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 نقش و اهمیت اینشورتک در پیشرفت صنعت بیمه :مقالهعنوان 

 سید احمد نوری صادقی :نویسنده

 چکیده

 خریداری را خود بیمه برخط و آنالین صورت به بتوانند افراد تا نمودند فراهم را شرایطی هاآپاستارت بیمه، حوزه در

. بگیرند قرار خریداران توجه مورد بیشتر هاآپاستارت این تا شد باعث نوین خدمات ارائه و خوب هایویژگی. نمایند

 جایگاه صنایع، و مردم اعتماد جلب با که نموده فراهم فرصتی اینشورتک بیمه فناوری همانند نوین هایفناوری ظهور

 بیمه توسعه و رشد خدمات این بر تکیه با بتوانند کارآفرینان و وکارها کسب مردم، و یافته افزایش بیمه خدمات فروش

نقش و . بنابر این هدف از پژوهش حار تبیین بزنند رقم را اقتصادی هایفعالیت و کار و کسب امنیت آن دنباله ب و

های موفقی نیز ارائه شده است. روش این پژوهش بصورت است که نمونه اهمیت اینشورتک در پیشرفت صنعت بیمه

هیچ  بدوندهد که این پژوهش نشان میای با فیش برداری از منابع خارجی و داخلی است. نتایح توصیفی و کتابخانه

 .داد خواهد قرار تأثیر تحت را آن ارزش زنجیره فرایندهای همه و بیمه صنعت آینده اینشورتک تردیدی

 

 اینشورتک، استارت آپ، فناوری بیمه، صنعت بیمه، فناوری نوین. واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 طور به که شتهدا زیادی اثرات زندگی متنوع هایجنبه در اطالعات فناوری در زیادی هایدگرگونی زمان، گذشت با

-دگرگونی این وردم در مهم نکته... و وریبهره افزایش امور، به بخشیدن سرعت هزینه، کاهش زمان، اتالف عدم: مثال

 ملکردشانع در شانمثبت تاثیر شاهد تا دهد وفق تغییرات آن با همگام را صنعت بتوان که است آن اساسی های

 مهمترین زا اطالعاتی منابع به دسترسی در سرعت و سهولت باشد؛می اطالعات و فناوری عصر که امروزه.باشند

 صنعت ارد،د تاثیرگذار نقش آن در تکنولوژی که مواردی مهمترین از. است مدیریتی گیریتصمیم جهت فاکتورها

-فعالیت بر مهمی ثیرتا که مواردی از و شده تررایج گذشته به نسبت حوزه این در تکنولوژی بکارگیری و باشدمی بیمه

 هایفناوری از نشامشتریان شناسی رفتار جهت بیمه کاگزاران. است تک فین وجود دارد، المللبین در ایبیمه های

. باشدمی ایمهبی سیستم شدن موفق در اهمیتی با عامل خسارت امکان احتمالی تخمین قدرت. کنندمی استفاده نوین

 گذاران بیمه خاطر امنیت باید دارند؛ اهمیتی پر نقش اقتصادی توسعه در بازرگانی هایسازمان مانند بیمه هایشرکت

 (.1399پورگنجی،  )علینمایند بنا مشتریان رضایت اساس بر را هایشانفعالیت محور و نمایند تامین را

 ارائه جهت در هافناوری جدید کاربرد به و است «فناوری» و «بیمه» کلمه دو از ترکیبی بیمه فناوری یا 1اینشورتک

 فناوری جدید کاربرد به اینشورتک کلی، طور به باشد؛می تک فینهای حوزه از یکی و شودمی اطالق ایبیمه خدمات

 هوش بزرگ، هایداده اشیا، اینترنت کمک با بیمه صنعت. گرددمی اطالق بیمه خدمات مدیریت و توزیع ارائه، جهت

 به. مجزاست صورت به مشتری هر با متناسب و بهتر ایبیمه خدمات ارائه جهت مشتریان اطالعات تحلیل و مصنوعی

 عنوان به نو هایفناوری ورود به نسبت بیمه صنعت مدیران است، ریسک مدیریت اساس بر بیمه مدیریت کلی، طور

 هایحوزه به نسبت بیمه صنعت در نوآورانه خدمات ارائه تا شده باعث امر همین و نمودند عمل محتاط اینشورتک

 با همکاری که اندگشته آگاه موضوع این به نسبت بیمه صنعت سنتی فعاالن و مدیران. باشد نداشته رشد تک فین

 نیازهای با مطابق خدمات و محصوالت بسط و توسعه اثربخشی، و کارایی بهبود همچون مزایایی تنها نه هااینشورتک

 پی در را هاآن با بلندمدت رابطه یک ایجاد آن تبع به مشتریان در وفاداری افزایش و هزینه کاهش گزاران، بیمه روز

 با و هاتکنولوژی آخرین از بااستفاده هااینشورتک که است موضوع این به توجه فوق موارد از ترمهم لیکن دارد

                                                           
1 InsurTech 
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 پذیرفته صورت هایتقلب بهتر و موقع به تشخیص و ریسک کاهش به اندتوانسته هاداده کالن آنالیز وسیع سازیپیاده

 کمک است، بوده صنعت این در شده مطرح موضوعات ترینکلیدی از یکی عنوان به دیرباز از که بیمه صنعت در

 (.2018، 1زاده و هیروکوسالمنماید) شایانی

 2018 تا 2011 هایسال بین شده انجام کمی مطالعه با و داشته صنعت توسعه بر زیادی تاثیر اینشورتک سریع پیشرفت

 افزایش و مشتریان خرید رفتار بر آن توجه قابل تاثیر از حاکی بیمه صنعت بر بیمه فناوری نقش زمینه در چین کشور در

 ایمطالعه(. 2021، 2)وانگکندمی فراهم بیمه صنعت توسعه برای مستحکمی پایه و داشته بیمه هایشرکت دارائی

 مدل با و انجام آلمان کشور در تک فین نوآوری بر مشتریان اعتماد وا هداده امنیت موضوع خصوص در دیگری

 در اطالعات آوری جمع به نسبت سئواالت طراحی با و ارائه 2018 سال در جان و هاریسون توسط فناوری پذیرش

 و اعتماد همچنین و طراحی کاربری رابط دادها، امنیت متغیرهای نقش آلمان، در تک فین پذیرش قصد خصوص

 پذیرش قصد در کاربری رابط و ارتقاء ها،داده امنیت اهمیت از نشان تحقیق نتیجه و سنجیده را مشتریان افزوده ارزش

طی یک  2012. در سال است نموده ارائه راهکارهایی هابانک استفاده منظوره ب و باشدمی نواوری این از مشتریان

 هایاستارتاپ که است گردیده استدالل« ریسک مدیریت در نظر تجدید بیمه، جهانی بازار فرصت»گزارش با عنوان 

 هایاینشورتک از درصد 22 گزارش این طبق. دارند بیمه صنعت در نوآوری بهبود جهت به باالیی پتانسیل اینشورتک،

 هایشرکت تا است مناسبتر رو این از هستند گزاران بیمه کاربری تجربه بهبود به کمک دنبال به دنیا، سراسر در موجود

 ارتباطات ریسک، بهتر مدیریت و کاهش نظیر مزایایی کسب جهت به حداقل ها، اینشورتک با مقاومت جای به گربیمه

 (.2017، 3دانی) باشند داشته نهادها این با تریمناسب تعامالت و

 بیمه آوریفن پذیرش الگوی طراحی»ای تحت عنوان به بررسی مقاله (1۴00) سال در نیز همکاران و پارسامنش

 ساختاری مدلسازی روش از هاآن بین روابط و هاسازه شناسایی و مذکور الگوی طراحی منظور به و انجام «(ینشورتک)

 از آمده دست به نتایج و شده بیمه فناوری پذیرش اولیه مدل طراحی به منجر پژوهش نتایج و گرفته بهره تفسیری

 بخشی، مشروعیت حمایت، متغیرهای وابستگی-نفوذ قدرت نمودار اساس بر که دهدمی نشان مدل، الگوی خروجی

-می قرار مستقل متغیرهای ناحیه در و دارند کمی تأثیرپذیری و داشته باالیی نفوذ قدرت عملکرد، و فرهنگی توسعه

 بنابراین هستند برخوردار اندکی نفوذ اما باال وابستگی از نیز خرید مزایای و اعتماد همکاری، قیمت، متغیرهای و گیرند

                                                           
1 Sen. Lam 
2 Wang 
3 Salamzadeh  and Hiroko 
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 دارند مشابهی وابستگی میزان و نفوذ قدرت پیچیدگی و محدودیت متغیرهای. شوندمی محسوب وابسته متغیرهای

 .هستند پیوندی متغیرهای بنابراین

 

 فناوری بیمه )اینشورتگ(

 از و سو یک از بیمه صنعت سودآوری و کار و کسب هایمدل در تغییر تهدید و هااینشورتک افزون روز فعالیت

 نگرآینده مدیران تا گردیده موجب کشور، یک اقتصادی هایفعالیت تسهیل در نهادها این بدیل بی نقش دیگر سوی

 مدت، بلند و میان کوتاه، مقاطع در بیمه صنعت اهداف تعیین و انداز چشم ترسیم فعلی، وضعیت درک با صنعت این

 از انبوهی طیف داشتن اختیار در و توجه قابل سرمایه تجربه، قدمت، همانا که خود هایپتانسیل برترین از استفاده با

)فهمی است نموده خود صنعت در گوناگون موضوعات آوری بروز و بهبود در سعی پیش از پیش است، مشتریان

 از استفاده با که هستند فعالیت به مشغول اینشورتک حوزه در فعال استارتاپ 1500 بر بالغ جهان در .(2017، 1سعید

 نعت ارزش زنجیره تمامی بر باالیی تاثیرگذاری قابلیت گسترده، ابعاد در هاداده کالن تحقیق و هاتکنولوژی برترین

 فعلی نظم زنندگان هم بر تنها نفس، تازه رقبای این نخست، نگاه در و گروهی زعم به که هرچند. هستند دارا را بیمه

 نوآوری تعریف باز و بسط که انگاشت نادیده بایست نمی اما. (1399پور کنجی، )علیشوندمی محسوب بیمه صنعت

 و جامعه نوظهور نیازهای با منطبق و نوین محصوالت توسعه بازار، سهم افزایش نظیر مزایایی کسب آن تبع به و

 از گیریبهره واسطه به و رقبا این با همکاری واسطه به تنها...  و گزاران بیمه میان در وفاداری افزایش مشتریان،

 دارای گربیمه سنتی نهادهای و هاشرکت که شرایطی در واقع در. گشت خواهد میسر نهادها، این چابک ساختارهای

 عمیق تحلیلی درک کنار در هنگفت هایسرمایه و دارایی گزاران، بیمه از توجهی قابل تعداد به دسترسی نظیر مزایایی

 ایبیمه هایاستارتاپ با همکاری. (1۴00)چناری و همکاران،  باشندمی بیمه صعت بازار ضعف و قوت نقاط به نسبت

 ادعای فرایندهای بهتر مدیریت تقلب، ومناسب جا به تشخیص ریسک، مدیریت و کاهش همچون نتایجی دارای

 تقویت و گشته محسوب بیمه صنعت آشیل پاشنه عنوان به نوعی به دیرباز از که بود خواهد هاهزینه کاهش و خسارات

-ریسک تردقیق ارزیابی که چرا داشت، خواهد دنبال به را بازار رقابتی محیط در ایبیمه هایشرکت پایداری و بقا آن،

 کافی، منابع و هافرصت نمودن مهیا با گزاران، بیمه مناسب بندی بخش و ایبیمه گوناگون موضوعات بر مترتب های

 ایجاد بر عالوه طریق این از و آورده فراهم را گزاران بیمه نیاز با مناسب شده، سازیشخصی هایبیمه ارائه امکان

                                                           
1 Fahmi Saaid 
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 نفوذ ضریب و بازار سهم افزایش به آن دنبال به و آتی مشتریان جذب فرصت فعلی، گذاران بیمه میان در وفاداری

 و بیمه صنعت میان اتصال زنجیره گمشده حلقه یک مثابه به میان این در آنچه.نمایدمی شایانی کمک بیمه، صنعت

 رقبای این پذیرش واسطه به هاماموریت و اندازها چشم ها،رویه در تغییر ایجاد توانایی رسد،می نظر به هااینشورتک

 و تحقیقاتی هایکارگروه ایجاد طریق از مهم این از بخشی که هرچند. است ایبیمه هایشرکت سوی از نوظهور

 بایستنمی لیکن. (.2017)دانی، گرددمی محقق هاسیستم شناسی پویایی و پژوهی آینده نظیر هاییروش از استفاده

 جهت به ایبیمه شبکه اعضای تمام میان همکاری و همدلی و راسخ عزمی داشتن موارد این از بیش که انگاشت ادیدهن

 تغییر یک با بیمه هایشرکت لذا،. بود خواهد رهگشا صنعت، این اندازهای چشم به دستیابی و بازار وضع اصالح

 نفع به را بازی شرایط و جسته را بهره بیشترین شرایط تغییر از ها،اینشورتک میان همکاری ایجاد با هوشمندانه، موضع

 شناختن معنی به نوین راهکار. کنند ارائه نوین راهکارهای دارند تالش اینشورتک حوزه فعاالن .دهند تغییر خود

 گذارانبیمه نفع به هم که است صنعت این برای بهتر راهکار ارائه آن ادامه در و ایبیمه دانش بودن  دارا بیمه، صنعت

 که بوده این خود وکارهای کسب طراحی در هم دنیا هایاینشورتک اهداف از یکی. ایبیمه هایشرکت هم و باشند

 برای را صنعت این شفافیت و بگیرند را بزرگ هایبیمه انحصارگرایانه هایسیاست جلوی که کنند تدبیر راهکاری

 .دهند افزایش بیمه خریداران

 

 اینشورتک در هایگذاری سرمایه رشد

 ابعاد است، کرده پیدا بیمه صنعت در را خود جای جدید، بازیگر/پدیده یک عنوان به اینشورتک که 2011 سال از

 زمره در عمدتا   که است بوده هاییگذاریسرمایه ها،آن ترینمهم از یکی. است بوده فزاینده رشد شاهد آن از مختلفی

 میزان ،2018 سال در «2وای ای»مالی مؤسسه توسط منتشرشده بنابرگزارش. گیرندمی قرار 1خطرپذیر هایسرمایه

 معامالت ارزش در%  32 و 11 ساالنه مرکب رشد نرخ%  ۴5 از 2012 سال نسبت به هااینشورتک در گذاریسرمایه

 جهت در هاگذاریسرمایه این از%  61 مذکور گزارش طبق که اینست توجه قابل نکته.است بوده برخوردار ساالنه

                                                           
1 Venture Capital 
2 EY 
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-بوده «ویرانگری» ویژگی دارای مذکور هایگذاریسرمایه %9 فقط که درحالی بوده بیمه ارزش زنجیره توانمندسازی

 به منظور، این به نیل راستای در که بوده بزرگ بیمه هایشرکت توسط  «1گریزی واسطه»جهت در هاآن%  30 و اند

 .اندآورده روی اینشورتک هایشرکت در گذاریسرمایه

 

 

 (EY, 2018) 2017سال  پایان تا 2012 سال از اینشورتک، در شده انجام هایگذاریسرمایه ارزش. 1 نمودار

 که نحوی هب است؛ بوده زیر شرح به گزارش همین طبق اینشورتک درزمینه گرفته صورت معامالت تعداد عالوه به

 گذارمایهسر طرف عنوان به اتکایی گربیمه /بیمه شرکت یک حضور برگیرنده در گرفته صورت معامالت از%  83

 . است بوده

                                                           
1 Disintermediate 
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 (EY, 2018)2017 تا 2012 هایسال طی اینشورتک درزمینه گرفته صورت معامالت . تعداد2نمودار 

 

-اینشورتک تکنولوژیک هاینوآوری تمرکز حوزه بیشترین 2016 سال پایان تا مکنزی تحقیقاتی مؤسسه گزارش طبق

 رشته سه سهم گزارش همین بنابر همچنین (.2017، 1)مکنزیاست بوده درمان و عمر، خسارت،/اموال رشته سه در ها

 :است بوده زیر جدول شرح به نوآوری، برای شده تعریف گانهپنج هایزمینه از هریک از فوق

 عمر و درمان خسارات،/اموال بیمه رشته سه در نوآوری هایزمینه .1جدول

 

 تاورز ویلیس» مؤسسه گزارش طبق.است یافته ادامه نیز 2018 سال در اینشورتک در ها گذاریسرمایه رشد به رو روند

 اینشورتک درزمینه شده انجام معامالت تعداد رکورد باالترین دوره، این طی شده ثبت معامله 66 رقم « 2واتسون

 مشابه دوره به نسبت ، 2018 سال اول ماهه ۴ طی عبارتیه ب (.2018، تاورز واتسون ویلیسدهد)نشان می را تاکنون

                                                           
1 Mckinsey 
2 Willis Towers Watson 
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 نشان را برابری دو تقریبا  رشدی که شده ثبت هااینشورتک در گذاریسرمایه دالر میلیون 72۴ معادل رقمی قبل، سال

 است بوده خود از آن نمایاندن درپی اینشورتک که ستا تصویری به بازار دوگانه توجه بیانگر مذکور رشد دهدمی

 دالر میلیون 30 از باالتر رقمی ها،آن از مورد هفت شده ثبت معامالت میان از که اینجاست در گزارش این مهم نکته

 حوزه در ریسک بیشتر چه هر پذیرش به گذارانسرمایه روزافزون عالقه دهنده نشان این که دهندمی نشان را

 .باشدمی اینشورتک

 

 اینشورتک با مشتری از حمایت و مشتری بهتر تجربه

 بهتر رقابتی شرایط و قیمت دنبال به و هستند فرصت شکارچی و باهوش طلب، تنوع امروز مشتریان که،این به باتوجه

)استال، باشد متنوع و زیاد بسیار تواندمی هاحوزه تمامی در آنان تقاضاهای دارند، ناپذیری سیری انتظارات و بوده

 گرانبیمه دنیاست، در کار و کسب سنتی هایروش تغییر درحال بسیار سرعت با تکنولوژی که امروز جهان در ،(2021

 دکنمی زندگی عصری در . انسانباشندمی مشتری خدمات فرایندهای کردن ساده دنبال به جهانی، رقابت همپای نیز

 هایقابلیت و امکانات ایجاد راستای در را بیمه هایشرکت تواندمی تکنولوژی که دارند فوری پاسخ انتظار مشتریان که

 هایروش از استفاده و افزاری نرم و پیشرفته وریافن هایحل راه ادغام با تکنولوژی از بیمه صنعت .نماید یاری بیشتر

 کند ترشفاف و ترسریع را فرآیندها تا ،(1399)آقاجانی و همکاران، کندمی استفاده مشتری تجربه بهبود جهت نوین

 تسلط و کنترل جهت انتظار مورد خدمات و افزوده ارزش با منطبق را هاسرمایه و ریسک تا کند کمک مشتریان به و

 به خدمات و آموزش پشتیبانی، برنامه، مدیریت گذاری، قیمت محصوالت، مالی، گزارش مانند بیمه، خرید امر بر

 از ناشی خوب حس و نفس به اعتماد افزایش باعث خود نوبه به امر این که نماید، کنترل و سنجیده..  تربهینه و روزتر

 توانندمی بسیار سهولت و زمانی جویی صرفه آرامش، با بیمه، آوری فن با مشتریان. گرددمی مشتری در مطلوب خرید

 پرنمودن و مدارک کپی وحادثه، اولیه بازدید هایعکس ارائه: مانند وخسارت صدور زمان هایعملیات از بسیاری

 برد برد سبک به روش این. دهند انجام فیزیکی حضور به نیاز بدون را ...و هاقیمت و هاپوشش خدمات، مقایسه ها،فرم

 شفافیت و سهولت بر مبنی رفاهی امکانات شدن مهیا به باتوجه بیمه مشتریان مسلما و بود خواهد ترنزدیک بسیار

 .بود خواهند ترراضی و خوشنودتر بسیار بیمه، خدمات دریافت
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 جهانی موفق در هاینمونه اینشورتک

 نه اما کند،می استفاده اشیا اینترنت از که است هاییاینشورتک از یکی نئوس آپ استارت: 1نئوس آپ ت استار

 خوبی کنترل توانیدمی خود هوشمند همراه تلفن به آن اتصال و اینشورتک این دستگاه نصب با. هاخانه در خودرو، در

 ساختمان یا خانه برای مناسب بیمه توانیدمی نئوس کمک با. (2019، 2ایر)اندیکا و دنباش داشته ساختمان و خانه روی

 آبگرفتگی، گرفتگی، آتش مانند داخلی هایآسیب از که باشید کسی نخستین همچنین کنید، تهیه را خود نظر مورد

 ساختمان به کهاین از پس بالفاصله نئوس. شوید مطلع دیگر خرابی هرگونه و وفاضالب آب هایلوله و گاز نشتی

 نخواهید خسارت دریافت برای مشکلی نتیجه در و گذاردمی جریان در را بیمه خودکار صورت به شد وارد آسیبی

 .داشت

 خصوصا   و اطالعات و گذاشته فراتر معمولی هایبیمه از را پاسینس  نام با دیگری اینشورتک :3سینساینشورتک 

 ها،دارایی و امالک اسناد توانمی آپاستارت این کمک به. کندمی بیمه را خود کاربران مجازی و سایبری اطالعات

 بگیرند، آتش اگر دهد، رخ هاآن برای اتفاقی هر نتیجه در. کرد بیمه را مهمی اطالعات و سند هر کال  و بهادار اوراق

 و کرد دریافت خسارت توانمی اند،شده فاش حاال و بودند محرمانه اگر حتی یا (2021، ۴)گالن شوند دزدیده اگر

 جامعه برای که جدیدی نیاز روی اینشورتک این. کرد تهیه دوباره هویت احراز برای بیشتری دردسرهای بدون را اسناد

 از و اندداشته شدن هک تجربه که افرادی نیستند کم. اطالعات از حفاظت: دارد تمرکز آمده، وجود به امروزی

 .است شده اخاذی حتی و سؤاستفاده هاآن اطالعات

 کمک با. رانندگان به فروشد؛می خاصی قشر به را خود بیمه کووا نام با دیگری آپاستارت: 5کووا آپاستارت

 با متفاوتی شکل به نیز بیمه هزینه. راننده هم و (2019)اندیکا و ایر،  شودمی بیمه ماشین هم آپاستارت این

 ایهزینه نیست الزم خورد،می خاک خانه پارکینگ در که دارید ماشینی اگر بنابراین شود؛می محاسبه کیلومترشمار

  .بپردازید آن بیمه برای

                                                           
1 Neos 
2 Andika & Ir 
3 Cyence 
4 Galena 
5 Cuvva 
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 هوش از اینشورتک این. است است، برولی داده تکان را بیمه صنعت که دیگری آپ: استارت1آپ برولیاستارت

 .(1399پور گنجی، )علی است مناسب خود کاربران برای ایبیمه چه دهد تشخیص تا کندمی استفاده مصنوعی

 

 زندگی و عمر بیمه در اینشورتک

 کارایی و سرعت بیمه صنعت اخیر، هایسال در. باشدمی عمر بیمه هااینشورتک هایفعالیت هایحوزه از یکی

 فناورانه بیمه انواع ایهار روند در تغییر این. است داده افزایش را خود هابیمه حق و تعهدات اعالم برای الزم تصمیمات

 استفاده گسترش با. تاس ریسک ارزیابی و هاداده آوریجمع در جدید فناوری از استفاده دلیل به زیادی حد تا پیشرفته

 معایب و مزایا باید بیمه صنعت اساس این بر. باشدمی مواجه بیشتری سرعت با صنعت در تغییرات هایی،فناوری چنین از

 تحلیل و تجزیه این در.نماید تحلیل و تجزیه را بیمه حق اعالم کارایی افزایش برای استفاده مورد جدید فناوری بالقوه

 نظر در صنعت کل در هاآن بیشتر تاثیر هم و اینشورتک و هافناوری این اجرای مورد در عملی هاینگرانی هم باید

 گسترده اطالعات یآور جمع به ملزم را گرانبیمه زندگی، و عمر نامهبیمه هایبیمه حق و تعهدات اعالم.شود گرفته

 الزم ورمنظ این برای .نمایند تعیین را هاآن میر و مرگ از ناشی خطرات تا ( 1399)آخرتی،  کندمی متقاضیان مورد در

 :است

 خانوادگی، ابقهس متقاضی، فرد یک پزشکی سوابق جمله از شخصی اطالعات تحلیل و تجزیه به نیاز مفهومی چنین -1

 .دارد زندگی سبک و کلی هایفعالیت و رانندگی سابقه

 آزمایش ندینچ که سازدمی مجبور را متقاضیان و بوده طوالنی روند یک کلی طور به اطالعات این آوری جمع -2

 .نمایند ارائه و تهیه را اسناد از توجهی قابل مقدار و داده انجام پزشکی

 .شودمی منجر ایهبیم محصوالت کلی فروش کاهش و مشتری عمومی نارضایتی به اغلب بیمه حق تعیین روند این -3

 .است نموده آغاز بیمه حق اعالم کارایی و سرعت بهبود برای را اقداماتی عمر بیمه صنعت مسائل، این با مقابله برای

 پیرا هایآزمون از استفاده تواندمی که است کرده اجرا را پیشرفته فناورانه بیمه هئارا ترتوجه قابل و مهمتر همه از

 اعتماد جای به. (2020و همکاران،  2)فیت رابرنز ببرد بین از تصمیمات این در را آزمایشگاهی آزمایشات و پزشکی

                                                           
1 Brolly 
2 Faith Roberts 
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 ابزارهای با نامهبیمه صدور و بیمه حق اعالم و متقاضی درخواست و بررسی در تسریع پزشکی، هایتست به کردن

 برخی از استفاده با امر این. کندمی آسان را نامهبیمه پیشنهادات ترسریع تعیین سازی، مدل هایتکنیک و جدید داده

 برای تنها ابتدا در که (.2021)گالن، شودمی محقق اینشورتک قالب در و مصنوعی هوش و دیجیتال هایفناوری از

 مدیریت و ریسک انتخاب و گیریتصمیم امکان اینشورتک، گسترش با اما بوده توجه مورد نامهبیمه خرید موانع رفع

 برای که است فناوری هایپیشرفت همه شامل بیمه هایفناوری.است نموده آسان گران بیمه و بیمه صنعت برای را آن

 هوشمند گوشی هایبرنامه شامل اینشورتک بنابراین. (2020)فیت رابرنز و همکاران، شودمی اجرا کارایی تولید

 مدیریت هایسیستم خسارت، اعالم تسریع ابزارهای متقاضی، جسمی هایفعالیت کننده تعیین پوشاک و هاپوشیدنی

. (2019 ،1تیو اچ وا بوندورانت)است اطالعات خودکار پردازش و آنالین مشی خط مدیریت و مشتریان ریسک

 و متقاضی عالیق به راجع اطالعات شوندمی گرفته نظر در هااینشورتک مجموعه زیر عنوان به نیز اجتماعی هایرسانه

 شامل همچنین اینشورتک اصالح افزارها، نرم واقعی محصوالت از فراتر. دهندمی ارائه او زندگی کلی هایفعالیت

 در کارایی ایجاد منظور به هاشرکت این کنندمی ایجاد بیمه صنعت در را فنی هایپیشرفت که است نوپا هایشرکت

 و ابتکاری شیوه اینشورتک، توجه قابل ارزشمندی. دارند تمرکز توزیع کانال روی بر عمدتا بیمه، خرید فرایند

 از استفاده خاص طور به. کندمی جمع عمر نامهبیمه متقاضی یک برای را مربوطه اطالعات آن در که است کارآمدی

 عادات و «هوشمند و ویژه هایپوشیدنی»بدنی هایفعالیت و قلب ضربان اطالعات آوری جمع باعث اشیاء اینترنت

 سرعت مانند» مربوطه منابع از موتوری نقلیه وسایل به مربوط اطالعات برای همچنین و گرددمی متقاضی شخصی

 .شودمی استفاده «... و شده طی مسافت موتور،

 

 نتیجه گیری

 سهولت رقابتی، مزیت منظور به جدید، هایفناوری از استفاده به نیاز جوامع توسعه و بودن روز به جهت بیمه صنعت در

 تفکری با بلکه نمود، مقابله آن توسعه و ظهور با نباید تنها نه و دارد وجود مراحل کلیه در ایبیمه خدمات ارائه در

 تخصصی امری بیمه، فروش کهاین به باتوجه. نمود طی شتاب با را درست مسیر و جهت بایستمی بنیادین و سیستمی

 باشد،نمی... و هاپوشش انتخاب در صحیح گیریتصمیم به قادر ای،بیمه هایرشته اکثر در تنهایی به خریدار و است

 و فروش شبکه توسط رو در رو فروش نهایت و همراهی و بیمه مشاوره به نیاز کماکان که است روشن امری لذا

                                                           
1 Bondurant & H. White 
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 گذشته سال چند در اینترنت کاربران مالحظه قابل رشد با اطالعات، فناوری درجهان. داشت خواهد بیمه، نمایندگان

 هرگونه که است آورده وجود به شبکه از استفاده برای بسیاری هایدرخواست میلیارد، چندین به میلیون صد چند از

 .نماید ایجاد صنایع رشد روند در جدی اختالل تواندمی پاسخگویی در کوتاهی

 آخرین از استفاده و هادهنده شتاب حمایت و هااستارتاپ همراهی با است، بخش الهام فرصتی که اینشورتک لذا

-قابلیت و امکانات ایجاد راستای در را بیمه هایشرکت تواندمی هاداده کالن آنالیز وسیع سازی پیاده و هاتکنولوژی

 با مطابق خدمات و محصوالت بسط و توسعه ریسک، و هزینه کاهش اثربخشی، و کارایی بهبود: جمله از بیشتر های

 هایتوانایی صرفا  اینشورتک آل،ایده حالت در. نماید یاری مشتریان در وفاداری افزایش و گذاران بیمه روز نیازهای

 اینترنت ، مصنوعی هوش) اینشورتک کنار در که دهدمی را امکان این انسانی متولیان به و دهد،می افزایش را انسانی

 است ممکن انسانی هاینویس بیمه شغلی وظایف بنابراین،. کنند کار نویسی بیمه فرآیند بیشتر پیشرفت برای (...و اشیاء

 یا وکاهش داده تغییر را اینشورتک فرایندهای و عملکردها که یابد تغییر هاییمهارت مجموعه از استفاده سمت به

 تحت را آن ارزش زنجیره فرایندهای همه و بیمه صنعت آینده اینشورتک هیچ تردیدی بدونبنابراین  دهند افزایش

 شده انجام هایگذاریسرمایه روند بلکه نیست موجود شرایط از گونه دلفی بینی پیش یک این. داد خواهد قرار تأثیر

 هایروش به نیاز که( گذاران بیمه) کنندگان مصرف رفتار تدریجی تغییرات همچنین و حوزه این در انجام دست در و

 امری را توسعه چنین سازد،می الزامی را...  و خسارت دریافت و ثبت بیمه، حق پرداخت نامه، بیمه خرید متفاوت

 کنندگان مصرف رفتار بر هم بیمه، هایشرکت در کارها انجام شیوه بر هم آن تأثیرات که تغییراتی. است ساخته حتمی

 .بود خواهد مشهود ارائه مورد ایبیمه هایپوشش هم و
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