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بررسی آثار کرونا بر صنعت بیمه ایران و جهان
پرویز مرادی
p.moradi90@yahoo.com

فعال صنعت بیمه و اکچوئری

مقدمه
با توجه به شیوع ویروس کرونا ،صنعت بیمه دنیا و ایران ،بی شتر از بیماریها و ویرو سها قبلی تحت
تاثیر قرار گرفته استتت و اثرات والنی مدت آن تا چند ستتال آیندب بر عملکرد و صتتورتهای مالی
شرکتهای بیمه م شهود خواهد بود .در اثر بحران مدیریتی ،هزینه های عملیاتی شرکتها افزایش
می یابد در حالی که حق بیمه های صادرب کاهش می یابد  .همچنین در اثر فاصله گذاری اجتماعی،
حجم استفادب از اتومبیل به رز چشمگیری کاهش یافته است و این فاکتور ضریب خسارت رشته
های بیمه بدنه و شتت ث ثالر را نیز کاهش خواهد داد .همچنین بازدب ستترمایه گذاری و میزان
ستتودآوری شتترکت ها به دلیل تاثیرپذیری از نوستتانات مالی کاهش خواهد یافت .در ادامه آثار
ویروس کرونا بر حوزب های م تلف صنعت بیمه بررسی میشود.

تاثیر کرونا بر متغیرهای کالن اقتصادی
شیوع ویروس کرونا همه ک سب و کارها را با م شکالت عدیدب ای روبه رو کردب ا ست به گونه ای که
بازارهای مالی و دولتها جهت کاهش اثرات م رب این بیماری بر فعالیتهای اقتصتتادی ،اقدامات
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خا صی را اجرا نمودب اند .به عنوان مثال در ب سیاری از ک شورها فعالیت های اجتماعی ،م سافرت و
 ....ممنوع اعالم شدب و بانکهای مرکزی این ک شورها سیا ستهای پولی خا صی را جهت کمک به
و ضعیت ک سب و کارهای کوچک ،صنعت بیمه ،صنایع تولیدی و  ....ات اذ کردب و کمکهایی را در
قالب وام به منظور پرداخت هزینه های جاری به آنها پرداخت کردب اند.
با توجه به ماهیت اقتصتتاد ایران و وابستتته بودن آن به نفت و تحریم های بین المللی ،ب ش های
خدماتی ،اقت صاد مربوط به نقاط شهری و همچنین افراد با درآمد پایین تر بیشترین آ سیب پذیری
را خواهد دا شت .همچنین با توجه به اینکه منبع ویروس کرونا از چین شروع شدب و حجم زیادی
از مبالالت تجاری ایران با ک شور چین می با شد ،در صورت تحریم بین المللی چین به خا ر عدم
ا الع رسانی شفاف و جلوگیری نکردن از شیوع ویروس کرونا ،تاثیر آن بر اقتصاد ایران دو چندان
خواهد بود .با ادامه شرایط حال حاضر انتظار می رود  ،نرخ رشد اقتصادی ایران تحت تاثیر ویروس
کرونا و سایر عوامل از قبیل تحریم ،کاهش فروش نفت ،رکود تورمی و  ...در سال جاری با شیب
بی شتری کاهش یابد .در پژوهش انجام شدب تو سط سندیکای بیمه گران ایران  ،پیش بینی ر شد
اقتصادی ایران و شیوع کرونا به شرح زیر است.

2

خدمات ترجمه مقاله و ویرایش حرفه ای مقاله www.itrans24.com

منبع :گزارش سندیکای بیمه گران ایران

فناوری و تکنولوژی
در حوزب فناوری و تکنولوژی ،ا ستارتاپها ،مح صوالت و فرآیندهای صنعت بیمه ،نقطه ضعفهای
صنعت بیمه با شیوع ویروس کرونا نمایان شد و میتوان این اتفاق را به عنوان هشداری برای صنعت
بیمه در نظر گرفت .از رف دیگر بعد از کنترل ویروس یا یافتن راهکار درمانی برای آن ،فرصتتت
خوبی برای فعاالن صنعت بیمه و شرکتهای بیمه ای ایجاد خواهد شد تا محصوالت بیمه ای خود را
بر ا ساس نیازیهای بازار در شرایط بحرانی و ری سکهای فاجعه آمیز بروز ر سانی کنند؛ عالوب براین
شتترکتهای بیمه ای به این مهم پی خواهند برد که باید پالتفرم تحول دیجیتال و مهارتهای الزم
برای رویارویی با شرایط بحرانی آتی را اجرایی نمایند .در این حوزب می بای ست اجرای برنامه های
دورکاری به عنوان فرایندی جدید و عملیاتی مد نظر قرار گیرد و تاثیر آن بر کارایی کستتب و کار
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بیمه و ارائه خدمات بیمه ای سنجیدب شود تا بتوان این سبک جدید کاری را به عنوان راهکاری
سازگار با شرایط بحرانی و ابزار کاری قابل استفادب ،در سیاستهای کالن صنعت بیمه قرار داد.

تاثیر کرونا بر دارایی ها و تعهدات
برا ساس پژوهش انجام شدب در انجمن حرفه ای اکچوئری ،دو سوم شرکتهای بیمه ای نگران تاثیر
نرخ بازدب پایین بر دارایی ها و تعهدات شان ه ستند و همچنین تعداد شرکتهایی که نگران تاثیر
نرخ بازدب پایین بر بیمه های زندگی ه ستند ،دو برابر شرکتهایی ا ست که نگران تاثیر نرخ بازدب بر
عملکرد کلی شرکت ه ستند .براین ا ساس حدود  %85شرکتها از رویکرد مدیریتی جهت ا ستقرار
استتتراتژی مدیریت دارایی ها و تعهدات استتتفادب می کنند  .بیش از نیمی از شتترکتها استتتراتژی
سرمایه گذاری خود را تغییر دادب اند یا در صورت ادامه شرایط فعلی ،در حال برنامه ریزی برای
تغییر ا ستراتژی سرمایه گذاری خود در چند سال آیندب ه ستند .در بین این شرکتها ،تغییرات
مربوط به دارایی های با بازدب باالتر و ت صتتیث منابع مالی بیشتتترین تغییر را خواهند داشتتت.
ویروس کرونا بر میزان ذخیرب فنی خ سارتهای معوق نیز تاثیر خواهد دا شت و به تبع آن نمود آن
در صورتهای مالی شرکتهای بیمه نمایان خواهد شد.
بق اعالم شرکت مونیخ ری بی شترین تاثیر کرونا بر پرتفوی و صورتهای مالی این شرکت به خا ر
لغو و تعویق اتفاقها و گردهمایی های مهم در ستتال  2020خواهد بود و این شتترکت به ستتود پیش
بینی شدب در سال  2020د ست پیدا نمیکند اما توانگری آن در حالت بهینه ( 170تا  220در صد)
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باقی خواهد ماند1 .پیش بینی فروش و درامد حق بیمه کل صتتنعت بیمه تا ستتال  1400براستتاس
وضعیت حال حاضر به شرح زیر است.

منبع :گزارش سندیکای بیمه گران ایران

تاثیر کرونا بر بیمه های درمان و زندگی
در بیمه های درمان و زندگی ،تاثیر ویروس کرونا باعر شدب ا ست که به ور چ شمگیری میانگین
حق بیمه صادرب کاهش و خ سارت افزاش یابد و پیش بینی می شود در سال آیندب میالدی ،حق
بیمه این ر شته ها از  4تا  40در صد افزایش پیدا کند .شرکتهای بیمه ای باید خود را برای مواجه با
تاثیر افزایش ضریب خسارت بر سودآوری و جریان نقدینگی کاهش درآمد ناشی از سرمایه گذاری
های سنتی آمادب سازند .شیوع ویروس کرونا و آثار آن بر نرخ سود ،شرکتهای بیمه گر را ملزم

https://www.munichre.com/en/company/media-relations/media-information-and-1
corporate-news/corporate-news/2020/2020-03-19-corona.html
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نمودب که در خصتتوذ ذخایر و تعهدات بیمه های زندگی تجدید نظر کنند .ویروس کرونا منجر به
بیکاری و اعمال فشار اقتصادی بر بیمه گذاران بیمه های زندگی شدب و بازپرداخت اقساط وام بیمه
های زندگی را با مشتتکل مواجه کردب استتت ،به گونه ای که تعدادی از شتترکتها بیمه داخلی ،بابت
تاخیر در پرداخت اقساط وام بیمه های عمر در زمان ویروس کرونا ،جریمه ای لحاظ نمکنند.
تقاضتتا برای بیمه های زندگی انفرادی تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته استتت .در تحقیق اخیر
موسسه  ،LIMRA2حدود یک سوم شرکت بیمه های زندگی با کاهش تقاضای صدور بیمه نامه مواجه
شدب اند و  24در صد از آنها نیز با افزایش درخوا ست ارائه خدمات به صورت آنالین ،این شورتک یا
در قالب نرم افزارهای موبایلی مواجه شدب اند3.فرایند ارزیابی ری سک ،صدور و انجام آزمای شات
در بیمه های زندگی دچار اخالل شتتدب استتت زیرا با توجه به شتترایط محیطی موجود امکان انجام
معاینات پزشکی و آزمایشات مربوط به ارزیابی وضعیت سالمتی بیمه شدب مقدور نیست یا حداقل
با محدودیت مواجه ا ست و در نتیجه تعداد از شرکتها به نتایج آزمای شهای دو سال گذ شته بیمه
شدب ها اکتفا می کنند.
تعدادی از شرکتها تغییراتی در راحی و تو سعه مح صوالت خود اعمال نمودب اند ،به عنوان مثال
شرکتهای بیمه گر مهلت پرداخت حق بیمه را افزایش دادب اند4و بیش از نیمی از شرکتهای بیمه،
به افرادی که اخیرا به ک شورهای پرری سک از نظر شیوع ویروس کرونا سفر کردب اند ،بیمه های
زندگی و درمان را ارائه نمیکنند ،همچنین حدود نیمی از شتترکتهای بیمه محدودیتهایی را جهت
ارائه بیمه های درمان و زندگی به گروههای ستتنی آستتیب پذیر اعمال کردب اند .این محدودیتها
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Insurance Marketing and Research Association
Terry, Karen. (2020, March). “The Impact of COVID-19 on Individual Life Sales and Applications.” LIMRA
4
Zinkie, Erica Cordova. (2020, March 25). “COVID-19 RRRRRR: RRRRRR RRRRR RRRRRRRRR RRRRRRRRR RRRRRRR
3

Grace Periods.” OneDigital. https://www.onedigital.com/blog/covid-19-relief-states-begin-extending-insurancepremiumgrace-periods/.
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عبارتند از محدود کردن ستتن در زمان صتتدور بیمه نامه ،تعدیل نرخ ها و عدم پذیرش بیمه نامه؛
اگرچه در حال حا ضر ت صمیم گیری در خ صوذ تاثیر ویروس کرونا بر خ سارتهای فوتی با قطعیت
امکان پذیر نیستتت ،اما براستتاس پژوهشتتی که انجمن بیمه گران زندگی ) (ACLI5و انجمن اکچوئری
انجام دادب اند حدود نیمی از شتترکتهای بیمه فرضتتیات مربوط به مدل بندی نرخ مرم و میر بیمه
شتتدب ها را تغییر خواهند داد و تاثیر شتتیوع ویروس کرونا را در آن اعمال خواهند کرد6که این امر
منجر به افزایش حق بیمه ،پو ششهای بیمه ای خواهد شد .با توجه به تاثیرات شیوع ویروس کرونا
بر اقت صاد ،نرخ بیکاری و عدم د ستر سی به تجهیزات پز شکی و درمانی ،می بای ست مرم و میر
ناشی از سایر بیماریها که ارتبا ی به کرونا ندارند ،ارزیابی و بررسی شود.
در سال جاری تعهدات ،خ سارت و پو ش شهای بیمه درمان تحت تاثیر ویروس کرونا قرار خواهد
گرفت و شیوع ویروس تاثیر زیادی بر سی ستم های درمانی و بهدا شتی خواهد دا شت زیرا حجم
زیاد آزمایشتها و درمان کرونا ،هزینه گزافی را به مردم ،ستتیستتتم های درمانی و شتترکتهای بیمه
تحمیل خواهد کرد .الزم به ذکر ا ست با توجه به سیا ستهای ات اذ شدب در خ صوذ رعایت موارد
ایمنی ،عدم انجام اعمال جراحی و فا صله گذاری اجتماعی تعداد مراجعات به مطبها و پز شکان به
ور چشمگیری کاهش پیدا کردب است و با آغاز دوبارب فعالیتهای روزانه مردم ،تغییرات محسوسی
در ارائه خدمات سی ستمهای درمانی و بهدا شتی ایجاد خواهد شد و تقا ضای مردم جهت ارائه
خدمات و پوششهای جدید بیمه ای وابسته به ویروس کرونا افزایش خواهد یافت .درنهایت این امر
باعر می شود که شرکتهای بیمه انواع پو ش شهای درمانی جدیدی ارائه نمایند و آنهای را ت شویق
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میکند که محصتتوالت ستتنتی خود را بروز و براستتاس نیاز بیمه گذران ،پوشتتش های درمانی ارائه
نمایند.
حق بیمه پوشتتشتتهای درمانی در ستتالهای آتی به تحلیل اکچوئری ،پیش بینی خستتارتهای آتی و
میزان عدم قطعیت پیش بینی ها وابسته است و اگر در سال جاری ویروس کرونا خسارتهای بزرگی
به شرکتهای بیمه وارد کند ،ن شان میدهد که حا شیه در نظر گرفته شدب برای خ سارتهای غیر
منتظرب بسیار کم بودب است .حق بیمه سالهای آتی پوششهای درمانی به دلیل عدم قطعیت شیوع
مجدد ویروس کرونا یا سایر بیماریهای مشابه ،افزایشی خواهد بود .با توجه به تاثیر کرونا بر اقتصاد
و بیکاری ،در سال آتی تقاضا برای بیمه های درمان انفرادی بیشتر از گروهی خواهد بود و همچنین
شرکتهای بیمه میزان فران شیر و نوع پو ش شهای درمانی خود را تغییر خواهند داد .در بحر فروش
بیمه های درمانی ،به دلیل کاهش چشتتمگیر مستتافرت ،تقاضتتای بیمه نامه های درمان مستتافرتی
کاهش چشمگیری داشته است.

تاثیر ویروس کرونا بر بیمه های اموال
بیشترین تاثیر منفی ویروس کرونا در شرکت های بیمه مستقیم ،در بیمه های زندگی ،درمان و به
ور کلی بیمه های اش اذ است ،اما بیمه های اموال نیز از تاثیر این ویروس در امان ن واهند بود.
به عنوان مثال در گزارشی که شرکت مونیخ ری ارائه کردب است ،عدم برگزاری کنفرانسها ،المپیک،
همایشها و اجتماعات از قبل برنامه ریزی شدب ،تاثیر زیادی بر صورتهای مالی شرکتهای بیمه خواهد
داشت و در واقع پوشش بیمه ای که ریسک عدم برگزاری این برنامه ها را پوشش می دهد ،بار مالی
زیادی بر شرکتهای بیمه ای مستقیم و اتکایی تحمیل خواهد کرد.
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در بیمه های خودرو با توجه به اینکه بیمه بدنه اختیاری است و قدرت خرید مردم به دلیل بیکاری،
تورم و آثار منفی اقتصادی ویروس کرونا کاهش یافته ،میزان تقاضا برای این پوشش بیمه ای کاهش
داشته است و میزان تقلب و تصادفهای ساختگی جهت دریافت خسارت از شرکتهای بیمه به دلیل
بیکاری افزاش می یابد .با توجه به کاهش مسافرت ها ،برنامه های دورکاری و استفادب کمتر از
ماشین ،تعداد خسارتهای در کل دنیا و درایران ،به خصوذ در تعطیالت نوروز ،کاهش چشمگیری
داشته به گونه ای که بعضی از شرکتهای بیمه ای برنامه های خاصی را جهت کاهش حق بیمه این
پوششهای بیمه ای در نظر گرفته اند .استفادب از روش نرخ گذاری تلماتیک در بیمه های خودرو
(تعیین حق بیمه براساس مسافت پیماشی) راهکاری عادالنه در برخورد با ویروس کرونا است و به
این ترتیب حق بیمه دقیقتری بر اساس مسافت ی شدب و در معرض ریسک بودن خودرو لحاظ می
شود.
در بیمه های آتش سوزی کژگزینی7ناشی از ارزیابی ریسک نادرست به دلیل ترس از ابتال به ویروس
کرونا ،افزایش یافته است؛ عالوب بر آن خسارت ها به دلیل کاهش مدیریت ایمنی و انگیزب تقلب به
دلیل رکود اقتصادی رشد خواهد داشت .تاثیر ویروس کرونا در رشته های باربری ،هواپیما و کشتی
به دلیل کاهش حجم مبادالت تجاری ،کاهش مسافرتهای داخلی و بین المللی و همچنین کاهش
عرضه و تقاضا کاال در دنیا ،موجب کاهش تقاضای پوشش های بیمه در این رشته ها می شود و به
تبع آن رکود اقتصادی حاکم منجر به افزایش انگیزب تقلب و خسارتهای غیر واقعی خواهد شد .در
ایران نیز با توجه به حجم مبادالت تجاری با چین که به عنوان منشا کرونا از آن یاد میشود ،میزان
تقاضا برای بیمه های باربری ،هواپیما و کشتی کاهش چشمگیری داشته است.

7
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ریسک سایبری
با توجه به عدم حضور فیزیکی کارمندان در شرکتهای بیمه به دلیل برنامه های دورکای و اتصال به
شبکه های داخلی شرکتهای بیمه از خارج از سازمان ،امکان حمالت اینترنتی و سرقت ا العات
شرکتهای بیمه ،توسط مجرمان اینترنتی افزایش یافته است .این حمالت میتواند منجر به کاهش
سرعت سرورهای شرکت های بیمه یا قطع ارتباط شبکه در زمانهای حساس شود ،به همین دلیل
شرکت های بیمه می بایست اقدامات حفا تی بیشتری در مقابل این حمالت ات اذ کنند .در
شرکتهای بیمه دسترسی به شبکه داخلی شرکت از ریق VPN8صورت می گیرد و استفادب از این
ابزار ریسک دسترسی های غیر مجاز یا سرقت دادب های بیمه گذاران را افزایش خواهد داد .امروزب
در شرکتهای بیمه حفظ محرمانگی ا العات بیمه گذارن از اهمیت ویژب ای برخوردار است و با توجه
به موارد مذکور با شیوع ویروس کرونا ریسک نفوذ هکرها به بسترهای کامپیوتری شرکتهای بیمه و
انتشار دادب های بیمه گذاران در بستر اینترنت دو چندان شدب است.

پوشش بیمه ای بیماریهای همه گیر (پندمیک)
در حال حاضتر تقریبا در همه شترکتها بیماریهای همه گیر جزو استتثنائات هستتند زیرا تعدادی
زیادی از افراد جامعه را در بازب زمانی پیو سته ای درگیر می کند و ری سک زیادی را به شرکتهای
بیمه ای تحمیل می کند و در این خصوذ قانون اعداد بزرم رعایت نمیشود .به ور کلی در صنعت
بیمه با تجمیع ریسکهای مشابه و تصادفی از قبیل فوت ،تصادف ،آتش سوزی و ...هزینه های مورد
انتظار از ریق تعیین حق بیمه در بین تعداد زیادی از بیمه گذاران تق سیم می شود و در بع ضی
مواقع از پو شش بیمه اتکایی نیز با هدف توزیع ری سک ا ستفادب می شود .در مواقعی که یک اتفاق،

8
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همانند ویروس کرونا دارای سطح همه گیری باالی باشد و تعداد زیادی از بیمه گذاران را در مقایس
جهانی تحت تاثیر قراردهد ،الگوی تق سیم هزینه های در بین بیمه گذاران کاربردی ن واهد دا شت
و به تبع آن استفادب از قانون اعداد بزرم کارایی ن واهد داشت .به عبارتی دیگر برای ریسک های
همه گیر ،مدلهای رایج اکچوئری و بیمه ای نمیتوانند جهت پو شش ری سک نقش مفیدی ایفا کنند
زیرا هزی نه های مورد انت ظار بستت یار ز یاد خواهد بود و فراوانی و حداکثر این هزی نه های نیز به
درستی قابل پیش بینی نیست .در ادامه خالصه ای از این دالیل تشریح میشود.
تعیین هزینه های مورد انتظار امکان پذیر نیستتت و تکنیک های مدل ستتازی بیمه ای برای براورد
فراوانی و شدت خسارت ها ،عدم ا مینان زیادی خواهد داشت.
براورد هزینه ها برای پوشتتش ریستتک بیماریهای همه گیر ،میتواند حق بیمه ستتاالنه را که برای
پو شش سایر ری سکها بیمه ای در نظر گرفته شدب ،به ور چ شمگیری افزایش دهد ،در نتیجه
کارایی پوشش ریسکهای اولیه از بین خواهد رفت.
در نظر گرفتن حق بیمه بستتیار باال برای پوشتتش این ریستتکها از لحاظ تجاری برای بیمه گران
عملیاتی نی ست زیرا الزم ا ست که سرمایه گذاری و دارایی های زیاد را جهت پو شش در معرض
خطرها در نظر بگیرد.
خ سارت بیماریها های همه گیر از قبیل ویروس کرونا با کاهش ارزش دارایی ها واب سته ا ست و در
نتیجه شوک اقت صادی واردب همراب با وقوع یک بیماری همه گیر ،منجر به کاهش ب سیار زیاد ارزش
دارایی های در نظر گرفته شدب برای پرداخت خسارتها است.
توزیع جغرافیایی ریستتک در اثر همه گیری جهانی بیماری امکان پذیر نیستتت؛ به عنوان مثال در
ویروس کرونا همه ک شورهای دنیا به نوعی درگیر ویروس شدب اند ،در نتیجه ر شد اقت صادی همه
کشورها به ور چشمگیری کاهش یافته است.
11
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برای پو شش ری سک بیماریهای همه گیر ،رح بیمه اتکایی ری سک شیوع بیماریهای همه گیر9می
تواند مفید باشتتد اما به دالیلی اجرای آن زمانبر و ستت ت خواهد بود .این دالیل عبارتند از :عدم
قطعیت فراوانی و شدت خ سارت در وقوق بیماریهای همه گیر آیندب ،محدودیتهای صنعت بیمه،
کاهش ر شد اقت صادی و بیکاری جامعه ،عدم توانایی صنعت بیمه در نگهداری همه منابع مالی به
عنوان ذخیرب ،ری سک کاهش ارزش دارایی های صنعت بیمه به دلیل واب ستگی به بیماریهای همه
گیر و ریسک بازار.
ویروس کرونا تاثیرات ب سیاری بر اقت صاد بیمه گذ شته ا ست و به تبع آن داراییهای شرکتها بیمه
تحت تاثیر قرار گرفته است به گونه ای که کاهش سود بلند مدت به حدی رسیدب که از زمان جنگ
جهانی دوم بی سابقه بودب ا ست .ارزش داراییها و نرخ بهرب دو مولفه مهم در اندازب گیری توانگری
مالی شتترکتهای بیمه هستتتند و آثار تغییر این مولفه ها در کفایت ستترمایه و جریان نقدینگی می
بایست مد نظر قرار گیرد .در پژوهش انجام شدب توسط انجمن اکچوئری مش ث شد که حدود دو
سوم شرکتها برای ارزیابی مجدد جریان نقدینگی خود براساس شرایط بازار ،برنامه ریزی میکنند و
حدود  70در صد شرکتها از شرایط حاکم بربازار در فر ضیات شان ا ستفادب می کنند و تقربیا همه
شرکتها نگران تاثیر کاهش نرخ بهرب بر جریان نقدینگی هستند.

خالصه اقدامات و پوششهای شرکتهای بیمه دنیا در مقابل ویروس کرونا
شرکت  Avivaدر انگلیس فوت ناشی از کرونا را پوشش می دهد ولی بیماری کرونا را پوشش نمیدهد.
اگر عوارض جانبی کرونا باعر بیماریهای کلیوی ،قلب ،کبد یا ریه شود خسارت پرداخت می شود.
10شرکت  Prudentialدر آمریکا ،فوت و ازکارافتادگی ناشی از این بیماری را در بیمه های زندگی
9

Pandemic Risk Reinsurance Program
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https://www.aviva.co.uk/help-and-support/coronavirus/life-critical-illness-and-income-protectioncustomers/
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پوشش می دهد و مهلت پرداخت اقساط را به  90روز افزایش دادب و خسارتهای این بازب نیز تحت
پوشش هست .برای بیمه های زندگی ریسک حادثه و امراض را پوشش نمیدهد11 .در شرکت
آمریکایی  Metlifeفوت ،غرامت بیمارستانی و از کارافتادگی ناشی از کرونا در بیمه های زندگی
پوشش دادب میشود ولی امراض خاذ این ریسک را پوشش نمی دهد 12.شرکت
 northwesternmutualدر امریکا  60روز به مهلت پرداخت اضافه کردب است و از کارافتادگی ناشی
 13در شرکت امریکایی  ،Principalفوت و ازکارافتادگی ناشی از
از بیماری کرونا را پوشش می دهد.
کرونا پوشش دادب میشود و پوشش بیماریهای مزمن ناشی از کرونا را نیز پوشش میدهد زیرا بیماری
های اپیدمی مستثنی نشدب است14 .شرکت  Allianzآلمان ،براساس هر کشور رویکرد متفاوتی با این
ریسک دارد و فوت و ازکارافتادگی ناشی از آن را مستثنی نکردب است(استرالیا)15. .این شرکت
برای بیمه نامه های زندگی دارای پوشش هزینه های بیمارستانی ،هزینه درمان کرونا را براساس
شرایط بیمه نامه پرداخت می کند و دورب انتظار برای پوشش هزینه های بیمارستانی را حذف کردب
است .در صورت فوت در اثر کرونا  4500دالر عالوب بر سرمایه فوت پرداخت می کند(مالزی) .شرکت
 AXAفرانسه بودجه جداگانه ای برای درمان این ویروس و تحقیات علمی کرونا در نظر گرفته است
و فوت و ازکارافتادگی ناشی از کرونا را پوشش میدهد.
شرکت  Prudentialدر آمریکا ،برای بیمه درمان و پوشش کرونا شرایط خاصی در نظر گرفته شدب
است و در بعضی از بیمه نامه ها هزینه تست و درمان آن تحت پوشش است و فرانشیز اعمال نمی
شود .غرامت بیمارستانی ناشی از بیماری کرونا را بدون دریافت حق بیمه اضافه در بیمه درمان
پوشش می دهد ولی ریسک حادثه و امراض کرونا(به عنوان امراض خاذ) را در بیمه درمان پوشش
11

https://www.prudential.com/links/about/covid
https://www.metlife.com/covid-19-update-ceo-faq/
13
https://www.northwesternmutual.com/coronavirus-response/#coronavirus-faqs
14
https://www.principal.com/insurance-coverage-and-covid-19
15
https://www.einsure.com.au/wb/public/openCurrentPolicyDocument/POL268LIF/$File/POL268LIF.pdf
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نمیدهد  .همچنین ب شی از محدودیتها از قبیل زمان اعالم خسارت را برای افرادی که در قرنطینه
هستند یا به صورت داو لبانه در خانه می مانند لحاظ نمیکند و مشاورب آنالین خدمات درمانی ارائه
میکند16.شرکت  godigitدر هندوستان ،مراحل خرید تا اعالم خسارت را برای بیمه نامه های درمان
با پوشش کرونا ،به صورت آنالین انجام میدهد و رحهای م تلف با سی روز دورب انتظار ارائه کردب
است و برای پرداخت خسارت ،فاکتورها ،خالصه پروندب پزشکی ،جواب آزمایش کرونا و سایر مدارک
پزشکی را دریافت می کند.

17

نتیجه گیری و پیشنهادات
شیوع ویروس کرونا اقت صاد ک شورهای دنیا و ایران را با توجه به روابط تجاری با ک شور چین ،تحت
تاثیر قرار دادب است و در ب ش صنعت بیمه این اثرات تا چندین سال بر عملکرد و صورتهای مالی
شرکتهای بیمه م شهود خواهد بود .بازدب سرمایه گذاری و میزان سودآوری شرکت ها به دلیل
تاثیرپذیری از نوسانات مالی کاهش داشته و به دلیل شرایط بحرانی موجود هزینه عملیاتی صنعت
بیمه افزایش خواهد یافت .تعدادی از رشته های بیمه ای با کاهش تقاضا مواجه شدب اند و این روند
در ادامه با توجه به ف ضا ک سب و کار صنعت بیمه و شرایط اقت صادی ایران ادامه دار خواهد بود.
شیوع ویروس کرونا خ سارت ر شته های مربوط به خودرو را به صورت معناداری کاهش دادب ا ست
اما از رف دیگر شرایط اقت صادی حاکم و افزایش نرخ بیکاری انگیزب دریافت خ سارت های جعلی
را در این حوزب و سایر ر شته ها افزایش دادب ا ست .ری سک سایبری به دلیل شیوع ویروس کرونا
افزایش یافته است و شرکتهای بیمه را با تهدیداتی مواجه کردب است.

16

https://www.prudential.com/links/about/covid
https://www.godigit.com/health-insurance
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با توجه به تجربه برنامه های دورکاری ،م ش ث شد که امکان ادامه ک سب و کار در قالب دورکاری
برای فعاالن صنعت بیمه فراهم ا ست .این مو ضوع شرکتهای بیمه و شبکه فروش را بر آن دا شته
است که بستر عرضه خدمات آنالین را به بیمه گذران ارائه دهند و با توجه به شرایط موجود ایجاد
بستر فروش و ارائه خدمات آنالین بیمه ای و استفادب از ظرفیتهای تکنولوژی و استارتاپها در زمان
ویروس کرونا در میزان فروش تاثیر ب سزایی خواهد دا شت و راهکاری عملی و سازندب در شرایط
بحرانی کرونا برای کسب و کار صنعت بیمه است .استفادب از روشهای نرخ گذاری عادالنه براساس
در معرض بودن ری سک ،ارائه پو ش شهای بیمه ای متنا سب با نیازهای بازار برای مقابله با ویروس
کرونا در قالب رحهای بیمه درمان ،حوادث و زندگی تا حدی در کاهش آثار ویروس کرونا بر جامعه
و بیمه گذاران موثر خواهد بود.
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https://www.aviva.co.uk/help-and-support/coronavirus/life-critical-illness-and-incomeprotection-customers/
https://www.prudential.com/links/about/covid
https://www.metlife.com/covid-19-update-ceo-faq/
https://www.northwesternmutual.com/coronavirus-response/#coronavirus-faqs1
https://www.principal.com/insurance-coverage-and-covid-19
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https://www.einsure.com.au/wb/public/openCurrentPolicyDocument/POL268LIF/$File/POL2
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