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 تعالی بسمه                                                         

  

 بررسی آثار کرونا بر صنعت بیمه ایران و جهانمقاله: عنوان 

 پرویز مرادی نویسنده:

 

 مقدمه

شیوع ویروس کرونا سها قبلی تحت تاثیر قرار ، با توجه به  شتر از بیماریها و ویرو صنعت بیمه دنیا و ایران، بی

ست و اثرات طو سال آینده برگرفته ا صورتهای مال النی مدت آن تا چند  شهود عملکرد و  شرکتهای بیمه م ی 

شرکتها افزایش  حق بیمه های   می یابد در حالی که خواهد بود. در اثر بحران مدیریتی، هزینه های عملیاتی 

صادره کاهش می یابد . همچنین در اثر فاصله گذاری اجتماعی، حجم استفاده از اتومبیل به طرز چشمگیری 

 کاهش یافته است و این فاکتور ضریب خسارت رشته های بیمه بدنه و شخص ثالث را نیز کاهش خواهد داد.

کاهش تاثیرپذیری از نوسررانات مالی  سرررمایه گذاری و میزان سررودآوری شرررکت ها به دلیل بازده همچنین

 در ادامه آثار ویروس کرونا بر حوزه های مختلف صنعت بیمه بررسی میشود. خواهد یافت.

 تاثیر کرونا بر متغیرهای کالن اقتصادی

ست به گونه ای که بازارهای  شکالت عدیده ای روبه رو کرده ا سب و کارها را با م شیوع ویروس کرونا همه ک

اقدامات خاصی را اجرا نموده اند.  ،دولتها جهت کاهش اثرات مخرب این بیماری بر فعالیتهای اقتصادیمالی و 

بانکهای ن مثال در بسرریاری از کشررورها فعالیت های اجتماعی، مسررافرت و .... ممنوع اعالو شررده و عنوابه 
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وچک، صنعت بیمه، مرکزی این کشورها سیاستهای پولی خاصی را جهت کمک به وضعیت کسب و کارهای ک

صرررنایو تولیدی و .... اتخار کرده و کمکهایی را در قالب واو  به من ور پرداخت هزینه های جاری به آنها 

  پرداخت کرده اند.

با توجه به ماهیت اقتصررراد ایران و وابسرررته بودن آن به نفت و تحریم های بین المللی، بخش های خدماتی، 

شهری و  صاد مربوط به نقاط  شتریاقت شت.  نهمچنین افراد با درآمد پایین تر بی سیب پذیری را خواهد دا آ

همچنین با توجه به اینکه منبو ویروس کرونا از چین شررروع شررده و حجم زیادی از مبالالت تجاری ایران با 

کشررور چین می باشررد، در صررورت تحریم بین المللی چین به خاطر عدو اطالع رسررانی شررفای و جلوگیری 

با ادامه شرایط حال حاضر انت ار یوع ویروس کرونا، تاثیر آن بر اقتصاد ایران دو چندان خواهد بود. نکردن از ش

می رود ، نرخ رشد اقتصادی ایران تحت تاثیر ویروس کرونا و سایر عوامل از قبیل تحریم، کاهش فروش نفت، 

شتری کاهش یابد.  شیب بی سال جاری با  سندیکای بیمه در پژوهش انجارکود تورمی و ... در  سط  شده تو و 

 گران ایران ، پیش بینی رشد اقتصادی ایران و شیوع کرونا به شرح زیر است. 

  

 گزارش سندیکای بیمه گران ایران منبو:
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 فناوری و تکنولوژی 

ستارتاپها، محصوالت و فرآیندهای صنعت بیمه، نقطه ضعفهای صنعت بیمه با  در حوزه فناوری و تکنولوژی، ا

صنعت بیمه در ن ر گرفت. از شیوع ویرو شداری برای  شد و میتوان این اتفاق را به عنوان ه س کرونا نمایان 

طری دیگر بعد از کنترل ویروس یا یافتن راهکار درمانی برای آن، فرصررت خوبی برای فعاالن صررنعت بیمه و 

ازار در شرایط بحرانی و شرکتهای بیمه ای ایجاد خواهد شد تا محصوالت بیمه ای خود را بر اساس نیازیهای ب

شرکتهای بیمه ای به این مهم پی خواهند برد که باید  سانی کنند؛ عالوه براین  سکهای فاجعه آمیز بروز ر ری

پالتفرو تحول دیجیتال و مهارتهای الزو برای رویارویی با شررررایط بحرانی آتی را اجرایی نمایند. در این حوزه 

ه عنوان فرایندی جدید و عملیاتی مد ن ر قرار گیرد و تاثیر آن بر می بایسرررت اجرای برنامه های دورکاری ب

سبک جدید کاری را به عنوان  شود تا بتوان این  سنجیده  سب و کار بیمه و ارائه خدمات بیمه ای  کارایی ک

 راهکاری سازگار با شرایط بحرانی و ابزار کاری قابل استفاده، در سیاستهای کالن صنعت بیمه قرار داد.

 کرونا بر دارایی ها و تعهدات  تاثیر

شرکتهای بیمه ای نگران تاثیر نرخ بازده  سوو  شده در انجمن حرفه ای اکچوئری، دو  ساس پژوهش انجاو  برا

شرکتهایی که نگران تاثیر نرخ بازده پایین بر بیمه  شان  هستند و همچنین تعداد  پایین بر دارایی ها و تعهدات

ایی است که نگران تاثیر نرخ بازده بر عملکرد کلی شرکت هستند. براین های زندگی هستند، دو برابر شرکته

ساس حدود  ستفاده  %85ا ستراتژی مدیریت دارایی ها و تعهدات ا ستقرار ا شرکتها از رویکرد مدیریتی جهت ا

ط می کنند . بیش از نیمی از شرکتها استراتژی سرمایه گذاری خود را تغییر داده اند یا در صورت ادامه شرای

ستراتژی سرمایه گذاری خود در چند سال آینده هستند. در بین این  فعلی، در حال برنامه ریزی برای تغییر ا

 تغییر را خواهند داشت. ینتغییرات مربوط به دارایی های با بازده باالتر و تخصیص منابو مالی بیشتر ،شرکتها

نمود آن در صورتهای  خواهد داشت و به تبو آنتاثیر ویروس کرونا بر میزان رخیره فنی خسارتهای معوق نیز 

  نمایان خواهد شد.بیمه  مالی شرکتهای
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شرررکت به خاطر لغو و  نیا یمال یو صررورتها یکرونا بر پرتفو ریتاث نیشررتریب مونیخ ریطبق اعالو شرررکت 

در سال شده  ینیب شیشرکت به سود پ نیخواهد بود و ا 2020مهم در سال  یها ییاتفاقها و گردهما قیتعو

پیش بینی  1خواهد ماند.  یدرصد( باق 220تا  170) نهیآن در حالت به یاما توانگر کندینم دایدست پ 2020

 براساس وضعیت حال حاضر به شرح زیر است. 1400فروش و درامد حق بیمه کل صنعت بیمه تا سال 

 

 گزارش سندیکای بیمه گران ایران منبو:

 زندگی درمان و تاثیر کرونا بر بیمه های

ست که به طور  شده ا شمگیری در بیمه های درمان و زندگی، تاثیر ویروس کرونا باعث  میانگین حق بیمه چ

 4، حق بیمه این رشته ها از ش یابد و پیش بینی می شود در سال آینده میالدیکاهش و خسارت افزا هصادر

شرکتهای بیمه ای باید خود را برای مو 40تا  صد افزایش پیدا کند.  سارت بر در ضریب خ اجه با تاثیر افزایش 

                                                      
1-and-information-relations/media-https://www.munichre.com/en/company/media 

corona.html-19-03-2020/2020news/-news/corporate-corporate 

 

https://www.munichre.com/en/company/media-relations/media-information-and-corporate-news/corporate-news/2020/2020-03-19-corona.html
https://www.munichre.com/en/company/media-relations/media-information-and-corporate-news/corporate-news/2020/2020-03-19-corona.html
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سازند. سنتی آماده  سرمایه گذاری های  شی از  شیوع ویروس  سودآوری و جریان نقدینگی کاهش درآمد نا

بیمه های  در خصرروذ رخایر و تعهدات ، شرررکتهای بیمه گر را ملزو نموده کهنرخ سررود آثار آن بر کرونا و

اعمال فشرررار اقتصرررادی بر بیمه گذاران بیمه های زندگی تجدید ن ر کنند. ویروس کرونا منجر به بیکاری و 

ساط واو بیمه های  شده و بازپرداخت اق ست، به گونه ای که تعدادی زندگی  زندگی را با مشکل مواجه کرده ا

های عمر در زمان ویروس کرونا، جریمه ای  از شرررکتها بیمه داخلی، بابت تاخیر در پرداخت اقسرراط واو بیمه

 لحاظ نمکنند.

بیمه های زندگی انفرادی تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته اسررت. در تحقیق اخیر موسررسرره  تقاضررا برای

2LIMRA شده اند و صدور بیمه نامه مواجه  ضای  شرکت بیمه های زندگی با کاهش تقا سوو   24، حدود یک 

ایش درخواسررت ارائه خدمات به صررورت آنالین، اینشررورتک یا در قالب نرو افزارهای درصررد از آنها نیز با افز

ل فرایند ارزیابی ریسررک، صرردور و انجاو آزمایشررات در بیمه های زندگی دچار اخال 3موبایلی مواجه شررده اند.

محیطی موجود امکان انجاو معاینات پزشکی و آزمایشات مربوط به ارزیابی  شده است زیرا با توجه به شرایط

شده مقدور نیست یوض شرکتها ا حداقل با محدودیت مواجهعیت سالمتی بیمه  ست و در نتیجه تعداد از  به  ا

 نتایج آزمایشهای دو سال گذشته بیمه شده ها اکتفا می کنند.

شرکتها تغییراتی در  س راحیطتعدادی از  شرکتهای  عهو تو صوالت خود اعمال نموده اند، به عنوان مثال  مح

بیش از نیمی از شررررکتهای بیمه، به افرادی که اخیرا و  4بیمه گر مهلت پرداخت حق بیمه را افزایش داده اند

سفر کرده اند، بیمه های زندگی و درمان را ارائه نمیکنند،  شیوع ویروس کرونا  سک از ن ر  شورهای پرری به ک

حدود نیمی از شررررکتهای بیمه محدودیتهایی را جهت ارائه بیمه های درمان و زندگی به گروههای همچنین 

این محدودیتها عبارتند از محدود کردن سررن در زمان صرردور بیمه نامه،  سررنی آسرریب پذیر اعمال کرده اند.

                                                      
2 Insurance Marketing and Research Association 
3  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 

Grace Periods.” OneDigital. https://www.onedigital.com/blog/covid-19-relief-states-begin-extending-insurance-

premiumgrace-periods/. 
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ویروس کرونا بر  تصمیم گیری در خصوذ تاثیرتعدیل نرخ ها و عدو پذیرش بیمه نامه؛ اگرچه در حال حاضر 

شی که انجمن بیمه گران زندگی  ساس پژوه ست، اما برا سارتهای فوتی با قطعیت امکان پذیر نی و  )ACLI(5خ

ضیات مربوط به مدل بندی نرخ مرگ و میر د انجمن اکچوئری انجاو داده ان شرکتهای بیمه فر حدود نیمی از 

که این امر منجر  6دونا را در آن اعمال خواهند کربیمه شررده ها را تغییر خواهند داد و تاثیر شرریوع ویروس کر

صاد، نرخ  شیوع ویروس کرونا بر اقت شد. با توجه به تاثیرات  شهای بیمه ای خواهد  ش به افزایش حق بیمه، پو

سایر بیماریها که  شی از  ست مرگ و میر نا شکی و درمانی، می بای سی به تجهیزات پز ستر بیکاری و عدو د

 ارزیابی و بررسی شود. ارتباطی به کرونا ندارند، 

و شیوع  ل جاری تعهدات، خسارت و پوششهای بیمه درمان تحت تاثیر ویروس کرونا قرار خواهد گرفتدر سا

رمان کرونا، و د هابر سیستم های درمانی و بهداشتی خواهد داشت زیرا حجم زیاد آزمایش یویروس تاثیر زیاد

است با توجه  الزو به رکر هزینه گزافی را به مردو، سیستم های درمانی و شرکتهای بیمه تحمیل خواهد کرد.

جتماعی افاصله گذاری  شده در خصوذ رعایت موارد ایمنی، عدو انجاو اعمال جراحی و به سیاستهای اتخار

عالیتهای تعداد مراجعات به مطبها و پزشررکان به طور چشررمگیری کاهش پیدا کرده اسررت و با آباز دوباره ف

تقاضای  وستمهای درمانی و بهداشتی ایجاد خواهد شد روزانه مردو، تغییرات محسوسی در ارائه خدمات سی

شهای جدید بیمه ش سته به ویروس کرونا ای  مردو جهت ارائه خدمات و پو   درنهایت افزایش خواهد یافت.واب

ا تشررویق رجدیدی ارائه نمایند و آنهای که شرررکتهای بیمه انواع پوشررشررهای درمانی این امر باعث می شررود 

 ایند.خود را بروز و براساس نیاز بیمه گذران، پوشش های درمانی ارائه نم میکند که محصوالت سنتی

حق بیمه پوشررشررهای درمانی در سررالهای آتی به تحلیل اکچوئری، پیش بینی خسررارتهای آتی و میزان عدو 

ست و اگر در سته ا سارتهای بزرگی قطعیت پیش بینی ها واب شرکتهای بیمه  سال جاری ویروس کرونا خ به 

                                                      
5 American Council of Life Insurers 
6 Campion, Scott et. al. (2020, April 23). “COVID-19 RRR RRRRRRst Rate Environment Cash Flow Testing Survey 

Summary of Results.” Society of Actuaries. https://www.soa.org/resources/research-reports/2020/covid-19-
pulsesurveys/ 
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حاشیه در ن ر گرفته شده برای خسارتهای بیر منت ره بسیار کم بوده است. حق وارد کند، نشان میدهد که 

بیمه سررالهای آتی پوشررشررهای درمانی به دلیل عدو قطعیت شرریوع مجدد ویروس کرونا یا سررایر بیماریهای 

اد و بیکاری، در سررال آتی تقاضررا برای بیمه های با توجه به تاثیر کرونا بر اقتصرر مشررابه، افزایشرری خواهد بود.

درمانی فرادی بیشتر از گروهی خواهد بود و همچنین شرکتهای بیمه میزان فرانشیر و نوع پوششهای درمان ان

در بحث فروش بیمه های درمانی، به دلیل کاهش چشمگیر مسافرت، تقاضای بیمه  خود را تغییر خواهند داد.

 نامه های درمان مسافرتی 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 طور کلی 

به عنوان مثال در اشخاذ است، اما بیمه های اموال نیز از تاثیر این ویروس در امان نخواهند بود. بیمه های 

گزارشی که شرکت مونیخ ری ارائه کرده است، عدو برگزاری کنفرانسها، المپیک، همایشها و اجتماعات از قبل 

و در واقو پوشش بیمه ای که  برنامه ریزی شده، تاثیر زیادی بر صورتهای مالی شرکتهای بیمه خواهد داشت

ریسک عدو برگزاری این برنامه ها را پوشش می دهد، بار مالی زیادی بر شرکتهای بیمه ای مستقیم و اتکایی 

 تحمیل خواهد کرد. 

با توجه به اینکه بیمه بدنه اختیاری است و قدرت خرید مردو به دلیل بیکاری، تورو و آثار  در بیمه های خودرو

ویروس کرونا کاهش یافته، میزان تقاضا برای این پوشش بیمه ای کاهش داشته است و میزان  منفی اقتصادی

با توجه  تقلب و تصادفهای ساختگی جهت دریافت خسارت از شرکتهای بیمه به دلیل بیکاری افزاش می یابد.

و درایران، کل دنیا  برنامه های دورکاری و استفاده کمتر از ماشین، تعداد خسارتهای در به کاهش مسافرت ها،

برنامه کاهش چشمگیری داشته به گونه ای که بعضی از شرکتهای بیمه ای به خصوذ در تعطیالت نوروز، 

استفاده از روش نرخ گذاری  در ن ر گرفته اند.این پوششهای بیمه ای  های خاصی را جهت کاهش حق بیمه

راهکاری عادالنه در برخورد با ویروس  پیماشی()تعیین حق بیمه براساس مسافت  خودرو تلماتیک در بیمه های



                                                                  

 حرفه ای صنعت بیمهانجمن                                                                   

 

8 

کرونا است و به این ترتیب حق بیمه دقیقتری بر اساس مسافت طی شده و در معرض ریسک بودن خودرو 

 لحاظ می شود.

ترس از ابتال به ویروس کرونا،   ناشی از ارزیابی ریسک نادرست به دلیل 7در بیمه های آتش سوزی کژگزینی

افزایش یافته است؛ عالوه بر آن خسارت ها به دلیل کاهش مدیریت ایمنی و انگیزه تقلب به دلیل رکود اقتصادی 

تاثیر ویروس کرونا در رشته های باربری، هواپیما و کشتی به دلیل کاهش حجم مبادالت  رشد خواهد داشت.

ه و تقاضا کاال در دنیا، موجب کاهش همچنین کاهش عرض ن المللی و، کاهش مسافرتهای داخلی و بیتجاری

تقاضای پوشش های بیمه در این رشته ها می شود و به تبو آن رکود اقتصادی حاکم منجر به افزایش انگیزه 

در ایران نیز با توجه به حجم مبادالت تجاری با چین که به عنوان  تقلب و خسارتهای بیر واقعی خواهد شد.

کرونا از آن یاد میشود، میزان تقاضا برای بیمه های باربری، هواپیما و کشتی کاهش چشمگیری داشته  منشا

 است.

 ریسک سایبری

با توجه به عدو حضور فیزیکی کارمندان در شرکتهای بیمه به دلیل برنامه های دورکای و اتصال به شبکه های 

اینترنتی و سرقت اطالعات شرکتهای بیمه، توسط  داخلی شرکتهای بیمه از خارج از سازمان، امکان حمالت

منجر به کاهش سرعت سرورهای شرکت های بیمه  دمجرمان اینترنتی افزایش یافته است. این حمالت میتوان

در زمانهای حساس شود،  به همین دلیل شرکت های بیمه می بایست اقدامات حفاطتی  شبکه ارتباطیا قطو 

 8VPNخار کنند. در شرکتهای بیمه دسترسی به شبکه داخلی شرکت از طریق بیشتری در مقابل این حمالت ات

صورت می گیرد و استفاده از این ابزار ریسک دسترسی های بیر مجاز یا سرقت داده های بیمه گذاران را 

 امروزه در شرکتهای بیمه حفظ محرمانگی اطالعات بیمه گذارن از اهمیت ویژه ای برخوردار افزایش خواهد داد.

                                                      
7 Adverse selection 
8 virtual private network 
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به بسترهای کامپیوتری شرکتهای  یوع ویروس کرونا ریسک نفور هکرهااست و با توجه به موارد مذکور با ش

 بیمه و انتشار داده های بیمه گذاران در بستر اینترنت دو چندان شده است.

 پوشش بیمه ای بیماریهای همه گیر )پندمیک(

ستثنائات هستند زیرا تعدادی زیادی از افراد  شرکتها بیماریهای همه گیر جزو ا ضر تقریبا در همه  در حال حا

جامعه را در بازه زمانی پیوسته ای درگیر می کند و ریسک زیادی را به شرکتهای بیمه ای تحمیل می کند و 

صنعت  شود. به طور کلی در  شابه و در این خصوذ قانون اعداد بزرگ رعایت نمی سکهای م بیمه با تجمیو ری

تصررادفی از قبیل فوت، تصررادی، آتش سرروزی و... هزینه های مورد انت ار از طریق تعیین حق بیمه در بین 

تعداد زیادی از بیمه گذاران تقسرریم می شررود و در بعضرری مواقو از پوشررش بیمه اتکایی نیز با هدی توزیو 

ستفاده میشود. در مواقعی که یک اتفاق شد و ریسک ا ، همانند ویروس کرونا دارای سطح همه گیری باالی با

تعداد زیادی از بیمه گذاران را در مقایس جهانی تحت تاثیر قراردهد، الگوی تقسرریم هزینه های در بین بیمه 

گذاران کاربردی نخواهد داشررت و به تبو آن اسررتفاده از قانون اعداد بزرگ کارایی نخواهد داشررت. به عبارتی 

ی ریسررک های همه گیر، مدلهای رایج اکچوئری و بیمه ای نمیتوانند جهت پوشررش ریسررک نقش دیگر برا

مفیدی ایفا کنند زیرا هزینه های مورد انت ار بسیار زیاد خواهد بود و فراوانی و حداکثر این هزینه های نیز به 

 درستی قابل پیش بینی نیست. در ادامه خالصه ای از این دالیل تشریح میشود.

ن هزینه های مورد انت ار امکان پذیر نیسررت و تکنیک های مدل سررازی بیمه ای برای براورد فراوانی و تعیی

 شدت خسارت ها، عدو اطمینان زیادی خواهد داشت.

سایر  شش  ساالنه را که برای پو سک بیماریهای همه گیر، میتواند حق بیمه  شش ری براورد هزینه ها برای پو

سکها بیمه ای در ن ر گرفته سکهای  ری شش ری شمگیری افزایش دهد، در نتیجه کارایی پو شده، به طور چ

 اولیه از بین خواهد رفت.
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ملیاتی نیست در ن ر گرفتن حق بیمه بسیار باال برای پوشش این ریسکها از لحاظ تجاری  برای بیمه گران ع

 د.در ن ر بگیرزیرا الزو است که سرمایه گذاری و دارایی های زیاد را جهت پوشش در معرض خطرها 

ر نتیجه خسررارت بیماریها های همه گیر از قبیل ویروس کرونا با کاهش ارزش دارایی ها وابسررته اسررت و د

سیار زیاد ارزش دارا صادی وارده همراه با وقوع یک بیماری همه گیر، منجر به کاهش ب یی های در شوک اقت

 ن ر گرفته شده برای پرداخت خسارتها است.

سک در اثر همه گیری جهانی بیماری امکان پذیر نیست؛ به عنوان مثال در توزیو جغرافیایی ر یروس کرونا وی

چشمگیری  همه کشورهای دنیا به نوعی درگیر ویروس شده اند، در نتیجه رشد اقتصادی همه کشورها به طور

 کاهش یافته است.

شیوع بیماریها می تواند مفید  9ی همه گیربرای پوشش ریسک بیماریهای همه گیر، طرح بیمه اتکایی ریسک 

شدت  سخت خواهد بود. این دالیل عبارتند از:  عدو قطعیت فراوانی و  شد اما به دالیلی اجرای آن زمانبر و  با

خسررارت در وقوق بیماریهای همه گیر آینده، محدودیتهای صررنعت بیمه، کاهش رشررد اقتصررادی و بیکاری 

صنعت بیمه در نگهداری  همه  سک کاهش ارزش دارایی جامعه، عدو توانایی  منابو مالی به عنوان رخیره، ری

 های صنعت بیمه به دلیل وابستگی به بیماریهای همه گیر و ریسک بازار.

شرکتها بیمه تحت تاثیر  ست و به تبو آن داراییهای  شته ا صاد بیمه گذ سیاری بر اقت ویروس کرونا تاثیرات ب

به حدی رسرریده که از زمان جنج جهانی دوو بی  قرار گرفته اسررت به گونه ای که کاهش سررود بلند مدت

سرررابقه بوده اسرررت. ارزش داراییها و نرخ بهره دو مولفه مهم در اندازه گیری توانگری مالی شررررکتهای بیمه 

هسرررتند و آثار تغییر این مولفه ها در کفایت سررررمایه و جریان نقدینگی می بایسرررت مد ن ر قرار گیرد. در 

ن اکچوئری مشخص شد که حدود دو سوو شرکتها برای ارزیابی مجدد جریان پژوهش انجاو شده توسط انجم

                                                      
9 Pandemic Risk Reinsurance Program 
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درصد شرکتها از شرایط حاکم بربازار در  70نقدینگی خود براساس شرایط بازار، برنامه ریزی میکنند و حدود 

 . فرضیاتشان استفاده می کنند و تقربیا همه شرکتها نگران تاثیر کاهش نرخ بهره بر جریان نقدینگی هستند

 خالصه اقدامات و پوششهای شرکتهای بیمه دنیا در مقابل ویروس کرونا 

در انگلیس فوت ناشی از کرونا را پوشش می دهد ولی بیماری کرونا را پوشش نمیدهد. اگر  Aviva شرکت

 شرکت 10عوارض جانبی کرونا باعث بیماریهای کلیوی، قلب، کبد یا ریه شود خسارت پرداخت می شود. 

Prudential  ازکارافتادگی ناشی از این بیماری را در بیمه های زندگی پوشش می دهد و  در آمریکا، فوت و

روز افزایش داده و خسارتهای این بازه نیز تحت پوشش هست. برای بیمه های  90مهلت پرداخت اقساط را به 

امت بیمارستانی و فوت، بر Metlifeدر شرکت آمریکایی  11 زندگی ریسک حادثه و امراض را پوشش نمیدهد.

از کارافتادگی ناشی از کرونا در بیمه های زندگی پوشش داده میشود ولی امراض خاذ این ریسک را پوشش 

روز به مهلت پرداخت اضافه کرده است و از  60در امریکا  northwesternmutualشرکت  12نمی دهد.

، فوت و ازکارافتادگی Principalامریکایی   در شرکت  13کارافتادگی ناشی از بیماری کرونا را پوشش می دهد.

ناشی از کرونا پوشش داده میشود و پوشش بیماریهای مزمن ناشی از کرونا را نیز پوشش میدهد زیرا بیماری 

آلمان، براساس هر کشور رویکرد متفاوتی با این ریسک  Allianzشرکت  14های اپیدمی مستثنی نشده است. 

. این شرکت برای بیمه نامه های 15شی از آن را مستثنی نکرده است)استرالیا(. دارد و فوت و ازکارافتادگی نا

زندگی دارای پوشش هزینه های بیمارستانی، هزینه درمان کرونا را براساس شرایط بیمه نامه پرداخت می کند 

دالر  4500و دوره انت ار برای پوشش هزینه های بیمارستانی را حذی کرده است. در صورت فوت در اثر کرونا 

                                                      
10 https://www.aviva.co.uk/help-and-support/coronavirus/life-critical-illness-and-income-protection-
customers/ 
11 https://www.prudential.com/links/about/covid 
12 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 

https://www.aviva.co.uk/help-and-support/coronavirus/life-critical-illness-and-income-protection-customers/
https://www.aviva.co.uk/help-and-support/coronavirus/life-critical-illness-and-income-protection-customers/
https://www.prudential.com/links/about/covid
https://www.metlife.com/covid-19-update-ceo-faq/
https://www.northwesternmutual.com/coronavirus-response/#coronavirus-faqs
https://www.principal.com/insurance-coverage-and-covid-19
https://www.einsure.com.au/wb/public/openCurrentPolicyDocument/POL268LIF/$File/POL268LIF.pdf
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فرانسه بودجه جداگانه ای برای درمان این ویروس  AXAشرکت  عالوه بر سرمایه فوت پرداخت می کند)مالزی(. 

 و تحقیات علمی کرونا در ن ر گرفته است و فوت و ازکارافتادگی ناشی از کرونا را پوشش میدهد. 

ط خاصی در ن ر گرفته شده است و در برای بیمه درمان و پوشش کرونا شرای در آمریکا،   Prudential شرکت

بعضی از بیمه نامه ها هزینه تست و درمان آن تحت پوشش است و فرانشیز اعمال نمی شود. برامت  بیمارستانی 

ناشی از بیماری کرونا را بدون دریافت حق بیمه اضافه در بیمه درمان پوشش می دهد ولی ریسک حادثه و 

را در بیمه درمان پوشش نمیدهد . همچنین بخشی از محدودیتها از قبیل امراض کرونا)به عنوان امراض خاذ( 

زمان اعالو خسارت را برای افرادی که در قرنطینه هستند یا به صورت داوطلبانه در خانه می مانند لحاظ 

در هندوستان، مراحل خرید تا اعالو  godigit شرکت  16نمیکند و مشاوره آنالین خدمات درمانی ارائه میکند.

خسارت را برای بیمه نامه های درمان با پوشش کرونا، به صورت آنالین انجاو میدهد و طرحهای مختلف با سی 

روز دوره انت ار ارائه کرده است و برای پرداخت خسارت، فاکتورها، خالصه پرونده پزشکی، جواب آزمایش کرونا 

  17و سایر مدارک پزشکی را دریافت می کند.

 و پیشنهادات گیرینتیجه 

شور چین، تحت تاثیر قرار  شورهای دنیا و ایران را با توجه به روابط تجاری با ک صاد ک شیوع ویروس کرونا اقت

عملکرد و صررورتهای مالی شرررکتهای بیمه  برداده اسررت و در بخش صررنعت بیمه این اثرات تا چندین سررال 

سودآوری  سرمایه گذاری و میزان  شهود خواهد بود. بازده  سانات مالی م شرکت ها به دلیل تاثیرپذیری از نو

صنعت بیمه افزایش خواهد یافت. تعدادی از  کاهش شرایط بحرانی موجود هزینه عملیاتی  شته و به دلیل  دا

صنعت  سب و کار  ضا ک شده اند و این روند در ادامه با توجه به ف ضا مواجه  شته های بیمه ای با کاهش تقا ر

ان ادامه دار خواهد بود. شیوع ویروس کرونا خسارت رشته های مربوط به خودرو بیمه  و شرایط اقتصادی ایر

را به صورت معناداری کاهش داده است اما از طری دیگر شرایط اقتصادی حاکم و افزایش نرخ بیکاری انگیزه 

                                                      
16 https://www.prudential.com/links/about/covid 
17 https://www.godigit.com/health-insurance 

https://www.prudential.com/links/about/covid
https://www.godigit.com/health-insurance
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شیوع دریافت خسارت های جعلی را در این حوزه و سایر رشته ها افزایش داده است. ریسک سایبری به دلیل 

 ویروس کرونا افزایش یافته است و شرکتهای بیمه را با تهدیداتی مواجه کرده است. 

برنامه های دورکاری، مشرررخص شرررد که امکان ادامه کسرررب و کار در قالب دورکاری برای تجربه  با توجه به

ص ست.فعاالن  ضوعاین  نعت بیمه فراهم ا ست که مو شته ا شبکه فروش را بر آن دا ستر  شرکتهای بیمه و  ب

و ارائه  با توجه به شررررایط موجود ایجاد بسرررتر فروش و عرضررره خدمات آنالین را به بیمه گذران ارائه دهند

ستفاده از ظرفیتهای تکنولوژی بیمه ای آنالین  خدمات ستارتاپهاو ا فروش میزان در  در زمان ویروس کرونا و ا

کرونا برای کسب و کار صنعت بیمه  بحرانی راهکاری عملی و سازنده در شرایطو  تاثیر بسزایی خواهد داشت

اسررتفاده از روشررهای نرخ گذاری عادالنه براسرراس در معرض بودن ریسررک، ارائه پوشررشررهای بیمه ای اسررت. 

سب با نیازهای بازار برای مقابله با ویروس کرونا در قالب طرحهای بیمه درمان، حوادث و زندگی  تا حدی متنا

 امعه و بیمه گذاران موثر خواهد بود.در کاهش آثار ویروس کرونا بر ج

 منابع

، و فرصتها سکهایر مهیکرونا بر صنعت ب یماریب وعیآثار ش لیتحل، 1399فروردین  -سندیکای بیمه گران ایران

 ویرایش اول.

و  یآثار اقتصاد یکرونا: بررس روسیو وعیدرباره مقابله با ش1399،(  نیمجلس )فرورد یمرکز پژوهشها

 16945اول(، گزارش شماره . شیرایآن )و تبعات تیریمد یبرا ییشنهادهایپ

ابعاد اقتصاد کالن  یابیکرونا: ارز روسیو وعیدرباره مقابله با ش1399،(  بهشتیمجلس )ارد پژوهشهای مرکز

 1اول(، گزارش شماره . شیرای)و کرونا روسیو وعیش
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