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ریسک و مدیریت آن در بیمه
علی اکبر پارسا

واژه  RISKدر زبان انگليسی داراي معانی مختلفی از جمله  :خطر  ،مخاطره  ،احتمال زيان و ضرر  ،احتمال خطر ،
احتمال صدمه  ،بمخاطره انداختن  ،در معرض خطر قراردادن و  .....می باشد و لذا با توجه به تعاريف فوق واژه ريسك
در بيمه  ،اقتصاد و حتی در امور روزمره و  .....براي کاربران آن متفاوت خواهد بود .
جهت بيان ريسك و مديريت آن در بيمه قبل از اينكه وارد معقوله مذکور شويم دو اصطالح مهم کاربردي را در بيمه
بيان نموده و سپس به تفصيل وارد موضوع مورد نظر خواهيم شد .
 -1موضوع بیمه  :همان خطر و يا خطرات و يا اتفاق و حوادث و …… است که در صورت وقوع و يا بروز آنها بيمه
گر متعهد ايفاي تعهد نسبت به بيمه گذار و يا ذينفع می گردد .
بعنوان مثال  :در بيمه نامه آتش سوزي موضوع بيمه شامل خطر آتش سوزي و يا هر يك از خطرات بيمه شده
می گردد .
 -2مورد بیمه  :همان مال يا شيئ و يا بيمه شده است که بمناسبت تحقق موضوع بيمه (خطر) بر روي آنها بيمه گر
متعهد انجام تعهدات خود خواهد گرديد .
لذا با توجه به تعاريف فوق از بعد بيمه اي ريسك همان خطر است که در صورت تحقق  ،بيمه گر متعهد جبران زيان و
يا انجام تعهدات خود با توجه به شرائط و مفاد قرارداد بيمه می گردد .
 تحقق موضوع بيمه (ريسك يا خطر) در بيمه قطعی نيست و بعبارت ديگر احتمال تحقق در آن وجود دارد و اين
احتمالی بودن تحقق موضوع بيمه است که پايه و اساس بيمه را تشكيل می دهد .
 همواره احتمال وقوع يك حادثه بين صفر و يك می باشد  ،بنابراين چنانچه اين احتمال صفر مطلق باشد يعنی
موضوع بيمه تحقق نخواهد يافت و يا چنانچه احتمال يك باشد يعنی احتمالی وجود ندارد و تحقق موضوع بيمه
قطعی است در دو حالت فوق بجهت عدم وجود احتمال در تحقق موضوع بيمه اصوال بيمه موضوعيت پيدا نخواهد
کرد .
ممكن است اين سوال پيش آيد که در بيمه هاي عمر با توجه به اينكه فوت قطعی است چرا فوت موضوع بيمه قرار
خواهد گرفت  ،پاسخ اين است عليرغم اينكه فوت براي هر انسانی قطعی است و وجود خواهد داشت ولی چون زمان آن
مشخص نمی باشد  ،بيمه گران بيمه هاي عمر را انجام می دهند .
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بنظر می رسد با توجه به آنچه فوقا اشاره گرديد مفهوم ريسك در بيمه و پايه و اساس بيمه يعنی احتمالی بودن تحقق و
يا عدم تحقق موضوع بيمه بيان شده باشد .
براي شناخت دقيق تر مفهوم مورد بيمه و ريسك در رشته هاي مختلف بيمه اي به مثال هاي زير اشاره می گردد .
 -1در بيمه هاي آتش سوزي مورد بيمه می تواند کليه اموال و دارائی هاي ثابت و غيرثابت مانند منازل مسكونی و
واحدهاي غيرصنعتی مانند آموزشگاهها  ،واحدهاي خدماتی  ،بيمارستانی  ،دفاتر کار کارگاهها و تعميرگاههاي
کوچك  ،سوپر مارکت ها و  ...و واحدهاي صنعتی مانند پااليشگاهها  ،کارخانجات خودروسازي  ،رنگ سازي ،
کارخانجات مواد داروئی و غذائی و  ..........باشند و موضوع بيمه يا ريسك شامل کليه خطرات و تعهدات مالی
خواهد بود که در بيمه نامه بيمه

می گردند .

 -2در بيمه هاي مهندسی مورد بيمه شامل کليه پروژه هاي ساختمانی از جمله سدها  ،پل ها  ،نيروگاهها ،
پااليشگاهها  ،تونل ها و  .....گرديده و موضوع بيمه يا ريسك شامل کليه خطرات و تعهدات مالی خواهد بود که
در بيمه نامه بيمه

می شوند .

 -3در بيمه هاي اشخاص مورد بيمه يا بيمه شده انسان خواهد بود که بنوعی در معرض حوادث و امراض و بيماريهاي
گوناگون قرار خواهند گرفت از جمله کارکنان سازمانها  ،کارگاهها و کارخانجات و ادارات و  .............و موضوع
ريسك يا خطر نيز شامل کليه حوادث و امراض ذکر شده در بيمه نامه می گردد .
 -4در بيمه هاي اتومبيل مورد بيمه خودرو بيمه شده خواهد بود و ريسك يا خطر حوادث ناشی از حوادث رانندگی را
مشمول می گردد .
 -5در بيمه هاي مسئوليت ريسك مورد نظر عبارتست از تعهداتی است که بر اثر فعاليت بيمه گذار که به نحوي در
اجراء و انجام آن به جهت وجود اشكال و يا ايجاد نقص در توليدات و عملكرد خود و يا عدم ايفاي بعهد در مقابل
اشخاص ثالث ملزم به جبران خسارت و زيان می گردد و بيمه گر و يا شرکت بيمه اين مسئوليت را بيمه نموده و متعهد
به جبران زيان وارده خواهد بود .
 در بيمه همچنين مسئوليت ها و تعهدات و ضمانت نامه ها با توجه به تحوالت اجتماعی – سياسی و اقتصادي نيز
براي کاربر آن تعهدآور بوده که بنوعی بعنوان ريسك بيمه می گردند .
 -6در بيمه هاي حمل و نقل کاال مورد بيمه کاال و يا محموله بيمه شده بوده که در جريان حمل دچار خسارت می
گردند که با توجه به حوادث و خطرات در حين حمل طبق شرائط بيمه نامه جبران خسارت بر اثر تحقق خطرات ذکر
شده بيمه گر متعهد جبران خسارت و يا زيان وارده می شود .
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 -7در حمل و نقل هاي دريائی و هوائی و زمينی مورد بيمه می تواند بدنه هواپيما و يا شناور و يا وسائط نقليه زمينی
تلقی گرديده و چنانچه در مسير حرکت و يا در مدت قرارداد بيمه دچار سانحه گردند بيمه گر نسبت به جبران خسارت و
زيان وارده متعهد می گردد .
پس از شناخت از تعريف ريسك در بيمه  ،مساله مديريت ريسك مطرح خواهد گرديد که از اهميت باالئی در امر بيمه
گري برخوردار می باشد و تا اندازه اي مديريت ريسك حائز اهميت خواهد بود که در صورت عدم توجه به آن اداي
تعهدات بيمه گر نسبت به بيمه گذاران مشكل و حتی غيرممكن بوده و نهايتا شرکت هاي بيمه گر ورشكسته خواهند
گرديد .
 در مديريت ريسك سه اصل توسط بيمه گران و کارشناسان امر بيمه مد نظر قرار خواهد گرفت .
الف – شناسائي ریسک (شناسائي خطر)
ب -تجزیه و تحلیل ریسک
ج -ارزیابي و هدایت ریسک
لذا براي رسيدن به اهداف فوق بيمه گر نياز به اطالعات زير خواهد داشت .
 -1داشتن اطالعات آماري از سوابق بيمه اي مورد بيمه هاي بيمه شده از نظر تعداد  ،ميزان پراکندگی  ،نوع فعاليت ،
ميزان سرمايه  ،خسارت و ساير هزينه هاي مربوطه در يك دوره معين جهت تعيين نرخ حق بيمه بمنظور جبران
خسارات احتمالی و هزينه هاي بيمه گري براي هر رشته از بيمه
 -2انتخاب ريسك
در انتخاب ريسك عوامل مختلفی نيز دخالت خواهند داشت .
 - 2-1سوابق بيمه اي و خسارتی
 -2-2بررسی شخصيت بيمه گذار از نظر سوابق کاري و مديريتی و اجتماعی
 -2-3موقعيت جفرافيائی و مكانی
 -2-4نوع فعاليت
 -2-5پراکندگی و تفكيك پذيري مورد بيمه
 -2-6بررسی امكانات حفاظتی  ،ايمنی  ،اطفائيه و همچنين ساختاري در رابطه با خطر و يا خطرات
 -2-7آموزش کارکنان در زمينه شناخت ريسك و يا خطرات بالقوه
 -2-8ميزان رضايت مندي کارکنان از مجموعه مديريتی
 -2-9بررسی تحوالت اقتصادي و اجتماعی و سياسی جامعه در رابطه با نوع فعاليت و توليدات و خدمات قابل عرضه
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 -2-11تعيين ضريب احتمال وقوع حادثه و يا ميزان خسارت احتمالی و همچنين ريسك پذيري و  ............با توجه به
عوامل مختلف که فوقا اشاره گرديد که معموال تحت عناوين  NML , APL , FML , EML , MPLو
 ..................مورد بررسی کارشناسان بيمه گر قرار می گردند .
 -3تعيين نرخ حق بيمه فنی
 -4تعيين شرائط خاص در مفاد قرارداد بيمه در رابطه با ميزان تعهدات بيمه گر در جبران خسارت و فرانشيز (سهم بيمه
گذار از هر خسارت)
 -5بازديدهاي دوره اي از مورد بيمه و يا بيمه شده و زير نظر داشتن تغيير و تحوالت در سيستم مديريتی و ميزان
رضايت مندي کارکنان از مجموعه و همچنين بررسی امكانات ايمنی و حفاظتی و اطفائيه طی دوره
 -6ارائه توصيه هاي ايمنی مناسب توسط کارشناسان بيمه گر در جهت افزايش ضرايب کارائی و ايمنی و تجهيزات و
آموزش کارکنان و نهايتا بمنظور کاهش نقاط آسيب پذير و کاهش ميزان خسارت احتمالی
 -7پيش بينی امتيازات تشويقی از جمله مشارکت در منافع جهت بيمه گذاران با توجه به ضرائب خسارتی در پايان هر
دوره و تخفيفات در نرخ و حق بيمه در صورت انجام توصيه هاي ايمنی ارائه شده توسط کارشناس بيمه گر و يا باالبردن
ضرائب ايمنی و نصب سيتم هاي خودکار اطالع رسانی و خاموش کننده هاي حريق
 -8بررسی نحوه ارزش گذاري اموال و دارائی هاي مورد بيمه و همچنين بررسی نحوه نگهداري اطالعات مورد نياز و
قابل دسترس بيمه گر در زمان بروز خسارت
 -9اعتقاد و باور بيمه گذار به بيمه که خود نيز از ارکان مهم در همكاري وي با بيمه گر جهت رسيدن به کليه داده
هاي فوق خواهد بود .
 -11خريد پوشش بيمه اتكائی مناسب توسط بيمه گر
در خاتمه اعالم می دارد آنچه که فوقا تحت عنوان ريسك و مديريت ريسك بيان گرديد  ،تعاريف و رئوس مقدماتی
شناخت ريسك جهت پذيرش و يا عدم پذيرش ريسك توسط بيمه گر می باشد که اصوال جنبه کاربردي خواهد داشت و
مديريت هاي مختلف فنی با توجه به رشته خاص بيمه اي از تجربيات و دانسته هاي خود در سه خصيصه بررسی
ريسك که تحت عناوين بندهاي الف  ،ب و ج بيان گرديد  ،بهره مند خواهند گرديد .
و مدرسين نيز ضمن ارائه آموزش هاي تئوري شناسائی ريسك و تجزيه و تحليل آن نيز می بايست از تجربيات
کاربردي خود بصورت علمی و عملی استفاده نمايند .
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