کــه 

»پالیســی جینیس« بتوانــد کســب وکار اصلــی خودش را توســعه بدهــد و محصوالت بیمــه ای جدیدی 

طراحــی و راهــی بــازار کنــد. در دســامبر ۲۰۲۱ نیــز گــروه مالــی »Norwest Venture Partners« کمک 

کــرد تــا ایــن اســتارتاپ ۱۰۰ میلیــون دالر ســرمایه جــذب کنــد. 

مه 2۰22: سرمایه گذاری »Wilshire Lane Capital«، »PayPal Ventures«، »Experian Ventures« و 
»Jetty« روی استارتاپ »Morgan Properties«

مارس 2۰22: سرمایه گذاری ۱۰۰٫۹ میلیون دالری »KKR«، »Eurazeo«، »Speedinvest«، »UniCredit EVO« و 
»Simple+« گروه دیگری که نامش اعالم نشده، روی استارتاپ

 Brighthouse Financial«، »Global Atlantic Financial« مارس 2۰22: سرمایه گذاری ۱۲۵ میلیون دالری
 Group«، »iA Financial Group«، »Lincoln Financial Group«، »KKR«، »Revolution«، »Norwest

 »Policygenius« در استارتاپ »Pacific Life Insurance« و »Venture Partners
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اســتارتاپ »گریــوی« مارکت پلیســی بــرای بیمه هــای درمانــی بــا هــدف بهبــود مزیت هــای بیمــه ی 

ــان اســت. مشــتریان خدمــات بیمــه ای می تواننــد در پلتفــرم  ــرای کارکنــان و کارفرمای درمانــی ب

ایــن اســتارتاپ، قیمت هــا را مقایســه کننــد و بــه مقایســه ی گزینه هــای مختلــف بپردازنــد. 

بــه ایــن ترتیــب، بیمه گــزاران می تواننــد بیمــه ای متناســب بــا نیازهــای خودشــان بخرنــد و 

ــی  ــوی« به تازگ ــتارتاپ »گری ــد. اس ــت کنن ــود را مدیری ــان خ ــه ی درم ــه بیم ــوط ب ــای مرب هزینه ه

توانســته اســت بــا همــکاری گــروه مالــی »Georgian«، ۷۵ میلیــون دالر ســرمایه ی جدیــد جــذب 

کنــد تــا ارزش شــرکت پیــش از ورود ســرمایه گذار جدیــد بــه ۳۰۰ میلیــون دالر برســد. قــرار اســت 

بخشــی از ایــن ســرمایه ی جدیــد صــرف توســعه ی فعالیت هــای »گریــوی« شــود و بخشــی هــم بــه 

ــد. ــ�ع دیگــر اختصــاص یاب گســترش فعالیت هــای ایــن اســتارتاپ از طریــق کانال هــای توزی

»کلیمبــر« پلتفرمــی بــرای بیمــه ی دیجیتــال اســت کــه بــر پایــه ی تحلیــل داده و فناوری هــای 

 »Swiss Re Group« اختصاصــی، خدمــات بیمــه ای ارائــه می دهــد. به تازگی شــرکت بیمــه ی اتکایــی

در اســتارتاپ »کلیمبــر« ســرمایه گذاری کــرده اســت کــه البتــه مبلــغ آن هنــوز اعــالم نشــده 

اســت. »Swiss Re Group« بــا ایــن معاملــه می توانــد مشــکل ایمنــی بیمــه در آمریــکای التیــن 

را تــا حــدودی حــل کنــد و بــا همــکاری اینشــورتکی نویدبخــش، اکوسیســتمی دیجیتــال در ایــن 

ــدازد. ــه راه بین منطق

 Georgian«، »FirstMark Capital«، »Split Rock« مارس 2۰22: سرمایه گذاری ۷۵ میلیون دالری گروه های مالی
 »Gravie« در استارتاپ »AXA Venture Partners« و »Partners«، » Revelation Partners

»Klimber« در استارتاپ »Swiss Re Group« فوریه ی 2۰22: سرمایه گذاری بیمه ی اتکایی

اســتارتاپ »Adcubum« توســعه دهنده ی نرم افــزار بیمــه ای اســت کــه خدماتــی از قبیــل پوشــش 

مــداوم، قیمت گــذاری، طراحــی بیمه نامــه و پــردازش مطالبــه و کارمــزد بــه شــرکت های بیمــه ارائــه 

 »TA Associates Management« می دهــد. این اســتارتاپ به تازگــی مبلغــی اعالم نشــده از طــرف

ــرای دیجیتالی کــردن زیرســاخت ها و تــالش  دریافــت کــرده اســت. قــرار اســت از ایــن ســرمایه ب

بــرای بهره گیــری از فرصت هــای تجــاری جدیــد اســتفاده شــود.

»Adcubum« در استارتاپ »TA Associates Management« دسامبر 2۰2۱: سرمایه گذاری شرکت

ــد  ــه می ده ــی ارائ ــای درمان ــرای مقایســه ی بیمه ه ــی ب ــتارتاپ »HealthCare.com« خدمات اس

ــازگاری را  ــترین س ــه بیش ــد ک ــاب کنن ــی را انتخ ــا بیمه نامه های ــد ت ــک می کن ــتریان کم ــه مش و ب

ــا همــکاری  ــا نیازهایشــان دارد. ایــن اســتارتاپ در دور اخیــر تأمیــن مالــی خــود موفــق شــد ب ب

»Oaktree Capital Management« ســرمایه ای معــادل ۲۱۱٫۵ میلیــون دالر جــذب کنــد تــا 

ارزش ایــن شــرکت پیــش از ورود ســرمایه گذار جدیــد بــه ۹۵۰ میلیــون دالر برســد. ایــن بودجــه 

ــوم داده و  ــرمایه گذاری در عل ــی، س ــوش مصنوع ــرم ه ــعه ی پلتف ــه توس ــیدن ب ــرای شتاب بخش ب

توســعه ی محصــوالت جدیــد صــرف خواهــد شــد. 

 Oaktree Capital Management«، »AXIS Capital«،« فوریه ی 2۰22: سرمایه گذاری ۲۱۱٫۵ میلیون دالری
Hildred Capital Management«، »Link Ventures«، »Second Alpha Partners «« و چند گروه 

 »HealthCare.com« اعالم نشده ی دیگر در پلتفرم
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اســتارتاپ »اســالید اینشــورنس« محصــوالت بیمــه اِی اختصاصی ارائــه می دهد و با بهینه ســازی فرایند 

بیمــه، بــه بیمه گــزاران کمــک می کنــد تــا بهتریــن و مناســب ترین پوشــش بیمــه ای را انتخــاب کننــد. 

»اســالید اینشــورنس« در مجمــوع ۱۰۰ میلیــون دالر ســرمایه از طــرف »Gries Investment Funds« و 

»TampaBay.Ventures« دریافــت کــرده اســت تــا ارزش ایــن اســتارتاپ پیــش از ورود ســرمایه گذار 

جدیــد بــه ۲۴۰ میلیــون دالر برســد. قــرار اســت از ایــن ســرمایه بــرای شتاب بخشــیدن بــه توســعه ی 

فناوری هــای »اســالید اینشــورنس« اســتفاده شــود.

ــه را  ــتر بیم ــه بس ــت ک ــن اس ــش ای ــت و هدف ــرم اس ــعه دهنده ی پلتف ــتارتاپ »کالرک« توس اس

شــفاف و روشــن کنــد. پلتفــرم »کالرک« بــه ارزیابــی وضعیــت بیمــه از طریــق اپلیکیشــن موبایلــی 

ــورت  ــد و به ص ــل کن ــتری را تحلی ــه ی مش ــت بیم ــد وضعی ــد و می توان ــک می کن ــایت کم ــا وبس ی

خــودکار بــرای اصــالح و بهینه ســازی ایــن وضعیــت، بهتریــن بیمه نامه هــای موجــود را پیشــنهاد 

بدهــد. ایــن اســتارتاپ به تازگــی یــک دور تأمیــن مالــی داشــته کــه مبلــغ آن اعــالم نشــده اســت.

نوامبر 2۰2۱: سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیون دالری »Gries Investment Funds« و »TampaBay.Ventures« در 
»Slide Insurance« استارتاپ

 Allianz X«، »ING Ventures«، »Tencent Holdings«، »Heliad Equity Partners«،« اکتبر 2۰2۱: سرمایه گذاری
»Clark« و چند سرمایه گذار دیگر در استارتاپ »»White Star Capital« »Allied Investors Group

اســتارتاپ »آکــو« پلتفرمــی بــرای صــدور بیمه نامــه و توزیــ�ع محصوالت بیمــه ای در بخش ســالمت، 

 »General Atlantic« امــوال و مســئولیت اســت. ایــن اســتارتاپ موفــق شــده اســت بــا همــکاری

و »Multiples Alternate Asset Management«، ســرمایه ای معــادل ۲۵۵ میلیــون دالر جــذب 

کنــد تــا ارزش آن پیــش از ورود ســرمایه گذار جدیــد بــه ۸۴۵ میلیــون دالر برســد. قــرار اســت از ایــن 

بودجــه بــرای گســترش عرضــه ی محصــول و اســتخدام کارکنــان مســتعد بــرای بخش هــای مختلــف 

شــرکت اســتفاده شود.

اســتارتاپ »Sure« یــک زیرســاخت خدمــات ابــری اســت بــا نرم افــزاری کــه پلتفــرم توزیــ�ع هــم 

دارد و می توانــد ســرعت تحــول دیجیتــال و ارائــه ی بیمه هــای تعبیه شــده را افزایــش دهــد. 

ســال گذشــته، ایــن اســتارتاپ بــا همــکاری »Kinnevik« و »Declaration Partners« موفــق 

شــد ۱۰۰ میلیــون دالر جــذب ســرمایه داشــته باشــد تــا بــه ایــن ترتیــب، ارزش آن پیــش از ورود 

ســرمایه گذار جدیــد، بــه ۴۵۰ میلیــون دالر برســد. از ایــن بودجــه بــرای گســترش عرضــه ی 

ــد.  ــد ش ــتفاده خواه ــد اس ــوالت جدی ــعه ی محص ــی و توس ــوالت کنون محص

 General Atlantic«، »Multiples Alternate Asset« اکتبر 2021: سرمایه گذاری ۲۵۵ میلیون دالری
 Management«، »Munich Re«، »Intact Ventures«، »Lightspeed Venture Partners Canada

»Acko« و تعدادی سرمایه گذار اعالم نشده ی دیگر در استارتاپ »Pension Plan Investment Board

 Kinnevik«، »Declaration Partners«، »W. R. Berkley«، »ACE« سپتامبر 2۰2۱: سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیون  دالری
 & Company«، »Expanding Capital«، »Menlo Ventures«، »SilverCircle«، »WndrCo«، »BluePointe

»Sure« در استارتاپ »Hard Yaka« و »Ventures«، »AAF Management«، »Invicta Management
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ــه  ــه ای ارائ ــوالت بیم ــه محص ــت ک ــن اس ــی آنالی ــه ی درمان ــرم بیم ــتارتاپ »Ottonova« پلتف اس

می دهــد و بــه بیمه گــزاران کمــک می کنــد کــه نوبــت بگیرنــد و تصمیم گیری هــای درســت 

داشــته باشــند. شــرکت ســرمایه گذاری »Earlybird Venture Capital« ۴۷٫۳ میلیــون دالر در 

ایــن اســتارتاپ ســرمایه گذاری داشــته اســت تــا ارزش »Ottonova« پیــش از ورود ســرمایه گذار 

جدیــد بــه ۱۴۷٫۴ میلیــون دالر برســد. قــرار اســت از ایــن ســرمایه بــرای توســعه ی اســتراتژی های 

تجــاری و قراردادهــای فــروش جدیــد اســتفاده شــود. 

»Ottonova« در استارتاپ »Earlybird Venture Capital« اوت 2۰2۱: سرمایه گذاری ۴۷٫۳ میلیون دالری

اســتارتاپ »هیپــو انترپرایــز« بــرای ارتقــای اســتانداردهای ایمنــی و محافظــت خانه هــای مســکونی، 

راه حل هــای نرم افــزاری ارائــه می دهــد. محصــول ایــن اســتارتاپ از کانال هــای آنالیــن و نیــز از 

طریــق کارگــزاران بیمــه بــه مشــتریان عرضــه می شــود. »هیپــو انترپرایــز« موفــق شــده اســت بــرای 

 »Dragoneer Investment Group« و »Lennar« توســعه ی فعالیت هــای خــود، بــه کمــک

ســرمایه ای معــادل ۵۵۰ میلیــون دالر جــذب کنــد.

 Lennar«، »Dragoneer Investment Group«، »West Coast Equity« اوت 2۰2۱: سرمایه گذاری ۵۵۰ میلیون دالری
 Reinvent Technology« و »Ventures«، »Kohan Ventures«، »Ribbit Capital Partners«، »Linden3

»Hippo Enterprise« در استارتاپ »Partners Z

و  خریــداران  بــه  بیمــه ای  خدمــات  و  محصــوالت  ارائــه ی  بــرای  پلتفرمــی  »دیلرپالیســی« 

ــا  ــتریان آن ه ــودرو و مش ــندگان خ ــن فروش ــی بی ــرم پل ــن پلتف ــت. ای ــودرو اس ــندگان خ فروش

اســت. خریــداران خــودرو می تواننــد در پلتفــرم »دیلرپالیســی« قیمــت و شــرایط بیمه نامه هــای 

مختلــف را ببینــد و بهتریــن گزینــه را انتخــاب کننــد. ایــن اســتارتاپ توانســته اســت در مرحلــه ی 

اخیــر تأمیــن مالــی خــود، ۱۱۰ میلیــون دالر ســرمایه جــذب کنــد و بــه ایــن ترتیــب، ارزش آن پیــش 

از ورود ســرمایه گذار جدیــد بــه ۴۵۰ میلیــون دالر رســیده اســت. از ایــن ســرمایه بــرای عرضــه ی 

ــد در پلتفــرم آنالیــن ایــن شــرکت اســتفاده خواهــد شــد.  ــی و بیمــه اِی جدی محصــوالت مال

ــه ی  ــل مقایس ــی از قبی ــه خدمات ــت ک ــه ای اس ــات بیم ــه ی خدم ــرای ارائ ــی ب ــو« پلتفرم »های بائ

قیمــت و تمدیــد بیمه نامه هــای قبلــی را ارائــه می دهــد. به تازگــی »شــیائومی تکنالجــی« مبلــغ 

اعالم نشــده ای روی »های بائــو« ســرمایه گذاری کــرده اســت کــه ایــن ســرمایه به منظــور توســعه ی 

فنــاوری و اســتخدام افــراد جدیــد و گســترش دامنــه ی فعالیــت شــرکت صــرف خواهــد شــد.

»HaiBao« در استارتاپ »Xiaomi Technology« مه 2۰2۱: سرمایه گذاری

جوالی 2۰2۱: سرمایه گذاری ۱۱۰ میلیون دالری «Goldman Sachs Asset Management»، »3L Capital« و 
»DealerPolicy« در استارتاپ »Hudson Structured Capital»
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ــه در  ــت ک ــک اس ــب وکارهای کوچ ــرای کس ــئولیت ب ــه ی مس ــرم بیم ــورنس« پلتف ــت اینش »نکس

ســال ۲۰۲۱، توانســت بــه کمــک »Battery Ventures« و »FinTLV Ventures«، یــک دور 

تأمیــن مالــی بــه ارزش ۲۵۵ میلیــون دالر داشــته باشــد. بــا ایــن جــذب ســرمایه، ارزش »نکســت 

اینشــورنس« پیــش از ورود ســرمایه گذار جدیــد، بــه ۳٫۸ میلیــارد دالر رســیده اســت. قــرار اســت 

از ایــن ســرمایه بــرای توســعه ی عملیــات شــرکت و گســترش دامنــه ی کســب وکار اســتفاده شــود.

 Battery Ventures«، »FinTLV Ventures«، »Munich« مارس 2۰2۱: سرمایه گذاری ۲۵۵ میلیون دالری
 Re Ventures«، »Intact Ventures«، »Lightspeed Venture«، »Partners Canada Pension Plan

»Next Insurance« و چند سرمایه گذار دیگر در استارتاپ »Investment Board

 Battery Ventures«، »FinTLV Ventures«، »Munich« مارس 2۰2۱: سرمایه گذاری ۲۵۵ میلیون دالری
 Re Ventures«، »Intact Ventures«، »Lightspeed Venture«، »Partners Canada Pension Plan

»Next Insurance« و چند سرمایه گذار دیگر در استارتاپ »Investment Board

»کالکتیــو هلــث« پلتفرمی ابــری برای بیمه ی خویش فرما اســت که برای دسترســی بیمه گــزاران به بهترین 

مزیت هــای بیمه هــای درمانــی و مدیریــت یکپارچــه و آنالیــن همــه ی بیمه هــای درمانــی طراحــی شــده 

 »Health Care Service Corporation« اســت. در ســال ۲۰۲۱، »کالکتیــو هلــث« موفــق شــد بــا همــکاری

ســرمایه ای معــادل ۲۸۰ میلیــون دالر جــذب کنــد. بعــد از ایــن جــذب ســرمایه، ارزش ایــن اســتارتاپ 

پیــش از ورود ســرمایه گذار جدیــد بــه ۱٫۳ میلیــارد دالر رســید. از ایــن بودجــه بــرای توســعه ی خدمــات 

و مراقبت هــای درمانــی اســتفاده خواهــد شــد. 

 Health Care Service Corporation«، »Sun Life Financial«،« مه 2۰2۱: سرمایه گذاری ۲۸۰ میلیون دالری
 »SoftBank Investment Advisers«، »Anchor Capital«، »Quiet Capital«، »Calm Ventures«، »DFJ

 Growth«، »G Squared«، »Phi-X Capital«، »PFM Health Sciences«، »Gaingels«، »Founders Fund«،
Justin Caldbeck«، »Maverick Ventures«، »New Enterprise Associates«« و »Sand Hill Angels« در 

»Collective Health« استارتاپ

از  اســت.  مســئولیت  و  امــوال  بیمــه ی  بــرای  آنالیــن  پلتفرمــی  »نئودیجیتــال«  اســتارتاپ 

جملــه خدمــات ایــن اســتارتاپ می تــوان بــه اتوماســیون و شخصی ســازی محصــوالت بــرای 

بیمه گــزاران و امــکان توســعه ی محصــوالت بیمــه ای جدیــد بــرای بیمه گــران اشــاره کــرد. در 

ســال Deutsche Rückversicherung« ،۲۰۲۱« و »La Roca Capital« روی ایــن اســتارتاپ 

ســرمایه گذاری کردنــد کــه مقــدار ایــن ســرمایه گذاری اعــالم نشــده اســت. 

»Neodigital« در استارتاپ »La Roca Capital« و »Deutsche Rückversicherung« ژانویه ی 2۰2۱: سرمایه گذاری
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ارزش گذاری 
اینشورتک ها در بازار 
عمومی سهام
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شــرکت دریــک اســتار بــرای تحلیــل اینشــورتک ها در بــازار ســرمایه، پنــج شــاخص متمایــز را در صنعــت بیمــه تعریــف کــرده اســت 

کــه در نمــودار زیــر بــا عنــوان شــاخص بیمــه ی دریــک اســتار نمایــش داده شــده اســت. بــا بررســی تحــوالت کلی بــازار ســهام طی پنج 

ســال اخیــر، می تــوان رونــد مثبتــی را مشــاهده کــرد کــه البتــه ســه اســتثنای مهــم نیــز دارد: اصــالح قیمــت ســهام در انتهــای ســال 

۲۰۱۸، همه گیــری بیمــاری کرونــا و آخریــن رویدادهــای سیاســی و اقتصــادی از جملــه حمله ی روســیه بــه اوکرایــن. افزایش نرخ تــورم و 

نگرانــی درمــورد رکــود اقتصــاد جهــان، همه گیــری بیمــاری کرونــا و قرنطینه هــای مرتبــط بــا آن مناســبات بــازار را دگرگون کــرد و موجب 

شــد کــه شــرکت ها فعالیــت ادغــام و تملــک را جدی تــر بگیرنــد تــا بتواننــد موقعیــت خــود را در بــازار تغییــر بدهنــد و توانایی هــای 

دیجیتــال خــود را تقویــت کنند. 

مقایسه ی شاخص بیمه ی دریک استار با شاخص اس اند پی ۵۰۰

شاخص بیمه اس اندپی 5۰۰

اصالح قیمت سهام 
در اواخر سال ۲۰18

حمله ی روسیه به 
اوکراین، افزایش تورم 

و ترس از آغاز رکود 
اقتصادی در جهان

آغاز همه گیری 
بیماری کرونا
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همــان طــور کــه در نمــودار صفحــه قبــل می بینیــد، تغییــرات شــاخص بیمــه ی دریــک اســتار تقریبــا مشــابه شــاخص اس اندپــی ۵۰۰ 

بــوده اســت. امــا پــس از همه گیــری بیمــاری کرونــا، رونــد بهبــود شــاخص بیمــه ضعیف تــر از اس اندپــی ۵۰۰ بــوده و در مــه ۲۰۲۲، 

اختــالف ایــن دو شــاخص بــه حــدود ۵۰درصــد رســیده اســت. بــا ایــن حــال، ایــن نمــودار را بایــد بــه شــکل دیگــری تفســیر کــرد. رشــد 

شــاخص بیمــه ی دریــک اســتار عمدتــا بــه دلیــل کســب وکارهای ســنتی و توســعه دهندگان نرم افزارهــای بیمــه اِی B2B بــوده اســت، 

ــل  ــرای تحلی ــل، ب ــه همیــن دلی ــه تضعیــف شــده اند. ب ــال و نوآوران ــه پــس از فصــل ســوم ۲۰۲۱، کســب وکارهای دیجیت ــی ک در حال

دقیق تــر، الزم اســت بــازار بیمــه را بــه پنــج بخــش مجــزا تقســیم کنیــم: نرم افزارهــای بیمــه ای B2B، کارگــزاران بیمــه ی دیجیتــال، 

کارگــزاران بیمــه ی ســنتی، شــرکت های بیمــه ی دیجیتــال و شــرکت های بیمــه ی ســنتی. نمــودار زیــر تغییــرات شــاخص نرم افزارهــای 

بیمــه ای B2B را در دوره ی مذکــور نمایــش می دهــد. 

مقایسه ی شاخص نرم افزارهای بنگاه به بنگاه با شاخص اس اند پی ۵۰۰

B2B اس اندپی 5۰۰شاخص نرم افزارهای

اصالح قیمت سهام 
در اواخر سال ۲۰18

حمله ی روسیه به 
اوکراین، افزایش تورم 

و ترس از آغاز رکود 
اقتصادی در جهان

آغاز همه گیری 
بیماری کرونا
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شــاخص نرم افزارهــای بیمــه اِی B2Bشــامل شــرکت هایی اســت کــه خدمــات نرم افــزاری توســعه می دهنــد و ایــن خدمــات را 

 »SaaS« بــه شــرکت های بیمــه می فروشــند. بعضــی از ایــن شــرکت ها طبــق الگــوی »نرم افــزار بــه عنــوان ســرویس« یــا همــان

ــه شــرکت های  ــت اشــیا، ب ــری ماشــینی و اینترن ــل هــوش مصنوعــی، یادگی ــی از قبی ــتفاده از فناوری های ــا اس ــد و ب کار می کنن

بیمــه کمــک می کننــد تــا زنجیــره ی ارزش خودشــان را دیجیتالــی کننــد. همــان طــور کــه در نمــودار بــاال می بینیــد، تــا نیمــه ی 

ســال ۲۰۲۱، شــاخص نرم افزارهــای B2B در مقایســه بــا اس اند پــی ۵۰۰ عملکــرد بهتــری داشــته کــه دلیــل آن اســتقبال 

ــا،  ــاری کرون ــری بیم ــوج همه گی ــاز م ــد از آغ ــی بع ــا مدت ــت. ام ــوده اس ــه ب ــت بیم ــد در صنع ــای جدی ــزون از فناوری ه روزاف

ــزاران  ــن حــال، کارگ ــا ای ــود شــد. ب ــد، دچــار رک ــاره جلــب کن ــازار را دوب ــود اعتمــاد ب ــا اینکــه توانســته ب ــگاه ب بخــش بنگاه به ن

ــی از  ــار ناش ــا فش ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــاز دارن ــگاه نی ــد بنگاه به بن ــای جدی ــدگان نرم افزاره ــه ارائه دهن ــنتی ب ــران س ــه و بیمه گ بیم

ــا  ــه کننــد. ایــن نکتــه همچنیــن بیانگــر ایــن اســت کــه چــرا ایــن بخــش در ســال ۲۰۲۲، در مقایســه ب دیجیتالی شــدن مقابل

ــری داشــته اســت. ــال عملکــرد بهت ــزاران دیجیت ــران و کارگ بیمه گ

بــا توجــه بــه مدل هــای کســب وکار کارگــزاران بیمــه، آن هــا را بــه دو گــروه ســنتی و دیجیتــال تقســیم کرده ایــم. در نمــودار زیــر، 

می توانیــد تغییــرات ایــن دو شــاخص را در مقایســه بــا اس اندپــی ۵۰۰ مشــاهده کنیــد.

مقایسه ی کارگزاران دیجیتال و سنتی با اس اند پی ۵۰۰

کارگزاران بیمه ی دیجیتال اس اندپی 5۰۰کارگزاران بیمه ی سنتی

اصالح قیمت سهام 
در اواخر سال ۲۰18

حمله ی روسیه به 
اوکراین، افزایش تورم 

و ترس از آغاز رکود 
اقتصادی در جهان

آغاز همه گیری 
بیماری کرونا
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ــوده  ــی ۵۰۰ ب ــر از اس اندپ ــی بهت ــنتی کم ــه ی س ــزاران بیم ــاخص کارگ ــرد ش ــد، عملک ــودار می بینی ــن نم ــه در ای ــور ک همان ط

اســت و در مقایســه بــا شــاخص کارگــزاران بیمــه ی دیجیتــال، کــه در بــازاری بســیار پرنوســان فعــال بوده انــد، پایدارتــر بــوده 

اســت. افــت شــدید شــاخص کارگــزاران بیمــه ی دیجیتــال بعــد از ســه ماهه ی ســوم ۲۰۲۱ نیــز عمدتــا بــه ایــن دلیــل بــوده اســت 

ــره،  ــل از به ــوزه قب ــن ح ــران ای ــه ی بازیگ ــد هم ــت. درآم ــده اس ــتر ش ــتر و بیش ــودآوری بیش ــر س ــرمایه گذاران ب ــز س ــه تمرک ک

مالیــات و اســتهالک )EBITDA( منفــی بــوده و بســیاری از ســرمایه گذاران را به ویــژه در فضــای اقتصــادی فعلــی، دلســرد کــرده 

اســت. افتــی مشــابه و حتــی ســنگین تر را نیــز می شــود در شــاخص بیمه گــران دیجیتــال مشــاهده کــرد. صورت هــای مالــی 

ایــن شــرکت ها نیــز ریســک مشــابهی را بــه نمایــش می گــذارد و درآمــد آن هــا قبــل از بهــره، مالیــات و اســتهالک منفــی اســت. 

مقایسه ی بیمه گران دیجیتال و سنتی با اس اند پی ۵۰۰

کارگزاران بیمه ی دیجیتال اس اندپی 5۰۰کارگزاران بیمه ی سنتی

اصالح قیمت سهام 
در اواخر سال ۲۰18

آغاز همه گیری 
بیماری کرونا

حمله ی روسیه به 
اوکراین، افزایش تورم 

و ترس از آغاز رکود 
اقتصادی در جهان
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از ژانویــه تــا اکتبــر ۲۰۱۷، عملکــرد بیمه گــران دیجیتــال بســیار بهتــر از اس اندپــی ۵۰۰ و بیمه گــران ســنتی بــوده اســت. بــا ایــن حــال، 

ویژگــی عمــده ی بیمه گــران دیجیتــال نوســان شــدید عملکــرد آن هــا و رونــد نزولی شــان بعــد از اکتبــر ۲۰۱۷ بــوده اســت. بعــد از اوت 

ــرد  ــن عملک ــته اند. ای ــری داش ــرد ضعیف ت ــنتی، عملک ــران س ــی ۵۰۰ و از بیمه گ ــا اس اندپ ــه ب ــال در مقایس ــران دیجیت ۲۰۱۸، بیمه گ

ضعیــف بعــد از ســه ماهه ی نخســت ۲۰۲۱ شــدیدتر هــم شــده اســت و هنــوز نشــانه ای از بهبــود وضعیــت آن هــا دیــده نمی شــود. 

دو نمــوداری کــه در ادامــه می بینیــد نشــان می دهــد کــه طــی ایــن دوره، عملکــرد بیمه گــران دیجیتــال مشــابه عملکــرد کارگــزاران 

دیجیتــال و عملکــرد بیمه گــران ســنتی هماننــد عملکــرد کارگــزاران ســنتی بــوده اســت.

همــان طــور کــه تــا اینجــا دیدیــم، کارگــزاران بیمــه و بیمه گــران دیجیتــال عملکــردی نوســانی داشــته اند و پــس از اصــالح قیمــت 

ســهام در ۲۰۱۸، ضعیف تــر از اس اندپــی ۵۰۰ عمــل کرده انــد. امــا رفتــار شــاخص شــرکت های بیمــه ی ســنتی در جهــت اس اندپــی ۵۰۰ 

بــوده و حتــی کمــی هــم قوی تــر از ایــن شــاخص عمــل کــرده اســت. شــرکت های بیمــه ی دیجیتــال ســرمایه گذاری های هنگفتــی بــرای 

جــذب و حفــظ مشــتری انجــام داده انــد کــه بــه عاملــی بــرای زیــان ســنگین ایــن شــرکت ها تبدیــل شــده اســت. به تازگــی بســیاری از 

اینشــورتک ها کوشــیده اند تــا نســبت خســارت را کاهــش بدهنــد و اقتصــاد واحــد خــود را تقویــت کننــد. رویکردی کــه بهــای آن توقف 

رشــد فزاینــده ی ایــن شــرکت ها بــوده اســت. 

روی هــم رفتــه، در پــی همه گیــری بیمــاری کرونــا و بــروز ابهام هــای اقتصــادی، شــاخص بیمــه ی دریــک اســتار ضعیف تــر از اس اندپــی 

۵۰۰ عمــل کــرده اســت. ایــن رونــد لزومــا ادامــه نخواهــد یافــت، چــون انتظــار مــی رود کــه گســترش خودکارســازی، بهبــود فرایندهــا و 

دسترســی صنعــت بیمــه بــه فناوری هــای جدیــد بــه رشــد و تقویــت پتانســیل های ایــن بــازار کمک کنــد. عالوه بــر ایــن، انتظــار داریم 

کــه طــی ســال های آینــده، هم زمــان بــا رشــد و بلــوغ کســب وکارها و خوگرفتــِن مشــتریان نهایــی بــه کانال هــای دیجیتــال، نســبت 

ارزش طــول عمــر مشــتری بــه هزینــه ی جــذب مشــتری بهبــود پیــدا کنــد. در هــر صــورت انتظــار مــی رود که ایــن بــازار بــه زودی تثبیت 

شــود و نقطــه ی تمــاس بــا مشــتریان نهایــی نقــش مهمــی در ایــن فراینــد ایفــا کند. 

مجموع نرخ رشد مرکب ساالنه ی درآمد و حاشیه ی »EBITDA« )قانون 4۰(
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در ادامــه ی تحلیل هــای ایــن بخــش، همبســتگی شــرکت ها در بخش هــای مختلــف را تحلیــل کرده ایــم. البتــه تحلیل هایــی را 

در ایــن گــزارش آورده ایــم کــه همبســتگی آمــاری معنــاداری دارنــد. در بخــش نرم افزارهــای بیمــه ای بنگاه به بنــگاه، همبســتگی 

ضریــب درآمــد ســال مالــی ۲۰۲۲ و »قانــون ۴۰« را تحلیــل کردیــم و بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه بــا توجــه بــه شــرایط کنونــِی بــازار 

نرم افزارهــای بیمــه ای بنگاه به بنــگاه، ایــن همبســتگی مثبــت اســت. 

ــه  ــادار باشــد، منتهــی نشــد. ب ــه از نظــر آمــاری معن ــه نتیجــه ای ک ــزاران بیمــه ی ســنتی ب ــرای کارگ تحلیــل ایــن همبســتگی ب

ــت. ــاداری نداش ــاری معن ــه ی آم ــز نتیج ــال نی ــه ی دیجیت ــرکت های بیم ــرای ش ــور ب ــتگی مذک ــل همبس ــب، تحلی ــن ترتی همی

ــال  ــزاران بیمــه ی دیجیت ــرای کارگ ــا ۲۰۲۲ ب ــرخ رشــد مرکــب ســاالنه از ۲۰۲۰ ت ــی ۲۰۲۲ و ن همبســتگی ضریــب درآمــد ســال مال

اهمیــت آمــاری زیــادی داشــت. بــه ایــن معنــا کــه در ایــن دســته از شــرکت ها، افزایــش نــرخ رشــد مرکــب ســاالنه بــا درآمــد 

ــد. ــه ببینی ــد در ادام ــل را می توانی ــن تحلی ــه ای ــوط ب ــودار مرب ــت دارد. نم ــتگی مثب ــتر همبس بیش

در ســال مالــی ۲۰۲۲، بیــن ضریــب »EBIT« شــرکت های بیمــه ی ســنتی و حاشــیه ی »EBIT« ایــن شــرکت ها، همبســتگی مثبــت 

و معنــاداری وجــود داشــته اســت. بــه عبــارت ســاده تر، هرچــه پیش بینــی حاشــیه ی »EBIT« بــرای ایــن شــرکت ها باالتــر باشــد، 

ضریــب »EBIT« آن هــا نیــز باالتــر خواهــد بــود. دقــت کنیــد کــه حاشــیه ی »EBIT« از تقســیم درآمــد پیــش از بهــره و مالیــات یــا 

همــان »EBIT« بــر مقــدار کل درآمــد بــه دســت می آیــد و منظــور از ضریــب »EBIT«، نســبت ارزش ســرمایه گذاری شــرکت بــه 

»EBIT« اســت. نمــودار بعــدی ایــن همبســتگی مثبــت را در شــرکت های بیمــه ی ســنتی نمایــش می دهــد.

نرخ رشد مرکب ساالنه ی درآمد از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲
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در جدول بعدی، داده های مربوط به شاخص بیمه ی دریک استار و ارزش گذاری شرکت های بیمه ای را می توانید ببینید.

توجــه کنیــد کــه در ایــن جــدول، دو شــرکت بــه نام هــای »Root« و »Oscar Health« در بخــش »شــرکت های بیمــه ی دیجیتــال« 

حضــور دارنــد کــه ارزش آن هــا منفــی اســت. منفی بــودن ارزش شــرکت بــه ایــن معنــا اســت کــه موجــودی نقــد شــرکت بیشــتر 

از پــول الزم بــرای پرداخــت بدهی هــا و بازخریــد ســهام شــرکت اســت. معمــوًال ارزش چنیــن شــرکت هایی در بلندمــدت، منفــی 

نمی مانــد. زیــرا پــول نقــد نمی توانــد به خودی خــود، بــرای شــرکت و ســهام دارانش کار خاصــی انجــام بدهــد و برایشــان ارزشــی 

خلــق کنــد. بــا ایــن حــال، در شــرایط خــاص، ایــن معیــار می توانــد روش مناســبی بــرای ارزیابــی شــرکت ها باشــد.

نکتــه: دقــت داشــته باشــید کــه »ارزش ســرمایه گذاری« یــا »Enterprise value« بــا مفهــوم »ارزش بــازار« تفــاوت دارد. ارزش 

بــازار ارزشــی اســت کــه در بــازار ســهام و بــا تعییــن قیمت ســهام شــرکت مشــخص می شــود. اما ممکــن اســت ارزش بــازار ارزش 

واقعــی شــرکت را به درســتی تعییــن نکنــد، زیــرا عوامــل مهمــی همچــون بدهی هــا و ذخیــره ی نقــدی شــرکت را کنــار می گــذارد. 

امــا بــرای محاســبه ی ارزش ســرمایه گذاری، ایــن عوامــل را در نظــر می گیرنــد. بــه عبــارت ســاده تر، ارزش ســرمایه گذاری شــرکت 

از مجمــوع ارزش بــازار و بدهــی خالــص آن بــه دســت می آیــد.

»E
B

IT
« 

به
ت 

رک
ش

ی 
ار

گذ
یه 

ما
سر

ش 
رز

ت ا
سب

ا ن
« ی

E
B

IT
« 

ب
ری

ض
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تحلیل همبستگی: شرکت های بیمه ی دیجیتال
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اینشورتک هاو
قوانین 
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روایت تنظیم گری بیمه در دنیا 

رگوالتــوری یکــی از مهم تریــن الیه هــای ناظــر بــر فعالیــت در فضــای کســب و کاری اســت بــا هــدف تنظیــم رویکــرد یــا رفتــاری بــه 

قصــد اصــالح و رســیدن بــه حــد مطلــوب. امــروز بــه ســبب ظهــور رویه هــای تــازه ی کســب و کاری همــه ی بخش هــای اقتصــادی 

نیــاز بــه رگوالتــور دارنــد تــا از ایجــاد اختــالل در روندهــا جلوگیــری شــود. رگوالتــور در واقــع همــان تنظیم کننــده فضــای کســب 

و کار اســت کــه در ادبیــات مدیریــت و اقتصــاد بــه تمامــی نهادهــای دولتــی و غیردولتــی کــه وظیفــه ی نظــارت و تنظیــم بــازار را 

دارنــد، اشــاره می کنــد. در ایــن میــان صنعــت بیمــه بــه ســبب فضــای خــاص و پایبنــدی آن بــه ســنت های دیریــن از رگوالتــوری 

منســجم و البتــه ســختگیرانه  تری برخــوردار اســت؛ تنظیــم کننــده ای کــه الزم اســت بــه ســبب ورود فناوری هــای تــازه و همــگام 

بــا انقــالب خدمــات مالــی خــود نیــز بــه انقالبــی بــزرگ دســت بزنــد. در ایــن بخــش بــه روندهــای تنظیم گــری صنعــت بیمــه در 

کشــورهای مختلــف دنیــا اشــاره کرده ایــم و بــه ضــرورت حضــور یــک رگوالتــور پویــا در فضــای اینشــورتک پرداخته ایــم. 
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نیاز اینشورتک ها به رگوالتور خاص 
اگــر تــا دیــروز فنــاوری بــازوی تســهیلگر ســازوکارهای بیمــه ای تلقــی می شــد و ابــزاری صرفــا بــرای ســهولت در پــردازش فرایندهــای 

پیچیــده ی بیمه گــری، امــروز نقــش تــازه ای بــه خــود گرفتــه اســت. حــاال فنــاوری برهم زننــده   ی بــزرگ بــازی بیمه گــران اســت کــه بــا نــام 

و اســم و رســم جدیــد وارد شــده: اینشــورتک؛ واژه ی جدیــدی کــه بــا عمــر کمتــر از یــک دهــه اش توانســته برهم زننــده ی بــزرگ میــدان 

صنعــت بیمــه باشــد. حــاال صنعــت بیمــه راهــی نــدارد جــز همراهــی بــا بازیگــران تــازه میــدان و تــن دادن بــه رونــدی کــه فناوری هــا و 

قــدرت دیجیتالی شــدن فرایندهــا تعریــف می کننــد، نــه ســاختارهای ســخت و پیچیــده صنعــت بیمــه. ایــن رویکــرد برخــالف صنایــ�ع 

بــورس و بانکــی بــا مقاومــت و ایســتادگی پیشــگامان صنعــت همــراه بــوده اســت. بدنــه ســنتی بیمــه هنــوز در اســتفاده از رونــد 

اینشــورتک ها ســخت و مقــاوم عمــل می کنــد. بــرای آن هــا مطلوب ترین شــکل همــکاری با اینشــورتک ها جانمایــی مدل کســب و کاری 

در قالــب همــان قواعــد و ضوابطــی اســت کــه از ســال ها پیــش بــر پیکــره صنعــت ســیطره داشــته اســت. در واقــع اعمــال رگوالتــوری 

ســاختار ســنتی بــر ســاختار نــوآور تنهــا راهــکاری اســت کــه شــبکه ســنتی در مقاومــت بــه تغییــر و تحــول در پیــش گرفتــه  اســت.  

از ســوی دیگــر حضــور اینشــورتک ها در صنعــت بیمه به ســبب دسترســی به داده های مشــتریان حساســیت های خــاص خــود را دارد. 

بــه ایــن مفهــوم کــه نمی تــوان بــه صــرف نوپــا بــودن موضــوع اینشــورتک فضــای فعالیــت آن هــا را بی نیــاز از رگوالتــوری دانســت. بهبــود 

تجربــه ی مشــتری زمانــی بــرآورده خواهــد شــد کــه اســتانداردهای حفاظت از حقــوق مصرف کننــده و حریــم خصوصی آن هــا نیز تأمین 

شــود. در واقــع حضــور یــک رگوالتــوری جدیــد منطبــق بــا مــدل هــای کســب و کاری تــازه اینشــورتک ها یکــی از مهم تریــن الزامــات 

روز صنعــت بیمــه در نــگاه دو طیــف ســنتی و نوپاســت. عمده تریــن دالیــل وجــود رگوالتــور در فضــای اینشــورتک ها را می تــوان بــه 

ایــن مــوارد تقســیم کرد: 
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اهمیت حریم خصوصی و شفافیت

نیاز به بازنگری در قوانین

تفاوت فعالیت بازیگران جدید 

ایجاد تعادل بین نوآوری و نیاز مشتری

در ســال های اخیــر موضوعــات مربــوط بــه نقــض حریــم شــخصی اطالعــات پررنــگ بــوده اســت و بســیاری از مــردم نســبت 

ــرای ارزیابــی  ــه شــیوه ی جمــع آوری و اســتفاده از داده هــای شخصی شــان حساســند.  از آنجایــی کــه کســب وکارهای بیمــه ب ب

دقیــق و ارائــه ی بهتریــن پیشــنهاد بــه داده هــای زیــادی نیــاز دارنــد، جــای تعجــب نیســت کــه بســیاری از کاربــران نســبت بــه 

ارائــه ی انبوهــی از داده هــای شــخصی بــدون داشــتن درک روشــنی از شــیوه ی اســتفاده از آن محتــاط می شــوند. بــرای کاهــش 

نگرانی هــای مشــتری، اولیــن قــدم ایــن اســت کــه شــرایط و ضوابــط شــفاف شــود تــا هــر کاربــر از اتفاقاتــی کــه بــا داده هــای 

ــد.  ــد، آگاه باش ــخصی اش می افت ش

ســرعتی کــه در آن تحــوالت دیجیتــال اتفــاق می افتــد و بازیگــران جدیــد درگیــر آن می شــوند، می تواند شــکاف ها یا عــدم قطعیت های 

نظارتــی ایجــاد کنــد. بیشــتر قوانیــن بیمــه بــا در نظــر گرفتــن مدل هــای کســب و کار ســنتی  تدویــن شــده اســت. در نتیجــه، قانــون 

بیمــه اغلــب فضــای کافــی بــرای مجوزهــای دیجیتــال فراهــم نمی کنــد. بنابرایــن ایجــاد تغییــرات قانونــی ضــروری به نظــر می رســد. 

ــات  ــدگان خدم ــا ارائه دهن ــه ت ــروش و مقایس ــتارتاپ های ف ــتند، از اس ــه هس ــای بیم ــه فض ــال ورود ب ــد در ح ــان جدی بازیکن

فنــی.  گســتردگی فعالیــت اینشــورتک ها نیازمنــد قواعــد خــاص بــه هــر الیــه از فعالیــت اســت چــرا کــه بیشــتر آن هــا دیگــر در 

ــاوت هســتند.  ــی متف ــد آیین نامه های ــد و نیازمن ــزاران برخــط جــا نمی گیرن ــی کارگ ــا حت ــزاران ی رده ی کارگ

ــتفاده از  ــر در اس ــد. اگ ــاد کن ــتری ایج ــه مش ــود تجرب ــتر و بهب ــی بیش ــرای دسترس ــادی ب ــوه زی ــای بالق ــد فرصت ه ــوآوری می توان ن

ــتم  ــه اکوسیس ــادی ب ــیب های زی ــت آس ــن اس ــود، ممک ــه نش ــدگان توج ــه ی مصرف کنن ــای جامع ــه ظرفیت ه ــای آن ب قابلیت ه

کســب وکار وارد شــود. تســهیل نــوآوری و در عیــن حــال محافظــت از مصرف کننــدگان در برابــر خطــرات احتمالــی هم زمــان یکــی از 

چالش هــای کلیــدی امــروز اکوسیســتم نــوآوری بیمــه اســت کــه می توانــد بــا داشــتن یــک ســاختار رگوالتــوری مناســب برطرف شــود.  
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سندباکس؛ راهی برای تعامل با مشتری 

یــک جعبــه شــنی بــزرگ را تصــور کنیــد کــه بزرگترهــا، کــودکان را داخــل آن قــرار می دهنــد تــا بــازی کننــد. کــودکان تنهــا در همــان 

محــدوده ی جعبــه می تواننــد بــازی کننــد و تنهــا از طریــق کمــک بزرگترهــا و بــا اجــازه آن هاســت کــه از جعبــه ی شــنی خــارج 

شــوند. در حالــی کــه کــودک در جعبــه ی شــنی بــه بــازی و فعالیــت مشــغول اســت، والــد بــا خیــال امــن فعالیــت او را زیــر نظــر 

دارد؛ همــان کارکــردی کــه امــروز در دنیــا بــه اســم ســندباکس یــا جعبــه شــنی در فضــای تعامــل رگوالتــور بــا کســب وکارهای 

نوپــا بــه کار گرفتــه مــی شــود.

 ســندباکس یکــی از جدیدتریــن مفاهیــم در زمینــه ی رگوالتــوری کســب وکارها اســت کــه مدتــی اســت نهادهــای گوناگــون در 

ایــران نیــز بــه دنبــال راه انــدازی آن هســتند . وقتــی ســازمانی نمی دانــد کــه نــوآوری اش الزامــات رگوالتــوری را رعایــت می کنــد 

ــط  ــش را در محی ــا راه حل های ــات ی ــوالت، خدم ــا محص ــد ت ــک می کن ــازمان کم ــه آن س ــندباکس ب ــام س ــتری به ن ــر، بس ــا خی ی

ــری  ــدل فک ــندباکس در م ــد. س ــش کن ــده آزمای ــان توافق ش ــخص و در مدت زم ــای مش ــا محدودیت ه ــاده تری ب ــوری س رگوالت

مرســوم، ویژگی هایــی همچــون یکپارچگــی، شــفافیت، قابلیــت اجتماع  پذیــری در تصمیم گیــری و در نهایــت نظــارت بــر پایــه 

قوانیــن قابــل بلــوغ و خوداحیایــی را خواهــد داشــت؛ تجربــه ای کــه در کشــورهای مختلــف دنیــا از  جملــه انگلســتان و ســنگاپور 

آزمــوده شــده و بــه خوبــی بــه نتیجــه رســیده اســت. ایجــاد فضایــی بــرای نــوآوری و آزمایــش آن و حــل تعارض هــای احتمالــی 

بــا قوانیــن رگوالتــوری نقطــه تماســی بیــن صنعــت و رگوالتــور بــه وجــود مــی آورد کــه  می توانــد بــه راحتــی تــوان کارشناســی 

صنعــت را در خدمــت خــود بگیــرد و از آخریــن تحــوالت و نظــرات کارشناســی بهره منــد شــود.

ســندباکس امــکان تعدیــل و به روزرســانی قوانیــن را بــرای رگوالتــور فراهــم می کنــد؛ امکانــی مهــم کــه ســبب پویایــی و بــه روز 

بــودن رگوالتــور  می شــود. رســیدن بــه ایــن شــرایط آرمانــی در شــرایط عــادی بــرای رگوالتــور بســیار دور از دســترس اســت و بــا 

صــرف هزینــه ی بســیار هــم، آن نقطــه ی مطلــوب حاصــل نخواهــد شــد امــا بــا زیرســاخت ســندباکس، بــه ســادگی، ایــن امــکان 

برایــش فراهــم می شــود.

ــد. از  ــاد کن ــن ایج ــال طرفی ــکاری فع ــاوره و هم ــب مش ــب وکارها را در قال ــور و کس ــان رگوالت ــاط می ــد ارتب ــندباکس می توان س

ــکل  ــی به ش ــد عملیات ــک فراین ــول ی ــن را در ط ــت ها و قوانی ــا سیاس ــود ت ــد ب ــادر خواهن ــا، ق ــکاری رگوالتوره ــن هم ــق ای طری

چابــک اجــرا، و نتایــج را در فضایــی شــفاف مشــاهده و بتواننــد ریســک های کســب وکار جدیــد را بــا دقــت شناســایی و 

مدیریــت کننــد. از ســوی دیگــر ســندباکس بــرای کســب وکارهای نــوآور ایــن فرصــت را فراهــم می کنــد کــه در کم تریــن زمــان 

ممکــن بــه بــازار و محیــط عملیاتــی دسترســی داشــته باشــند. ســندباکس ضمــن مدیریــت ریســک، مــدت زمــان رســیدن بــه 

ــاه می کنــد.  ــازار رقابتــی را نیــز بســیار کوت یــک محصــول بالــغ و معرفــی آن بــه ب
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مقررات صنعت بیمه ی جمهوری اسالمی ایران

تعداد شرکت های بیمه: 34 شرکت

در هــر کشــور نیــاز بــه مؤسســه ای اســت کــه ضوابــط مربــوط بــه فعالیــت شــرکت های بیمــه را تعییــن کنــد، بــر اجــرای ایــن 

ضوابــط نظــارت داشــته باشــد و بــه طــور کلــی، مراقــب باشــد حقــوق بیمه گــزاران، بیمه گــران و اشــخاص ذینفــع در بیمه نامــه 

پایمــال نشــود. در کشــور مــا ایــن مؤسســه »بیمــه مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران« نــام دارد.

 بیمــه مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران طبــق »قانــون تأســیس بیمــه مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران و بیمه گــری« در ســال 

1350 تأســیس شــده اســت. در ایــن قانــون، هــدف از تأســیس بیمــه مرکــزی جمهوری اســالمی ایــران، تنظیم، تعمیــم و هدایت 

بیمــه در ایــران و حمایــت از بیمه گــزاران، بیمه گــران و صاحبــان حقــوق آن هــا و اعمــال نظــارت دولــت بــر فعالیت هــای 

ــه فعالیــت شــرکت های بیمــه  ــی ایــن مؤسســه، تعییــن ضوابــط مربــوط ب ــان شــده اســت. یکــی از وظایــف اصل بیمــه ای بی

اســت کــه تعییــن ایــن ضوابــط بــه »شــورای عالــی بیمــه« ســپرده شــده اســت.

تعییــن انــواع معامــالت بیمــه و شــرایط عمومــی بیمه نامه هــا، تعییــن میــزان کارمــزد و حــق بیمــه رشــته های بیمــه،  تصویــب 

مقــررات الزم بــرای هدایــت بیمــه و فعالیــت شــرکت های بیمــه و رســیدگی و اظهارنظــر دربــاره صــدور پروانــه تأســیس یــا لغــو 

پروانــه شــرکت بیمــه از جملــه ایــن ضوابــط هســتند. تصمیمــات شــورای عالــی بیمــه نیــز در بیشــتر مــوارد تحــت عنــوان 

ــود. ــالم می ش ــن و اع ــه« تدوی »آیین نام

تهیــه اطالعــات الزم از فعالیــت شــرکت های بیمــه؛ ارشــاد، هدایــت و نظــارت بــر کار شــرکت های بیمــه و حمایــت از آن هــا بــرای 

حفــظ ســالمت بــازار بیمــه و تنظیــم امــور نمایندگــی و کارگــزاری بیمــه و جلوگیــری از رقابــت ناســالم از دیگــر حــدود اختیــارات 

نهــاد ناظــر بیمــه در ایــران اســت. بیمــه مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران نظــارت بــر فعالیــت شــرکت های بیمــه را از طریــق 

واحدهــای نظــارت مالــی، نظــارت فنــی و نظــارت بــر امــور دفاتــر بیمــه ای انجــام می دهــد.

ــا هیــچ یــک از  ــه وابســتگی تشــکیالتی و ارگانیــک ب ــران ســازمانی اســت مســتقل کــه هیچ گون ــون بیمــه مرکــزی ای طبــق قان

ــر  ــه وزی ــت ک ــن اس ــی ای ــادی و دارای ــور اقتص ــا وزارت ام ــاط آن ب ــا ارتب ــدارد و تنه ــی ن ــر دولت ــازمان های دیگ ــا و س وزارتخانه ه

امــور اقتصــادی و دارایــی رئیــس مجمــع عمومــی بیمــه مرکــزی ایــران اســت. وزیــران بازرگانــی و کار امــور اجتماعــی نیــز عضــو 

ایــن مجمــع هســتند. رئیــس کل بیمــه مرکــزی ایــران همــه ی اختیــارات ناشــی از ایــن قانــون را دارد و بســته بــه صالحدیــد 

می توانــد بــه معاونــان یــا مدیــران بیمــه مرکــزی تفویــض کنــد.

بیمــه مرکــزی ایــران بــه طــور مســتقیم فعالیــت بیمــه ای نمی کنــد در نتیجــه رقیبــی بــرای مؤسســات بیمــه ای کشــور نخواهــد 

بــود. بیمــه مرکــزی ایــران تابــ�ع قوانیــن و مقــررات عمومــی مربــوط بــه دولــت و دســتگاه هایی کــه بــا ســرمایه ی دولــت تشــکیل 

شــده اند نیســت؛ مگــر آن کــه در قانــون مربــوط صراحتــا از بیمــه مرکــزی ایــران نــام بــرده شــده باشــد ولــی در مــواردی کــه در 

ایــن قانــون پیش بینــی نشــده باشــد، بیمــه مرکــزی ایــران تابــ�ع قانــون تجــارت اســت.

نگاهی به قوانین بیمه
در چند کشور جهان
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مقررات صنعت بیمه ی سنگاپور

تعداد شرکت های بیمه: ۲۱6 شرکت

شیوه ی فعالیت بیمه گران خارجی

در کشــور ســنگاپور، فعالیــت شــرکت های بیمــه  و بیمه هــای اتکایــی را »مرجــع پولــی ســنگاپور« در چارچــوب »قانــون مرجــع 

پولــی ســنگاپور« مقررات گــزاری می کنــد. صــدور مجــوز و نظــارت بــر فعالیــت شــرکت های بیمــه نیــز بــر عهــده ی »مرجــع پولــی 

ســنگاپور« اســت. ایــن نهــاد می توانــد قانــون بیمــه ی ســنگاپور و مقــررات مربــوط بــه آن را تنظیــم کنــد و بــه اجــرا درآورد.

در ســنگاپور، نهــادی کــه بخواهــد وارد کســب وکار بیمــه یــا بیمــه ی اتکایــی شــود بایــد درخواســت کتبــی خــود را بــرای »مرجــع 

پولــی ســنگاپور« بفرســتد و مشــخص کنــد کــه چــه نــوع بیمه هایــی را می خواهــد در اختیــار مشــتریان بگــذارد. شــرکتی کــه 

بخواهــد از »مرجــع پولــی ســنگاپور« مجــوز فعالیــت بیمــه ای بگیــرد بایــد در ســنگاپور ثبــت شــده باشــد و چنانچــه محــل ثبــت 

آن در خــارج از ســنگاپور اســت، مــکان تجــاری مشــخصی در ســنگاپور داشــته باشــد.

ــدات  ــه تعه ــدی ب ــل پایبن ــی از قبی ــی خاص ــرایط مال ــه، ش ــوز بیم ــت مج ــان دریاف ــرای متقاضی ــنگاپور« ب ــی س ــع پول »مرج

ســرمایه ای و وثیقه گذاری هــای مناســب را نیــز در نظــر گرفتــه اســت. عــالوه بــر ایــن، بیمه گرانــی کــه بیمه نامه هایــی در 

رده هــای مختلــف صــادر می کننــد بایــد هــر ســال هزینــه ی مشــخصی بــه »مرجــع پولــی ســنگاپور« بپردازنــد. ایــن نهــاد، هنــگام 

ــت  ــابقه ی مدیری ــاری آن و س ــه ی اعتب ــی، رتب ــر متقاض ــه ی بیمه گ ــل رتب ــواردی از قبی ــه م ــت هایی، ب ــن درخواس ــی چنی بررس

ــد. ــه می کن ــک توج ــت ریس ــرکتی و مدیری ــت ش ــی، حاکمی مال

بیمه گــران خارجــی فقــط در بخش هایــی از صنعــت بیمــه ی ســنگاپور امــکان فعالیــت دارنــد کــه »مرجــع پولــی ســنگاپور« مشــخص 

کــرده اســت. ایــن دســته از بیمه گــران بایــد در کشــور مبــدأ همــه ی مجوزهــای ضــروری را دریافــت کــرده باشــند. در حــال حاضــر، دو 

طــرح بــرای فعالیــت بیمه گــران خارجــی در ســنگاپور بــه نام هــای »طــرح لویــدز« و »طــرح لویــدز در آســیا« وجــود دارد.

ــررات  ــوب »مق ــر در چارچ ــد، اگ ــت می کنن ــل فعالی ــوردی و حمل ونق ــوردی، هوان ــای دریان ــه در بخش ه ــده ای ک ــران تأییدش بیمه گ

ــران در کشــور  ــروه از بیمه گ ــن گ ــن کشــور حضــور داشــته باشــند. ای ــد در ای ــد، می توانن ــرار بگیرن بیمــه ی ســال ۲۰۰۳ ســنگاپور« ق

ــل،  ــوردی و حمل ونق ــوردی، هوان ــای دریان ــا فعالیت ه ــط ب ــای مرتب ــق بیمه ه ــت ح ــز دریاف ــد و ج ــی ندارن ــور فیزیک ــنگاپور حض س

فعالیــت بیمــه ای دیگــری ندارنــد.
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قواعد حقوقی محدودکننده
در مجمــوع، مقــررات ســنگینی بــرای شــکل و محتــوای بیمه نامه هــا در ســنگاپور وجــود نــدارد. ایــن بیمه نامه هــا اگــر 

ــا ایــن حــال، بیمه نامه هایــی  ــزام آور خواهنــد بــود. ب شــرط های اصلــی و اولیــه ی بیمه نامه هــای معمولــی را بــرآورده کننــد، ال

ــند. ــته باش ــی را داش ــی خاص ــکلی و محتوای ــرایط ش ــد ش ــد بای ــه می بینی ــان را در ادام ــه فهرست ش ک

-بیمه نامه های عمر که تحت »قانون بیمه« و قانون های فرعی نظیر »مقررات عمومی بیمه« قرار می گیرند.

-بیمه نامه های دریایی که در چارچوب »قانون بیمه ی دریایی« قرار می گیرند.

-بیمه نامه های حوادث ناشی از کار که تحت »قانون جبران خسارت های ناشی از کار« قرار دارند.

-بیمه نامه های وسایل نقلیه ی موتوری که تحت »قانون وسایل نقلیه ی موتوری« قرار می گیرند.

ــت  ــود، نهای ــای خ ــرای قرارداده ــه در اج ــد ک ــف می کن ــی را موظ ــران اتکای ــران و بیمه گ ــه ی بیمه گ ــنگاپور هم ــی س ــوق عرف حق

حســن نیت را داشــته باشــند. بــرای نمونــه، »قانــون بیمــه ی دریایــی« متضمن چنیــن وظیفــه ای بــرای قراردادهــای بیمــه ی دریایی 

اســت. بــه موجــب ایــن قانــون، هــر دو طــرف قــرارداد بایــد بــا حســن نیت رفتــار کننــد و منافع طــرف دیگــر را در نظر داشــته باشــند.

مطالبات بیمه ای، بیمه گران و بیمه گزاران
قراردادهــای بیمــه ای طبــق شــرایط منــدرج در آن هــا اداره می شــوند. شــیوه ی اســتنباط دســتگاه قضایــی ســنگاپور از شــرایط 

مذکــور طبــق قواعــد عمومــی تفســیر قراردادهــا اســت، مشــروط بــر اینکــه ایــن شــرایط معنــای فنــی و حقوقی خاص خودشــان 

را داشــته باشــند. در مجمــوع، دســتگاه قضایــی از دو طــرف می خواهــد کــه بــه شــرایط منــدرج در قــرارداد بیمــه پایبنــد باشــند 

و روی هــم رفتــه، شــرایطی اعمــال نمی شــود کــه قــرارداد بیمــه بــرای یکــی از دو طــرف، مطلوب تــر شــود.

ــتگاه  ــود، دس ــادر می ش ــران ص ــط بیمه گ ــرایط و ضواب ــق ش ــا طب ــتر بیمه نامه ه ــه بیش ــه اینک ــه ب ــا توج ــاف و ب ــن اوص ــا ای ب

ــد. ــام باش ــح و بی ابه ــرایط واض ــن ش ــه ای ــت ک ــته اس ــی الزم دانس قضای

شکایت از بیمه گران
اگر شرایط زیر برقرار باشد، شخص ثالث می تواند علیه بیمه گر دعوی حقوقی مستقیم اقامه کند.

۱. بیمه نامه مربوط به ریسک هایی باشد که شخص ثالث را تهدید می کند.

2. بیمه گر مسئولیت را به شخص ثالث منتقل کرده باشد.

3. بیمه گر اگر شخص حقیقی است، ورشکسته و اگر شرکت است، منحل شده باشد.

این موضوع در »قانون حقوق شخص ثالث در برابر بیمه گران« و »قانون وسائل نقلیه ی موتوری« تصریح شده است.

ــه  ــرارداد بیم ــر ق ــه ب ــا تکی ــد ب ــتند، نمی توانن ــی نیس ــه ی اتکای ــا بیم ــه ی ــرارداد بیم ــرف ق ــه ط ــخاصی ک ــی، اش ــوق عرف در حق

یــا بیمــه ی اتکایــی اقامــه ی دعــوی کننــد. بــا ایــن حــال، »قانــون حقــوق شــخص ثالــث در قراردادهــا« در شــرایطی خــاص، بــه 

ــی و  ــر اتکای ــن بیمه گ ــی بی ــه   ی اتکای ــرارداد بیم ــر ق ــی اگ ــد، حت ــکایت کن ــی ش ــر اتکای ــه از بیمه گ ــد ک ــازه می ده ــزار اج بیمه گ

ــد از: ــرایط عبارتن ــن ش ــد. ای ــده باش ــد ش ــی منعق ــزار اتکای بیمه گ

۱. در قرارداد بیمه ی اتکایی به صراحت مقرر کرده باشد که بیمه گزار می تواند علیه بیمه گر اتکایی مستقیما اقامه ی دعوی کند.

۲. هدف قرارداد بیمه ی اتکایی این باشد که منفعتی به بیمه گزار برساند. برای نمونه، شامل بندی درمورد گیرنده ی خسارت باشد.

قرادادهــای بیمــه و بیمــه ی اتکایــی معمــوًال شــامل بندهایــی بــرای حــذف حقــوق شــخص ثالــث می شــوند. بــا وجــود این، اگــر چنین 

بنــدی به شــکل روشــن و واضــح در قــرارداد وجــود داشــته باشــد، بــه احتمــال زیــاد شناســایی و درمــورد آن ســخت گیری خواهــد شــد.

بازار جهانی صنعت اینشورتک )۲۰۲۲(
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مقررات صنعت بیمه ی سوئد

تعداد شرکت های بیمه: 3۲۰ شرکت
»مرجــع نظــارت مالــی ســوئد« یــا »Swedish FSA« عهــده دار نظــارت بــر فعالیــت شــرکت های بیمــه و بیمــه ی اتکایــی در کشــور 

ســوئد اســت. مرجــع نظــارت مالــی ســوئد بــه شــرکت های بیمــه و بیمــه ی اتکایــی مجــوز فعالیــت می دهــد، کســب وکار آن هــا 

را زیــر نظــر دارد و اگــر شــرکتی »قانــون کســب وکار بیمــه ی ســوئد« یــا ســایر قانون هــای مربــوط بــه کســب وکار بیمــه را رعایــت 

نکنــد، آن شــرکت را بــا وضــع تحریم هایــی مجــازات می کنــد. چنانچــه شــرکتی قانــون حمایــت از مصرف کننــدگان ســوئد را زیــر 

پــا بگــذارد، »ســازمان مصرف کننــدگان ســوئد« نیــز ممکــن اســت تحریم هایــی را علیــه آن شــرکت اعمــال کنــد.

در کشــور ســوئد، فقــط شــرکت هایی می تواننــد بــه کســب وکار بیمــه مشــغول شــوند کــه از مرجــع نظــارت مالــی ســوئد مجــوز 

داشــته باشــند. مرجــع نظــارت مالــی ســوئد نیــز فقــط بــه شــرکت های محدودشــده بــا ســهام، شــرکت های بیمــه ی متقابــل و 

انجمن هــای بیمــه اجــازه می دهــد کــه در ایــن حــوزه فعالیــت کننــد. اگــر شــخصی بــرای دریافــت مجــوز اقــدام کنــد و همــه ی 

مــدارک و شــرایط الزم را داشــته باشــد، مرجــع نظــارت مالــی ســوئد ظــرف مــدت پنــج مــاه، بــه ایــن درخواســت رســیدگی می کنــد. 

»قانــون کســب وکار بیمــه«، »قانــون شــرکت های ســوئد« و »قانــون انجمــن اقتصــادی« مجموعــه مقــررات مربــوط بــه تشــکیل و 

فعالیــت شــرکت های بیمــه را مشــخص کــرده اســت.

شرکتی که بخواهد مجوز فعالیت بیمه ای در سوئد را دریافت کند باید شرایط و معیارهای زیر را داشته باشد:

-آیین نامه یا اساسنامه ی شرکت باید با قانون کسب وکار بیمه ی سوئد و سایر قوانین و مقررات مرتبط سازگار باشد.

-کسب وکار پیشنهادی با الزامات قانون کسب وکار بیمه ی سوئد و سایر قوانین و مقررات مرتبط منطبق باشد.

-ســهام دار واجــد شــرایط شــرکت بیمــه بایــد بــرای اعمــال نفــوذ قابل توجــه بــر مدیریــت شــرکت مناســب تشــخیص داده شــود 

کــه شــامل مالحظاتــی دربــاره ی حســن شــهرت و قــدرت ســرمایه ی ســهام دار می شــود.

-افــرادی کــه در مدیریــت شــرکت دخیلنــد یــا مســئولیت فعالیت هــای مهــم را بــر عهــده دارنــد دانــش و تجربــه ی کافــی داشــته 

باشــند یــا اینکــه صالحیــت آن هــا بــرای انجــام چنیــن فعالیتــی احــراز شــود.
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فعالیت بیمه گران خارجی
در کشــور ســوئد، بیمه گــران خارجــی تحــت »قانــون بیمه گــران خارجــی و ســازمان های تأمیــن بازنشســتگی شــغلی در 

ســوئد« فعالیــت می کننــد. بیمه گــران خارجــی و ســازمان های تأمیــن بازنشســتگی در منطقــه ی اروپــا می تواننــد بــدون 

درخواســت مجــوز، در ســوئد شــعبه یــا نمایندگــی دایــر کننــد یــا به شــکل برون مــرزی در ایــن کشــور فعالیــت داشــته باشــند. 

البتــه شــرکت های خارجــی قبــل از آغــاز فعالیــت در ســوئد، بایــد مرجــع نظارتــی خــود در کشــور مبــدأ را از آغــاز فعالیت شــان 

در ســوئد مطلــع کننــد.

بیمه گــران خارجــی کــه قصــد دارنــد در ســوئد وارد بخــش بیمــه ی وســایل نقلیــه ی موتــوری شــوند بایــد در »انجمــن بیمه گــران 

ــازار  ــن بخــش از ب ــد به شــکل برون مــرزی در ای ــه بخواهن ــی هــم ک ــوری ســوئد« عضــو باشــند. بیمه گران ــه ی موت وســایل نقلی

بیمــه ی ســوئد فعالیــت کننــد بایــد قبــل از آغــاز فعالیــت، نماینــده ای در ایــن کشــور معرفــی کننــد.

بیمه گــران خارجــی کــه در منطقــه ی اقتصــادی اروپــا اجــازه فعالیــت دارنــد، می تواننــد در ســوئد نمایندگــی تأســیس کننــد و 

بــه فعالیــت بیمــه ی اتکایــی مشــغول شــوند. ایــن دســته از شــرکت ها بــه مجــوز نیــاز ندارنــد و الزم نیســت مرجــع نظارتــی 

خــود در کشــور مبــدأ را نیــز از فعالیــت خــود در ســوئد مطلــع کننــد.

ــد، نمی تواننــد بــدون دریافــت  امــا آن دســته از بیمه گــران خارجــی کــه در خــارج از منطقــه ی اقتصــادی مجــوز فعالیــت دارن

ــته از  ــن دس ــد. ای ــت کنن ــوئد فعالی ــور س ــی کش ــه ی اتکای ــه و بیم ــش بیم ــوئد«، در بخ ــی س ــارت مال ــع نظ ــوز از »مرج مج

ــد: ــت کنن ــوز درخواس ــوئد« مج ــی س ــارت مال ــع نظ ــر از »مرج ــای زی ــام فعالیت ه ــرای انج ــد ب ــران می توانن بیمه گ

مطالبات بیمه ای، بیمه گران و بیمه گزاران
در ســوئد، اگــر شــرایط قــرارداد بیمــه غیرمعقــول تلقــی شــود، حتــی اگــر ایــن شــرایط پــس از انعقــاد قــرارداد پیــش آمــده باشــد، 

ایــن امــکان وجــود دارد کــه به موجــب »قانــون قراردادهــای ســوئد«، شــرایط آن قــرارداد اصــالح یــا حتــی کنــار گذاشــته شــود.

قانــون ماهــوی ســوئد در مجمــوع بــه نفــع بیمه گــزار اســت. »قانــون قراردادهــای بیمــه ی ســوئد« مــواد و شــرایطی را در بــر 

ــوئد«  ــه ی س ــای بیم ــون قرارداده ــاده تر، »قان ــان س ــه بی ــت. ب ــه اس ــه ی بیم ــب برگ ــا صاح ــزار ی ــع بیمه گ ــه نف ــه ب ــرد ک می گی

می توانــد شــرایط بعضــی از قراردادهــای بیمــه را محــدود و برخــی از قیدهــای اســتثنا را حــذف کنــد. هــر کدام از شــرایط قــرارداد 

بیمــه کــه بــا بندهــای اجبــاری منــدرج در »قانــون قراردادهــای بیمــه ی ســوئد« مغایــر باشــد، اعتبــار نــدارد. بــا ایــن حــال، بــه 

ــه ریســک های  ــه ب ــد. قراردادهــای بیمــه ای ک ــم قراردادشــان آزادی کامــل دارن ــرارداد در تنظی ــاری، طرفیــن ق جــز شــرایط اجب

موجــود در کشــور ســوئد می پردازنــد تحــت نظــارت قانــون »Rome I« قــرار دارنــد کــه حــق طرفیــن قــرارداد در انتخــاب قانــون 

حاکــم بــر قــرارداد بیمــه را محــدود می کنــد. دقــت داشــته باشــید کــه قانــون »Rome I« مقرراتــی مربــوط بــه اتحادیــه ی اروپــا 

اســت کــه قانــون حاکــم بــر قراردادهــای منقعدشــده در کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه را تعییــن می کنــد.

»قانــون قراردادهــای بیمــه ی ســوئد« قراردادهــای بیمــه ی اتکایــی را شــامل نمی شــود و طرفیــن ایــن قراردادهــا بــرای تنظیــم 

قــرارداد، آزادی کامــل دارنــد. هرچنــد ایــن امــکان وجــود دارد کــه در صــورت صالحدیــد، بعضــی از شــرایط »قانــون قراردادهــای 

بیمــه ی ســوئد« در بعضــی از قراردادهــای بیمــه ی اتکایــی لحــاظ شــود.

-فعالیت در بازار بیمه ی سوئد با تأسیس شعبه یا نمایندگی در داخل این کشور که به موجب آن، بیمه گر خارجی اجازه ی 

فعالیت در بازار بیمه ی سوئد را به دست می آورد.

-عرضه ی بیمه نامه هایی که به ریسک هایی مربوط می شوند که در کشور سوئد وجود دارد. به شرطی که این بیمه نامه ها 

به واسطه ی بیمه گرانی عرضه شود که در بازار بیمه ی سوئد، مجوز فعالیت دارند.
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فعالیت بیمه گران خارجی

تعداد شرکت های بیمه: ۵۷ شرکت
در کشــور هنــد، همــه ی شــرکت های بیمــه و بیمــه ی اتکایــی بایــد زیــر نظــر »ســازمان تنظیــم مقــررات و توســعه ی بیمــه ی هنــد« 

یــا به اختصــار »IRDAI« فعالیــت کننــد. فقــط شــرکت های بیمــه ی هنــدی و شــرکت های بیمــه ی اتکایــی کــه نــزد »IRDAI« ثبــت 

شــده اند می تواننــد در بــازار بیمــه ی هنــد فعالیــت داشــته باشــند. شــرکت های بیمــه ای کــه در هنــد ثبــت شــده اند، می تواننــد 

مطابــق بــا شــرایط ثبــت خــود، در بخش هــای بیمــه ی عمــر، بیمــه ی عمومــی و بیمــه ی خدمــات درمانــی فعالیــت کنند. شــرکت ها 

و شــعب بیمــه ی اتکایــی نیــز بایــد طبــق شــرایط ثبــت خودشــان در بخــش بیمــه ی اتکایــی مشــغول بــه فعالیــت باشــند.

ــی و  ــر، عموم ــای عم ــت در بخش ه ــرای فعالی ــریفات، ب ــت تش ــن رعای ــد ضم ــد بای ــه در هن ــرکت بیم ــت ش ــان ثب متقاضی

مراقبت هــای درمانــی حداقــل یــک میلیــارد روپیــه، معــادل ۱۳٫۶ میلیــون دالر، ســرمایه داشــته باشــند. حداقــل ســرمایه بــرای 

آغــاز فعالیــت در بخــش بیمــه ی اتکایــی نیــز 2 میلیــارد روپیــه، معــادل ۲۷٫۳ میلیــون دالر، اســت. عالوه بــر این، ســرمایه گذاران 

خارجــی می تواننــد تــا ۷۴ درصــد از ســهام شــرکت های بیمــه ی هنــدی و تــا ۱۰۰ درصــد از ســهام واســطه های بیمــه ی ایــن کشــور 

را خریــداری کننــد. خــوب اســت بــه ایــن نکتــه هــم اشــاره کنیــم کــه از آنجــا کــه ســقف ســرمایه گذاری خارجــی در شــرکت های 

بیمــه ی هنــدی از ۴۹ درصــد بــه ۷۴ درصــد رســیده، دســتورالعمل های مربــوط بــه »مالکیــت و مدیریــت هندی هــا« لغــو شــده 

اســت.

بیمه گــران خارجــی کــه در هنــد پذیرفتــه نشــده اند، نمی تواننــد مســتقیما در بــازار بیمــه ی هنــد فعالیــت کننــد. قاعــده ی کلــی ایــن 

اســت کــه ســاکنان کشــور هنــد اجــازه ندارنــد از بیمه گــران خارجــی بیمه نامــه بخرنــد، مگــر اینکــه قــرارداد آن هــا بــه تأییــد بانــک 

مرکــزی هنــد رســیده باشــد. البتــه ســاکنان هنــد مجازنــد از بیمه گــران خارجــی بیمه نامه هــای درمانــی بخرنــد، بــه ایــن شــرط کــه کل 

مبلــغ پرداختــی کــه شــامل حق بیمــه نیــز می شــود، از حــد معینــی بیشــتر نشــود.

ــق  ــد طب ــده اند، می توانن ــت ش ــور ثب ــارج از کش ــی خ ــر اتکای ــوان بیمه گ ــزد »IRDAI« به عن ــه ن ــم ک ــده ای ه ــران پذیرفته نش بیمه گ

مقــررات »IRDAI« در هنــد فعالیــت بیمــه ی اتکایــی داشــته باشــند.

مقررات صنعت بیمه ی هند
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مطالبات بیمه ای
ــوه ی  ــی و نح ــای نظارت ــال، چارچوب ه ــن ح ــا ای ــزاران. ب ــا بیمه گ ــت ت ــران اس ــع بیمه گ ــه نف ــتر ب ــد بیش ــی هن ــوب قانون چارچ

تفســیر قانــون حاکــم احتمــاًال بیشــتر بــه نفــع بیمه گــزاران اســت. بــرای نمونــه، »قانــون بیمــه ی ۱۹۳۸« توانایــی بیمه گــران 

ــرای زیــر ســؤال بــردن بیمه نامه هــای عمــری کــه بیشــتر از ســه ســال از انعقــاد آن هــا می گــذرد را محــدود کــرده اســت. در  ب

نمونــه ای دیگــر، مقــررات IRDAI« ۲۰۱۷« کــه بــرای حفاظــت از منافــع بیمه گــزاران وضــع شــد، تصریــح می کنــد کــه بیمه گــران 

هنــگام فــروش بیمه نامــه بایــد طبــق رویه هــای مشــخصی عمــل کننــد تــا بیمه گــزار بتوانــد شــرایط بیمه نامــه را به درســتی 

ــته  ــخصی داش ــازوکارهای مش ــا و س ــزاران، رویه ه ــکایت های بیمه گ ــه ش ــیدگی ب ــرای رس ــد ب ــدی بای ــران هن ــد. بیمه گ درک کن

باشــند، شــرایط بیمه نامــه از جملــه تعهــدات بیمه گــزار و شــرایط لغــو قــرارداد را به وضــوح بیــان کننــد و بــرای رســیدگی بــه 

ــد. ــروی کنن ــخصی پی ــای مش ــد از رویه ه ــا، بای مطالبه ه

رابطه ی بیمه گران و اشخاص ثالث
قاعــده ی کلــی ایــن اســت کــه دســتگاه قضایــی هنــد اصــل محرمانگــی قراردادهــا را بــه رســمیت می شناســد و در نتیجــه، هیــچ 

شــخص ثالثــی نمی توانــد مســتقیما علیــه بیمه گــر شــکایت کنــد. امــا درمــورد وســایل نقلیــه ی موتــوری اســتثناهایی وجــود 

دارد. در رویــه ی قضایــی هنــد، معمــوًال در دادرســی های مرتبــط بــا حــوادث رانندگــی، اشــخاص ثالــث از بیمه گــزار متهــم نیــز 

نــام می برنــد. عــالوه بــر ایــن، به موجــب »قانــون وســایل نقلیــه ی موتــوری ۱۹۸۸«، داشــتن بیمه نامــه ی شــخص ثالــث بــرای 

همــه ی وســایل نقلیــه ی موتــوری الزامــی اســت و اگــر شــخص ثالثــی از بیمه گــزار مطالبــه داشــته باشــد، حقــوق بیمه گــزار بــه 

شــخص ثالــث منتقــل می شــود.

بــه نظــر نمی رســد کــه در رویــه ی قضایــی هنــد، بتــوان علیــه بیمه گــران اتکایــی مســتقیما اقامــه ی دعــوی کــرد زیــرا دادگاه هنــد از 

دیربــاز بــه اصــل محرمانگــی قراردادهــا پایبنــد بــوده اســت. دیــوان عالــی هنــد و دیگــر دادگاه هــای عالی رتبــه ی ایــن کشــور چنیــن 

موضعــی داشــته اند و چنانچــه بیمه گــزاری بخواهــد علیــه بیمه گــر اتکایــی شــکایت کنــد، چنیــن اقدامــی تکــرار خواهــد شــد.

قانــون کشــور هنــد مقــرر کــرده اســت کــه قراردادهــای بیمــه بــا نهایــت حســن نیت منعقــد شــود. بنابرایــن، بیمه گــر قبــل از 

انعقــاد قــرارداد بیمــه، بایــد شــرح روشــن و دقیقــی از ریســک دریافــت کنــد و اگــر قصــوری در ایــن مــورد انجــام شــود، بیمه گــر 

ــه  ــرد، مگــر اینکــه تقلبــی انجــام شــده باشــد. البت ــده بگی ــد و بیمه نامــه را نادی ــزار برگردان ــه بیمه گ ــد حــق بیمــه را ب می توان

درمــورد بیمه نامه هــای عمــر ایــن اســتثنا وجــود دارد کــه بعــد از ســه ســال از تاریــخ صــدور بیمه نامــه، بــه هیــچ دلیلــی، حتــی 

بــه دلیــل تقلــب و کاله بــرداری، نمی شــود آن را زیــر ســؤال بــرد.

شرایط قراردادهای بیمه
ــوالت  ــال، محص ــن ح ــا ای ــد. ب ــخص کنن ــه مش ــود را آزادان ــای خ ــط بیمه نامه ه ــرایط و ضواب ــد ش ــدی می توانن ــران هن بیمه گ

بیمــه ای بایــد شــرایط و ضوابطــی را کــه »IRDAI« تعییــن کــرده رعایــت کــرده باشــند. قانون هــای دیگــری هــم وجــود دارنــد کــه 

می تواننــد بــر شــرایط قــرارداد بیمــه تأثیــر بگذارنــد:

۱. »قانون بیمه ی ۱۹۳۸« که به دارندگان بیمه نامه این حق را می دهد که در صورت مغایرت شرطی از بیمه نامه با قانون هند، 

آن شرط را باطل کنند.

۲. بیمه گزاران هندی را نمی توان از مراجعه به دادگاه حمایت از مصرف کننده منع کرد.
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فعالیت بیمه گران خارجی

تعداد شرکت های بیمه: ۱64 شرکت
در هنگ کنــگ، »فرمــان بیمــه« و قوانیــن مربــوط آن چارچــوب اصلــی نظــارت بــر صنعــت بیمــه را فراهــم می کنــد. بیمه گــران، 

ــه«  ــان بیم ــد. »فرم ــت کنن ــی فعالی ــوب قانون ــن چارچ ــد در ای ــگ بای ــه در هنگ کن ــطه های بیم ــه و واس ــای بیم هلدینگ ه

الزامــات صــدور مجــوز را مشــخص و تعهــدات بیمه گــران را تعییــن کــرده اســت.

ــت.  ــده اس ــکیل ش ــه« تش ــان بیم ــرای »فرم ــت و اج ــدف مدیری ــا ه ــه ب ــت ک ــی اس ــادی قانون ــگ« نه ــه ی هنگ کن ــع بیم »مرج

همان طــور کــه در بخشــی از »فرمــان بیمــه« آمــده اســت، وظیفــه ی اصلــی »مرجــع بیمــه« تنظیــم مقــررات و نظــارت بــر صنعــت 

ــه« در  ــع بیم ــی »مرج ــف قانون ــه وظای ــت. البت ــزاران اس ــت از بیمه گ ــت و حمای ــن صنع ــی ای ــات عموم ــت از ثب ــه، محافظ بیم

همیــن مــوارد خالصــه نمی شــود و وظایــف دیگــری نیــز بــه عهــده دارد.

به موجــب قانــون »فرمــان بیمــه«، طیــف وســیعی از اختیــارات بــه »مرجــع بیمــه« داده شــده اســت تــا بتوانــد وظایــف اجرایــی 

ــه  ــران و واســطه های مجــازی اســت ک ــاره ی بیمه گ ــات درب ــف انجــام تحقیق ــن وظای ــی خــود را انجــام دهــد. یکــی از ای و نظارت

ــا  ــری ســوءرفتار داشــته ی ــه بیمه گ ــر »مرجــع بیمــه« تشــخیص بدهــد ک ــد. اگ ــون »فرمــان بیمــه« فعالیــت می کنن تحــت قان

ــرد. اقــدام  ــر اقــدام انضباطــی در نظــر بگی ــرای آن بیمه گ ــد ب ــران و مالکانــش شایســتگی های الزم را نداشــته اند، می توان مدی

»مرجــع بیمــه« می توانــد به شــکل توبیــخ عمومــی یــا خصوصــی، مجــازات مالــی و تعلیــق یــا لغــو مجوزهــا باشــد.

ــدت و  ــارت بلندم ــرای تج ــه یکــی ب ــر شــده ک ــا صنعــت دای ــه ی مشــورت ب ــان بیمــه«، دو کمیت ــون »فرم ــی از قان تحــت بخش

دیگــری بــرای تجــارت عمومــی اســت. وظیفــه ی ایــن دو کمیتــه ایــن اســت کــه دربــاره ی مســائل و سیاســت گذاری های مرتبــط 

ــون  ــز در قان ــت نی ــا صنع ــورت ب ــای مش ــات کمیته ه ــنامه و اقدام ــد. اساس ــورت بدهن ــه« مش ــع بیم ــه »مرج ــت، ب ــا صنع ب

»فرمــان بیمــه« مشــخص شــده اســت.

مقررات صنعت بیمه هنگ کنگ



65اینشورتک، قوانین و تنظیم گری بازار جهانی صنعت اینشورتک )۲۰۲۲(

شیوه ی دریافت مجوز

قراردادهای بیمه در هنگ کنگ
ــدی  ــده، طبقه بن ــخص ش ــه« مش ــان بیم ــه در »فرم ــه ک ــب وکار بیم ــات کس ــاس طبق ــر اس ــگ ب ــه ی هنگ کن ــای بیم قرارداده

ــد  ــه از طــرف »مرجــع بیمــه« تأیی ــی ک ــدز، انجمــن بیمه گران ــران مجــاز، شــرکت لوی ــه جــز بیمه گ می شــود. »فرمــان بیمــه« ب

ــگ  ــه ی هنگ کن ــازار بیم ــه در ب ــد ک ــازه نمی ده ــخصی اج ــچ ش ــه هی ــد، ب ــده باش ــال ش ــت اعم ــه معافی ــواردی ک ــده اند و م ش

ــه  ــه ب ــت ک ــه اس ــر گرفت ــران در نظ ــت بیمه گ ــرای فعالی ــز ب ــری را نی ــت دیگ ــه« محدودی ــان بیم ــد. »فرم ــته باش ــت داش فعالی

موجــب آن، بیمه گــران مجــاز نمی تواننــد از طریــق شــخص دیگــری در هنگ کنــگ، قــرارداد بیمــه امضــا کننــد، مگــر اینکــه آن 

ــه باشــد. ــر مجــوز گرفت ــزار رســمی بیمه گ ــا کارگ ــده ی ــوان نماین شــخص به عن

»فرمــان بیمــه« بیــن بیمه گــران مســتقیم و بیمه گــران اتکایــی تفاوتــی نگذاشــته اســت و هــر دو را »بیمه گــر« نامیــده اســت. 

ــد. یکــی  ــی یکســانی دارن ــد مــورد اســتثنا، چارچــوب مقررات ــه جــز چن ــی، ب ــران اتکای ــران مســتقیم و بیمه گ ــن، بیمه گ بنابرای

از مــوارد اســتثنا ایــن اســت کــه بیمه گــران اتکایــی می تواننــد هــم در بخــش عمومــی و هــم در بخــش بلندمــدت، فعالیــت 

داشــته باشــند، ولــی بیمه گــران مســتقیم فقــط در یکــی از ایــن دو بخــش بایــد فعالیــت کننــد. تفــاوت دیگــر ایــن اســت کــه 

ــه حفــظ دارایی هــا در داخــل هنگ کنــگ نیســتند. ــزم ب ــران عمومــی، مل ــر خــالف بیمه گ ــی، ب ــران اتکای بیمه گ

کارگــزاران بیمــه و ســایر واســطه های ایــن بــازار نیــز مشــمول ایــن مقــررات می شــوند. چارچــوب قانونــی جدیــد بــرای 

ــه اجــرا درآمــد و متعاقــب آن، »مرجــع  ــه جایگزیــن نظــام مقررات گــذاری قبلــی شــد، از ســپتامبر ۲۰۱۹ ب واســطه های بیمــه ک

ــده دارد. ــر عه ــگ را ب ــه در هنگ کن ــطه های بیم ــرای واس ــررات ب ــم مق ــه ی تنظی ــه وظیف ــت ک ــادی اس ــا نه ــه« تنه بیم

هــر شــرکتی کــه بخواهــد در بــازار بیمــه ی هنگ کنــگ فعالیــت کنــد، بایــد از »مرجــع بیمــه« مجــوز بگیــرد. متقاضیــان دریافــت 

ــی،  ــیه ی بده ــده، حاش ــرمایه ی پرداخت ش ــل س ــواردی از قبی ــه م ــه ب ــند ک ــته باش ــخصی داش ــرایط مش ــد ش ــه بای ــوز بیم مج

ــای  ــه« مؤلفه ه ــع بیم ــا، »مرج ــر این ه ــالوه ب ــود. ع ــوط می ش ــکان مرب ــران و مال ــتگی مدی ــی و شایس ــه ی اتکای ــات بیم ترتیب

دیگــری از قبیــل کارآمدبــودن طــرح تجــاری متقاضــی و حضــور فیزیکــی در هنگ کنــگ را نیــز بررســی می کنــد. زمــان الزم بــرای 

ــد. ــول بکش ــاه ط ــا ۱۸ م ــن ۴ ت ــد بی ــای اداری دارد و می توان ــه پیچ وخم ه ــتگی ب ــوز بس ــت مج دریاف

متقاضیانــی کــه بــرای دریافــت مجــوز واســطه گری بیمــه اقــدام می کننــد، بایــد »مرجــع بیمــه« را متقاعــد کننــد کــه شایســتگی 

ایــن کار را دارنــد. مدیــران و مســئوالن و مالــکان کارگزاری هــا و شــرکت های بیمــه نیــز بایــد شایســتگی های شــغلی و ســازمانی 

مربوطــه را داشــته باشــند.

ــارت دیگــر، خارجی هــا  ــه عب ــدارد. ب ــا کنتــرل شــرکت های بیمــه در هنگ کنــگ وجــود ن هیــچ محدودیتــی درمــورد مالکیــت ی

ــرکت ها  ــن ش ــت ای ــا مدیری ــد ی ــرمایه گذاری کنن ــگ س ــه ی هنگ کن ــرکت های بیم ــا در ش ــد هنگ کنگی ه ــد مانن ــم می توانن ه

را در دســت بگیرنــد. بایــد بــه ایــن نکتــه هــم اشــاره کنیــم کــه اگــر بنــا باشــد حداقــل ۱۵ درصــد از ســهام یــک شــرکت بیمــه 

ــا تأییــد قبلــی »مرجــع بیمــه« همــراه باشــد. دست به دســت شــود، بایــد ب

حمایت از بیمه گزاران
در حــال حاضــر، اگــر بیمه گــری در هنگ کنــگ ورشکســته شــود، هیــچ طــرح غرامتــی بــرای بیمه نامه هــای عمــر وجــود نــدارد و 

فقــط بــرای دو نــوع بیمــه ی عمومــی، یعنــی بیمــه ی آســیب های ناشــی از کار و بیمــه ی شــخص ثالــث وســایل نقلیــه ی موتــوری، 

ــزاران آن شــرکت  ــر بیمه گــری ورشکســته شــود، بیمه گ ــه اگ ــه شــده اســت. البت ــران خســارت در نظــر گرفت ــرای جب وجوهــی ب

ــازه  ــگ اج ــه دادگاه هنگ کن ــه« ب ــای غیرمنصفان ــان قرارداده ــون »فرم ــن، قان ــد. همچنی ــت دارن ــا اولوی ــیم دارایی ه در تقس

می دهــد کــه شــرایط قراردادهــای غیرمنصفانــه را لغــو کنــد، مــوردی کــه شــامل قراردادهــای بیمــه نیــز می شــود.

دولــت هنگ کنــگ پیشــنهادی بــرای ایجــاد طــرح حمایــت از بیمه گــزاران مطــرح کــرده اســت کــه بیشــتر انــواع بیمه نامه هــای 

زندگــی و غیرزندگــی را پوشــش می دهــد و می توانــد بــه نفــع بیمه گــزاران حقیقــی نیــز باشــد.
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از زبان فعاالن 
و صاحب نظران 
اینشورتک در ایران
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پای صحبت فعاالن نوآوری در بیمه 

اینشــورتک در ایــران ســابقه ای طوالنــی نــدارد. نقطه  عطــف حضــور اینشــورتک ها در 

فضــای صنعــت بیمــه کشــور را می تــوان بــه ســال ۱3۹5 نســبت داد؛ دوران حضــور 

ــی از  ــه ی کوتاه ــه فاصل ــه ب ــور ک ــه در کش ــه ی بیم ــروش و مقایس ــای ف ــاره پلتفرم ه یک ب

هــم ســربرآوردند و تجربــه ی تــازه ای از خریــد بیمــه را پیــش روی مصرف کننــدگان ایرانــی 

ــه رو  ــازه ای رو ب ــران ت ــا بازیگ ــور ب ــه ی کش ــت بیم ــروز صنع ــا ام ــان ت ــد. از آن زم ــرار دادن ق

ارائه دهنــدگان خدمــات فناورانــه  تــا  از تجمی�ع کننده هــای فــروش و مقایســه  شــد. 

ــر از چالــش کــه در نهایــت پیکــره اکوسیســتم  ــاه امــا پ ــه شــرکت های بیمــه. راهــی کوت ب

نــوآوری صنعــت بیمــه کشــور را شــکل داد. در ایــن بخــش بــه صحبــت بــا عــده ای از فعــاالن 

فنــاوری بیمــه در ایــران نشســته  و از راه پــر فــراز و نشــیب آن هــا و دورنمــای آینــده ای کــه 

متصــور هســتند، پرســیده ایم. 
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تیم لطیف
مدیرعامل هلدینگ مکس

ــتارتاپ های  ــذاری روی اس ــرمایه گ ــای س ــن مجموعه ه ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــگ را ب ــس هلدین ــروز مک ــا ام م

ــت  ــه رغب ــور ک ــرمایه گذاران کش ــتر س ــالف بیش ــر خ ــس ب ــا مک ــد ت ــث ش ــی باع ــه دیدگاه ــیم. چ ــور می شناس کش

چندانــی بــرای حضــور در صنعــت بیمــه ندارنــد، اینشــورتک را بــه عنــوان یکــی از زمینه هــای ســرمایه گذاری 

ــد؟ ــاب کن ــر انتخ خطرپذی

واقعیــت ایــن اســت کــه مــا در ابتــدا از بازیگــران صنعــت بیمه 

نبودیــم کــه بــا زوایــای ایــن صنعــت آشــنایی داشــته باشــیم. 

مــا خــارج از صنعــت بیمــه فعالیــت داشــتیم. مــن در آلمــان 

ــتم و در  ــتارتاپی داش ــتم اس ــای اکوسیس ــه ی کار در فض تجرب

حــوزه ی فنــاوری اطالعــات هــم کارهایــی انجــام داده بــودم. بــه 

ــم  ــاص بودی ــتارتاپی خ ــک کسب وکاراس ــن ی ــال راه انداخت دنب

کــه در بررســی هایمان بــه بیمــه رســیدیم. البتــه بایــد بــه ایــن 

نکتــه اشــاره کنــم کــه مــا در حــال صحبــت از دورانــی هســتیم 

کــه موضــوع برجــام نــگاه امیدوارانــه ای بــه اســتارتاپ ها شــکل 

داده بــود. مــا در مکــس یــک دیــدگاه خــاص در رابطــه بــا 

مفاهیــم مختلــف داریــم. ما همیشــه در پی رصــد موضوعاتی 

هســتیم کــه در کشــورهای توســعه یافته بــه نتیجــه رســیده اند 

و اگــر راهــی بــرای بومی ســازی آن پیــدا کنیــم ســعی می کنیــم 

آن را دنبــال کنیــم. مــدل کســب وکار مقایســه گری بیمــه هــم 

در بســیاری از کشــورهای دنیــا جــواب داده بــود؛ رویکــردی کــه 

ــه بعــد  ســال ها بــود در دنیــا جریــان داشــت و از ســال 2003 ب

بــه عنــوان یکــی از زمینه هــای بیمه گــری پذیرفتــه شــده بــود. 

ــناختی از آن  ــًا ش ــه اص ــدیم ک ــی ش ــگاه وارد صنعت ــن ن ــا ای ب

ــل موفقیــت مــا شــاید  ــه نظــر مــن یکــی از دالی نداشــتیم و ب

همیــن فاصلــه داشــتن بــا فضــای بیمــه بــود.

 صنعــت بیمــه از نظــر زیرســاختی و فنــاوری اطالعــات نیــاز بــه 

ــا  ــال تجربه هــای موفــق در دنی ــه دنب ــاز ب کار داشــت و ایــن نی

ــه  ــوق داد. ب ــه س ــت بیم ــروع کار در صنع ــمت ش ــه س ــا را ب م

نظــرم بزرگ تریــن اتفاقــی کــه مکــس در صنعــت بیمــه رقــم 

ــا  ــای آن ه ــتفاده از قابلیت ه ــو و اس ــا بیمیت ــی ب ــام ازک زد ادغ

در مســیری مشــخص بــود. اگــر همراهــی مکــس نبــود شــاید 

ــرمایه گذاری در  ــاز س ــد. وارد ف ــام نمی ش ــم انج ــام ه ــن ادغ ای

ــت  ــرای صنع ــام را ب ــن پیغ ــم و ای ــده بودی ــه ش ــت بیم صنع

داشــتیم کــه مــا فقــط بــرای بــزرگ کــردن یــک کســب وکار وارد 

نشــده ایم. ایــن ادغــام آن قــدر حساب شــده بــود کــه مــا حتــی 

مشــکل موقعیــت نیروهــای انســانی را هــم نداشــتیم. از ابتدا 

ــی  ــه جایگاه ــرد در چ ــر ف ــام ه ــد از ادغ ــه بع ــتیم ک می دانس

خواهــد بــود و بــه نظــرم این مشــخص بــودن مســیر مهم ترین 

رویکــرد مکــس در صنعــت بیمــه بــود.



69دیدگاه فعاالن اینشورتک در ایران بازار جهانی صنعت اینشورتک )۲۰۲۲(

بگذاریــد نکتــه ای را مشــخص کنــم. مــا در مکــس بــدون اجــازه 

هم بنیانگــذاران کســب وکار هیــچ کاری را اجــرا نمی کنیــم. 

بــا ایــن کــه در اکثــر شــرکت ها ســهم بیشــتر را در اختیــار 

ــه  ــد ک ــب و کارن ــی کس ــل اصل ــن عوام ــه ای ــا همیش ــم ام داری

ــورتک،  ــه ی اینش ــس در زمین ــتند. مک ــا هس ــده ی م پیش برن

لندتــک و هلث تــک و حتــی کریپتــو فعالیت هــای گســترده ای 

دارد و نتایــج خوبــی هــم داشــته. یــک تیــم بنیانگــذار بــا گــروه 

همــراه و مــدل کســب و کاری خــوب حتمــا در مســیر حرکــت بــا 

چالش هایــی ماننــد رگوالتــوری، کمبود ســرمایه، توســعه ی تیم 

یــا اســتراتژی رو بــه رو خواهــد بود و اینجاســت که مکــس در هر 

مرحلــه ای در کنــار گــروه بنیانگــذاران قــرار می گیــرد. همراهــی 

پورتفولیــو و  کنــار شــرکت های حاضــر در  در چالش هــا در 

ایجــاد ارزش افــزوده مهم تریــن کاری اســت کــه مکــس در ایــن 

مــدت انجــام داده اســت. ارتبــاط گرفتــن بــا الیه هــای مختلــف 

رگوالتــور و اکوسیســتم را هــم نبایــد فرامــوش کنیــم کــه مکس 

تجربــه ی بســیار موفقــی در آن دارد. 

در زمینــه ی مشــتری مــا کارهــای زیــادی بــرای اجــرا داریــم. 

خلــق یــک تجربــه ی خــاص بــرای مشــتری رویکــردی اســت کــه 

مــا امــروز در صنعــت بیمــه بــه همــراه ازکــی دنبــال می کنیــم. 

بررســی های مــا نشــان می دهــد مشــتریانی کــه یــک بــار 

تجربــه ی خریــد از ازکــی را داشــتند دیگــر حاضــر نیســتند بــه 

مســیر دیگــری از خریــد بیمه نامــه فکــر کننــد. البتــه رســیدن 

بــه ایــن نقطــه در نگاه مشــتری زمان زیــادی الزم داشــت و هنوز 

هــم جای کار بســیار دارد؛ درســت ماننــد اتفاقی کــه در زمینه ی 

تاکســی های آنالیــن افتــاد. زمــان زیــادی طــول کشــید تــا مــردم 

بــه مزیت هــای اســتفاده از پلتفرم هــای آنالیــن در حمل و نقــل 

پــی بردنــد. در رابطــه بــا بیمــه هــم همین طــور اســت. مســئله 

ــط در  ــه فق ــدور بیم ــد ص ــتری ها از فراین ــه مش ــت ک ــن اس ای

حــد چنــد دقیقــه را تجربــه می کننــد، در حالــی کــه بعــد از هــر 

خریــد تــازه فرایندهــای عملیاتــی مــا بــه جریــان می افتــد. در 

ــتری  ــور. مش ــم همین ط ــن ه ــارت آنالی ــت خس ــث پرداخ بح

ــال  ــه دنب ــط ب ــدارد. او فق ــر ن ــا خب ــده ی م ــای پیچی از فراینده

ســرعت و دسترســی راحــت اســت کــه مــا آن را برایــش فراهــم 

می کنیــم. بــرای ایجــاد ارزش افــزوده بایــد زمــان گذاشــت. مــن 

معتقــدم مــردم بــه مــرور زمــان بــه ســبب تجربــه ی خــاص بــه 

رویکردهــای بیمه گــری آنالیــن پــی می برنــد. بــا ایــن اوصــاف بــه 

بــاور مــن ســهم فــروش آنالیــن بیمــه در کشــور 15 تــا 20 درصــد 

خواهــد بــود کــه البتــه در دنیــا هــم باالتــر از ایــن نیســت. بیمه 

صنعتــی نیســت کــه برهم زنندگــی در آن ســری�ع اتفــاق بیفتــد. 

هــر حرکتــی در بیمــه بــه زمــان و صبــر نیــاز دارد و مــا هــم بــه 

حــد کافــی صبــور هســتیم!

چقــدر بــه ادامــه ی مســیری کــه در صنعــت بیمــه در همراهــی بــا ازکــی در پیــش گرفتــه ایــد، امیــد داریــد؟ بــه نظــر 

شــما ســهم اگریگیتورهــای بیمــه در آینــده چقــدر خواهــد بــود؟ 

از مزیت بزرگ مکس برای کسب و کارها بگویید. 
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مشــتری امــروز ازکــی را در قالــب چــه تعریفــی می شناســد؟ در واقــع مهم تریــن مشــخصه ی ازکــی امــروز در ذهــن 

مشــتری چــه می توانــد باشــد؟

ــت  ــه اس ــن بیم ــد آنالی ــه و خری ــامانه ی مقایس ــک س ــی ی ازک

و امــروز بیشــتر مــردم ازکــی را دقیقــا بــا همیــن عنــوان 

می شناســند؛ ایــن کــه ازکــی جایــی بــرای خریــد آنالیــن بیمــه 

ــی  ــردم جانمای ــن م ــی را در ذه ــه ازک ــه ک ــع آنچ ــت. در واق اس

کــرده، دقیقــا همیــن دسترســی آنالین و ســری�ع بــه خرید بیمه 

اســت و طیف هــای مختلــف جامعــه دیگــر ازکــی را بــه عنــوان 

یــک فروشــنده ی آنالیــن بیمــه می شناســند، امــا ایــن نهایــت 

ــه ازکــی در ذهــن دارد. مــردم در آینــده ازکــی  چیــزی نیســت ک

ــی  ــناخت و جانمای ــد ش ــم خواهن ــری ه ــای دیگ ــا رویکرده را ب

عبــارت فــروش آنالیــن در ذهــن مــردم هــدف آخــر مــا نبــود و 

نیســت. آنچــه بــرای مــا اهمیــت دارد شــناخته شــدن ازکــی بــه 

عنــوان یــک ســامانه ی مقایســه گری اســت تــا فــروش آنالیــن 

بیمــه. درســت اســت کــه مــا ســامانه ی مقایســه و خریــد بیمه 

ــتر در  ــا بیش ــه از قض ــن بیم ــد آنالی ــمت خری ــتیم و قس هس

ذهــن مشــتری جــا افتــاده اســت، امــا در آینــده ی نــه چنــدان 

ــامانه ی  ــتری از س ــن مش ــی را در ذه ــه ازک ــم ک ــد داری دور قص

خریــد آنالیــن بــه ســامانه ی مقایســه پیــش ببریــم. ازکــی در 

آینــده یــک اگریگیتــور بــزرگ نــه فقــط بــرای صنعــت بیمــه کــه 

بــرای صنایــ�ع دیگــر خواهــد بــود؛ ســامانه ای مقایســه گر بــرای 

قیــاس انــواع محصــوالت و خدمــات در صنعــت بیمــه و حتــی 

ــر همیــن اصــل  ــ�ع. اســاس تشــکیل ازکــی هــم ب ســایر صنای

بــود. بــر اســاس »از کــی چــی بگیــرم؟« بــود کــه مــا ایــده ی ازکــی 

را در ذهــن داشــتیم و در فــاز اول »از کــی بیمــه بگیــرم؟« را اجــرا 

کردیــم کــه در مراحــل بعــدی وارد فازهــای دیگــر هــم خواهیــم 

شــد. مثــل »از کــی وام بگیــرم؟« و ... در واقــع هــدف مــا جــواب 

دادن بــه پرســش بــزرگ »از کــی؟« اســت و ایــن همــان چیــزی 

اســت کــه امیدواریــم در آینــده ی نزدیــک در ذهــن مشــتریان 

ازکــی ســاخته شــود. 

ی حامد ولی پور
مدیرعامل ازکی
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به نظر شما ظهور اگریگیتورها در ایران چه تأثیری بر صنعت بیمه کشور داشت؟

ــن  ــی از ای ــور فناوری های ــه ظه ــم ک ــد بگوی ــه ی اول بای در مرحل

ــد  ــخت و کن ــه ی س ــدودی بدن ــا ح ــه ت ــت بیم ــت در صنع دس

صنعــت بیمــه را غافلگیــر کــرد و بــه آن هــا ایــن پیغــام را رســاند 

کــه بــه زودی شــاهد اتفــاق بزرگی در صنعــت خواهیم بــود و الزم 

اســت بــه حرکتــی کــه بایــد ســال ها پیــش بــه جریــان می افتــاد، 

ســرعت ببخشــند و بــا تکاپــوی بیشــتری بــه ســمت فناورهــای 

نویــن رو بیاورنــد. اساســا بعــد از حضــور اگریگیتورهایــی نظیــر 

ــه  ــت بیم ــال در صنع ــول دیجیت ــدواژه ی تح ــه کلی ــود ک ــی ب ازک

ــه  ــام را ب ــن پی ــا ای ــور اگریگیتوره ــع حض ــد. در واق ــرار ش ــر تک پ

صنعــت بیمــه داشــت که بایــد با جدیــت بیشــتری وارد حــوزه ی 

ــان  ــدودی جری ــا ح ــه ت ــد ک ــبب ش ــی س ــود و حت ــا ش فناوری ه

ســرمایه گذاری و ســاماندهی ســاختارهای تصمیم گیری هــای 

خودشــان را منعطــف و مطابــق بــا احتمــال بــروز برهم زنندگــی 

ظهــور  ترتیــب  ایــن  بــه  ببرنــد.  پیــش  بیمــه  صنعــت  در 

اگریگیتورهــا توانســت تــا حــدودی در صنعــت بیمه تحرک ســاز 

ــر  ــوری را تغیی ــه ی رگوالت ــخصی الی ــزان مش ــا می ــی ت ــد؛ حت باش

ــد  ــای جدی ــا فض ــودش را ب ــار خ ــرد رفت ــعی ک ــور س داد و رگوالت

ــد.  ــب کن ــه ای متناس ــازه ی بیم ــب و کارهای ت کس

در قــدم آخــر هــم اتفــاق بزرگــی افتــاد؛ اتفاقــی کــه بــه نظــر مــن 

رویکــرد بســیار مهمــی اســت و نبایــد از آن غافــل شــد. ایــن کــه 

بــا ظهــور اگریگیتورهــای بیمــه ای شــرکت های بیمــه آهســته و 

ــدی در حــال  ــه فضــای جدی ــاور رســیدند ک ــن ب ــه ای به تدریــج ب

شــکل گیری اســت؛ فضــای جدیــدی کــه می توانســت بــه شــکل 

ــد. مــا در حــال  ــه مشــتری معرفــی کن ــد آن هــا را ب ــدی برن جدی

حاضــر شــاهد ایــن ماجــرا هســتیم که ســهم شــرکت های بیمه 

از ســبد فــروش آنالیــن می تواند متفــاوت از بــازار آفالین باشــد. 

ــکل  ــتری ش ــه مش ــی ب ــرای دسترس ــی ب ــروز فضای ــع ام در واق

گرفتــه اســت کــه می تــوان بــا اســتفاده از آن اســتراتژی های 

جدیــدی بــرای حضــور در بــازار بــا اســتفاده از قابلیت هــای 

اگریگیتورهــا تعریــف کــرد. امــروز شــرکت هایی در صنعــت 

بیمــه کشــور داریــم کــه نزدیــک بــه 30 درصــد فــروش خــود را از 

طریــق اگریگیتورهــا بــه دســت آورده انــد کــه این موضــوع بیانگر 

ــیار  ــوع بس ــه ای و موض ــای بیم ــذاری اگریگیتوره ــزان تأثیرگ می

مهمــی اســت.

آیــا می تــوان انتظــار داشــت کــه در آینــده ای نزدیــک ازکــی کــه بــه نوعــی برهم زننــده ی میــدان فــروش بیمــه بــود، 

در الیه هــای دیگــر زنجیــره ی ارزش بیمــه هــم حرکــت نوآورانــه ای داشــته باشــد؟

ــرای  ــی را یــک مقایســه گر صــرف ب ــم مــا ازک ــه گفت همان طــور ک

صنعــت بیمــه نمی بینیــم. ازکــی قــرار اســت جایــی باشــد کــه 

ــرم؟«  ــی بگی ــی چ ــوان »از ک ــا عن ــی ب ــر پرسش ــرای ه ــتری ب مش

جــواب داشــته باشــد. امــا در رابطــه بــا صنعــت بیمــه هــم ازکــی 

بــرای آینــده برنامه هــای زیــادی دارد. صنعــت بیمه قســمت های 

مختلفــی دارد کــه مــا بــا توجــه بــه نــوع فعالیت مان ســه رشــته ی 

عمــده را بــرای حضــور بیشــتر انتخــاب کرده ایــم. رشــته ی 

بیمه هــای اتومبیــل، بیمــه ی عمــر و بیمــه ی درمــان. 

مــا در تــالش هســتیم کــه در ایــن ســه رشــته ی اصلــی الیه هــای 

فنــاوری را به تدریــج وارد کنیــم. بــرای نمونــه مــا االن در بیمــه ی 

اتومبیل ســامانه ی خســارت آنالیــن را داریم و ســامانه ی بازدید 

اولیــه توســط خــود مشــتری را طراحــی کرده ایــم. بــه ایــن ترتیب 

کــه بــدون نیــاز بــه حضــور کارشــناس بازدیــد اولیــه ی اتومبیــل 

ــال  ــه در ح ــم ک ــم بگوی ــان می توان ــا اطمین ــود. ب ــام می ش انج

حاضــر یکــی از پیشــرفته ترین متدهــای کشــف تقلــب در زمینه 

ــد خــودش  ــتری بای ــه مش ــی ک ــی در جای Do IT Yourself یعن

وارد کار شــود، در ازکــی اســتفاده می شــود و بــا ضریــب اطمینــان 

باالیــی کار بازدیــد اولیــه از طریــق خــود مشــتری انجــام می شــود. 

در زمینــه ی خســارت هــم ســامانه ی خســارت آنالین، مشــتری از 

حضــور در مراکــز پرداخــت خســارت بی نیــاز اســت. مــا بــه تازگــی 

بــه حوزه هــای تحلیــل ریســک و پــردازش خســارت هــم وارد 

شــده ایم. از طرفــی کیفیــت خریــد آنالیــن بیمــه هم با توســعه ی 

وب ســرویس هایی کــه بــه وجــود می آینــد در حــال ارتقاســت. 

در بیمــه ی درمــان هــم در حــال طراحــی ســامانه هایی هســتیم 

کــه فراینــد پرداخــت خســارت را بــرای بیمه گــزاران بســیار 

ســاده تر از امــروز خواهــد کــرد. در رابطــه بــا بیمــه ی عمــر هــم 

ــد  ــه می توان ــم ک ــادی داری ــای زی ــروش طرح ه ــبکه ی ف ــرای ش ب

زمینه ســاز اتفــاق بزرگــی باشــد. بــرای این کــه تصدی گــری دولــت 

در حــوزه ی بیمــه ی تأمیــن اجتماعــی نمی توانــد دیگــر ماننــد 

ســابق گســترده باقــی بمانــد و به ســبب نقشــی که شــرکت های 

بیمــه در مســئولیت بیمــه ی عمــر و زندگــی بــرای مــردم کشــور 

ــتفاده از  ــا اس ــری ب ــه از بیمه گ ــن زمین ــد، ای ــده می گیرن ــه عه ب

ابزارهــای فناورانــه می توانــد فرصــت بســیار مهمــی باشــد.
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ظهــور بیمــه بــازار در صنعــت بیمــه ی کشــور از چــه نیــازی برآمــد؟ در واقــع بــا چــه هدفــی صنعــت بیمــه ی کشــور را 

بــرای یــک اقــدام نوآورانــه ی برهم زننــده انتخــاب کردیــد؟ 

ــازار بــه ســال 93 بــر می گــردد؛  ایــده ی اصلــی تأســیس بیمــه ب

ــه  ــی ک ــوع فعالیت های ــراودات و ن ــبب م ــه س ــن ب ــه م ــی ک زمان

داشــتم  عمومــی  نهادهــای  در  سیاســت گذاری  زمینــه ی  در 

درگیــر چنــد طــرح و محصــول بیمــه ای تــازه شــدم. آن زمــان 

ــم و  ــزی رفتی ــه مرک ــه بیم ــار ب ــن ب ــتان چندی ــراه دوس ــه هم ب

ایــن اولیــن زمینــه ی آشــنایی مــن بــا ایــن نهــاد بــود. در همــان 

مقطــع بــا دو رگوالتــور دیگــر در ســازمان بــورس و بانــک مرکــزی 

هــم تعامالتــی داشــتم. در مقایســه ی ایــن ســه رگوالتــور بــا 

هــم بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه رکــن مالــی بیمــه نــه فقــط در 

مقایســه بــا کشــورهای دیگــر بلکــه در مقایســه بــا دو رکــن مالــی 

ــه ی سیاســت گذاری بســیار عقــب اســت. بعــد از  کشــور از جنب

ــر  ــط از نظ ــه فق ــت بیم ــه صنع ــدم ک ــه ش ــق متوج ــی تحقی کم

ــای  ــه ی فناوری ه ــه از جنب ــت بلک ــر نیس ــت گذاری ها فقی سیاس

نویــن ایــن صنعــت نیــز مــا بــه شــدت عقــب هســتیم. همــان 

زمــان از آمارهــای غیــر رســمی بــه ایــن نکتــه رســیدم کــه میــزان 

تقریبــا   اطالعــات  فنــاوری  بــرای  بیمــه  صنعــت  هزینه کــرد 

ــت.  ــی اس ــت بانک ــم صنع یک ده

بعــد از تحقیقــات بــه نکتــه ی دیگــری هــم رســیدم. ایــن کــه مــا 

در کشــور کوراینشــورنس یــا هســته ی بیمه گــری نداریــم. بــا 

ایــن تصــور از صنعــت بیمــه بــود کــه وارد صنعــت آی تــی شــدم و 

بــه عنــوان مدیــر ســرمایه گذاری در شــرکت رهنمــا مشــغول بــه 

کار شــدم. مــا نزدیــک بــه 27 اســتارتاپ مختلــف در پرتفولیــوی 

ــن  ــه ای. م ــتارتاپ بیم ــک اس ــ�غ از ی ــا دری ــتیم ام ــرکت داش ش

حتــی وقتــی فانــل ورودی را چــک کــردم، متوجــه شــدم کــه تقاضا 

در ایــن زمینــه هــم بســیار کــم اســت. حــاال مــا صنعتی داشــتیم 

بــه اســم بیمــه کــه از آی تــی غریــب نگــه داشــته شــده بــود و از 

آن ســمت صنعــت آی تــی بــود کــه چیــزی از بیمــه نمی دانســت. 

بــه ایــن ترتیــب بــود کــه بــه تلفیــق ایــن دو فکــر کــردم. همــان 

زمــان پژوهشــی را همــراه بــا پژوهشــکده ی بیمــه شــروع کــردم 

در رابطــه بــا رونــد اینشــورتک ها در دنیــا و فهمیدیــم کــه در 

زمینــه ی فنــاوری در بیمــه کارهــای بزرگــی شــده اســت. هــر چنــد 

ــک. ــر از فین ت دیرت

ــازار از هســته ی فارغ التحصیــالن شــریف   تیــم اولیــه ی بیمــه ب

ــه فنــاوری بســیار عالقــه داشــتند باعــث  بودنــد و از آنجــا کــه ب

شــد تــا مــا در بــازار بــه حوزه هــای پیچیده تــر اینشــورتک ماننــد 

ابزارهــای تلماتیــک، کشــف تقلــب و ... روی بیاوریــم. امــا وقتــی 

کار را شــروع کردیــم فهمیدیــم کــه در بیمــه ی کشــور آنچــه 

اهمیــت دارد فقــط پرتفــو اســت. در واقــع در صنعــت بیمــه 

ــت  ــر اهمی ــای دیگ ــه ی رویکرده ــر هم ــه ب ــروش بیم ــور ف کش

دارد. در واقــع بــه اقتضــای نیــاز صنعــت بــود کــه بیمــه بــازار را 

ــم. ــه ی فــروش بیمــه اســتوار کردی ــر پای ب

محمدرضا فرحی
مدیرعامل بیمه بازار
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امروز بزرگ ترین چالشی که در ادامه ی مسیر با آن رو به رو هستید، چیست؟

امــروز اگریگیتورهــای بیمــه چــه ســهمی از بــازار بیمــه ی کشــور را در اختیــار دارنــد و چــه دورنمایــی 

بــرای آن متصــور هســتید؟

اگــر بخواهــم همــه ی چالش هــا را در یــک عبــارت خالصــه کنــم از 

درون گــرا بــودن صنعــت بیمــه اســم می بــرم. امــروز بیــن صنعــت 

بیمــه و دو رکــن دیگــر یعنــی بــازار ســرمایه و بانک هــا یــک دیــوار 

بلنــد وجــود دارد. بیمــه صنعتــی اســت کــه هیچ وقت نــه مطالبه ی 

بزرگــی داشــته اســت و نــه بــه مطالبــه ی خاصــی جــواب داده اســت. 

ــت  ــوه ی مدیری ــر نح ــی. اگ ــاق بزرگ ــه اتف ــی دارد ن ــران خاص ــه بح ن

دارایــی بیمــه را بــا دقت بررســی کنیــد می بینید کــه چقــدر از فضای 

ــتفاده  ــه ای اس ــای محتاطان ــت. از ابزاره ــه دور اس ــرمایه ب ــازار س ب

می کننــد و مدیــران یکــی پــس از دیگــری بــر صندلی هــای مدیریــت 

در رابطــه بــا ســهم از بــازار بیــن مــا اگریگیتورهــا اختــالف نظــر 

وجــود دارد. مــن به شــدت معتقــدم کــه در رابطــه بــا اعــالم 

ســهم از بــازار بایــد بــا اعــداد و ارقــام واقعــی ســر و کار داشــته 

باشــیم. بــه بــرآورد مــن ۴0 درصــد صنعــت بیمــه قابلیــت 

ــدن از  ــن ش ــت آنالی ــم قابلی ــی می گویی ــدن دارد. وقت ــن ش آنالی

بیمه نامه هایــی صحبــت می کنیــم کــه مذاکــرات پیچیــده ای 

ــافرتی و ...  ــر ، مس ــودرو، عم ــه ی خ ــل بیمه نام ــد، مث الزم ندارن

ــا  ــب ب ــه متناس ــان داده ک ــه نش ــد تجرب ــم ۴0 درص ــن حج از ای

فضــای کشــورها بیــن 10 تــا 30 درصــد آنالیــن شــده اند. بنابرایــن 

می نشــینند، بــدون این کــه شــاهد ورود و جانمایــی نیرویــی تــازه 

باشــیم. رقابــت، محرمانگــی داده و تفاوت اســتراتژی شــرکت ها و... 

هیــچ معنایــی نــدارد. افــراد از بیــرون بــه صنعــت به ســختی ورود 

پیــدا می کننــد و افــراد صنعــت نیــز به ســختی پذیرفتــه می شــوند. 

دنیــا  در  امــروز  می گیــرد.  را  نــوآوری  جلــوی  درون گرایــی  ایــن 

موضــوع نــوآوری بــاز و اقتصــاد پلتفرمــی و ... در میــان اســت امــا 

در سیســتمی کــه به شــدت بــه مرزهــای خــود پایبنــد اســت ایــن 

مفاهیــم معنــا ندارنــد. هــر گونــه اقــدام نوآورانــه ای در ایــن فضــای 

درون گــرای صنعــت بیمــه بــا مقاومــت رو بــه رو می شــود. 

اگــر در کشــور مــا ایــن عــدد را 30 درصــد هــم در نظــر بگیریــم، 

واقــع  بیمــه می رســیم. در  12 درصــد کل صنعــت  بــه عــدد 

دورنمایــی کــه می تــوان متصــور بــود در اختیــار داشــتن حجــم 

12 درصــدی از بــازار اســت. امــا در ســال گذشــته مجمــوع فروش 

اگریگیتورهــا بــه یــک درصــد کل صنعــت هــم نرســید کــه نشــان 

می دهــد هنــوز راه زیــادی در پیــش داریــم. البتــه ایــن نکتــه را 

بگویــم کــه روال رشــد اگریگیتورهــا بســیار خــوب بــوده اســت و 

حقیقتــا می توانیــم بــا داشــتن ســازوکارهای مــدون و برداشــتن 

ــرد. ــر ک ــدی فک ــاالی ده درص ــهم ب ــه س ــع ب ــا و موان چالش ه
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بهاره شریفیون
مدیرعامل بیمه دات کام

ــه  ــرد چ ــن رویک ــده و در ای ــا ش ــه بن ــره ی ارزش بیم ــه ای از زنجی ــه الی ــر چ ــه دات کام ب ــز بیم ــزان تمرک ــترین می بیش

ــت؟ ــده اس ــه ش ــه دات کام ارائ ــمت بیم ــروز از س ــا ام ــی ت راهکارهای

مــا در بیمــه دات کام از ابتــدا بــا رویکــرد مشــاوره و امــکان 

مقایســه ی شــرایط مختلــف شــرکت های بیمــه بــرای بیمه گــزار 

فعالیــت خودمــان را شــروع کردیــم. در واقــع هــدف مــا ایجــاد 

زمینــه ای شــفاف بــرای داشــتن یــک انتخــاب بهتــر بــرای 

مشــتریان صنعــت بیمــه بــود. االن در زمینــه ی خســارت هــم 

وارد شــده ایم و بــه زودی اپلیکیشــن خســارت بیمــه دات کام 

آمــاده می شــود؛ چــه در زمینــه ی درمــان و چــه در زمینــه ی 

خــودرو. البتــه ایــن روزهــا مشــغول پــروژه ی بزرگتــری هــم 

ــه از یــک  ــروژه ی هــوش مصنوعــی بیمــه دات کام ک هســتیم؛ پ

ــه دات کام در  ــدف بیم ــم. ه ــه آن بوده ای ــغول ب ــل مش ــال قب س

پــروژه ی هــوش مصنوعــی تمرکــز بــر ســفر مشــتری اســت بــه 

ــم  ــه می توانی ــی را ک ــا ارزش افزوده های ــًا م ــه عم ــا ک ــن معن ای

ــا  ــه شــرایط او داشــته باشــیم، ب ــا توجــه ب ــرای هــر شــخص ب ب

تمرکــز بــر رشــته ها ارائــه دهیــم و فضایــی متفــاوت بــرای 

انتخــاب او ایجــاد کنیــم؛ بــرای انتخاب هایــی کــه شــاید در حالت 

ــد. ــته باش ــی نداش ــا توجه ــه آن ه ــًا ب ــتری اص ــادی مش ع
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فضــای صنعــت بیمــه ی کشــور را تــا چــه انــدازه منعطــف بــا رویکردهــای فناورانــه می بینیــد؟ بــرای توســعه ی ایــن 

ــد؟ ــد باش ــه می توان ــکار چ ــن راه ــن و عمده تری ــما مهم تری ــر ش ــه نظ ــش ب بخ

عــدم انعطــاف صنعــت بیمــه در برابــر فنــاوری همیشــه 

زمینه ســاز آســیب های زیــادی بــه مــا بــوده. البتــه االن صنعــت 

ــا  ــه ب ــت و در مقایس ــرده اس ــدا ک ــری پی ــگاه منعطف ت ــی ن کم

گذشــته نگاهــی منفــی و جانبدارانــه نســبت بــه فعالیــت 

اســتارتاپ های بیمــه ای نــدارد کــه ایــن موضــوع اتفــاق خوبــی 

اســت. در حــال حاضــر صنعــت بیمــه پذیرفتــه اســت کــه 

بایــد روی مدل هــای ارزش مشــتری و مدل هــای کســب و کار 

نویــن تمرکــز داشــته باشــد و بــا اســتفاده از تجربــه و قابلیــت 

ایــن رونــد  اینشــورتک ها می توانــد ســرعت بیشــتری بــه 

بدهــد. البتــه ایــن حرکت هــا نیــاز بــه تحرکــی جــدی و عملیاتــی 

دارنــد و صرفــا بــا داشــتن زیرســاختی ماننــد ســوییچ بیمــه و 

... صنعــت بیمــه بــه ایــن اشــتباه نیفتــد کــه دســت بــه کاری 

فناورانــه زده اســت. بــه حتــم ایــن مســئله یکــی از موضوعــات 

اساســی اســت و اگــر بــا آن برخــورد نشــود می توانــد بــه شــدت 

بازدارنــده ی رشــد فنــاوری در صنعــت بیمــه کشــور باشــد؛ 

چــرا کــه امــروز مــدل رفتــار مشــتری بــه نســبت قبــل بســیار 

ــه  ــت بیم ــط در صنع ــه فق ــروز ن ــا ام ــت. م ــرده اس ــر ک تغیی

کــه در همــه صنایــ�ع دنیــا شــاهد ایــن تغییــر رفتــار مشــتری 

هســتیم. امــروز حتــی مــدل   ارائــه ی ارزش هــا بــه مشــتریان از 

ســوی ارائــه دهنــدگان تغییــر کــرده اســت و بــه همیــن واســطه 

ــه  ــرات توج ــن تغیی ــه ای ــان ب ــد در پلتفرم هایم ــه بای ــا هم م

داشــته باشــیم. وقتــی صحبــت از کســب و کار بــه میــان می آیــد 

و تغییــر نیــاز مشــتری، دیگــر الزم اســت کــه همــه ی مــا مــدل 

ــه ســمتی  ــر بدهیــم و ب ــا شــرکت های بیمــه را تغیی تعامــل ب

حرکــت کنیــم کــه شــاید تــا پیــش از ایــن مرســوم نبــوده اســت. 

ــیر  ــم مس ــه امیدواری ــت ک ــان اس ــی در جری ــازی بزرگ ــروز ب ام

ــرف  ــه ط ــه س ــد ک ــکلی باش ــه ش ــه ب ــت بیم ــت در صنع حرک

بــازی برنــده میــدان باشــند؛ چــه شــرکت های بیمــه بــه عنــوان 

ارائه دهنــده، چــه مــا در مقــام پلتفــرم و زیرســاخت و چــه 

ــت. ــن ماجراس ــر ای ــن عنص ــه اصلی تری ــزار ک بیمه گ

مــن بایــد بــه نکتــه ی  مهــم دیگــری نیــز اشــاره کنــم. همیشــه 

ــن  ــد از ای ــا نبای ــه دارد. ام ــر هزین ــه تغیی ــت ک ــده اس ــه ش گفت

ــم  ــول حاک ــر و تح ــر تغیی ــر تفک ــه اگ ــویم ک ــل ش ــوع غاف موض

ــا آن در  ــط ب ــب و کارهای مرتب ــه کس ــت و چ ــه صنع ــد، چ نباش

ــد شــد.  ــه رو خواهن ــا شکســت جــدی روب نقطــه ای حســاس ب

در صنعــت بیمــه هــم ایــن تغییــرات ممکــن اســت در حــال 

حاضــر هزینه هــای زیــادی بــه همــراه داشــته باشــد. مقاومــت 

ــن  ــون و موضع گیــری شــبکه فــروش آفالی ــر قان ــر تغیی در براب

همــه از ایــن هزینه هــا خبــر می دهنــد امــا بایــد بپذیریــم 

تغییــر نکــردن می توانــد در درازمــدت یــا حتــی میان مــدت 

هزینــه ی بســیار بســیار بیشــتری داشــته باشــد. اگــر رگوالتــور 

و شــرکت های بیمــه بتواننــد تفکــر تحــول را بــه معنــای واقعــی 

پیاده ســازی کننــد، بــه حتــم کمــک بزرگــی بــه حرکــت صنعــت 

ــد. ــعه کرده ان ــت توس ــه در جه بیم

از آینده ی بیمه دات کام بگویید. شما 5 سال آینده ی بیمه دات کام را چطور تصور می کنید؟

ــه  ــازی هایی ک ــم و زمینه س ــر داری ــه در نظ ــه راهی ک ــق نقش طب

از مدتــی قبــل شــروع کرده ایــم و بــا توجــه بــه فضایــی کــه در 

ــگاه پلتفرمــی را  ــه ن کشــور شــاهد هســتیم، در نظــر داریــم ک

در ایــران و حتــی ســایر کشــورها جــا بیندازیــم. بــه واســطه ی 

شــرکت هایی کــه در اروپــا، ترکیــه و امــارات ثبــت کرده ایــم، 

ــر  ــد معتب ــک برن ــوان ی ــه عن ــه دات کام ب ــه بیم ــم ک امیدواری

ــوری  ــر کش ــاص ه ــرایط خ ــته ها و ش ــه رش ــه ب ــا توج ــد ب بتوان

ــع  ــد. در واق ــته باش ــت داش ــم فعالی ــی ه ــطح بین الملل در س

ارائــه ی ســرویس ها و خدمــات بیمــه ای متناســب بــا هــر 

جغرافیــا از مهم تریــن اهــداف ماســت. به نظــرم 5 ســال آینده ، 

بیمــه دات کام یکــی از پلتفرم هایــی خواهــد بــود کــه می توانــد 

بــا نیمــی از شــرکت های بیمــه ی جغرافیایــی کــه در منطقــه و 

اروپــا حضــور داریــم، همــکاری داشــته باشــد. در ســطح داخلــی 

ــت  ــد صنع ــش از 30 درص ــم در بی ــه بتوانی ــم ک ــز امیدواری نی

ــه  ــته هایی ک ــوالت و رش ــوزه ی محص ــی و در ح ــکل قطع ــه ش ب

امــکان آنالیــن شــدن دارنــد، نقــش داشــته باشــیم. البتــه بــا 

در نظــر گرفتــن فقــط یــک رقیــب اصلــی و فــروش آنالیــن خــود 

شــرکت های بیمــه.
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ــه  ــارت بیم ــی و خس ــه ی ارزیاب ــی در زمین ــوش مصنوع ــتفاده از ه ــارز اس ــه ی ب ــد نمون ــا می توان ــترایبری قطع اس

ــد. ــب وکار آن بگویی ــدل کس ــترایبری و م ــد. از اس باش

اســترایبری در ابتــدا بــا هــدف افزایــش و بهبود ســالمت بهداشــت 

ــان  ــد نش ــی بای ــرد ول ــروع ک ــود را ش ــت خ ــدان فعالی ــان و دن ده

ــتفاده در  ــازی و اس ــت پیاده س ــی قابلی ــده ی اصل ــه ای ــم ک می دادی

فضاهــای مختلــف را دارد. بــه همیــن منظــور در نســخه ی اولیــه، 

ــم  ــر هــوش مصنوعــی کردی ــی ب ــه توســعه ی مــدل مبتن ــدام ب اق

کــه فقــط قــادر بــه شناســایی مشــکالت دندانــی و لثــه بــر اســاس 

عکس هــای دوربیــن گوشــی هوشــمند بــود. بــرای آزمایــش کارایی 

ــی  ــای خارج ــا بازاره ــال ها ب ــن س ــه در ای ــی ک ــا روابط ــدل ب ــن م ای

ــارک و  ــا دو NGO در دانم ــدیم ب ــق ش ــم، موف ــرده بودی ــاد ک ایج

بوســنی همــکاری کنیــم تــا بتواننــد بــا اســتفاده از مــدل مــا پیــش 

ــان  ــپ پناهجوی ــت کم ــرآوردی از وضعی ــکان ب ــزام دندانپزش از اع

داشــته باشــند و بیمــاران را اولویت بنــدی کننــد. بــا همیــن مــدل 

ســاده، مــا موفــق شــدیم تعــداد افــراد تحــت درمــان را ۲۳۰ درصــد 

ــک  ــرای FreshResponse و DRC نزدی ــا را ب ــش و هزینه ه افزای

۳۵ درصــد کاهــش دهیــم. ایــن آزمایــش موفــق باعــث شــد کــه به 

فکــر توســعه ی یــک محصــول حــول ایــن ســرویس بیفتیــم.

بعــد از مطالعــه و بررســی های مختلــف شــروع بــه طراحــی و 

توســعه ی اپلیکیشــن موبایــل اســترایبری کردیــم تــا کاربــران 

ارزیابی ریسک وضعیت بهداشت دهان فرد پیش از صدور بیمه نامه و در نتیجه بهینه کردن هزینه ی بیمه نامه با توجه به وضعیت بهداشت 	 

خریدار بیمه. در این سناریو شرکت بیمه قادر خواهد بود به راحتی ریسک بیمه گری خود را کنترل کند.

پیگیری مداوم و منظم بیمار با کمترین هزینه و زمان برای شرکت بیمه و بیمه گزار. طبق مطالعات انجام شده بیش از ۹۰ درصد از مشکالت دهان 	 

و دندان با معاینات منظم قابل پیشگیری هستند. در این صورت بیمه ها قادر خواهند بود بخش اعظمی از هزینه ها را با مراجعه به موقع بیمار 

نزد دندانپزشک، پیش از آن که پوسیدگی های ساده به درمان های پرهزینه تر ریشه و ایمپلنت محتاج شوند، کنترل کنند.

پیشگیری از تقلب. استرایبری با استفاده از هوش مصنوعی و داشتن پروفایل بهداشتی هر دندان هر فرد، می تواند با بررسی سوابق هر دندان و 	 

ادعای خسارت های مطرح شده، آن ها را ارزیابی و به کارشناس بیمه جهت ارزیابی خسارت کمک کند.

روش بیمه های دندانپزشکی شخص محور براساس سیاست های شرکت های مختلف در جهت ایجاد تنوع در سرویس های بیمه ای. 	 

بتواننــد بــه راحتــی طــی فراینــد بهینه شــده بــا هــوش مصنوعــی، 

در ســه زاویــه از دندان هــای خودشــان عکــس بگیرنــد. هــوش 

مصنوعــی در کســری از زمــان نتایــج را بــرای کاربــر در شــکل های 

ــوژی  ــس رادیول ــد عک ــران می توانن ــد. کارب ــش می ده ــا نمای زیب

خــود را در اپلیکیشــن، بارگــزاری کننــد و مشــکالت عمیق تــری 

را کــه بــا عکــس موبایــل قابــل تشــخیص نیســت، مشــاهده 

کننــد. اســتفاده از ایــن اپلیکیشــن بــرای انجــام منظــم چکاپ هــا 

همــواره بــرای کاربــران رایــگان خواهــد بــود تــا افــرادی کــه بــه خاطر 

مشــکالت مالــی هــم دسترســی بــه دندانپزشــک ندارنــد، بتواننــد 

از آن اســتفاده کننــد. مــا بــا ایــن اپلیکیشــن آذرمــاه ســال گذشــته 

در مســابقات اســتارتاپ  جرمنــی تــور شــرکت کردیــم و توانســتیم 

از بیــن بیــش از ۶۰۰ اســتارتاپ از سراســر جهــان جزو ۱۵ اســتارتاپ 

برتــر انتخــاب شــویم.

پــس از ایــن موفقیــت ســعی کردیــم از چنــد طریــق روابــط خــود را 

بــا بیمه هــای کشــور افزایــش دهیــم تــا بتوانیــم بــا ارائه ســرویس 

بــا آن هــا درآمــدی کســب کنیــم. اســترایبری قــادر بــه ارائــه 

ســرویس هایی منحصــر بــه فــرد بــه شــرکت های بیمــه  اســت. بــه 

عنــوان مثــال:

پویا چاقویی
ی  مدیرعامل استارتاپ استرایبر
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ــوص  ــه خص ــف ب ــ�ع مختل ــزرگ صنای ــده ی ب ــه زودی برهم زنن ــی ب ــوش مصنوع ــه ه ــنویم ک ــاد می ش ــا زی ــن روزه ای

صنعــت بیمــه خواهــد بــود. بــه نظــر شــما ایــن اتفــاق تــا چــه انــدازه ممکــن اســت؟ آیــا آینــده واقعــا از آن هــوش 

مصنوعــی اســت؟

اســتفاده از ابزارهــای هوشــمند در کشــور مــا به راحتــی امــکان پذیــر نیســت. مشــکالت زیرســاختی فراوانــی وجــود 

دارنــد. )تحریــم و تجمیــ�ع داده و ...( از چالش هــا بگوییــد. 

ــا در  ــده و م ــروع ش ــوع ش ــن موض ــم ای ــن االن ه ــرم همی ــه نظ ب

حــال گــذار هســتیم. کافــی  اســت بــه اســتارتاپ های جهانــی کــه 

در ایــن زمینــه فعالیــت می کننــد، نگاهــی بیندازیــد. کارکردهایــی 

ــاس  ــر اس ــا ب ــا و خانه ه ــه ی زمین ه ــت بیم ــن قیم ــر تعیی نظی

عکس هــای ماهــواره ای بــا اســتفاده از پهپادهــا یــا ارزیابی ریســک 

ــر اســاس ســوابق  ــرای خریــد بیمه هــای عمــر ب ســالمت افــراد ب

تصویــر  اســاس  بــر  کــه  اســتارتاپ هایی  پزشــکی. همچنیــن 

ــه  ــر از آنچ ــاختی فرات ــه زیرس ــی، ب ــوش مصنوع ــری از ه بهره گی

ــز  ــا نی ــر م ــال حاض ــاز دارد. در ح ــت، نی ــور مهیاس ــال کش در ح

ــه  ــتیم ک ــکان را داش ــن ام ــادا، ای ــرکت در کان ــت ش ــف ثب ــه لط ب

دیپلــوی  و  محاســبات  انجــام  بــرای   AWS ســرویس های  از 

کــردن مدل هــای خــود اســتفاده کنیــم. بــا ایــن حــال بــرای 

اتومبیــل حادثه دیــده بــرآوردی از هزینه هــای تعمیــرات ارائــه 

ــه  ــود ک ــن ب ــوان مطمئ ــوارد می ت ــن م ــاهده ای ــا مش ــد. ب می دهن

ایــن قابلیت هــا کامــًا ممکــن هســتند. بــه نظــرم آینــده متعلــق 

بــه شــرکت هایی اســت کــه هــر چــه ســری�ع تر از هــوش مصنوعــی 

در فرایندهــای خــود اســتفاده کننــد. 

ــت  ــادی را باب ــی زی ــای فن ــات چالش ه ــن امکان ــری از ای بهره گی

ــا را  ــن چالش ه ــیاری از ای ــته ایم. بس ــن داش ــا و قوانی تحریم ه

ــه  ــا مواج ــا آن ه ــد ب ــود نبای ــای اول خ ــتارتاپی در روزه ــچ اس هی

شــود، ولــی بــه خاطــر وضعیــت کشــور، ایــن  مســائل مهمتریــن 

ــا بودنــد. ــی م چالش هــای فن
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جدیــدی نیســت. مــوج اولیــه ی ایــن دســت اســتارتاپ ها از 

۲۰۱۲، بــا ارائــه ی بیمه نامــه ی هوشــمند و on-demand بــرای 

بیمه هــای خــودرو شــروع شــد و تــا کنــون اســتارتاپ های موفقــی 

ــا  ــده ی فناوری ه ــه ی دهن ــا ارائ ــه ی ــده ی بیم ــوان ارائه دهن ــه عن ب

اســتارتاپ های  آخریــن  از  کــه  داشــته اند  تصاعــدی  رشــد 

یونیکــورن در ایــن شــاخه می تــوان بــه Zego اشــاره کــرد. بــا 

اینشــورتکی در شــاخه ی خانــه ی  ایــن وجــود، اســتارتاپ های 

ــول  ــا و مغف ــیار نوپ ــا بیمــه ی امــوال هوشــمند، بس هوشــمند ی

ســرویس  کســب وکار  مــدل  حاضــر،  درحــال  مانده انــد. 

ــرکت های  ــه ش ــکل Enterprise SaaS ب ــه ش ــورمتیکس ب اینش

ــره ی ارزش بیمــه  ــد زنجی ــد در کل فراین ــه می توان بیمــه اســت ک

جریــان  همچنیــن،  باشــد.  مؤثــر  بیمــه  شــرکت های  بــرای 

ــن از  ــیون گرفت ــده کمیس ــورمتیکس در آین ــر اینش ــدی دیگ درآم

ــا Duck creek، هــاب  شــرکای تجــاری اســت. اینشــورمتیکس ب

ــق  ــافت، Garage innovation hub متعل ــتارتاپی مایکروس اس

 Startup Lithuania، ،تایــوان Arcelik، Startup Terrace بــه

در    Selldone و   Ubiik، Nuki smart lock، IoTeedom

شــرکت  دو  بــا  رایزنــی  حــال  در  همچنیــن،  اســت.  شــراکت 

اینشــورتکی بــرای ادغــام بــا اینشــورمتیکس و چنــد شــرکت 

ــتیم.  ــی هس ــه اتکای ــه ای و بیم بیم

اینشورمتیکس چه رویکرد تازه ای در صنعت بیمه ی کشور در پیش گرفته است؟ 

ــا در  ــای م ــه تجربه ه ــه ب ــا توج ــال ۲۰۲۱، ب ــورمتکیس در س اینش

حــوزه ی اینترنــت اشــیا و برنامه نویســی بــدون کــد شــکل گرفــت؛ 

بــا ایــن هــدف کــه بــا کمــک اینترنــت اشــیا، ریســک شــرکت های 

بیمــه را کــم کنیــم. بــه عبــارت دیگــر، اینشــورمتیکس یــک  

پلتفــرم Enterprise SaaS اســت کــه بــا کمــک اینترنــت اشــیا، 

مدیریــت ریســک و خســارت بهتــری بــرای بیمه هــای امــوال 

انجــام می دهــد و تجربــه ی کاربــری دلپذیــر خانــه ی هوشــمند را 

بــرای کاربــر نهایــی بــه ارمغــان مــی آورد. 

اینشــورمتیکس از بــدو تولــد تا امروز دچــار تغییرات عمــده ای از 

نظــر محصــول،  مــدل کســب وکار و حتــی بازار هدف شــده اســت. 

ــی،  ــزرگ داخل ــرکت ب ــک ش ــا ی ــرارداد ب ــه ق ــه ب ــا توج ــدا، ب در ابت

همــراه بــا نرم افــزار، ســخت افزار مربــوط بــه هوشمند ســازی 

پنل هــای آتش نشــانی هــم توســط متخصصــان شــرکت هــوداک 

طراحــی و ســاخته شــد. بعــد از بررســی و صحبــت هــای فــراوان 

بــا مشــاوران، ســرمایه گذاران و همچنیــن مشــتریان متوجــه 

ــخت افزاری-نرم افزاری  ــول س ــز را از محص ــد تمرک ــه بای ــدیم ک ش

ــه  ــم ک ــر دهی ــزاری تغیی ــال نرم اف ــول کام ــک محص ــمت ی ــه س ب

ــه  ــم ک ــورها کار کنی ــه ی کش ــم در هم ــر بتوانی ــًا مقیاس پذی کام

ایــن pivot در ســال ۱۴۰۱ بــر روی ایشــورمتکیس انجــام شــد. 

رویکــرد اســتفاده از اینترنــت اشــیا در صنعــت بیمــه، بحــث 

محمد آقابابایی
مدیرعامل استارتاپ اینشورمتیکس
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ــرعت  ــش س ــا و افزای ــش هزینه ه ــد در کاه ــدازه می توان ــه ان ــا چ ــیا ت ــت اش ــی و اینترن ــوش مصنوع ــتفاده از ه اس

فرایندهــا در صنعــت بیمــه مؤثــر باشــد؟

بــه نظــر شــما صنعــت بیمــه ی کشــور چطــور مــی توانــد از فناوری هــای نویــن ماننــد هــوش مصنوعــی و ... بهــره 

بگیــرد؟ آیــا زیرســاخت هــای الزم وجــود دارد؟

مهم تریــن عاملــی کــه بایــد بــرای شــرکت های بیمــه بهینــه 

شــود، موضــوع مدیریــت مطالبــات اســت. در واقــع، هــر روشــی 

کــه منجــر بــه مدیریــت بهتــر آن شــود، منتهــی بــه صرفه جویــی 

ــرای  ــ�ع مالــی شــرکت می شــود. در ایــن میــان ب در زمــان و مناب

مدیریــت بهتــر خســارت، داده نقشــی کلیــدی ایفــا می کنــد و هــر 

چــه ایــن داده دقیق تــر و به روزتــر باشــد، بهینگــی بیشــتری بــه 

ــرای بیمــه نقــش طــال  ــه عبــارت دیگــر، داده ب ــد. ب دســت می آی

بــرای تحــول دیجیتــال در بیمــه بایــد زیرســاخت های آن را فراهم 

کــرد. ایــن زیرســاخت ها هــم بــه شــکل فنــی، ســرمایه ای و هــم 

ــزاری  ــی نرم اف ــاخت های فن ــن زیرس ــر م ــت. از نظ ــی اس فرهنگ

 API ماننــد خدمــات ابــری، هســته های بیمــه ای بــر مبنــای

ــوان  ــی ت ــه م ــدی ک ــا ح ــد ت ــد کرده ان ــادی رش ــیار زی ــد بس ــا ح ت

آن هــا را در ردیــف کشــورهایی نظیــر ترکیــه در منطقــه قــرار داد. 

ــای  ــرای خانه ه ــخت افزاری ب ــاخت های س ــود، زیر س ــن وج ــا ای ب

را دارد. یکــی از راه هــای دریافــت داده، دریافــت اطالعــات بــدون 

ــراورد  ــق ب ــت. طب ــه اس ــود در خان ــورهای موج ــطه از سنس واس

Forbes، اســتفاده از داده هــای اینترنــت اشــیا تــا 30 درصــد 

باعــث کاهــش خســارت ها می شــود. بنابرایــن، اینترنــت اشــیا 

درجــه ی آزادی بســیار بزرگــی بــرای بیمــه ایجــاد می کنــد کــه مــی 

توانــد باعــث ایجــاد ســناریوهای برد-بــرد بــرای شــرکت های 

بیمــه و همچنیــن مصــرف کننــده نهایــی شــود. 

ــد  ــا رون ــادی ب ــه زی ــه فاصل ــاخه های بیم ــر ش ــمند و دیگ هوش

روز دارنــد. از نقطــه نظــر فرهنگــی، مدیــران و تصمیم گیــران 

صنعــت بیمــه، اشــتیاق خــود را بــرای ورود بــه عرصه هــای 

ــود  ــود، نب ــش موج ــن، چال ــا مهم تری ــد ام ــان داده ان ــد نش جدی

ســرمایه   داخلــی و خارجــی مناســب بــرای مقیــاس پذیــر کــردن و 

ــت.  ــورتکی اس ــرکت های اینش ــوالت ش ــد محص رش
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ــه  ــت بیم ــروز صنع ــیر ام ــد؟ در مس ــی می کنی ــور ارزیاب ــور را چط ــه ی کش ــت بیم ــال در صنع ــول دیجیت ــیر تح مس

ــد؟  ــته باش ــت داش ــد اهمی ــدازه می توان ــه ان ــا چ ــال ت ــول دیجیت ــد تح رون

حقیقــت ایــن اســت کــه رونــد تحــول دیجیتــال در صنعــت 

بیمــه  ی کشــور مــا رونــدی آرام و بــه نســبت کنــد اســت. البتــه 

این طــور نیســت کــه در ایــن زمینــه هیــچ فعالیتــی انجــام نشــده 

باشــد. قطعــا شــرکت های بیمــه در مســیر تحــول دیجیتــال 

به آهســتگی  حرکــت  ایــن  امــا  داده انــد  انجــام  حرکت هایــی 

بــوده اســت. اصلی تریــن دلیــل کنــدی ایــن رونــد را نیــز بایــد در 

ــرد. ــال ک ــور دنب ــه کش ــت بیم ــاخت های صنع زیرس

 مــا امــروز در کشــور یــک ســامانه ی جامــع بیمه گــری کــه بتوانــد 

باشــد،  دیجیتــال  تحــول  نیازمندی هــای  همــه ی  پاســخ گوی 

در اختیــار نداریــم. امــروز در دنیــا شــاهد تحــول دیجیتالــی 

بزرگــی در تمامــی الیه هــای زنجیــره ی ارزش بیمــه از صــدور 

ــور  ــد موت ــن موضــوع نیازمن ــا پرداخــت خســارت هســتیم. ای ت

محــرک چابــک و بــه روزی اســت. موتــور محرکــی کــه فرآینــد 

فنــاوری اطالعــات شــرکت های بیمــه را فراهــم می کنــد بایــد 

ــد،  ــاده کن ــال را آم ــول دیجیت ــک تح ــام ی ــای انج ــد زمینه ه بتوان

ولــی مــا بــه ســبب نداشــتن یــک ســامانه ی جامعــه بیمه گــری 

ــد  ــاهد رون ــد، ش ــرف کن ــای روز را برط ــه نیازمندی ه ــجم ک منس

چشــم  گیری از تحــول دیجیتــال نیســتیم. 

ضمــن ایــن کــه امــروز تمرکــز بیشــتر شــرکت های بیمــه در 

بــر موضــوع فــروش خالصــه شــده  رونــد تحــول دیجیتــال 

ــه ی  ــیار دامن ــا بس ــال در دنی ــه تحــول دیجیت ــی ک اســت، در حال

ــد  ــت، مانن ــی اس ــای مختلف ــامل فرآینده ــترده ای دارد و ش گس

فــروش، پرداخــت خســارت، ارزیابــی ریســک و ساده ســازی 

فرآیندهــا کــه امیدواریــم در آینــده ی نزدیــک شــرکت های بیمــه 

بــه ایــن موضوعــات بیشــتر از مســئله ی فــروش در بحــث تحول 

ــند.  ــته باش ــز داش ــال تمرک دیجیت

یونس مظلومی
مدیرعامل شرکت بیمه تعاون 
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ــه ی  ــت؟ ریش ــراه اس ــیار هم ــای بس ــدی و مقاومت ه ــا کن ــور ب ــه ی کش ــت بیم ــوآوری در صنع ــرا ن ــما چ ــر ش ــه نظ ب

ــد؟  ــه می بینی ــش را در چ ــن چال ای

ــی از  ــروز یک ــه ام ــوذ ک ــب نف ــش ضری ــه و افزای ــب و کار بیم ــق کس ــه ای در رون ــتارتاپ های بیم ــش اس ــه نق ــدر ب چق

ــه  ــد چ ــه بای ــن عرص ــاالن ای ــای فع ــتفاده از قابلیت ه ــرای اس ــد؟ ب ــاور داری ــت، ب ــئوالن اس ــزرگ مس ــای ب دغدغه ه

رونــد تســهیلگری، چــه از ســوی صنعــت  چــه از ســوی رگوالتــور، در نظــر گرفتــه شــود؟ 

صنعــت بیمــه ی کشــور مــا آن طــور کــه بایــد بــه اســتقبال اقدامات 

نوآورانــه نرفتــه اســت. نکتــه اینجاســت کــه نــوآوری هزینــه دارد و 

شــرکت هایی کــه بــرای نــوآوری در ســاختارهای عملیاتی خودشــان 

هزینــه می کننــد، امیــد دارنــد کــه از مزیت هــای آن رونــد نــوآوری 

نیــز اســتفاده کننــد، امــا در کشــور مــا ایــن مزیــت نصیــب 

ــام  ــض انج ــه مح ــه ب ــن ک ــرای ای ــود. ب ــه نمی ش ــرکت های بیم ش

یــک حرکــت نوآورانــه از ســوی یــک شــرکت بیمــه، شــرکت بیمــه ی 

ــا کپی بــرداری از آن اقــدام نوآورانــه  بزرگ تــری وارد کار می شــود و ب

ــوی  ــد. از س ــادره می کن ــان مص ــع خودش ــه نف ــت را ب ــه ی مزی هم

دیگــر در شــرکت های بزرگ تــر به ســبب دیوان ســاالری و نظــام 

بروکراتیــک گســترده ای کــه در ســاختارهای خــود دارنــد، اقدامــات 

ــود.  ــه رو می ش ــی روب ــای مختلف ــدی و مخالفت ه ــا کن ــه ب نوآوران

عــالوه بــر ایــن بــه نظــر مــن یکــی از مهم تریــن دالیــل کنــدی رونــد 

نــوآوری در شــرکت های بیمــه بــه منابــ�ع انســانی آن هــا برمی گردد. 

بــرای انجــام نــوآوری در یــک شــرکت بایــد ترکیــب منابــ�ع انســانی 

در کشــورهای توســعه یافته بــرای اســتارتاپ ها و شــرکت هایی کــه 

در حــوزه ی نــوآوری فعالیــت می کننــد معمــوًال قوانیــن هرازگاهــی 

تســهیل می شــوند و ســندباکس ها بــرای تســامح و تســاهل 

ــد  ــن رون ــده اند. ای ــف ش ــرکت ها تعری ــن ش ــت ای ــد فعالی در رون

تســهیل گری باعــث می شــود تــا اســتارتاپ ها بــا فــراغ بــال دســت 

ــکنانه را  ــات ساختارش ــام اقدام ــت انج ــد و جرئ ــوآوری بزنن ــه ن ب

داشــته باشــند. اصــًا همیــن اقدامــات ساختارشــکنانه اســت کــه 

یکبــاره باعــث تحــوالت شــگرف و برهم زننــده در صنای�ع می شــود. 

ترکیبــی متنــوع از افــراد مختلــف باشــد؛ چــه از افــرادی کــه دانــش 

بیمــه ای دارنــد، چــه اشــخاصی کــه دانــش حقوقــی و مالــی دارنــد. 

 Data Scientist در ایــن میــان حضــور افــرادی کــه بــه عنــوان

ــا  ــت.  م ــر اس ــه مهم ت ــد از هم ــص دارن ــمند داده تخص ــا دانش ی

ــه  ــم؛ ب ــص داده داری ــود متخص ــه کمب ــرکت های بیم ــروز در ش ام

خصــوص کارشناســانی کــه در فعالیت هــای روزمــره ی شــرکت های 

ــرکت ها  ــات ش ــاوری اطالع ــش فن ــط در بخ ــا فق ــه لزوم ــه - ن بیم

- حضــور داشــته باشــند. مــا نیــاز داریــم کــه متخصــص داده در 

بخــش بیمه هــای اتومبیــل، در بخــش آتش ســوزی، در بخــش 

بیمه هــای عمــر و زندگــی و ... بــه شــکل پیوســته حضــور داشــته 

بخش هــای  در  داده ورزی  متخصصــان  ایــن  حضــور  باشــند. 

مختلــف می توانــد امیــد بــه انجــام اقدامــات نوآورانــه را هــم بــرای 

مــا بــه همــراه داشــته باشــد. بــه نظــر مــن مهم تریــن دلیــل کندی 

ــت  ــص داده در صنع ــای متخص ــود نیروه ــد در کمب ــوآوری را بای ن

بیمــه کشــور دنبــال کــرد. 

در کشــور مــا ســختگیری های بســیار زیــادی ســد راه فعالیــت 

ــت  ــن اس ــه ای ممک ــدام نوآوران ــر اق ــه ه ــرا ک ــت چ استارتاپ هاس

ــوری  ــئله ی رگوالت ــد. مس ــته باش ــورد داش ــی برخ ــع قانون ــا موان ب

مهم تریــن چالــش امــروز اســتارتاپ ها در ایــران اســت کــه در ایــن 

میــان صنعــت بیمــه می توانــد بــا تســهیل و ساده ســازی قوانیــن 

و حتــی مقررات زدایــی زمینــه ی فعالیــت بهتــر اســتارتاپ ها را 

فراهــم کنــد.  
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بــه نظــر شــما چــرا رونــد نــوآوری در صنعــت بیمــه در مقایســه بــا صنایعــی ماننــد بــورس و بانــک چابــک نیســت؟ 

ایــن عــدم اســتقبال از رویکــرد نــوآوری را چطــور ارزیابــی می کنیــد؟

ــوآوری و  ــدام واژه ی ن ــرار م ــی در تک ــوع اصل ــن موض ــر م ــه نظ ب

تحــول دیجیتــال و نقــد رویکردهــای موجــود از ســوی رســانه ها 

و  نــوآوری  عبــارت  تکــرار  محتواســت؛  تولیــد  جریان هــای  و 

اصــرار بــه انجــام کاری کــه بایــد بنیــاد صنعتــی بــا ارکان محکــم 

ــد  ــادی تولی ــوج انتق ــن م ــه ای ــت ک ــزد. مدت هاس ــم بری ــه ه را ب

محتوایــی متوجــه صنعــت بیمــه ی کشــور اســت و نــه فقــط 

شــرکت های بیمــه کــه حتــی معــدود اســتارتاپ های ایــن حــوزه 

را هــم نشــانه رفتــه اســت کــه چــرا در رونــد نــوآوری در حــوزه ی 

بیمــه برهم زنندگــی بــزرگ ندارنــد. 

ــگ و  ــم در فرهن ــه می خواه ــدی را ن ــن کن ــزرگ ای ــل ب ــن دلی م

ســاختار صنعــت بیمــه دنبــال کنــم، نــه در میــزان دغدغه مندی 

مدیــران ارشــد شــرکت های بیمــه. بــه نظــر مــن ریشــه ی اصلــی 

عــدم رغبــت بــه نــوآوری در شــرکت های بیمــه را بایــد در الیــه ی 

یــک  مختلــف  بخش هــای  عناصــر  جزئی تریــن  و  کارکنــان 

ســازمان جســت و جو کــرد. ایــن یــک واقعیــت بــزرگ اســت 

کــه بازیگــران خــرد اکوسیســتم بیمــه امــروز از واژه ی نــوآوری و 

تحــول دیجیتــال تــرس دارنــد. ایــن موضــوع نــه فقــط در ایــران 

ــد  ــت. چن ــادق اس ــم ص ــا ه ــه ی دنی ــت بیم ــطح صنع ــه در س ک

ســال پیــش در دانشــگاه تورنتــو پژوهشــی در قالــب نظرســنجی 

ــد.  ــام ش ــوآوری انج ــاره ی ن ــه درب ــرکت بیم ــد ش ــان چن از کارکن

ــه  ــد ک ــاور بودن ــن ب ــر ای ــه ب ــرکت های بیم ــدان ش ــب کارمن اغل

ــی  ــط نوع ــی فق ــوآوری یعن ــام ن ــه انج ــرکت ب ــران ش ــرار مدی اص

ناامنــی و زیــاد شــدن فعالیت هایــی کــه نتیجــه ی آن در نهایــت 

آن هــا منجــر می شــود. همــان پژوهــش نشــان  بــه حــذف 

ــر  ــرکت ها حاض ــد از ش ــت، ۱۹ درص ــن حال ــه در بهتری ــی داد ک م

ــد.  ــر را بپذیرن ــد و خط ــا بزنن ــه دری ــوآوری، دل ب ــرای ن ــد ب بودن

و  کارمنــدان  و  باالتــر  ســنی  گروه هــای  از  بعضــی  در  حتــی 

مدیرانــی کــه ســابقه ی طوالنــی در کار بیمــه داشــتند، ایــن میــل 

ــید  ــته باش ــر داش ــازه در نظ ــود. ت ــم ب ــر ه ــری کمت ــه خطرپذی ب

ــکا و  ــر آمری ــورهایی نظی ــه کش ــوط ب ــی مرب ــن داده های ــه چنی ک

کاناداســت کــه بــه عنــوان مهــد نــوآوری شــناخته می شــوند. 

حــاال تصــورش را بکنیــد کــه در ســایر نقــاط جهــان اوضــاع 

می توانــد چطــور باشــد.

 مــا بــا تکــرار واژه نــوآوری فقــط تــرس و نگرانــی را بــه جــان 

بازیگــران قدیمــی آن انداخته ایــم، در صورتــی کــه نــوآوری چیــزی 

غیــر از روال طبیعــی انجــام امــور طبــق خواســته و نیــاز مشــتری 

در زمــان و مــکان درســت نیســت.

لیدا هادی
ی بیمه وزنامه نگار حوزه فناور ر
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در واقع این مقابله و ترس از نوآوری جنبه ی رفتاری خاصی را نشان می دهد.

بــا ایــن اوصــاف چــه کار بایــد کــرد تــا صنعــت بیمــه رونــد اســتفاده از فناوری هــای نویــن را بــا اســتقبال بیشــتری 

دنبــال کنــد؟ شــاید ایــن تــرس همــواره وجــود داشــته باشــد. 

دقیقــا. دنیــل کانمــن، برنــده ی جایــزه نوبــل اقتصــاد کــه در 

زمینــه ی رفتارشناســی فعالیــت دارد، بیــش از شــش دهــه 

دربــاره ی شــیوه های تصمیم گیــری افــراد مطالعــه کــرده اســت. 

امــا بــه چــه نتیجــه ای رسیده اســت؟ یافته هــای کانمــن نشــان 

درگیــر  تصمیم گیــری  بــرای  مغــز  در  بخــش  ســه  می دهــد 

می شــوند: تــرس، مبــارزه و رهایــی. ایــن ســه مــورد همیشــه در 

ــر واژه ی  ــد ب ــن تأکی ــه ای ــت ک ــن اس ــن کار ای ــرم مهم تری ــه نظ ب

نــوآوری، تحــول دیجیتــال و اینشــورتک و ... را در مســیر درســت 

ــم. ــت کنی هدای

ــتراتژی  ــم. واژه اس ــن کن ــه را روش ــال قضی ــک مث ــا ی ــد ب  بگذاری

دیجیتالــی از ســال ۱۹۹۴ میــالدی وارد دایــره لغــات اهــل فــن 

شــد و در ســال ۱۹۹۸ بــه اوج خــودش رســید و در نهایــت تــا ســال 

۲۰۱۰ میــالدی محبــوب مانــد. البتــه شــرکت های زیــادی هســتند 

کــه هنــوز بــا ایــن عنــوان ســعی در ارائــه ی محصــوالت خودشــان 

دارنــد امــا ایــن را دیگــر همــه ی مــا مــی دانیــم کــه هــر اســتراتژی 

ایــن روزهــا یــک تکــه ی دیجیتــال دارد، تکــه ای جدانشــدنی! اصــًا 

ــان اســتراتژی خاصــی را تصــور  ــرای شــرکت خودت ــد ب ســعی کنی

کنیــد کــه دیجیتالــی نیســت. اســتراتژی دیجیتالــی خــودش 

بــه مــرور زمــان اســتراتژی شــده اســت. مثــل واژه ی تجــارت 

ــت و  ــودش داش ــرای خ ــی ب ــای خاص ــی دنی ــه زمان ــک ک الکترونی

ایــن روزهــا فقــط یــک مفهــوم دارد. تجــارت! جریــان اینشــورتک 

ــوآوری هــم همیــن اســت.  و ن

اینشــورتک االن واژه ی عجیــب و نامأنوســی اســت امــا تا چند ســال 

دیگــر بــه نظــرم به جــای اینشــورتک فقــط باید بگوییــم بیمــه؛ برای 

ایــن کــه تــا چنــد ســال دیگــر بــا توجــه بــه تغییــر رفتــار مشــتریان 

تصمیم گیــری  انســان ها وجــود دارنــد. مــا خیلــی اوقــات وقتــی 

ــود  ــان بهب ــا منظورم ــم، صرف ــتفاده می کنی ــوآوری اس از واژه ی ن

ــان  ــه کارکن ــی ک ــد پیام ــا می دانی ــت. ام ــاع اس ــرفت اوض و پیش

و مدیــران یــک شــرکت بیمــه بــا اصــول و کارکردهــای منســجم 

ســازمانی از ایــن واژه مــی گیرنــد، چیســت؟ خطــر! و ایــن همــان 

ــه دنبــال دارد. ــارزه را ب دلیلــی اســت کــه مب

رونــد بیمه گــری غیــر از ایــن نخواهــد بــود. ماجــرای عبــارت نــوآوری 

هــم بــه همین شــکل اســت. نــوآوری بایــد قســمتی از روند طبیعی 

عملکــرد خالقانــه در ســازمان باشــد، نه رویکــردی ترســناک و دور از 

ذهــن کــه بــرای برتری بخشــی آمــده.

ــاالن  ــان فع ــزرگ می ــکاف ب ــث ش ــروز باع ــه ام ــن آنچ ــر م ــه نظ ب

ــه کار آن شــده  ــوآوری در بیمــه و بازیگــران قدیمــی و کهن حــوزه ی ن

فقــط گرفتــار شــدن در بــازی لغــات و عبــارات اســت. پــس بــه 

ــا لغاتــی ماننــد ظهــور اینشــورتک ها و نوآوری هــای  ــه ب جــای این ک

ــد  ــر یــک موضــوع تأکی ــم، فقــط ب ــده شــکاف ایجــاد کنی بر هم زنن

داشــته باشــیم: لــزوم اســتفاده از فنــاوری در بیمــه بــرای رفــع 

ــروزی.  ــتری ام ــاز مش ــع نی ــه و رف ــب و کار بیم ــکالت کس مش

ــن  ــد بهتری ــا بتوانن ــد ت ــاز دارن ــاوری نی ــه فن ــه ب ــرکت های بیم ش

عملکــرد را به رخ مشــتریان خودشــان بکشــند و تجربه ی مشــتری 

خاصــی بســازند؛ در ســری�ع ترین زمــان ممکــن و کم خطاتریــن 

فرآینــد رســیدگی. هــدف فقــط همیــن اســت و همیــن بایــد باشــد 

ــوش  ــا ه ــن ی ــد بالکچی ــن رون ــتفاده از آخری ــر اس ــد ب ــه تأکی وگرن

ــدارد. ــه همــراه ن مصنوعــی و ... چیــزی جــز تــرس و مقاومــت ب




