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 مقدمه

تغییر  .نیستدیجیتالی  تحوالت مربوط به صرفاً اتاین تغییر .استیک تغییر اساسی  جریان در در جهان صنعت بیمه

یکی از  .هستند صنعت بیمه های تحول درپیشران از جمله های جدیدرقبای جدید و چالش مشتریان،در تقاضای 

را وارد حوزه بیمه  آنالین فروش به ویژه های دیگربخش این است که تجارب خود ازانتظارات مشتریان دالیل تغییر 

در حال افزایش فشار به  ،در حوزه بیمهفناوری های های بیمه و غولظهور رقبای جدید در قالب پلتفرم .کنندمی

جدی کاری مبتنی برخدمات یک چالش وهای کسبسمت مدلحرکت به همچنین .استهای مستقل بیمه فروشنده

 .آیدبه شمار میهای سنتی برای شرکت

 .معرفی شده استصنعت بیمه  در چهار روند 2020در سال 

 

 

 2020بیمه در سال روندهای چهارگانه صنعت   -1شکل 



 2020در سال  صنعت بیمهروندهای 
 
 

2 

 های جدیدحلدنیای جدید، مشتریان جدید، راه -1

 کنند.ای توجه میبه محصوالت غیر بیمه ،گردر انتخاب یک بیمه درصد مشتریان 62گرها معتقدند بیمه

ثر ؤمشتریان مو رفتاری دوستانه در میزان وفاداری برخوردار از دانش گرها معتقدند داشتن کارمندانی درصد بیمه 57

 است.

تغییرات  در این دوره درصد معتقدند 45اگرچه  ،است بوده 1گذاریچالش اصلی برای رشد در سه سال گذشته قانون

 .داشته استها قرار سریع نیازها و انتظارات مشتریان در صدر چالش

های تواند برای شرکتدیجیتالی شدن می  ی جدید باشند.هابیمه باید به دنبال راهکار  هایشرکت  جدیدفضای  در این   

رو تردیدی بیمه امکان کنترل هزینه، انتخاب مشتری، افزایش رضایت مشتری و توسعه فروش را فراهم آورد. از این

گران در حال حاضر و بتی بیمههای رقاهای دیجیتالی، از جمله مهمترین مزیتمندی از قابلیتوجود ندارد که بهره

های بیمه اطالعات دقیق از نیازهای مشتریان خود ها شرکتای نزدیک، با توسعه علم دادهدر آینده .آینده خواهد بود

متناسب با نیز ای گذاری محصوالت و تحویل خدمات بیمهسازی، قیمتشناسایی، شخصیهمچنین خواهند داشت. 

 .شدنیازهای کاربر ارائه خواهد 

گر های بیمهشرکتهای جدید، بسیاری از این خدمات را ارائه کنند. توانند از طریق همکاری با شرکتگران، میبیمه

این . دهندهای دیگری نیز انجام می، فعالیتهای رسیدگی به خسارتدرخواست محور، در کنار پردازشمشتری

این  نتیجهانجامد. خسارت و در نتیجه، کاهش حق بیمه ماهیانه افراد می درخواست رسیدگی به ها به کاهشفعالیت

وکار، برقراری یک ارتباط عمیق با مشتری های کسبتجربه زندگی سالم و آرام توسط مشتری، کاهش هزینه اتاقدام

 .است های درآمدی جدیدو تعریف جریان

 یک نقشه راه متفاوت برای رشد -2

همچنین  و پیشنهاد یک تجربه کاربری آسان و کامل به بازارو فناوری گذاری در حوزه هگرها در حال سرمایبیمه

زیرا   خدمات اضافی برای مشتریان جذابیت پیدا کرده از طرفی  هستند.پیشنهاد راه حلی شفاف برای مشکالت مشتری  

های اند که بدون کاهش توجه به بخشای طراحی شدهها به گونهسیاست  .استنمایانگر توجه به مشتری و قدردانی از او  

 به جزئیات توجه بیشتری شود. ،برای مشتریحاثز اهمیت 

 
1 Regulatory/legal 
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ها برای فروش بیمه، ظهور آپاستارتثیرگذار بر صنعت بیمه در جهان از جمله گسترش  أاز طرفی، نگاهی به روندهای ت

کارگیری هوش مصنوعی، استفاده دیجیتالی، به های توزیعگسترش کانال  ،های موبایلی، استفاده از اینترنت اشیافناوری

رساند که فضای صنعت بیمه با سرعت زیادی درحال رقابتی شدن است و ... ما را به این نتیجه می و هاکالن دادهاز 

 .تر خواهد کردی دیجیتال کار را سختحضور رقبا

 2فضای مشارکت -3

برندگان کسانی  های داخلی تکیه کنند.یا نوآوریطبیعی روی رشد  مدت بربلندتوانند برای های مستقل نمیشرکت

ها به شود شرکتتغییرات سریع در صنعت باعث می شوند.های نوآور در این حوزه متحد میهستند که با استارتاپ

این فرآیند حول هسته اصلی کسب و کار و برای دستیابی به  ای در بستن قرارداد نیاز پیدا کنند.سابقههای بیمهارت

رقابت جهانی به حدی رسیده است که تکیه بر کارایی درونی و نقاط  شود.هایی جدید انجام میییمحصوالت و توانا

های مشترک از جنبه  یها با استفاده از ابزارهای ترکیبشود. شرکتنمیتنهایی موجب دوام و رشد آن  بهقوت یک بنگاه،  

کنند. ادغام و تملیک افزایی گروهی در مقابل تهدیدهای محیط رقابتی ایستادگی میمند شده و با همیکدیگر بهره

 دهدنشان می حوزه این در هابررسی .گویی به تغییرات محیطی دنیای امروزی استپاسخ یهاراهها یکی از شرکت

هایی همچون ارزش افزوده اقتصادی، نرخ بازدهی سرمایه، جریان نقدی عملیات و نرخ رشد فروش در اکثر شاخص

عدم تناسب دلیل است. اگرچه در برخی کشورها روند معکوس داشته که این موضوع بیشتر بهبهبود یافته کشورها 

ود ارزش بموجب به باید هایند ادغام و تملیک در شرکتآی برطور کلاست. به بودهادغام با چرخه تجاری اقتصادی 

 .انتظار سهامداران شود افزوده اقتصادی یا همان مازاد سود عملیاتی نسبت به بازده مورد

 عمل نه تئوریدر  -3ی دیجیتال هایکنندهتخریب -4

درست را فناوری بدانند چگونه  باید های بیمهشرکت .های جدید استفناوریدلیل ظهور بهدر صنعت بیمه  تخریب

 .کدامندهای ناشی از آن برای هدفی درست استفاده کنند و ریسک 

یی سپاری است. شرکاو برون شراکتگرها نیاز دارند یک رویکرد مبتنی بر اکوسیستم اتخاذ کنند که دربرگیرنده بیمه

این امر نیازمند تالش زیاد برای تبدیل کردن فضای داخلی غیرقابل   دهند.های داخلی کارها را انجام میکه به خوبی تیم

 ثرترینؤاز مطور کلی تحول دیجیتال، تجربه جذابی برای مشتری ایجاد کرده و به انعطاف به یک فضای منعطف است.

 .دهدهای دیجیتال ارائه میوکار با استفاده از فناوریو صدها فرصت برای بهبود کسب  بردمیبهره  فرآیندهای عملیاتی  

 
2 The negotiating table beckons 
3 Digital disruption 
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 4گری بازحرکت در مسیر بیمه  استگرفتهترین اقداماتی که در حوزه تحول دیجیتال در صنعت بیمه شکل  یکی از مهم

مختلف است تا  5هایسرویسوبهای بیمه آنالین از طریق گری باز به معنای ارائه سرویساست. به بیان ساده، بیمه

وکار خود کرده و ضمن کمک به ای را وارد کسبهای بیمهترین شکل ممکن سرویسوکارها بتوانند در سادهکسب

گری دیجیتالی شدن و حرکت در مسیر بیمه  .فراهم کنند  وکارشان، زمینه رشد و توسعه صنعت بیمه را نیزتوسعه کسب

سازی محصوالت و خدمات، اعطای حق انتخاب تواند باعث شخصیای میبیمه هایسرویسباز از طریق ارائه انواع وب

فرآیندهای به مشتری، یکپارچه کردن ارتباطات آنالین و آفالین و دسترسی به محصوالت در هر زمان و انعطاف در 

 .عملیاتی شود و تجربه بهتری را برای مشتری ایجاد کند و از این حیث به حفظ وفاداری و افزایش رضایت وی بینجامد

 
4 Open insurance 
5 API 


