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تحول بیمه از درون 
یا برون؟

به نظر می رسد 
اینشورتک ها  برای پویایی 
بیشتر به محرکی خارج از 

صنعت بیمه نیاز دارند

بیگ تک هایی که 
بیمه را خوب بلدند

این روزها آمازون 
و علی بابا بازیگران بزرگ 

و کلیدی صنعت بیمه 
دنیا شده اند

بیانیه اصناف و انجمن های گوناگون کارگزاران بیمه برای 
مقابله با چند استارتاپ بیمه ای، بازی تقابل سنتی ها با 

نوآوران صنعت بیمه را به نقطه عطف رساند 

A N A LY S I SA N A LY S I S
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تعامل
 حلقه مفقوده  
صنعت بیمه 
حمیدرضا پروازی، رئیس کمیته 
توسعه کسب وکارهای دیجیتال 
سندیکای بیمه گران از اهمیت و 
ضرورت تحول دیجیتال در پیکره 
صنعت بیمه می گوید 

2

حاال وقت تعامل 
است، نه تقابل

آنچه امروز بیش از هر 
موضوعی اهمیت دارد 

تصمیم نهاد ناظر در شیوه 
تعامل با ذی نفعان است 

بازی تاج و تخت

   عکس:  نسیم اعتمادی
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بردیاجوادی
مدیرعاملشرکترایینتک

تعامل نرم افزار و 
نوآوری؛ زمینه ساز گام 

بزرگ اینشورتک ها 

دوهفــتهنــامه
بیمــــه صنعت
ضمیمــهرایگان
مه هفتـــــــهنا
نـــــــــگ ر کا
ســـــــالاول
ـــــمارهسوم شـ
م ســو بیستو
مـــرداد1401
16صفـــــحه

I N S U R T E C H M A G A Z I N E

3
D I G I T A L I N S U R A N C E

نوآوری موتور محرک 
صنعت بیمه است 

امیرمهدی ابراهیمیان، مدیر 
توسعه کسب وکار بیمه دیجی پی 
از اهمیت شخصی سازی 
محصوالت بیمه ای  می گوید
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 رگوالتور
R E G U L A T I O N

نزدیک به دو ماه از هیاهوی خبر فعالیت شرکت راهبرد نگار 
آمیتیس و اعطای انحصار به این سامانه در موضوع سوئیچ 
بیمه می گذرد. شرکت و سامانه آمیتیس که ساختار سهام 
آن تحت کنترل بیمه مرکزی اســت، قرار بــود با انحصاری 
که نهــاد ناظــر بــه ایــن شــرکت داده بــود، کســب وکارهای 
آنالیــن را از همکاری مســتقیم با نماینــدگان بیمه و حتی 
خود شــرکت های بیمه منع و هــر گونه صــدور بیمه نامه را 
منحصر به همکاری اجباری با این شرکت کند. این اقدام 
البته با مخالفت شدید فعاالن اینشــورتک و شرکت های 
بیمه آنالین مواجه شد و با درخواست ورود کارگروه اقتصاد 
دیجیتال به موضوع، فعالیت این سامانه موقتاً متوقف و 
تصمیم گیری درباره ادامه کار آن نیز به این کارگروه محول 

شده است.
اما روند رسیدن به توقف فعالیت ســوئیچ آمیتیس راهی 
پرفرازونشــیب بــود و عــالوه بــر فعــاالن و کارشناســان این 
حوزه، انجمن فین تک نیز با ورود به این موضوع به اشکال 
مختلفی به اعــالم مخالفت خــود با فعالیت این ســامانه 
پرداخته و برای اجرایی نشدن این اقدام بیمه مرکزی تالش 

کردند. 

  انجمن فین تک؛ پیشگام در مخالفت
روز ســی ام خرداد 1401 بود کــه انجمن فین تک با انتشــار 
بیانیه ای، اولین واکنش رسمی به تشکیل شرکت و سامانه 
آمیتیــس را نشــان داد و به صراحت بــا آن مخالفــت کرد. 
در ایــن بیانیه، دالیــل مخالفــت با ایــن طــرح و پیامدهای 
اجرایی شدن آن مطرح  و این انجمن خواستار متوقف شدن 

فعالیت این سامانه شد.
در متن بیانیه انجمن فین تک آمده  بود که با توجه به اینکه 
ساختار سهام شرکت آمیتیس تحت کنترل بیمه مرکزی 
اســت و حتی محل اســتقرار آن در یکی از ساختمان های 
این نهاد است، این سامانه صرفاً به ظاهر خصوصی بوده 
و بنابراین تجمیــع تراکنش هــای مالی خرید بیمــه در این 
شــرکت خصوصی اقدامی انحصاری اســت که به نابودی 
نوآوری، از بین رفتن تنوع و تخریب هزاران فرصت شغلی 
مستقیم و غیرمستقیم در این عرصه منجر خواهد شد و 
دولتی سازی این کسب وکارها حاصلی جز عقب ماندگی 

نخواهد داشت.
به زعم این انجمن و فعاالن حوزه بیمه آنالین، این سوئیچ 
بیمه ای در تضاد کامل با قانون تسهیل رقابت، منع انحصار 
و مــاده ۶ قانــون برنامــه چهارم توســعه اســت که بــا ایجاد 
موانعی نظیر انحصار و تصدی گری، مانع از ایجاد رقابت و 

نوآوری و باعث ایجاد رانت در صنعت بیمه می شود.
در یکــی از مهم تریــن بخش هــای بیانیه انجمــن فین تک 
به تبعات و پیامدهای منفی راه اندازی این ســامانه توسط 
بانک مرکزی اشــاره شــده بود. درباره این موضــوع در متن 
این بیانیه چنین آمده  بود: »نهاد تنظیم گر بــازار بیمه، با 
این تصمیم اقــدام به تصدی گــری کــرده، وارد بازار شــده و 
بدون توجه به مسئله انحصار ریسک های متمرکزسازی 
خدمات )شــامل ریســک های امنیتی و پدافند غیرعامل 
ناشی از تجمیع اطالعات و خدمات(، به دلیل عدم شناخت 
صحیح از ماهیت کسب وکارهای نوین، نه تنها مساعدتی 
در رفع موانع فعالیت های نوآورانه نداشته، بلکه با صدور 
بخش نامه های ناگهانی که بعضاً از نظر مستندات قانونی 
و مقرراتی مخدوش است، به صورت مداوم در توسعه این 

کسب وکارها ایجاد مانع کرده است.«
این بیانیه در نهایت خواستار ورود نهاد ناظر صنعت بیمه 
و سایر نهادهای باالدستی از جمله وزارت اقتصاد و فناوری 
اطالعات و نهادهای نظارتی شده و درخواست توقف فوری 

این طرح و اصالح این روند را مطرح کرده بود.

  هم صدایی فعاالن اینشورتک در مخالفت 
با آمیتیس

در واکنش به این بیانیه، به جز انتشار یک الیو اینستاگرامی 
از سوی سیدقاسم نعمتی، رئیس مرکز فناوری اطالعات و 

سامانه آمیتیس 
از تولد تا توقف

راه اندازی سوئیچ بیمه ای آمیتیس، تحت نظارت و توسط بیمه 
مرکزی، از پایان خردادماه 1401 به مهم ترین بحث در فضای 

اینشورتک کشور تبدیل شد و پس از کش وقوس های فراوان 
باالخره فعالیت این سامانه متوقف شد. در فاصله بین تولد تا 
توقف این سوئیچ، چه بر آمیتیس گذشت و چطور فرزند جدید 

بیمه مرکزی از طی ادامه مسیر بازماند؟

کسب وکارهای آنالین 
منتقد جدی سوئیچ بیمه 

هستند

لزوم جدایی 
نظارت  از اجرا

و  کســب وکارها  صاحبــان   
مدیران عامل بیمه های آنالین 
ورود نهاد نظارتی به بازار را نگران کننده 
می داننــد. حامد ولی پــوری، مدیرعامل 
ازکــی ، هســته فعالیت بیمــه مرکــزی را 
نظارتــی خوانــده و ورود آن بــه فضــای 
اجرایــی کســب وکار را نگران کننــده 
دانســته و گفــت: »جایــی کــه هســته 
فعالیت نظارتــی دارد، احتمــاالً در اجرا 
نمی تواند موفق باشــد. بــه همین دلیل 
اســت که قوانیــن باالدســتی کشــوری، 
نهادهای دولتی و مخصوصاً نظارتی ها 
را از بنگاه داری و شرکت داری منع کرده، 
مگــر در شــرایط خاصــی کــه بــا مجــوز 

مجلس همراه باشد.«

 بهــاره شــریفیون، مدیرعامــل 
بیمه دات کام انحصاربخشی به 
ســامانه آمیتیــس را نابودکننــده رقابت 
موجــود در اکوسیســتم اینشــورتک 
دانســته که حتی اگر صرفاً زیرســاختی 
برای جمع آوری داده و اطالعات باشد هم 
نباید اســتارتاپ ها ملــزم به اســتفاده از 
همین یک شرکت شوند؛ چراکه تعامل 
صرف با تنها یک شرکت مسئله رقابت 
را زیــر ســؤال می بــرد. بنابرایــن موضوع 
انحصــار و کاهش رقابــت یکــی دیگر از 
حــوزه  فعــاالن  کــه  اســت  مــواردی 
اینشــورتک بــا اشــاره بــه آن، خواســتار 
توقف فعالیت سوئیچ بیمه ای آمیتیس 

می شوند.

 محمدرضا فرحــی، مدیرعامل 
بیمه بازار نیــز تقــارن دو وظیفه 
نظــارت و حضــور در بــازار را نامناســب 
خوانــد. او معتقــد اســت هرچنــد بیمه 
مرکزی باید از کسب وکارهای بیمه آنالین 
داده هــای مختلــف، ماننــد فهرســت 
خریداران، مبلــغ و میزان فــروش، میزان 
رضایت مشتریان و... بخواهد، اما ورود 
این نهاد به حوزه اجرا نقــش کارگزار را به 
ایــن نهــاد می دهــد و اســتارتاپ ها 
صرفــاً بــه شــرکت هایی تبدیل 
می شوند که مردم و بیمه داران 
را به یکدیگر معرفی می کنند و 
فرایند صدور منحصراً توسط 
بـــــــیمه مرکــزی 
انجـــــــــــــــــــام 

می شود.

COMMENTدیدگاه

   عکس:  وحید معینی
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تخفیف 
وجه تمایز اصلی

نمایندگان از تخلف 
مبرا  نیستند

 موضــوع تخفیــف بــرای صــدور 
بیمه نامه هــای شــخص ثالث در 
صنعــت بیمــه کشــور موضــوع جدیــدی 
نیست و پیش از ســربرآوردن سامانه های 
مقایسه و فروش آنالین بیمه نیز نمایندگان 
بیمه به تناســب حجم بازار و بــازار هدف و 
سیاست های شــرکت بیمه طرف قرارداد و 
شمار بیمه گزاران بخشی از کارمزد خود را 
به عنوان تخفیف در مناسبت های خاص 
به عنوان تخفیف لحاظ می کردند )که البته 
هنوز هم به بهانه های مختلف ادامه دارد(، 
ولی هیچ وقت به روال استارتاپ های بیمه ای 
این مسئله انعکاس بیرونی نداشت؛ مگر 
در موارد بسیار خاصی که شرکت های بیمه 
و شــبکه بــزرگ نماینــدگان آنهــا رســماً به 

نرخ شکنی واضح دست می زدند.

 در واقــع آنچــه امــروز نمایندگان 
فــروش را بــه واکنــش واداشــته، 
رســوخ اســتارتاپ ها به الیه های مردم و نه 
الیه هــای درونــی صنعــت بیمــه اســت. 
اســتفاده از قابلیت هــای بــه روز فنــاوری و 
امتیــازات خاصی که ایــن اســتارتاپ ها به 
ســبب اســتفاده از دامنــه داده هــای در 
دســترس در اختیــار دارنــد، کار را به جایی 
رســانده کــه نماینــدگان بیمــه آنهــا را 
برهم زننده بزرگ بازی فــروش و مخل بازار 
بزرگی می دانند که تا پیش از این منحصراً 

در اختیار داشتند.

 البتــه باید اذعــان داشــت بعضاً 
از  تعــدادی  کــه  امتیازاتــی 
استارتاپ های بیمه ای در اختیار دارند، نه از 
باب فعالیت بیمه  ای آنها، بلکه از پیشینه 
فعالیت هــای متفــاوت دیگــری نشــئت 
می گیــرد و ایــن نابرابــری در دسترســی بــه 
امکانات همان چیزی است که نمایندگان 

بیمه را به واکنش وا می دارد.

 بــا ایــن اوصــاف امــروز بــا پدیــده 
جا به جا شدن بازار طرف هستیم و 
ایــن دقیقــاً نکته ای اســت که باعث شــده 
شــبکه ســنتی فروش بیمه نتواند حضور 
بازیگران جدید را برتابــد و مانند آنچه این 
روزهــا هــر بــار اتفــاق می افتــد، شــبکه 
نماینــدگان ســنتی فــروش و اســتارتاپ ها 
مانند دو جبهه مخالف در مقابل هم قرار 
بگیرند، نــه هم راســتا و هم هدف بــرای باال 
بــردن پرتفــوی صنعــت بیمــه و افزایــش 
ضریب نفوذی که در این سال ها فقط صدم 

درصدی تغییر کرده است.

COMMENTدیدگاه

بیانیه اصناف و انجمن های گوناگون کارگزاران بیمه برای 
مقابله با چند استارتاپ بیمه ای، بازی تقابل سنتی ها با 

نوآوران صنعت بیمه را به نقطه عطف رساند 

شدند. بازی تاج و تخت
اولین هیاهوساز داستان گفت وگوی قاسم نعمتی، رئیس 
مرکز فنــاوری اطالعات بیمــه مرکزی با یکی از رســانه های 
حوزه بیمــه در رابطه با ســوئیچ بیمه مرکزی بــود و  عبارت 
خاصــی کــه نعمتــی بــا آن بــرای اســتارتاپ های بیمــه ای 
به عنوان حســن ختام یاد کــرده بود: »ســوئیچ بیمه؛ خط 

قرمز بیمه مرکزی.« 
نعمتی از روند پیگیری مسئله ســوئیچ از سوی نهاد ناظر 
صحبــت کــرد و از آن به عنــوان تنهــا مســیر ممکــن برای 
نظارت بــر روند بیمه گری در کشــور نــام برد، امــا در فصل 
ختام صحبت هایش  شــرط همــکاری شــرکت های بیمه 
با اســتارتاپ های فروش آنالین را صرفاً از مدخل ســوئیچ 
ممکن دانست و اعالم کرد هیچ شرکت بیمه ای حق ندارد 
در خارج از چهارچوب ســوئیچ با ســامانه های مقایســه و 
فروش آنالین بیمه وارد همکاری شود. صحبت های قاسم 
نعمتی در رابطه با سوئیچ بیمه مرکزی در حالی انجام شد 
که موضوع سوئیچ بیمه مرکزی و مأموریت تعیین تکلیف 

تفاوت در دیدگاه است و مدل 
کسب وکار
وقتی فقط  مشتری  
اهمیت دارد

 ساخت تجربه مشتری خاص؛ به حتم بزرگ ترین مزیت 
سامانه های مقایسه و فروش آنالین بیمه در مقابل شبکه 
سنتی فروش ساخت یک تجربه مشتری خاص و تسهیل 

سفر مشتری است.
هیچ وقــت  یــک مشــتری  اســت  ممکــن  بیمــه  در 
خسارت نامه ای هم ارائه ندهد و مجبور به تعامل با شرکت 
بیمه طرف قــراردادش برای اخذ مطالباتش نباشــد. برای 
همین اولین تجربــه خرید خیلی مهم تــر از اولین تجربه 
دریافت مطالبات است. در واقع نقطه عطف برد و باخت 

بازی بیمه همان ارتباط اول است و بس!
ایــن دقیقــاً موضوعــی اســت کــه امــروز بــه ســبب ورود 

فناوری های جدید باید در شــرکت های بیمه مــورد توجه 
قرار بگیرد و الزم اســت نماینــدگان بیمه را نســبت به آن 
آگاه و آماده کرد. در این میان نه فقط شرکت های بیمه که 
حتی نهاد ناظر نیز الزم است با توجه به تفاوت ساختاری 
مدل های کســب وکار در دو طیف ســنتی و نوپا، ســاخت 
تجربه مشتری خاص را در اولویت برنامه های تسهیلگری 
خود قرار دهــد و در وضــع قوانین و رفــع محدودیت ها در 
این باره بیشتر توجه داشته باشــد؛ چراکه امروز آنچه در 
صنعت بیمه در میــان کنش هــا و واکنش هــای دو طیف 
ســنتی و نوپا و نهــاد نظاره گــر مغفــول مانده، مشــتری و 
نیازهــای اوســت. در اقتصــاد ایــران و بیماری مزمــن تورم 

صنعت بیمه کشور در واپســین روزهای هفته گذشته به 
یکبــاره با حجم انبوهــی از بیانیه هــا و اعالمیه ها از ســوی 
اصنــاف و انجمن های مختلف روبه رو شــد. فعــاالن بیمه 
که تا پیش از این صرفاً هرازگاهی با اعالم اخطار و هشدار 
نهــاد ناظــر در رابطــه بــا اســتارتاپ های بیمه ای خبرســاز 

می شــدند، یــا خبر ســود و زیــان شــرکت بیمــه  خاصی یا 
انتصــاب مدیرعاملــی جدیــد نهایــت هیجانی بــود که به 
دنیای بی ســروصدا و آرام آنها می رســید، هفتــه پیش به 
یکبــاره از حجــم انبــوه موضع گیری هــای مختلــف افــراد 
و  اصناف گوناگــون در برابر کســب وکارهای نوپــا غافلگیر 
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داستان اصلي
L E A D

S T O R Y

 از بحــث تحــول دیجیتــال در صنعت 
بیمه شــروع کنیم که تابه امروز همیشه نقدهای 
زیادی به آن وارد بوده است. به نظر شما آیا اصالً 
در صنعــت بیمه کشــور ما با شــرایط خــاص آن، 
تحول دیجیتال معنا می دهد و اصالً اتفاق افتاده 
است یا نه؛ صرفاً روندی ساده تر از تعریف امروزی 
تحول دیجیتال در حال طی شدن است و صنعت 

در توهم تحول دیجیتال گرفتار شده است؟ 
باید در جواب سؤال شما پله پله جلو بروم. اول از همه در 
جواب این سؤال که آیا تحول دیجیتال در صنعت بیمه 
معنی می دهد یا خیر، باید بگویم که بله. تحول دیجیتال 
در صنعــت بیمــه بســیار معنــا خواهــد داشــت. چــرا؟ 
صنعت بیمه صنعتی اســت که با وجوه مختلف زندگی 
عامه مردم در ارتباط اســت، بــا خودرو در ارتباط اســت، 
با مسکن در ارتباط است، با محل کارشــان و همه ابعاد 
زندگی آنها در ارتباط اســت؛ با این اوصاف وقتی بیمه با 
وجوه مختلف زندگی مردم در ارتباط است، یعنی اینکه 
نیازمندی های مردم نیز مختلف است. حاال وقتی مردم 
در حال اســتفاده از ابزارهای مختلف در ابعــاد گوناگون 
زندگی خودشــان هســتند، می توان امید داشت که این 

ابزارها به مسئله بیمه گری در زندگی آنها نیز کمک کند. 
بگذارید با یک مثال روشــن کنم. وقتی شما از بیمه های 
خودرو صحبت می کنید که از قضا در کشور ما مهم ترین 
محصول مورد استفاده مردم است، می توانید از ابزارها 
و دســتگاه هایی که امروز در همه جای دنیا برای تعریف 
بیمه نامه هــای مختلف بــه کار می برند، اســتفاده کنید. 
مثــل بیمه نامه هــای UBI یا همــان بیمه نامه هایــی که بر 
اســاس دســتگاه های روی خودروها و میزان کارکردشــان 
تعریــف می شــوند، نه بــر اســاس قاعــده و قانونــی کلی. 
مجموعه های مختلفی هم امروز در صنعت بیمه در حال 
فعالیت در استفاده از ابزارهای مختلف هستند و این به 

نظرم به معنای واقعی تحول دیجیتال است. 
اما دربــاره این ســؤال کــه آیا تحــول دیجیتــال آن طور که 
باید در صنعت بیمه کشور ما اتفاق افتاده است، یا نه؟ 
ببینیــد من اگــر بخواهم بــا نگاه کارشناســی خــودم نظر 
بدهم و نه نگاهــی تحقیقی و پژوهشــی، بایــد بگویم که 
به نظر من تحول دیجیتال در صنعت بیمه کشــور 20 تا 
30 درصد اتفاق افتاده و راهش را شــروع کــرده، اما هنوز 
اول راه است. یعنی هنوز در یک سوم ابتدایی مسیر قرار 
داریم که به نظر من اصالً هم آمار کمی نیســت و باید به 

همین مقدار هم دل خوش باشــیم. امــروز بیش از نیمی 
از شرکت های بیمه کشور به  ضرورت تحول دیجیتال پی 
برده اند. سندیکای بیمه گران به ضرورت این مسئله پی 
برده اســت. بیمه مرکــزی نیز به ضرورت این مســئله پی 
برده اســت. در حال حاضر نهــاد ناظــر از مدیرانی که در 
زمینه تحول دیجیتال فعالیــت دارند، دعوت می کند در 
برنامــه گفت وگوی های زنــده پلتفرم های ارتبــاط مجازی 
شرکت کنند. این موضوع یعنی نهاد ناظر هم به اهمیت 
و ضــرورت تحــول دیجیتــال در صنعت بیمه کشــور پی 
برده اســت. اینکــه نهادهای باالدســتی به ایــن ضرورت 
پی برده باشند، موضوع بســیار مهم و درخشانی است 
که نبایــد از آن راحت بگذریــم، ولی نکته اینجاســت که 
در الیه شــرکت های بیمه با وجود اینکه نیمی از مدیران 
به اهمیت تحول دیجیتال پی برده اند، اما اجرایی شدن 
آن هنــوز چنــدان توفیقــی نداشــته و در بهتریــن حالت 
شــاید همان 20 تــا 30 درصد مســیر تحــول دیجیتال از 
سوی صنعت بیمه طی شده باشــد، یعنی اگر بخواهیم 
عملیاتــی و واقعــی دربــاره تحــول دیجیتــال در صنعــت 
بیمه بگوییم، فقط می توان ادعای اجرای 20 تا 30 درصد 

اهداف آن را داشته باشیم. 

تعامل؛ حلقه مفقوده  بیمه 
  حمیدرضا پروازی، رئیس کمیته توسعه کسب وکارهای دیجیتال سندیکای بیمه گران از 

اهمیت و ضرورت تحول دیجیتال در پیکره صنعت بیمه می گوید 

 آیا گره قانون گذاری و 
آیین نامه های خاص، سوئیچ 

را به چالش بزرگ صنعت 
بیمه تبدیل کرده است؟ 

مبادا نهاد ناظر 
وارد الیه 

کسب وکار شود
 موضــوع ایــن اســت کــه امروز 
حتی در نهــاد ناظر هــم به این 
مسئله اذعان می شود که اگریگیتورها 
چندان ماهیت کارگزاری ندارند ولی به 
ســبب قانونمنــد شــدن ماجــرا و تحت 
لقای بیمه گری الزم شــد که این دسته 
بــا عنــوان کارگــزاری برخــط وارد آییــن 
نامه ها شــوند. اما اینجا نکته ای که در 
رابطه با سوئیچ مطرح می شود مسئله 
اجرای قانون است. شاید الزم باشد که 
نیم نگاهی به قانون داشته باشیم و روی 
آیین نامه ها اصالحاتی داشته باشیم. 
اما بخش بعدی ماجرا بحث اجراست.
نهاد ناظر طبق مسئولیتی که به عهده 
دارد و روی قانونی که وجود دارد راهکار 
سامان بخشیدن به اوضاع کنونی را در 
اجرای سوئیچ دیده است. حال این که 
ســوئیچ بیمــه مرکــزی مالحظــات و 
چالش های متعــددی دارد کــه بارها به 

آن اشاره کرده ام. 

 نهاد ناظر ناخودآگاه وارد الیه 
ســازمانی  کســب وکارهای 
می شــود و از آنجــا که یک هاب شــکل 
می گیرد این هاب در هر شکل دولتی یا 
خصوصی بــا خــود انحصــار بــه همراه 
دارد. می توانــد باعــث ورود نگاه هــای 
دارای  ســوئیچ  باشــد.  ای  ســلیقه 
چالش های ساختاری است و باید ریل 
گــذاری صحیــح بــرای اجــرای آن انجام 
شود. من در رابطه با سوئیچ یک عبارت 
کلیدی دارم و یک دغدغه بزرگ. آن هم 
حضــور نهادناظــر و رگوالتــور در الیــه 
کسب وکار شرکت هاست. این اتفاق در 
صنعــت مخابــرات هــم افتاد. شــرکت 
مخابــرات آمــد و مدعــی ارائــه خدمات 
اینترنــت شــد در حالــی کــه وظیفــه 
ارائــه  بــرای  مخابــرات بسترســازی 
خدمــات بــود نــه ورود بــه الیــه کســب 
وکارهــا. ایــن همــان نکتــه ای اســت که 
نهاد ناظــر در رابطه با مســئله ســوئیچ 
بایــد در نظــر بگیــرد. ایــن کــه مبــادا 
رگوالتور وارد الیه کســب وکارهای بیمه 
ای شــود کــه آن وقــت دیگــر چیــزی از 

اکوسیستم API ها باقی نمی ماند. 

COVER STORYداستان جلد

به چهره جوان اما تأثیرگذار صنعت بیمه مشهور است. جوانی که می توان به صراحت ادعا کرد عبارت پرطمطراق تحول دیجیتال را در صنعت سنت زده بیمه به شکلی واقعی و عملی معنا 
کرده است، نه در ورای عبارت ها و تعریف ها. برای همین زمانی که در کسوت مدیر  کسب وکارهای نوین بیمه تجارت نو به ریاست کمیته توسعه کسب وکار دیجیتال سندیکای بیمه گران 
نیز انتخاب شد، موجی از امیدواری در میان گروه های مختلف بیمه ای راه افتاد؛ چه آن هایی که در شبکه فروش سال ها تالش کرده بودند و چه کسب وکارهای نوپایی که در تعامل با نهاد 

باالدستی چالش ها داشتند. در روزهای شلوغ و پرهمهمه نمایشگاه بیمه حمیدرضا پروازی با شور و شوقی که همواره از او انتظار می رود، به صحبت با ما نشست. از امیدواری به روند تحول 
دیجیتال در صنعت بیمه کشور گفت و از اهداف و برنامه هایی که در کمیته تازه تأسیس سندیکا در سر دارد. 

   عکس:  نسیم اعتمادی
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در سال های اخیر، صنعت بیمه سرانجام سراغ فناوری های 
دیجیتال رفته و اســتارتاپ های حوزه اینشورتک بازیگران 
قدیمــی ایــن حــوزه را بــه ایــن نتیجــه رســانده اند کــه اگــر 
می خواهند در صنعت بیمه دوام بیاورند، باید خودشان را با 
فناوری های نوین وفق بدهند. استارتاپ آلمانی »ویفاکس« 
که مارکت پلیس بیمه های دیجیتال است، پرچم دار اصلی 
این تغییر به حساب می آید. ویفاکس موفق شده صنعتی 
را کــه از دیرباز تصــور می شــد کســب وکاری چهره به چهره 
است، برای همیشــه دگرگون کند و از هم اکنون به آینده ای 
چشم دوخته که در آن، اینترنت اشــیا و علوم داده و هوش 
مصنوعی نقش مهمی در زندگی هایمان خواهند داشــت 
و بیمه کــردن چیزهایی که دغدغه شــان را داریم، به شــکل 

دیگری خواهد بود. 

»جولیان تایک«، بنیان گــذار و مدیرعامل ویفاکس اســت. 
از نظر تایک، هر کســب وکار مدرنی باید از هوش مصنوعی 
اســتفاده کند. ایده اصلی ویفاکس هم این بــوده که با تکیه 
بر علــوم داده، داده کاوی و هــوش مصنوعی طــرز کار بیمه را 
عوض تغییر دهد. کارکرد بیمه این است که ریسک اتفاق ها 
و رخدادهای پیش بینی ناپذیــر را از طریق محافظت مالی از 
بین ببرد یا دســت کم بــه حداقل برســاند. در حالــت عادی، 
شرکت های بیمه با استفاده از اطالعات و داده های تاریخی، 
ریســک بروز اتفاقات خاصی را محاســبه می کنند و بعد از 
محاســبه این ریســک، مشــخص می کنند که هر مشتری 
معمولی چه مبلغی باید بپردازد تا شرکت به سود آوری برسد، 
حتی اگر شرکت مجبور شود در شرایطی خاص، مبلغی را به 
بیمه گزار برگرداند که بسیار بیشتر از پولی است که بیمه گزار 

به شرکت بیمه پرداخته است.
پس می شــود گفــت بیمه هــای معمولــی در برابــر اتفاقات، 
منفعالنه عمل می کنند. اما ویفاکس رویکردی فعاالنه به بازار 
بیمه دارد. برای نمونه، این استارتاپ تالش می کند با استفاده 
از تحلیــل داده هــای دســتگاه های هوشــمند مشــتریانش، 
مشــخص کند که این افــراد با چــه ریســک هایی مواجه اند 
و احتمال رخــداد بعضی اتفاقــات خاص را با دقــت باالتری 
تخمین می زند. ویفاکس به کمک  اطالعاتی که جمع آوری 
کــرده، مشــتریان را از خطراتــی کــه ممکــن اســت در پیــش 
داشته باشند، مطلع می کند. شرکت های بیمه سنتی چنین 
رویکــردی ندارند و صرفــاً بعد از اینکــه اتفاقــی رخ می دهد، 
خســارت بیمه گــزاران را می پردازند. ویفاکس اتفــاق بزرگ و 

انقالب عجیب بیمه دیجیتال در دنیاست. 

ویفاکس، شرکت بیمه تمام دیجیتال آلمانی با استفاده از داده کاوی 
و هوش مصنوعی صنعت بیمه را از نو تعریف کرد 

معنای واقعی یک نئوبیمه 

ویفاکس و انقالب بزرگ 
هوش مصنوعی در بیمه 

هدف؛ پایداری
از نظــر مدیرعامــل و بنیان گذار 
ویفاکــس، وقتــی صحبــت از 
هوش مصنوعی می شود، این استارتاپ 
هنوز فاصله بســیار زیادی بــا آنچه باید 
باشــد، دارد. در واقــع، فنــاوری هــوش 
مصنوعی امروز جــای پیشــرفت زیادی 
دارد و احتمــاالً تــا 10 الــی 15 ســال آینده 
شــاهد پیشــرفت هایی جــدی در ایــن 
فناوری خواهیم بود. ویفاکس نیز در مقام 
اســتارتاپی متکــی بــر هــوش مصنوعی، 
می خواهد در این پیشرفت سهم داشته 
باشد. این استارتاپ مشغول جمع آوری 
حجــم عظیمــی از داده اســت و در 
آزمایشــگاه داده خود، در تالش است با 
اســتفاده از داده هایــی ماننــد داده هــای 
جغرافیایــی،  موقعیــت  بــه  مربــوط 
شیوه هایی جدید برای پیشگیری از خطر 
و کاهش ریســک پیدا کنــد؛ البتــه برای 
اســتارتاپی ماننــد ویفاکــس، چنیــن 
نوآوری هایــی در درجــه دوم اهمیت قرار 
دارد و هــدف اصلــی آن رســیدن بــه 

کسب وکاری پایدار و سودآور است.

ویفاکس کار خودش را با ایده ای 
بسیار ساده شــروع کرد؛ هدف 
این اســتارتاپ ایــن بــود کــه از طرفی به 
مشــاوران بیمــه کمــک کنــد تــا فــروش 
بیشتری داشته باشند و از طرف دیگر، 
تجربه ای خوشایند در اختیار مشتریان 
بیمــه بگــذارد. در حــال حاضــر، حدود 
۹0درصد از بیمه نامه ها همچنان بدون 
اســتفاده از فناوری و با همان روش های 
سنتی فروخته می شود. هدف ویفاکس 
این اســت که بخشــی از ایــن بــازار را به 
اســتفاده از فناوری های دیجیتال سوق 
دهــد و از ایــن راه درآمــد کســب کنــد. 
جولیــان تایــک دربــاره ایــن اســتراتژی 
می گویــد: »بســیاری از اســتارتاپ  ها از 
همان ابتدا روی نوآوری تمرکز دارند 
نشــان  درآمــد  بــه  توجهــی  و 
نمی دهنــد. بــه همیــن دلیــل، 
ممکن است به سودآوری نرسند 
و در نهایــت، دســتاوردی 
هم نداشــته باشــند. 
تصمیــم  مــا 
گرفته ایم برعکس 
و  کنیــم  عمــل 
کســب وکار را در 
قــرار  اولویــت 

بدهیم.«

ANALYSISتحلیل

اينشورتک
I N S U R T E C H

ویفاکس به عنوان برترین شرکت 
نئوبیمه دنیا بار دیگر نام آلمان را در 
اینشورتک بر سر زبان ها انداخت 

تاخت و تاز 
یونیکورن های ژرمن 

تا همین چند ســال پیــش هیچ کس تصــور نمی کرد که 
یک استارتاپ بیمه دیجیتال در آلمان بتواند چند صد 
میلیون دالر سرمایه خارجی جذب کند، اما »ویفاکس« 
با انجــام ایــن کار، نشــان داد کــه حضور اینشــورتک ها 
در صنعــت بیمه تثبیت شــده اســت. در حــال حاضر، 
ویفاکس تنها اینشــورتک در آلمان اســت کــه می توان 
آن را »یونیکورن« نامید، یعنی ارزش آن به بیش از یک 
میلیارد دالر رسیده است. دیر یا زود، دومین یونیکورن 
اینشورتک آلمانی هم پدید خواهد آمد؛ چراکه تعدادی 
از اســتارتاپ های ایــن حــوزه می تواننــد بــه زودی و در 
دورهــای بعدی تأمین  مالــی خود به ارزش یــک میلیارد 

دالر برسند. 
اینشــورتک های آلمانــی از فناوری هــای پیشــرفته تری 

استفاده می کنند و از مدل های تجاری پیچیده تری بهره 
می برند. به همین دلیل است که توانسته اند به سرعت 
رشــد کنند و ارزش تعدادی از آنها به یــک میلیارد دالر 
نزدیک شــود. به گفته کارشناســان، فضای اینشورتک 
کشــورهای آلمانی زبــان نســبت بــه پنج ســال گذشــته 
به کلــی تغییر کرده اســت. اکنــون متخصصــان تجارت 
الکترونیک زیادی هستند که تمایل دارند در حوزه بیمه 
فعالیت کنند. شــرکت های فناوری متعددی نیز ســراغ 
بیمه دیجیتــال رفته اند تــا فرایندهای عملیاتــی بیمه را 

دیجیتالی کنند. 
در کشــور های آلمانی زبــان، تعداد اینشــورتک هایی که 
بیمه دیجیتال ارائه می دهند، افزایش یافته اســت. در 
این کشــورها، ۶۹ اینشــورتک، یعنی یک ســوم مجموع 
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افما و اکسنچر برندگان جوایز نوآوری در بیمه 
سال ۲۰۲۲ میالدی را  معرفی کردند

منحصربه فردها  را 

آشکار کن!  جوایز افما-اکسنچر هر سال 
در هفت گروه مختلف اهدا می شوند

جشنواره اسکار بیمه 
جشــنواره افما-اکســنچر را می تــوان به نوعــی 
جشــنواره اســکار صنعــت بیمــه دنیــا نامیــد؛ 
چراکــه بزرگ تریــن نــوآوران دنیــا در رقابتــی 
عجیــب محصوالت خــود را عرضــه می کنند و 
به انتظار رأی هیئت داوران می نشینند. جایزه 
افما-اکســنچر که از ســال 201۶ میالدی میان 
اهالی صنعت بیمه شناخته شده، هر سال در 
هفت گروه مختلف به بررسی اقدامات نوآورانه 

داوطلبان توجه دارد. 
داوران جشــنواره در هــر بخــش ســه مؤسســه 
یا اســتارتاپ خــاص را کــه در رابطــه بــا بیمه یا 
محصوالتــی که بــه ارائــه خدمــات بهتــر به آن 
کمــک کنــد، معرفــی می کننــد. هفــت گــروه 
خاصی کــه محصــوالت بیمــه ای در هــر زمینه 
مــورد داوری قــرار می گیرنــد، در ادامــه معرفی 

شده اند.

نوآور جهانی
خالق تریــن و مبتکرتریــن 
بیمه کننــده. برنــده ایــن 
جایزه ســازمان یا شــرکتی 
اســت کــه چشــم اندازش 
نــوآوری و تحــول موفــق و 
مداوم باشــد، توســعه و رهبری اکوسیســتمی 
گسترده از شرکایی را در دستورکار داشته باشد 
کــه در حوزه هــای دیگــری به جز صنعــت بیمه 
فعال انــد و به دنبــال آن باشــد کــه بــرای بهبود 
فرایندهــای  تســهیل  و  مشــتری  تجربــه 
کســب وکار، از فناوری هــای نوظهــور اســتفاده 

کند.

اکوسیستم های آنالین
و  نوآورانــه  شــیوه های 
خالقانــه ای کــه مدل هــای 
پدیــد  تجــاری جدیــدی 
می آورنــد. ایــن شــیوه ها 
ارزش هایــــــــــــــی را ارائــه 
می دهنــد کــه مقیاس پذیرنــد و از قــدرت 
مشــارکت، پلتفرم هــا و اینترنــت اشــیا بهــره 
می برند. نوآوری ها، فرصت های متنوع سازی و 
اکوسیســتم هایی کــه در ایــن بخــش بررســی 
می شــوند، ممکــن اســت از مرزهــای مرســوم 
صنعــت بیمــه فراتــر برونــد و چه بســا از طرف 
مالکان، متخصصان و رقیبان دیگر ارائه شوند.

اینشورتک
ایجاد و استفاده از فناوری 
تجربــه  کــه  خالقانــه ای 
مشتـــــــــــری را بهبـــــــــــــود 
چشــم گیری می بخشــد و 
منابــع جدیــدی از ارزش 
برای بیمه کنندگان پدید می آورد. این بخش به 

اســتارتاپ ها و شــرکت های فرعــی بیمــه و 
شــرکت های حــوزه فنــاوری کــه می خواهند در 
صنعــت بیمــه کار کننــد، اختصــاص دارد. 
نوآوری های این بخش باید در مرحله نخست 
تأمین مالی باشــند، طرح شــان بــرای عرضه به 
بــازار آماده باشــد و امــکان اســتفاده از آنها در 

بازار اثبات شده باشد.

نوآوری در محصول و خدمات
نــــــــــــــــــــوآوری هایی که در 
خدمــات  و  محصــوالت 
مرسوم بهبود چشم گیری 
ایجاد می کنند یا جایگزین 
این محصوالت و خدمات 
می شــوند. این نوآوری ها با خدمات رســانی به 
مشتریان جدید یا تغییر شیوه خدمات رسانی 
به مشتریان قدیمی، امکان های جدیدی برای 
کســب درآمد پدید می آورنــد. این محصوالت 
می تواننــد بــه بازارها و مشــتریانی دسترســی 
داشــته باشــند که معمــوالً خــارج از دســترس 

بیمه کنندگان سنتی است.

بازنگری در تجربه مشتری
نوآوری هایــی که در شــیوه 
تعامل شرکت با مشتریان 
بهبودی قابــل  توجه ایجاد 
نمونــه،  بــرای  می کنــد. 
رهیافت هایی کــه از طریق 
کانال های دیجیتال و فیزیکی، مدل های جدید 
مدیریت مشتری، مشاوره های مبتنی بر هوش 
مصنوعــی و مدیریــت خالقانــه رضایــت و 
وفــاداری مشــتری، تجربــه ای یکپارچــه و 
شخصی شده در اختیار مشتریان می گذارد و 

از این راه خلق ارزش می کند.

جامعه محور، پایدار و مسئولیت پذیر
نوآوری هایــی کــه اهــداف 
اجتماعی بیمه کنندگان را 
پیش می برد و کمک شــان 
شــهروند- کــه  می کنــد 
شــرکتی مطلوب باشــند و 

مشتریان شان را بیشتر همراهی کنند. 

دگرگون سازی و تحول نیروی کار
نوآوری هایــی کــه افــراد، 
فـــــــــــــــرهنگ ها، رهبــری، 
ســازمان دهی و فنــاوری را 
گــرد هــم مــی آورد و ایــن 
امـــــــــــــــــکان را بــــــــــــــــرای 
بیمه کنندگان فراهم می کند که پتانسیل کامل 
نیــروی کار و بهتریــن قابلیت هــای ماشــینی را 

محقق کنند.

REVIEWبررسی

»افمــا« و »اکســنچر« در مراســمی مجــازی، برنــدگان 
هفتمین دوره جوایز ســاالنه نــوآوری در بیمــه را معرفی 
کردند. افما انجمنی متشــکل از بیش از ۲۵۵۰ شــرکت 
ارائه دهنده خدمات مالی در ۱۳۳ کشور است و اکسنچر 
شــرکتی چندملیتی اســت کــه در زمینــه ارائــه خدمات 
فناوری، مشاوره مدیریتی و امنیت رایانه فعالیت می کند. 
جوایزی کــه این دو شــرکت می دهند، برنامــه ای جهانی 
اســت که طی آن، بهترین ایده هــا و پروژه هــای نوآورانه و 
جدید در صنعت بیمــه انتخاب می شــود. در هفتمین 
دوره از این جوایز، ۳۹۸ طرح از ۲۵۱ شرکت و مؤسسه در 
۴۴ کشور جهان شرکت کرده بودند. ورودی های امسال 
بیشــتر در زمینه هــای تمرکــز بــر مشــتری و کاربردهــای 
خالقانه هــوش مصنوعــی تمرکــز داشــتند و طرح هایی 
هم با هدف حفظ پایداری محیط  زیست و جامعه ارائه 
شــده بود. برندگان این دوره را ۳۷ داور که تعدادی از آنها 
مدیران ارشد شرکت های بیمه از سراســر جهان بودند، 
در هفت بخش انتخــاب کردند. هــر کــدام از طرح هایی 
که در این جایزه شرکت کردند، با سه معیار ارزیابی شد؛ 
اول اصالت، دوم ظرفیت استراتژیک برای ایجاد مزیت 
رقابتی بلندمدت و بازگشت سرمایه و ســوم سازگاری با 

بازار کشورهای دیگر. 
در زمینه اصالت، طر ح های مورد نظر باید دارای اصالت 
و خاســتگاهی منحصر و برآمده از یک شــرکت بیمه ای 
خــاص یــا اســتارتاپ مــورد نظر باشــند؛ بــا ایــن توضیح 
که محصــول منحصراً متعلــق به شــرکت یا اســتارتاپ 
داوطلــب باشــد. در زمینه معیــار دوم نیــز توجــه داوران 
بــه اقــدام نوآورانــه ای اســت کــه بتوانــد بــرای بــازه زمانی 
بلندمدت مزیتی رقابتی ایجاد کند و ظرفیت استراتژيک 
ســرمایه گذاری داشته باشــد و در معیار ســوم نیز میزان 
اســتفاده از اقدام نوآورانه در بازار کشــورهای دیگر مورد 
توجه قــرار می گیرد. به ایــن معنا که نوآوری مطرح شــده 
صرفاً بومی و محلی منطقه خاصی نباشد و قابلیت عرضه 

در بازارهای بین المللی را داشته باشد. 
و اما برندگان جوایز افما-اکسنچر برای نوآوری در صنعت 

بیمه در ۲۰۲۲ از این قرارند:

1
»AIA« از کشــور تایلند: برنده جایزه »اکوسیســتم ها و 
مارکت پلیس های آنالین ۲۰۲۲« برای اپلیکیشن موبایلی 
»ALive«. هــدف ایــن اکوسیســتم کــه پیشــنهادهای 
ســالمت و تندرســتی ارائــه می دهــد، ایــن اســت کــه از 
خانواده های جوان حمایــت کرده و برای داشــتن زندگی 

سالم تر و طوالنی تر به آنها کمک کند. 

 ۲
»Bolttech« از کشــور ســنگاپور: برنــده جایــزه 
Click-to-« اینشــورتک ۲۰۲۲« برای ابــزاری به نــام«

Protect«. کار این ابزار محافظت از گوشــی هوشمند 
اســت و به صــورت »برچسب ســفید« در اختیــار 
شــرکت های همــکار قــرار می گیــرد. بــه عبــارت دیگــر، 
شــرکت ها می تواننــد ایــن ابــزار را به عنــوان محصــول 
خودشــان معرفــی کننــد و در اختیــار مشتریان شــان 
بگذارنــد. »CTP« بــرای ارزیابــی وضعیــت گوشــی 
هوشمند، چه نو باشد، چه کارکرده، از هوش مصنوعی 
و یادگیری ماشــین اســتفاده می کنــد و بــه نصب هیچ 

اپلیکیشنی نیاز ندارد. 

 3
»Discovery« از کشــور آفریقــای جنوبــی: برنــده 
جایــزه »نــوآوری در محصــول و خدمــات ۲۰۲۲« بــرای 
» Discovery Hospital at Home«. ایــن خدمــت 
برای طیفــی از بیماری ها و مراقبت های پــس از جراحی، 
محیطی مراقبتی فراهم می کند تا بیمــار بتواند به جای 
بستری شدن در بیمارستان، در خانه خود تحت مراقبت 

قرار بگیرد.

 4
»Allianz Partners« از کشور اســپانیا: برنده جایزه 
»بازنگــری در تجربــه مشــتری ۲۰۲۲« بــرای ســرویس 
»Visi Home«. ویزی هوم سرویســی ویدئویــی و از راه 
دور است که میزان خرابی در خانه مشتریان را ارزیابی 
می کند و در صورت امکان، کمک شان می کند مشکل 

را رفع کنند. 

 5
»PZU« از کشور لهســتان: برنده جایزه »جامعه محور، 
پایدار و مسئولیت پذیر ۲۰۲۲« برای پیشگیری از سرطان 
پوست به کمک هوش مصنوعی. این شرکت اپلیکیشنی 
موبایلــی توســعه داده کــه مبتنــی بــر هــوش مصنوعی 
اســت و از طریــق آن، مشــتریان می تواننــد به ســرعت 

پیش غربالگری سرطان پوست انجام بدهند.
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INSURANCE

کسب وکار
B U S I N E S S

نوآوری موتور محرک 
صنعت بیمه است 

امیرمهدی ابراهیمیان، مدیر توسعه کسب وکار بیمه 
دیجی پی از اهمیت شخصی سازی محصوالت بیمه ای 

در تجربه ورود دیجی کاال به دنیای بیمه می گوید

آمازون و علی بابا؛ بازیگران بزرگ و کلیدی صنعت بیمه دنیا

بیگ تک هایی که بیمه را خوب بلدند 

CASE STUDYگزارش موردی

حرکــت مــداوم بــه ســمت دیجیتالی شــدن، 
صنعت بیمه را در شرف تغییر الگوهای موجود 
قرار داده و پاندمی کرونا به این حرکت سرعت 

و شتاب قابل توجهی داده است.
ســرعت نفــوذ ابزارهــای دیجیتــال در زندگــی و 
همین طور تغییر ســبک زندگی باعث شــده که 
انتظــارات و نیــاز مخاطبــان در دریافــت تجربــه 
مفید از صنعت بیمه با تغییرات شگرفی همراه 
باشــد. به دنبــال این تغییــرات مخاطــب انتظار 
دارد کــه در زمان هــای مناســب، ســرویس های 
مــورد نظــر، بــدون هیچ گونــه دردســر و ســختی 
به صــورت شخصی سازی شــده در اختیــارش 
قــرار بگیــرد و بتوانــد به راحتــی و 
سرعت از آنها اســتفاده کند. این 
همــان موضــوع seamless بودن 
خدمــات از جملــه خدمــات بیمه 
است؛ دریافت سریع و بی دردسر 
متناسب سازی شــده  خدمــات 
در کوتاه تریــن زمــان.  رســیدن بــه 
 seamless insurance موضــوع
و طراحــی خدمــات به  صــورت 
شخصی سازی شــده، نیازمنــد شــناخت دقیق 
مخاطب و تحلیل و پیش بینی رفتار مشــتریان 
بــر اســاس کالن داده هــا و طراحی خدمــات و در 
دسترس قرار دادن آنها در زمان و مکان مناسب 
اســت. اینجاســت کــه نقــش بازیگــران بــزرگ 
فناورانه همچون آمازون و علی بابا بسیار پررنگ 

می شود.
هر کدام از این پلتفرم ها سیاست های متفاوتی 
در ورود به بــازار خدمات بیمــه و ارائه خدمات 
بیمــه در پیــش گرفته انــد. پلتفــرم آمــازون، در 
ابتدا خدمــات بیمه را بــرای بهبــود متغیرهای 
کسب وکار ذی نفعان پلتفرم در نظر گرفت، به 
این معنا که با کاهش ریسک یا هزینه از طریق 
خدمات بیمه برای ذ ی نفعان، ارزش درک شده 

پلتفرم را نزد ذی نفعان خود افزایش داد. 

برای مثال آمازون در کشور آمریکا، محصوالت 
ارائه شــده در پلتفرم خود را بر اســاس ریسک 
مصرف دسته بندی کرده و فروشندگان همکار 
خود را تشــویق کرده که بــرای ارائه محصوالت 
خــود در پلتفــرم، بیمــه مســئولیت بــا نــرخ و 
شــرایط ویژه را از شــرکت های معتبــر همکار با 
آمازون خریداری کنند تا بدین ترتیب ریسک 
ایجاد اختالف میان پلتفــرم و همین طور میان 
فروشــندگان به حداقل برســد و رتبــه NPS، از 

شکایت آمازون از فروشنده متأثر نشود. 
همچنین آمازون در کشور هند با ارائه پوشش 
تعمیر و تعویض رایگان گوشــی ها و تجهیزات 
به خریداران، ریسک استفاده از این تجهیزات 
پرتابــل را بــرای خریــدار بــه حداقــل و قابلیــت 
استفاده را برای آنها به حداکثر رسانده و حتی 
با ارائه مســتقیم بیمه نامه بــه مخاطبان خود، 
خطوط کسب وکار جدید و خدمات جدیدی از 
بیمه را برای مخاطبان خود ایجاد کرده است. 

در پلتفــرم علی بابــا نیــز موضــوع ارائــه بیمــه 
به صــورت بســیار عمیق تــری مــورد توجــه قرار 
گرفته اســت. علی بابــا با مشــارکت بزرگ ترین 
شــرکت بیمه گــر چیــن و همین طــور شــرکت 
فناوری محور تنسنت بزرگ ترین شرکت بیمه 
آنالین دنیا به نام ژونگ آن را ایجاد کرده است.
این شــرکت به طراحی و ارائه مفهــوم جدیدی 
از اکوسیستم های مالی و ســالمتی پرداخته و 
با دسترسی و تحلیل داده های کاربران علی بابا 
و تجربیــات موفــق شــرکت بیمــه پینــگ آن، 
تاکنــون موفــق شــده کــه بیــش از 400 میلیون 
کاربر را جذب و حتی خدمــات خود را در قالب 
ماژول هــای مختلــف بــه ســایر شــرکت های 
بیمــه ای ارائــه دهــد.  در حقیقــت ترکیــب 
داده های هوشمند، دانش اســتفاده از داده ها 
و همین طــور تخصــص بیمه گــری و ابزارهــای 
فناورانه، مدل کسب وکاری بسیار موفقی برای 

این سه شرکت به ارمغان آورده است. 

امروز بزرگ ترین معضل صنعت بیمه را می توان در یک کالم خالصه کرد؛ عدم شناخت از نیاز مشتری. در دنیای پیچیده 
صنعت بیمه که امروز ورود فناوری های  جدید سعی در بر هم زدن الگوهای کسب وکاری گذشته آن دارند، حضور بازیگران 
بزرگی که بتوانند با استفاده از دانش فنی و شبکه گسترده فروش خود به درک دقیق از شناخت نیازهای مشتریان برسند 
و عامل ابداع و نوآوری را برای برآوردن نیازهای آنها به کار بگیرند، فرصت بزرگی به شمار می رود. مانند آنچه در ورود آمازون 
و گوگل و... به دنیای بیمه شاهد بودیم و حاال نمونه آن را در صنعت بیمه کشور خواهیم داشت. دیجی کاال هفته پیش در 

همراهی دیجی پی بازوی اینشورتک و فین تک دیجی کاال با ارائه بیمه روی تجهیزات الکترونیکی و ایجاد تجربه یکپارچه کامالً 
آنالین و متفاوت، به صورت رسمی، وارد صنعت بیمه شد. در این راستا به گفت وگو با امیرمهدی ابراهیمیان، مدیر توسعه 
کسب وکار بیمه دیجی پی نشستیم که از تجربه ورود به صنعت بیمه از زبان بزرگ ترین فروشگاه اینترنتی کشور می گوید. 
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