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 چكیده 

فناوری بالک چین با قابلیت اجرای قراردادهای هوشمند و همچنین انجام تراکنش ها به شکلی غیر متمرکز و 

این فناوری از حوزه خدمات مالی تا داده های  .دهد بدون نیاز به واسطه نوید تغییرات زیادی را در صنایع می

هرکدام از این صنایع تحوالت عزیمی را رقم  تواند کاربرد داشته باشد و در سالمت و سیستم های اهراز هویت می

بالک چین به دلیل ویژگی هایی مثل تغییرناپذیری و شفافیت د. باش یکی از این حوزه ها صنعت بیمه می. بزند

در این مقاله ما به دنبال ارائه استراتژی های بکارگیری . باشد رای استفاده در صنعت بیمه میگزینه مناسبی ب

 .ن هستیمآبیمه و همچنین بررسی پیامد های احتمالی  بالک چین در صنعت

 

 بالک چین، بیمه،دفتر کل توزیع شده،اترویوم  ی:های کلید واژه
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 مقدمه

 برای باالیی اند که بالکچین،پتانسیل کرده اعالم کارشناسان مربوطه. اســت شده توزیعکل  دفتر بالکچین،یک

 را برای موارد کاربردی بیشــترین که تا به امروز ای عرصه دارد. خدمات مالی های زمینه تمامی اعمال نوآوری، در

 نیز در صنعت بیمه آن را داردکه نوظهور، قابلیت تکنولوژی است. این بانکداری کرده بالکچین تعریف تکنولوژی

 شناســایی تقلب در فرایند وری بهره ای،افزایش محصوالت بیمــه و نوآوری در خدمات به کار گرفته شود؛ ایجاد

هستند.  در صنعت بیمه بالکچین کارگیری به مزایای از هایی جرایی،نمونه یا ها و کاهش هزینهی گذار و قیمت

ها،متحمل  کاهش هزینه برای گران ندارند وبیمه ای،رشد چندانی بیمه نوآوریهای یافته،از نظر بازارهای توسعه

 بیمه اساسی چالشهای از بســیاری تواند در صنعــت بیمه،می بالکچین ســازی بنابراین پیاده شوند؛ فشار می

و (network effects)ای بالکچین،به اثرات شبکه تکنولوژی کردن اجرایی. فصل کند و را حل امروز ی گران

مهم است  بسیار از طرف دیگر،. آید به حســاب می دارد و فرایندی بلندمدت بســتگی رگوالتوری شرایط تعریف

 و محدودیتهای مربوطه حتما با مزایا بالکچین، مسئوالن سازی در جهت اجرایی اولیه از برداشتن گامهای قبل که

شد که زمان  مدعی توان می شده، گرفتن عوامل مطرح صورت کامل آشنا شوند. با در نظر تکنولوژی، به این

 رسیده شخصی فرا گران و بیمه صنعت بیمه بر آن، توسط مبتنی کاربردی موارد و تعریف در بالکچین تحقیق

 می فناوری انقالبی،در دوران بعد از اختراع اینترنت را یک بالکچیــن از کارشناســان، تکنولوژی تعدادی .است

بنا شده بود، به مرحله  تکنولوژی بالکچین که بــر پایه بیتکوین شــده نگاری میالدی،ارز رمز 2009در سال .دانند

 مالی،بانک موسسات پنج سال بعد،. دانستند و مبهم می را آزمایشی بیتکوین افراد، در آن زمان، اکثر .رسید اجرایی

 نشان بالکچین،عالقه بیتکوین،یعنی ای پایه استفاده از تکنولوژی پذیر، به ریسک گذاران و سرمایه مرکزی های

 آپ در استارت گذاری آن زمان به بعد، ارزش سرمایه از. شد تشکیل R3 سه مانند آر هایی دادند و کنسرسیوم

 دالر آمریکا میلیون 80به مبلغ  1۵و2014های و در سال یافت ســرعت افزایش به بالکچین حوزه فعال های

 database،200مکنزی  پانوراما فینتک The McKinsey Panorama FinTechداده در پایگاه. رســید

راهکارها، به شکل اپلیکیشنهای  مورد از این 20. است رسیده بالکچین،به ثبت راهکار مرتبط با تکنولوژی

 هــای خــود را از تراکنش خورندکه پــای گرانی می هســتند و بــه درد بیمه ای پایه های و پلتفرم کاربــردی

 برای ســرمایه Generaliجنرالی و  AXA مانند آکسا سنتی، بیمه های شرکت. گذارند می فراتر پرداختی

 مبتنی قراردادهای هوشمند مرحله پایلوت نیز Allianzاند و آلیانز، کرده بالکچین، اقدام کاربردهای روی گذاری

 معامالت هوشمند، با هدف خودکارسازی قراردادهای این. است پشت سر گذاشته خود را با موفقیت بر بالکچین

 .دارد زیادی موارد استفاده بسیار بالکچین(Mckinsey 2017) گیرند آمیز مورد استفاده قرار می فاجعه حوادث

 مهر کردن برای های حساس،زمان محافظت از داده برای وکنیزاســیون: تعبارتند از کاربردی موارد از این تعدادی

 و تسهیل کند می را فراهم ها کانال پرداخت که امــکان انتقال دارایی یک بالکچین،فعالیت به عنوان تغییرناپذیری
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بهبــود  بــرای بالکچین تکنولوژی .بحث قرار خواهند گرفت هوشمند که در ادامه مورد قراردادهای فرایند

عنوان  به مواردی بالکچین در چنین. گیرد ار میمورد استفاده قر جدید سرویسهای ارائه یا کاری فرایندهــای

شده  رمزنگاری کاربرد بالکچین،ارزهای مثال برای ترین واضح. کند اعمال نقش می ستون فقرات این فرایندها

 شرکت هوشمند، ارتباط بین آن قراردادهای در که) نقل هوایی و همچون حمل صنایع با اینحال،در سایر. است

 بازار مجازی یک ایجاد برای)ها، ماینینگ  فروش بلیت، بانک آژانسهای (کنند تر می شفاف هواپیمایی را های

 بودن صحیح بر نظارت و نفت و گاز )برای ا(لوکوموتیوهــ برای )گذرنامه مجازی نقل و حمل (بر بالکچین مبتنــی

های  گرفته تا برنامه انتقال بانکی و جهات، از نقل در تمامی مالی موسســات وابسته و خدمات شــرکتی راهبری

اجرای  با هدف تســهیل روسیه مرکزی بانک. مند شد ساختارشکن بهره تکنولوژی از این توان می نیز (وفاداری

 شــفافیت بالکچین. را داده است محور مجوز بالکچین یک قابل اطمینان،سفارش ایجاد ها در یک محیط تراکنش

هزینه  دارد و اعتماد ســطح باالیی و قابلیت کند،از لحاظ امنیتی می ها را حذف به واســطه کند،نیاز می ایجاد

با اینحال، هر . دانند ساختارشــکن می تکنولوژی یک دهد؛از اینرو، بالکچین را کاهش می را نیز عملیاتی های

مستعار  های آن، پشت نام را که اعضای ای توان شبکه می مواجه هســتند. آیا نیز با چالشهایی ویژگیها ازاین کدام

و  تکمیل آید،برای می میان به قانون و مقررات حقوقی پای شبکه شفاف نامید؟وقتی شوند، یک پنهان می

 یک امنیت است ممکن گذاری کد های حضور شخص ثالث نیازاســت، نقص برخی از تراکنشها،به اعتبارسنجی

بهینه  سیستم در این و هزینه وری بهره شــود گفته می اینکه و با وجود را به خطر بیندازند بلوک زنجیرهای

با توجه به این که بالک چین ت. مورد نیازاس بسیار سنگینی شبکه توزیع شــده،قدرت محاسباتی در یک است،ولی

کاربردهای بسیار متنوعی دارد در این مقاله در پی پاسخ به نحوه خلق ارزش افزوده بالک چین در صنعت بیمه 

 :هستیم

توانند در استفاده از پتانسیل بالک چین برای خود اتخاذ کنند چیستند؟  راهبردهای کالنی که بیمه گران می-1

 پیامد های پیاده سازی بالک چین در صنعت بیمه چیست؟-2

 محدودیت های استفاده از بالک چین در صنعت بیمه چیست؟-3

 

 ادبیات فنی پژوهش  
 

 بالک چین چیست؟ 

جهت ثبت اطالعات  سیستمی بالکچین توانیم بگوییم می ارائه کنیم، ساده از بالکچین عریفت یک اگر بخواهیم 

 اطالعات دســتکاری حذف و کند، اســتفاده می ثبت اطالعات از رمزنگاری برای است و از آنجایی که

 افزار باالست. نرم بســیار سیستم در این شــده ذخیره های داده اعتماد قابلیت اســت، بنابراین ممکن غیر

 سازی شبکه را همگام های و سرور گره کامپیوتر شده در ثبت های دارد و داده شــده توزیع عملکردی بالکچین،

 که داده جدیدی هنگامی. شود منجر می یکســان های متعدد از داده رکوردهای به نگهداری این روش. کند می

توانند درکنترل،  شبکه می های گره تمامی شود، ها اعمال می در داده یا تغییری شود به شــبکه افزوده می
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ســازی،انتقال ارزش )از  ذخیره برای تواند می بالکچین. کردن با آن، نقش داشــته باشند و موافقت بررســی

 این مورداستفاده قرار بگیرد؛روش کاری هوشمند و موارد مشابه( و ثبت قراردادهای شده رمزنگاری طریق ارزهای

های تعیین شده،تراکنش  شرط شدن پیش است که بالفاصله پس از محقق ترتیب بدین هوشمند اردادهایقر

 توان آنها شــوند،نمی می ذخیره هــا در بالکچین که داده هنگامی.کنند صورت خودکار، اجرا می مربوطه را به

 می است که هش نامیده بلوک قبلیاز  ای منحصر به فرد خالصه هر بلوک حاوی. تغییرداد کرد یا را دســتکاری

تراکنشها  و محتوای زمانبندی،ترتیب. شوند هشها، بلوکها به شکل پازل، به هم متصل می این وجود واسطه به. شود

 های گره تمامی اینکه شود،مگر وجود ندارد که بلوکی،توسط بلوک دیگرجایگزین و این امکان نیستند قابل تغییر

 ثبت های داده تمامی آنجاییکه از تغییرناپذیری. اعالم کنند تغییر این خود رابرایموجود در بالکچین،موافقت 

در نظر  واحد مرجع اعتماد آن را یک توان هستند، می تغییر غیرقابل شده بالکچین، کل توزیع شــده در دفتر

 گنجانده شده بالکچینکه در  مورد که اطالعاتی این بالکچین چیست؟ تغییرناپذیری اما در عمل، معنای. گرفت

زبالــه  بلکه اصل ورودی کند، نمی تضمین را اطالعات اند، صحت و درستی قرار گرفته گذشته مورد تایید در اند،

 نیز بالطبع خروجی ما اطالعات اشتباهی باشند، های اگر ورودی نیزصادق است، یعنی زباله دراینجا ـ خروجی

. و اشتباهات را تصحیح کنیم به عقب برگردیم که ما نمیتوانیم اینجاست در اشتباه خواهد بود. تفاوت بالکچین

اعضا، بلوک  که پس از کسب موافقت از تمامی را تصحیح کرد اطالعات شبکه بالکچین توان می تنها در صورتی

وس و ملم داراییهای واحد، و رمزنگاری افزار، الگوریتــم نرم یک از طریــق بالکچین،. شبکه شود وارد جدیدی

 داراییها را گرهها به اجماع برسند، این تمامی در صورتیکه. کند می شبکه ثبت یک همتایان را بین ملموس غیر

به واسطه، به  دهدکه بدون نیاز امکان را می این خود بالکچین،به اعضای. منتقل کرد دیگری به جای توان می

 ها در  داده و این گذارند می را به اشتراک مشابهی  های و کدها بپردازند. تمام اعضا، داده ها گذاری داده اشتراک

 اشتباه اگر هستند )حتی تغییر قابل غیر موجود در بالکچین، رکوردهای. شوند شبکه تکرار می های سراسر گره

 .کنند می را ایجاد تغییر قابل غیر دنباله حسابرسی و یک( باشند

 

 شبكه همتا به همتا

 داشت در سیستم انجام امور نیاز برای واسطه مرکزی ن به یکآکه در  تراکنش سنتیپردازش  برخالف سیستم

پروتکل اجماع است که نقش هماهنگ کننده شخص  وجود ندارد و این به اسم واسطه مرکزی چیزی بالک چین

 .دکنن شبکه همتا به همتا با یکدیگر ارتباط برقرار می یک شبکه از طریق و اعضای کند می سوم را بازی

 

 گمنامی

اتصال و استفاده از شبکه  به شبکه وصل شود و برای یافته ن تخصیصآکه به  درسیآ از طریق تواند می کاربر هر

 .ندارد شخصیی اطالعات هویت به افشای بالک چین نیازی
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 قابل حسابرسی

درس بالک موجود آدر  درس بالک قبلیآو  کنند بالک ها به هم اشاره می زنجیره که در ساختار این نجاییآ از

 .بالک هستند تا اولین و بررسی یابی قابل رد انجام شده در شبکه به راحتی است تراکنش های

 قرارداد هوشمند اجرای قابلیت

ن به لطف تکنولوژی جدید بالک چین که نیازی به آایده قرارداد هوشمند ایده جدیدی نیست اما پیاده سازی 

قرارداد هوشمند قراردادی دیجیتال )برنامه کامپیوتری( است که با توجه به قاعده . اعتماد ندارد عملی شده است

ن برنامه نویسی شده به شکل خودکار توسط رایانه اجرا می شود و حقوق طرفین قرارداد و الزامات آای که برای 

کرد و دارایی ها را به ن اعتماد آن را اجرا می کند در واقع قرارداد هوشمند مثل فردی می ماند که میتوان به آ

ن هوشمند می گویند که از تکنولوژی آو به این دلیل به  شکل موقت به او سپرد تا طبق روال تعیین شده اجرا کند

 .برای کاهش عدم قطعیت اجرای قرارداد استفاده شده است چرا که اجرای قرارداد از خود قرارداد جدا نیست

 ع توافقی که طرفین برای اجرا و جابه جایی دارایی باید ریسک کنند مینو قرارداد هوشمند را می توان برای هر

هایی است که اجرای قرارداد هوشمند را بر بستر بالک چین فراهم کرده  اتریوم نمونه ای از پلتفرم توان به کاربرد

 .است

 انواع مختلف بالک چین 

 بالک چین گرفته شده اند دو نوع دیگر کار شده به رمزنگاری از ارزهای که در بسیاری عمومی جز بالک چین به

در  توانند افراد می تمامی عمومی در بالک چین. کنسرسیوم و بالکچین خصوصی وجود دارند بالک چین نیز

 گروهی کنسرسیوم کنند اما در بالک چین را مشاهده زنجیره داده های اجماع مشارکت داشته و همچنین فرایند

 اعضای نیز خصوصی اجماع مشارکت کنند و در بالک چین در فرایند توانند شده میانتخاب  پیش از از گره های

متمرکز و بالک  مساله بالک خصوصی اجماع مشارکت کنند و با توجه به همین در فرایند توانند سازمان می یک

 .شوند متمرکز درنظر گرفته می نیمه کنسرسیوم چین
  

 یافته ها

شده ای همچون بالکچین فرصتها و مزایای فراوانی برای  های دفترکل توزیع فناوریتوجه به اینکه استفاده از  با

 دارند، پی آنها را در پردازش و بازیابی این اطالعات و اعتماد بیمه گران دارند و دسترسی آنها به اطالعات کاربران،

ضمن این که فناوری بالکچین  .بود به رو نخواهد موانع زیادی رو صنعت بیمه با ها در پذیرش این قبیل فناوری

 العاده ای در خصوص مشکالت کنونی مربوط به کارگزاران و اشخاص ثالث درصنعت بیمه نیز راهکارهای خارق در

موانعی که در . را نادیده گرفت توان آن ها موانع نیز وجود دارند که نمی برخی چالشها و اینحال، با. چنته دارد

توان امیدوار  می هم باز اما. دهند امثال آن رخ می ، بیمه های بهداشت و درمان وبیمه های سالمتی  تلهماتیکها،

بودکه بالکچین،این فناوری خوش آتیه ،دستکم برخی از پتانسیلهای وعده داده شده خود را به منصه ظهور بگذارد 
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 برای بازار بیمه چهار .حسابرسی را به نمایش بگذارد که تاکنون کسی ندیده باشد و چنان سطحی از شفافیت و

 :داردکه عبارت اند از فرصت اساسی وجود

قصورات را به حداقل  فناوری بالکچین این پتانسیل را دارد تا خطاها و :از خطر تقلب و جلوگیری تشخیص

به  منحصر تایید خارق العاده و اتکا به فرایندها یا حراز هویت ، اعتبارسنجی و رسانده یا حتی به صفر برساند و با

این موضوع . خطرات ناشی از آن جلوگیری کند از های احتمالی در سیستم را شناسایی کرده و فرد خود ، تقلب

 دهد ، از تکرار و دستکاری در داده ها و تراکنش به نوبه خود نقش واسطه مورد اعتماد را در این صنعت تغییر می

براساس قابلیت بالکچین برای ارائه دفاترکل  .م آوردکلیه داده ها را فراه یک ضبط عمومی از ها جلوگیری کند و

ها یا ارائه دهنده بیمه به سمت استفاده از این فناوری سرازیر  توزیع شده عمومی یا خصوصی ، بسیاری از شرکت

شده اند تا بتوانند از طریق این نوآوری ،تقلبهای احتمالی در ارائه دادخواستهای بیمه و ادعای خسارتهای تقلبی 

فارغ از  کمترین زمان ممکن و مسئولیت پذیری خود را در فرایندهای پرداختی در آن، درکنار شناسایی کرده و را

های شرکت مدیکر ایاالت  تقلبها وکالهبرداری طبق اسناد منتشرشده، .کنند فاصله ها و مرزهای جغرافیایی ثابت

اسناد دستکاری شده و هویتهای  ساختگی، تقلبی وبرخی صورت حسابهای  صدور از استفاده با متحده آمریکا که

کلیه داده  پردازش و ثبت. رسد های منسوخ بیمه را دور بزنند به میلیاردها دالر می جعلی توانسته اند زیرساخت

 مین تکیه بر فناوری دفترکل توزیع شده بالکچی با آن هم به صورت غیرمتمرکز و غیرمستقل ها، تراکنش ها و

بازارهای تخصصی بیمه و بیمه بازنشستگی  در .ر چنین کالهبرداری های کالنی جلوگیری کندتواند از تکرا

اشتباهات بسیار زیادی وجود دارند که بخش عمده ای از آنها از ناکارآمدی داده های  ها و ها ،شکاف ،ناکارآمدی

سایه فناوری  که در فاکتورهایی.گیرند  ثبت شده ،دفاتر پیشین و فرایندهای بک آفیس ضعیف سرچشمه می

 .بود بالکچین قابل بهبود و ارتقا خواهند

ســه  را تسهیل کند، گر بیمه بتواند رشد شرکتهای بالکچین اینکه برای :شد محصوالت و خدمات نوآورانهر

 نوظهور و فراهم بازارهای صرفه برای به مقرون طراحی محصوالت؛ بهبود نحوه تعامل با مشتریراه وجود دارد؛ 

 دارد، برای شده توزیع ماهیتی بالکچین .اشــیا مرتبط با اینترنت ای رشــد محصوالت بیمه برای زمینه کردن

 و از قراردادهای است پلتفرم قابل اعتماد یک شــوند، توسط مشــتری کنترل می شخصی که های داده ذخیره

تکنولوژی،  اند تا این دست هم دادهعوامل دست به  این کند؛ همتا، پشتیبانی می به هوشمند و ارتباط همتا

از  حفاظت ایمن؛ و مشارکت با مشتری تعامل. داشته باشد در صنعت بیمه سازی پیاده برای باالیی پتانسیل

 .رود می شمار ســطح تعامل با مشــتری به در تقویت اهرم بالکچین ترین شخصی، اصلی های داده

تکراری  واهمه دارند و از فرایند به اشــتراک بگذارند ها شرکت را با شخصیشان های داده اینکه از شــتریان،م

 که کنترل آن به دست مشتریان بالکچینی از شبکه توان مشکل، می حل این اند. برای داده، خسته شده ورود

 می کاربر، باقی دستگاه شخصی یا کامپیوتر در شــخصی، های داده. منظور تایید هویت،استفاده کرد است، به

 عبارت اســت از تایید شود، در شبکه ثبت می آنچه. شــوند ذخیره ندارد که در شــبکه بالکچین و لزومی دمانن

که  بهعنوان نمونه، معاینهای) های مربوطه و تراکنش گیرد عنوان مثال، توسط پزشک انجام می به که داده هویت
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به  شده، سنجی اعتبار های اســتفاده مجدد از داده برای شبکه بالکچین،(. است شده خاص انجام تاریخ در یک

از این  مندی بهره در افزایش مرحله، مقیاس،نقشی کلیدی این در دارد؛ بنابراین از اعضا نیاز تعداد مناسبی

 و تسهیل بخشیدن سرعت KYC همان یا شناخت مشتری فرایند کاربردی موارد .کند می نوظهور ایفا تکنولوژی

در تکنولوژی  شناخت مشتری های داده زمینه در مانند ترادل هایی آپ جدید استارت تریانمش ورود و آشنایی

 اجازه را به شرکت می این کاربران شناخت مشتری، فرایند سازی پیاده اند. با را انجام داده هایی فعالیت بالکچین،

بستن قرارداد استفاده  آنها برایو از  پیدا کرده آنها دسترسی هویتی های به داده ضروری، که در شرایط دهند

 تواند می شد، آن کاربر کاربر تایید یک مشتری شناخت سازمان، مشخصات شرکت یا از آنکه در یک بعد .کند

 مورد استفاده قرار بگیرند؛ مختلف، بفرستد تا در قراردادهای ها نیز شرکت سایر را به شده تایید هویتی های داده

 بخشیدن بنابراین سرعت. آید ممانعت به عمل می اعتبارسنجی، و هویت تایید یندآفر از تکرار مجدد ترتیب، بدین

. رود شمار می به شناخت مشتری فرایند بزرگ از مزایای جدید، مشتریان و ورود آشنایی روند وری بهره و افزایش

سطح  تواند ادعاها دارد، میبه  دقیق رسیدگی که در مناســب و قابلیتی های باال، تعرفه با شــفافیت بالکچین

را ارائه  همتایــی به همتا پروازی نامــه بیمه مثال، استارتآپ اینشورتک عنوان دهد. به ارتقا را تعامل مشتری

 مبتنی هایی داده که شده است. درصورتی ریزی پایه محور، هوشــمند بالکچین بر مبنای قراردادهای کرده کــه

به  نسبت هوشمند گزارش شوند، در اسرع وقت قراردادهای به این معتبر، منابع ریقپرواز، از ط تاخیر بر لغو یا

 هوشمند بالکچینی ای داده قرار را در اختیار های خارجی که داده به فناوری) شود پرداخت خسارت، اقدام می

 تکنولوژی عنــوان یک همتا، به به کاری بیمه همتا و در حال حاضر، مدل کسب(. گویند می دهد اوراکل قرار می

 ندارد، شفافیت مرکزی کنترلی نیروی که هیچ از آنجایی بالکچین، ولی گیرد، قرار می استفاده اســتاندارد، مورد

 ابزارهای مربوطه، از طریق کنندگان تامین. آورد به ارمغان می گزاران را برای بیمه خاطر بیشتری و اطمینان

 گسترده، خودکارسازی کنند. قراردادهای مقیاس در همتا را به همتا ای بیمه عملیات تواننــد می بالکچینی،

 هستند؛ این فراوانی مزایای همتا به کار گرفته شوند یا نه،دارای به همتا در بیمه فارغ از اینکه بالکچینی، هوشمند

قابل اعتماد هستند  و پرداخت شفاف مکانیسم یک کنند، می ادعا را خودکارسازی رسیدگی به یندآقراردادها، فر

 کنید عنوان نمونه، فرض به. آیند شمار می ابزار مناسب به یک از قوانین قرارداد، داشــتن افراد به پیروی وا و برای

نسبت به پرداخت خسارت اقدام  تنها زمانی هوشمند، حادثه تصادف خودرو اتفاق افتاده اســت؛ قرارداد که یک

شود.  فرستاده و تعمیر بیمه گر توسط شرکت شده تعیین معتبر از پیش تعمیرگاه به یک خودرو که کند می

 منحصر بالکچین، مزایای کارگیری به ولی قابل انجام هستند نیز بالکچین بدون ها برنامه قبیل درست است که این

 ه دارد،ک غیرمتمرکزی ماهیت دلیل به شد که بالکچین عنوان تر را با خود به همراه خواهد داشت. قبل فردی به

 ها را به تراکنش و تایید تطبیق فرایند آورد و به ارمغان می مشتری خاطر را برای و حس اطمینان شفافیت

 عملیات که هم برای این است بالکچین، از نکات مثبت تکنولــوژی دیگــر یکی. دهد می صــورت خودکار انجام

ای قابل  اثر شــبکه شــبکه حضور دارند، قابلیتعضو در  چندین همتا و هم در مواردی که به همتا ای بیمه

 از موارد کاربردی یکی. وجود ندارد کاری امکان انجام چنین های متمرکز، ر پلتفرم. د دکن می را ایجاد توجهی
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آپ  استارت نام یک دینامیس به ادعاها رسیدگی و نوشتن بیمه نامه یندآفر خودکارسازی هوشمند؛ قراردادهای

 می ای فعالیت محصوالت بیمه هوشمند برای های قراردادهای نوآوری است که در زمینه بالکچینحوزه  در فعال

 استخدامی وضعیت برای تایید و همتا را توسعه داده به همتا بیکاری بیمه تکمیلی آپ، یک استارت این د. کن

 رسیدگی نوشتن بیمه نامه و یندآفر مورد کاربردی، این در. کند آنها استفاده می شبکه اجتماعی پروفایل افراد، از

 محصول این سنجی درستی عنوان ارزیاب، در به نیز دیگر گران بیمه. شود می صورت خودکار انجام به ادعا، به

وجود داشته  قوانین وضع که امکان نوظهــور، در صورتی در بازارهای :نوظهور بازارهای. دارند ای نقش بیمه

 خودکارسازی را نامه به ادعا و نوشتن بیمه رســیدگی یندآفر میتوان باشند، دسترسباشد و منابع داده الزم، در 

کوچک، هزینه  ای همتا در محصوالت بیمه به همتا هوشمند مبتنی بربالکچین قراردادهای کارگیری کرد و با به

 های گزارش از تایید اتفاق افتاده، پس خشکسالی که مثال، در شرایطی عنوان به ادعاها را کاهش داد. به رسیدگی

بر  هوشمند مبتنی قراردادهای اشیا اینترنت. پرداخت خسارت به کشاورزان را انجام داد توان هواشناسی، می

را وضع  بیمه نامه هایی لوازم خانگــی و الکترونیکی خودروها، وســایل را دارند که برای توانایی بالکچین، این

و  به ادعا، تعمیر سپس فرایند رسیدگی شود می شناســایی آسیب میزان امر، ابتدا این کننــد. در صورت تحقق

 .گیرد پرداخت خسارت انجام می

 

 اجرایی کاهش هزینه های

 قرارداد، ثبت معتبر ادعاها، داده تصدیق هویت بیمه گزار، تایید یندآفر خودکارســازی از طریق تواند می بالکچین 

مربوط به تعامالت  شده های رمزنگاری به داده دسترســی شــرکت بیمه گرعنوان نمونه:  به) ثالث شخص های

را کاهش  عملیاتی و اجرایی ی ها پرداخت خســارت و هزینه  پرداخت( تایید هدف شــخص مجروح و پزشک، با

 تحقق با د.شو استفاده می بر بالکچین پرداخت مبتنی زیرساختهای هوشــمند و از قراردادهای روند دهد. در این

 دسترسی شــده آنها در بالکچین، ثبت تاریخچه ای و بیمه به ادعاهای توانند می نیز اتکایی گران امر، بیمه این

هســتند که  بازرسی،مزایایی امکان شدن و فراهم خودکارســازی شفافیت، باشــند. افزایش داشته شده کنترل

 انجامند با می های اجرایی به کاهش هزینه نیز مزایا این به ارمغان آورده است. گران اتکایی بیمه برای بالکچین

های ارائه  مدیریت ریسک مختلفی برای شرکت های تشخیص تقلب و اینکه در حال حاضر نیز الگوریتم وجود

ها هستند  این الگوریتم اما عموم بیمه گران به دنبال راهکارهایی فراتر از عرضه شده اند، دهنده بیمه طراحی و

های بیمه  کارآمدتر تقلبات احتمالی در ارائه دادخواست به نحوی موثرتر و شده و بتواند روی کاربران متمرکزکه 

ها بتوانند به معنای واقعی کلمه در سیستم خود  برای اینکه این شرکت .ادعاهای خسارت را شناسایی کند و

های کالن  تجزیه وتحلیل مدرن مبتنی بر وب و های فناوری از تجربه کنند ، نیاز به ترکیبی پیشگیری از تقلب را

 به مدیریت تقلب و های پیشرفته ادغام کرده و تحلیل مکان یابی و داده دارند ، تا فرایند انتخاب ریسک را با

راهکارهای مدیریت  قطعا فناوری های دیجیتال و موبایلی یکی از ارکان اصلی این قبیل .یابند ریسکی جامع دست

های  توانند با استفاده از این ابزارهای مدرن، دادخواست کاربران می صنعت بیمه خواهند بود و رد و تقلب ریسک
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بدون اینکه امکان تقلب یا  های ارائه دهنده بدهند ترین شرایط به شرکت راحت بیمه ای خود را تحت بهترین و

سهولت ارائه  تواند عالوه بر میاستفاده از دوربین گوشی های تلفن همراه مدرن  .کالهبرداری داشته باشند

شود  ضمن اینکه باعث می عدم وجود تقلب باشد ارائه دهنده نیز گواهی بر های های بیمه برای شرکت دادخواست

دریافت وجه توافق شده ازسوی بیمه رضایت بیشتری نسبت به  کاربران نیز به دلیل تایید آنی دادخواست و تا

پرداخت نیز  گی به آنها ودحالی است که هزینه های ارائه دعوی، رسی این در. بیمه داشته باشند رویکرد خدمات و

 های تلفن همراه هوشمند برای برقراری ارتباط با های گوشی استفاده از قابلیت .یافت به مراتب کاهش خواهد

 لعبور باعث میافتاده یا صعب ا برخی از نقاط دور رصد فجایای طبیعی به وقوع پیوسته در تصاویر ماهواره ای و

باالتری انجام شوند  سرعت بسیار های بیمه ای با پرداخت شود تا فرایند ارائه دعوی ،رسیدگی به این دادخواستها و

هوایی نیز میتواند بیمه  گردآوری کالن داده از ایستگاه های آب و.و هم بیمه گران و هم بیمه گزاران ذینفع باشند 

چنین  .فجایای طبیعی امثال آن یاری کند زلزله و ستهای مربوط به سیل وگران را برای اعتبار سنجی دادخوا

های بیمه را حذف  شرکتهای تجاری برای دادخواست های بیمه به کشاورزان و تواند وابستگی سازمان قابلیتی می

  .کند و قابل بررسی تر های بیمه روشن تر برای شرکت ها را دستکم این دادخواست کرده و یا

 

 بالکچین بكارگیری های و محدودیت شرایط

 که اعضای مثال در تراکنشی گرفته شود. برای نظر در مالحظات خاصی باید بالکچیــن تکنولوژی بکارگیری در

 صورت دقیق مربوطه، به های داده هستند که عالوه بر وجود شخص واسط، ضرورت دارد که دخیل آن در متعددی

 که ریسک شرایطی ها ارائه دهد. در واسطه حذف این برای راهکاری تواند می تغییرناپذیر،رکورد شوند،بالکچین و

 و کنند واحد اســتفاده می منبع دارایی کاربر، از یک چندین زمانی که تراکنش باالست یا های داده دستکاری

 ندتوا می بالکچین کارگیری نیست،به منبع اعتماد مرکزی فراهم به یک که امکان دسترسی زمانی همچنین

 بهبود اوضاع بکند؛ زمانی تواند کمکی به نمی وجود دارد که بالکچین نیز مقابل، شرایطی در. سودمند واقع شود

که شرکت  لزومی ندارد واســطه موثق و مطمئن وجود دارد، دیگر یک یا اســت تراکنشها، اندک که تعداد طرفین

 پیاده از برداشــتن هر قدمی در راســتای قبل.ایجادکند تغییری خود فعلی کاری و مربوطه، در مدل کسب بیمه

تکنولوژی،آشنا  این استانداردسازی و پذیــری،امنیت مقیاس هــای با محدودیت باید ها بالکچین، شــرکت سازی

 داده و حجم فزاینده عملیات پیوسته بر اجماع،تکرار مبتنی تایید وجود مکانیســم دلیل به یپذیر مقیاس.شوند

 بالکچین،یک پذیری تکنولوژی ، مقیاس(بیایند در به شکل مجموعه تغییرناپذیری باید که) شده ذخیره های

از  دارد که در اکوسیســتم بالکچین،نوع جدیدی نشــان از این اخیر امنیت پیامدهای .شود چالش محسوب می

 های که درپایگاه هایی با ریسک مقایسهامنیتی،در  های نوع از ریسک این بهد. پیوند به وقوع می حمالت امنیتی

مهار آنها انجام نشده  برای رو، اقدامات چندانی همین از داده شده و کمتری وجود دارد، اهمیت داده ســنتی

نقش  استانداردها یک شده، توزیع باز یا گسترده یک سیســتم از مزایای مندی در بهره استانداردســازی .است

دارند که تکنولوژی  این شده، نشان از اثبات موفق و استانداردها و مراجع اجرایی کمبود.کنند می را ایفا کلیدی
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 باالســت و قبل از اجرای این عدم موفقیت بنابراین،ریسک .اســت مربوطه، هنوز به مرحله تکامل نرسیده

 گذاری که قصد سرمایه کسانی .انجام بگیرد ســازی استانداردها و پیاده اقداماتی در جهت تعریف تکنولوژی،بایــد

 .محتاطانه عمل کنند و اینشورتک را دارند، باید بالکچین در حوزه

 خصوصی بیمه های شرکت و در صنعت بیمه بالکچین به آینده نیم نگاهی

 است که به کشف کاربردهای گران بیمه وظیفه واین دارد در صنعت بیمه کارگیری به برای باالیی بالکچین،پتانسیل

 سیستم بالکچین،در یک .طلبد می را امر، دشوار است و زمان زیادی بپردازند. تحقق این تکنولوژی این مختلف

دارد.  و غیره بستگی کنندگان رقیبان،تامین ارزش آن، به سطح همکاری میزان و کند کار می شــده توزیع

به مرحله  بدانند که رسیدن دآن، بای گذاران سرمایه آید و شمار می اطالعات به فناوری بالکچین،زیرشاخه

 به مکانیسم چندانی که نیاز های کاربردی است پنج سال طول بکشد. در آن دســته از زمینه سوددهی، ممکن

کرد. اما در  دست پیدا به سود توان زودتر می جایگزین،خیلی راهکارهای سازی پیاده ندارند، با شده توزیع های

تکنولوژی، محصوالت  این .آید به کار می داشــته باشــد، بالکچین باالیی ضرورتاعتبار،  که اثبات و تایید شرایطی

دهد،به توسعه محصوالت بازار  نوظهور قرار می بازارهای کوچک گران بیمه آمد را در اختیار کار همتای به همتا

 .گذارد ه اشتراک میچند عضو ب بین مطمئن در ها را به شکلی از داده و حجم باالیی کند کمک می اینترنت اشیا

 برای مزایای بالکچین به ادعا، از مهمترین رسیدگی فرایند و خودکارسازی تقلب از وقوع و جلوگیری تشخیص

 مرتبط بــا ماهیت های چالش فصل و و حل شناســایی بــرای در حالــت کلی،صنعــت بیمه.هستند صنعت بیمه

 وارد بازار، دستاندرکاران سایر و استارتآپهابالکچین،باید باکنسرســیوم،متخصصان تکنولوژی،  شــده باز و توزیع

 مسائل .شوند گرفته نظر باید در نیز عملیاتی ملزومات و فنی محدودیتهای چالشها، این کنار در .شود مشارکت

 همین محدودیت ها از نمونه هایی سازی،استاندارد  و داده از محافظت رگوالتوری، بازار، قانون گذاری به مربوط

 بالکچین صنعت برای را مفیدی کاربردی موارد می خواهند اگر شخصی، بیمه گر شرکت های . هستند الزامات و

 یک بالکچین، .کنند شناسایی دقیق، شکلی به را خود ضعف نقاط و مشتری تعاملی نیازهای باید تعریف کنند،

 .دارد همراه به دستاندرکاران برای را تهدیدهایی دیگر، نوظهور تکنولوژی هر همانند و نوظهور است تکنولوژی

 مالکیت کسب یا آنها با ادغام استارت آپ ها، با همکاری .دارد وجود راه تهدیدها، چندین این از ماندن دور برای

شرکت  که است این در بالکچینی، بیمه شکل گیری اکوسیستم کلید .هستند روشها همین از نمونه هایی آنها،

 تکنولوژی یک بالکچین، . آغازکنند را بالکچین حوزه در فعالیت و یکدیگر با مشارکت زود، خیلی مربوطه، های

پیاده  مسیر که در چالشهایی بزرگترین .دارد همراه به بیمه گران برای را استراتژیک مزایایی و است دیجیتال

 و بازار اعضای بین همکاری ساده سازی :از عبارتند دارد، وجود بیمه صنعت در تکنولوژی این عمومی سازی

 اگر .فعال رگوالتوری محیط یک شکل دهی و عملیاتی تحوالت انجام در موفقیت کسب تکنولوژی، پیشگامان

 فائق برای مناسب اقدامات و کنند اقدام چالشها این از آگاهی کسب به نسبت امروز همین شرکتهای بیمه،

 بود. خواهیم بالکچین گسترده کاربرد و تالشها نشستن بار به شاهد بعد، پنج سال کنند، آغاز را آنها بر آمدن
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 نتیجه گیری

 را مورد بررسی بیمه زیرساختهای در بالکچین شکن ساختار از فناوری استفاده نحوه کردیم سعی مقاله در این

 و نوظهور عجیب فناوری این به آوردن از روی جهان مطرح بیمه دهنده ارائه یا از شرکتها برخی قرارداده و انگیزه

را  فعلی بیمه و ناکارآمد منسوخ از زیرساختهای بسیاری می تواند که فناوریی .قراردهیم ارزیابی بوته را در

 راهکارهای و حتی هویت و احراز سنجی یا اعتبار ،تراکنشها،فرایندها داده ها و ضبط و ثبت کرده تحول دستخوش

دهد. بااین  تغییر باور غیرقابل نحوی و به کرده و بازسازی بازطراحی را بیمه درصنعت گذاری قیمت و پرداختی

توانست  اند که وجود نهاده عرصه پابه برفناوری مبتنی های از نوآوری توجهی قابل ،تعداد اخیر سالهای ،طی حال

 گسترده حجم ظهور .ببخشند را بهبود الیم از فرایندهای و بسیاری را تغییر داده مالی خدمات های زیرساخت اند

را نیز زیر  دولتی مالی و موسسات بانکداری سیستم های تاریخی حاکمیت حتی که تکی فین از شرکت های ای

 نیز پرداخت ازصنعت. هستند مالی خدمات در صنعت نوآوری این فزاینده رشد اند،حاکی از روند برده سوال

 سراسر مختلف صنایع در بین ساختارشکنی پذیرش برای ترین بخش پتانسیل پر آن را می توان بس،که همین

 زیادی ،منافع واتفاقا است بوده شاهد اخیر سالهای را طی ها نوآوری بیشترین که ای حوزه.قلمدادکرد جهان

 بالکچین های وعده به نسبت که است نبوده بیمه تنها ،این کالم یک در. زده است جیب به نوآوری ها از این نیز

 ،سردمدار اکنون و اند پیش تاخته به بیمه ازصنعت جلوتر ،به مراتب دیگر ازصنایع ،بسیاری داده نشان خوش روی

 و پردازش گردآوری و نحوه کاربران داده های که کردیم ،مشاهده مبحث دراین .در جهانند بالکچین فناوری

 ضمن .کاربران تاثیرگذارباشد زندگی سبک وحتی ها گذاری ،قیمت بیمه بر خدمات می تواند میزان تاچه آنها

 زیرساختهای در شفافیت ارتقای بر آن ،توانایی بیمه صنعت در بالکچین فناوری های قابلیت درمورد اینکه

 پذیری ومسئولیت امنیت همچنین داده ها و به دسترسی میزان و پذیری انعطاف بیمه، عمومی و خصوصی

می  که است موجودی و نوآوری فناوری تنها حاضر ،درحال بالکچین فناوریو اینکه  کردیم صحبت سایبری

 وکاربرانشان گران بیمه بین تعامالت اینکه. برهاند های موجود و نابسامانی ها ناکارآمدی از را بیمه صنعت تواند

 باشد اعتماد این کننده را دارد تا تضمین قابلیت این ،بالکچین و اکنون است استوار براعتماد دیری است که

 بلندمدت های خود در وعده به نیز دهندگان و ارائه شوند ارائه و امنیت اطمینان در اوج مشتریان خواستهای ؛داد

 دستکاری و نقص و اال می دهد ارائه بالکچین فناوری که با شفافیتی که است بدیهی.باشند پایبند مدت وکوتاه

 خواهد شد. فراهم ممکن وجه بهترین به و اعتماد اطالعات از ،حفاظت داریم،امنیت سراغ آن از که اطالعاتی در
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