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  صنعت بیمه تجارت الکترونیکی در آثار کاربرد ها و
  جمشید چرائی

  
  مقدمه 

با توجه به افزایش سرعت پیشرفت تکنولـوژي در نیمـه دوم قـرن بیسـتم و مضـاعف شـدن ایـن سـرعت در         
در کلیه فعالیت هاي تولیدي و خدماتی از ، یانی قرن بیستم که زمینه ساز کامل جایگزینی ماشین اسالهاي پ

و الکترومکـانیکی  به ربات هـا و دسـتگاههاي الکترونیکـی    ، تحویل غذا به مشتریان را  خطوط تولید خودرو تا
زمینه ساز کامل حذف دست انسان در کلیه کارهایی که نیاز بـه قـدرت بـدنی بـاال دارد را       محول نمودند تا ،

لی انسان ها می امکان استفاده بیشتر از قدرت تعقل و دانش فکري که وظیفه اص، بوجود آورند و به جاي آن 
تغییـر در   ولـی د می باش زمانبریشه انسانها بسیار و اند در افکار رکه تغیی ، با این تفاوت مهیا ساختندباشد را 

 2اندازي سیستم حـدود  اه تکنولوژي آنچنان سریع است که برخی مواقع اگر چنانچه مراحل خرید ، نصب و ر
زیـرا   ، صرفنظر شـود بطور کلی هد بود که از چنین پروژه اي بسیار به صرفه تر خوا، سال بطول انجامد  3الی 

قیمتـی   کـه ساله آنچنان سیستمهاي جدید و توانمتد تر ، با اشغال فضاهاي کوچکتر  3الی  2در همین مدت 
 50حاظ هزینه ممکن است حتی کمتـر از  که از لوند شمی وارد بازار دارند قبل نمونه هاي ز به مراتب نازلتر ا

نصب و راه اندازي سیستم قبلی هزینه بر باشد ، بنابر این تصمیم گیري در چنـین فضـایی اگـر     درصد هزینه
ت توانمنـدي  یا مؤسسه باید داراي آنچنان مدیریغیر ممکن نباشد بسیار مشکل خواهد بود ، زیرا یک شرکت 

مشـکالت مـورد    ا بهد که یلی سیستمی را طراحی و اجراء نمایند در تمامی عرصه هاي فنی و ماکه بتواباشد 
هزینه هاي آنهـا در حـدي نباشـد کـه فعالیـت هـاي اصـلی         ر برخوردي نیز داشتیا اگ داشاره برخورد ننمای

  .سازمان ، مؤسسه و یا شرکت را تحت الشعاع خود قرار دهند 
با توجه به فراگیـر شـدن تجـارت     : با صنعت بیمه تجارت الکترونیکیارتباط تنگاتنگ  عللمهمترین   
بـه  باشـند بلکـه    نیز نه تنها از این امـر مسـتثنی نمـی   مه شرکت هاي بیترونیک در سطح جهان و منطقه الک

،  فـن آوري اطالعـات   دالئل زیر هم در بخش صدور و هم در بخـش پرداخـت خسـارت نیازمنـد اسـتفاده از      
   :د تجارت الکترونیکی  می باش

  به بیمه گذاران خدمات شرکت هاي بیمهارائه درافزایش سرعت و کیفیت  -1
  افزایش سرعت و دقت ثبت اطالعات بیمه گذارن جهت سرویس دهی بهتر و سریعتر به آنان -2
  تصمیم گیريدر پردازش اطالعات ثبت شده جهت کاهش خطاهاي انسانی و افزایش سرعت  -3
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  فاقد وجاهت قانونیو کاهش تقلبات و زیان هاي ساختگی  -4
ه در خصوص ایجاد ارتباط با بیمه گـران بـین المللـی جهـت اسـتفاده از      افزایش توانایی شرکت هاي بیم -5

   . دانش روز دنیا 
  .پدید آمدن ریسک هاي جدید که با خود نیاز جدید بیمه اي را به همراه آورده است  -6
   
  : خدمات شرکت هاي بیمه به بیمه گذارانارائه افزایش سرعت و کیفیت در  -1
نمی توانند مانند بانکها و سایر مؤسسـات مـالی و اعتبـاري بـا راه انـدازي و      هر چند شرکت هاي بیمه  -1-1

 ایجاد خودپردازهاي الکترونیکی روش سرویس دهـی و فـروش خـدمات خـود را از حالـت سـنتی بـه حالـت        
 مشتري نیاز به خرید پوشش بیمه اي داشت ا مکانیی تبدیل نمایند ، که در هر ساعت یالکترو نیکو  مکانیزه
گاهی مانند یک خود پرداز مراجعه کرده و پس از دادن اطالعات مورد نیاز بیمـه نامـه مـورد تقاضـاي     به دست

تهیه نماید ، اما این دلیل عدم استفاده از امکانات الکترونیکی نخواهد بود ، ممکن است برخـی دسـت    راخود 
یـا برخـی دیگـر از دسـت      ،اندرکاران معتقد باشند که یا نیـازي بـه فـروش بیمـه نامـه الکترونیکـی نیسـت        

 داردهاي بیمه یک حالـت پرسـتیژي   بگویند که ارائه پوشش هاي الکترونیکی از طرف شرکت امر نمتخصصی
 ي بیمـه در نهایـت شـرکتها   ییموتا اینکه قصد پاسخگویی به نیاز بیمه گذاران در نظر باشد پس بهتر است بگ

ارد یک دنیـاي  و ما اگر ولیلکترونیکی ارائه نمایند ، درصد از فعالیت هاي خود را بصورت ا 5الی  3می توانند 
شـرکت هـاي بیمـه    شـاید  انب را مورد بررسی قرار دهیم مشاهده خواهیم نمـود کـه   مجازي شده و تمام جو

را به روش الکترونیکی به انجـام رسـانند   ي خود درصد از فعالیت هاي صدور بیمه نامه ها  30بتوانند بیش از 
در  درصد فعالیـت هـاي خـود را    70بیش از ه همین روش انجام دهند می توان گفت که و اگر سایر امور را ب

انگین بهترین سازمانهاي پیشـرفته نیـز   یمی توانند از این روش مرتفع نمایند که از مساله  5یا  دو دوره  یک
  .بیشتر خواهد بود 

ر کلیه رشـته هـاي بیمـه اي بـه     بنابر این شرکتهاي بیمه با خاطري آسوده می توانند شبکه فروش خود را د
داشـته باشـد وریسـکهایی کـه بعلـت بـاال بـودن        از به آزمایشات و معاینات پزشـکی  استثناء ریسکهایی که نی

ترونیکی به بیمه گـذاران  همه ریسک ها را از طریق الک، جزء ریسکهاي دولتی و خاص می باشند  سرمایه آنها
بـه دو صـورت مسـتقیم  یعنـی از     ضمن الکترونیکی بـودن  نامه ها  د ، البته در این حالت نیز بیمهارائه نماین

شبکه نمایندگی و کارگزاري از طریق سیستم الکترونیکـی واگـذار   طریق شبکه اینترنت و بخشی دیگر توسط 
اگر شـعبه اي   یا شود بنابراین در اینجا شرکت هاي بیمه در بسیاري از نقاط یا بی نیاز از شعبه خواهند شد و

تعداد کارکنان آنهـا بسـیار کـاهش     ، زیراامروز آنان نخواهد داشت شعب نمایند هیچگونه شباهتی به  نیز دائر
  :  نندار قابل باوري کاهش خواهد یافت مهزینه هاي آنها بطور غی ، در نتیجهپیدا می کند 

  . هزینه اجاره مکانهاي بزرگ بعلت عدم نیاز به حداقل کاهش می یابد ) الف 
  .و استهالك اثاثیه اداري به حداقل کاهش خواهد یافت  هزینه خرید)ب 
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  .به حداقل کاهش می یابد  هزینه ماهانه اشتراکات اداري)ج 
  هزینه هاي پرسنلی بعلت عدم نیاز به استخدام تعداد زیادي کارمند ساده و نیمه ماهر به حداقل کاهش) د 

بلند مدت به حداقل خواهد رسید در نتیجـه   می یابد ، که واحدهاي سرویس دهنده به چنین پرسنلی نیز در
ي ددتصـاعد عـ  . ( کاهش هزینه پرسنلی به جاي تصاعد عددي حالت تصاعد هندسـی بخـود خواهـد گرفـت     

   )16=2×8و  8=2×4و  4=2×2= تصاعد هندسی ( و )  8= 4×2و  6=3×2و  4=2×2
فـن   ،را بـا اسـتفاده از تکنولـوژي     با توجه به موارد یاد شده شرکت بیمه یکی از ارقام بزرگ هزینه اي خـود 

به حداقل ممکن کاهش می دهد ، بنابر این با استفاده از چنـین  و ورود در تجارت الکترونیکی آوري اطالعات 
ضمن اینکـه  با کاهش حق بیمه  وروشی این امکان را خواهد داشت که حق بیمه خود را در بازار کاهش دهد 

هرچند . چنین می تواند بر تعداد فروش بیمه نامه هاي خود بیفزاید همقدرت رقابت خود را افزایش می دهد 
وارد چنین عرصـه اي شـده   از سایرین دتر که ایجاد بیمه نامه الکترونیکی از قبل قدرت رقابتی شرکتی که زو

  .ا به شدت افزایش داده است باشد ر
ش ه این امر منجر به کـاه با توجه به شرایط اعالم شده ممکن است برخی از کارشناسان گمان کنند ک

د شـو افراد بیکار جامعـه افـزوده   بر تعداد ممکن است به تبع آن  که شودمی نیروي کار در شرکت هاي بیمه 
بـه  صـدور بیمـه نامـه    در حالی که موضوع درست برعکس می باشد زیرا شرکتهاي بیمه بعلت واگذاري امـور  

می شود با تعداد کارکنـان  یت در عرضه بیمه نامه ها فعالشبکه نمایندگی و کارگزاري تعداد افرادي که جذب 
غیر ماهري که از چرخه کار در شرکتهاي بیمه خارج خواهند شد تحت هیچ شرایطی قابـل مقایسـه نخواهـد    

  .بود 
  :افزایش پرتفوي شرکتهاي بیمه بعلت افزایش عرضه کنندگان و سهولت در عرضه خدمات بیمه اي  -2-1

ارائه پوشش هاي بیمه اي بـدلیل اینکـه تعـداد نماینـدگان و کـارگزاران بـه       در ت سهول خاطردر این مرحله ب
حدي می رسد که دیگر نماینده یا کارگزار جهت حفظ رقابت نمی تواند در دفتر خود بـه انتظـار بیمـه گـذار     

و کـارگزار  نماینده این حاال دیگر  ید بلکهارد شده و تقاضاي خود را مطرح نماتا بیمه گذاري از درب وبنشیند 
لذا بخش هایی از بازار بیمـه   .د را سرویس دهی نمایبیمه گذاران  از بیشتريتعداد  کند تا می است که تالش

ي بیمـه  کشور که حالت بکر و دست نخورده داشته اند مورد توجه نمایندگان و سایر فروشندگان پوشـش هـا  
ي که بعلت کاهش هزینه هاي اشـاره شـده   ه اگر شرکت هاي بیمه کمی از درآمداي قرار خواهد گرفت ، البت

را بعنوان خرید مستقیم بیمه نامه از طریق سیستم اینترنـت  ، تحـت عنـوان تخفیـف      -1-1در بند الف تا د 
باز هم تقاضا براي پوشش هـاي بیمـه اي افـزایش    ممکن است  فروش مسقیم منظور نمایند در چنین حالتی
بعنوان ابزار کارآمـدي جهـت بـاال بـردن حجـم فـروش و جـذب         یابد ، زیرا همیشه در تجارت اعمال تخفیف

بیمـه اي در حـال حاضـر     ر فرهنگالبته باید یادآور شد که جامعه ما از نظ .مشتري بیشتر محسوب می شود 
کـه توسـط    یاز خـدمات و سـرویس هـای   ، نمان اآنچنان پیشرفته نمی باشد که توقع داشته باشیم بیمه گذار

ند و همگی بصورت مستقل می تواننـد بـا مراجعـه    می باشاري ارائه می شود بی نیاز شبکه نمایندگی و کارگز
  ، البته مراجعه مستقیمب برطرف نمایند خود را با انتخاب پوشش مناسنیاز  به سایت هاي بیمه اي ،
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جهت تهیه پوشش بیمه اي شاید ایده آلترین حالت ممکن جهـت ارائـه خـدمات بیمـه اي باشـد لکـن بایـد        
بـا گـذر   ... م که در حال حاضر چنین امري اگر محال نباشد ، بسیار سخت و انرژي بر اسـت کـه انشـا ا   بپذیری
   .  بل تحقق می باشد و برنامه ریزي مسئوالن مربوطه قا زمان

، دوربین هاي دیجیتال و تلفن هاي همراهی که ) لب تاب ( با توجه به بوجود آمدن رایانه هاي دستی  -3-1
فیلم برداري می باشند این امکان براي شرکتهاي بیمه بوجود آمده است که با ارائه طرح هـاي  داراي امکانات 

تـاکنون فاقـد نماینـدگی و یـا شـعب      که ی بیمه در خصوص شهرهایی لنوین به بیمه مرکزي ایران و شورایعا
شش هـاي قابـل   ضی پواقانه دستی اطالعات بیمه گذاران متشرکت بیمه می باشند از طریق تلفن همراه ، رای

اولین شهر یا مرکز استانی که امکان آن وجـود   توسط رایانه هاي دستی بهارائه از طرف شرکت بیمه را سریعاً 
د ، البته مشـابه ایـن نـوع    ر به تقاضاي مشتریان پاسخ مثبت دهنوام ارائه کرده و ضمن هماهنگ نمودندارد 

یا سایر هزینه هاي فروش رقم باالیی را تشـکیل مـی   فروش را در مناطق آزاد تجاري که هزینه اجاره دفتر و 
فـن آوري   رفت تا در آینده نه چندان دوري با پیشرفته تر شدن علـم الکترونیـک ،   بکار گمی توان دهد  نیز 

صـنعت بیمـه از    تـا  یافـت  هدبه حداقل ممکن کاهش خوا لیتها ،اطالعات سرعت گردش اطالعات و سایر فعا
فرصت ه راحتی با لوازم یاد شده می توان عکس یا فیلم مورد نیاز را تهیه و در اولین نماند زیرا باین امر عقب 

  .کز استان و یا شهرهاي همجوار جهت صدور بیمه نامه ارسال نمودرابه شعب مستقر در م
که دولت و یا شـبکه اینترنـت قابـل    اگذاري بخشی از کار که از طریق شبشرکتهاي بیمه می توانند با و -4-1

و سازمان هاي مرتبط در فراگیر شدن دولت و یا تجارت الکترونیک نقش مهمتري را ها ال به سایر بخش انتق
و دانش آموزان در سایت جهت استفاده بیمارستان هـا و   قراردادن اسامی کلیه دانشجویان: ایفاء نمایند مانند 

احـل اداري ننماینـد و یـا    راه    مراکز درمانی که در صورت وقوع هر نوع حادثه اي وقت خود را صرف طی مر
و سرعت بخشیدن بـه پرداخـت خسـارت ، و     سؤ استفاده هااندازي سیستم کروکی الکترونیکی جهت کاهش 

    .  سایر موارد
افزایش سرعت و دقت ثبت اطالعات بیمه گذارن ، جهت سرویس دهی بهتر و سریعتر به آنـان   -2
:   

اران باید تعدادي از فرمهاي خاص را بصورت زنجیـره اي  بیمه گذ شدن ثبت اطالعاتو الکترونیکی با ماشینی 
تکمیل نمایند بنابراین اطالعات ثبتی آنان حالتی یکسان خواهد داشـت کـه از هـر نظـر امکـان اظهـار نظـر        

ور طـ در آن سلب شده است ، یعنی بیمه گذاري که بصورت انفرادي وارد شبکه اینترنت شده و بافراد شخصی 
یـا   یمه نامه اي که توسـط یـک نماینـده    ا بوشش هاي بیمه اي را تکمیل نماید یاي یکی از پمثال فرم تقاض

کارگزار براي یک متقاضی ناآشنا به اطالعات رایانه اي و بیمه اي از طریق شـبکه اینترنـت صـادر مـی شـود      
مـه نامـه   هیچگونه تفاوتی وجود نخواهد داشت مگر اینکه بیمه گذاري خواهان برخی پوشـش هـاي تبعـی بی   

باشد که نفر قبل یا بعد از او ممکن است چنین تقاضایی را نداشته اند ، همچنین از آنجا که ارتباط نماینده و 
کارگزار از نظر مالی با بیمه گذار بعلت واریز حق بیمه از طریق شبکه بانکی و بصورت الکترونیـک انجـام مـی    

  بسیاري از اختالفات مالی بین بیمه گر و بیمه گذار ، بیمه گر و نماینده یا کارگزار  که وقت بسیاري از پذیرد 
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ر اساس کدهاي خاصی که تعریـف  کارکنان بخش هاي نظارتی را اشغال می نمود کامالً مرتفع خواهد شد و ب
دریافت حق بیمه اضافی ایـن ارقـام   د ارقام کارمزد به حساب نماینده یا کارگزار منظور خواهد شد و با وش می

   . قابل افزایش و با برگشت حق بیمه ، این ارقام قابل کاهش خواهد بود
کـار   2بنابراین مشاهده می شود که با ایجاد سیستم ماشینی ورود و ثبت اطالعـات یکسـان شـده در رایانـه     

افـزایش دقـت و   ) گـذاران ب  افزایش سرعت در ورود اطالعـات بیمـه   ) ور همزمان صورت می گیرد ، الف بط
مـی باشـد کـه فـن      یرین کمک هـای سان بودن اطالعات که از ابتدایی تنظم در اطالعات ثبت شده بعلت هم

.                                                   می تواند براي صنعت بیمه در بر داشته باشد  و الکترونیکی شدن فعالیت هاي بیمه هايآوري اطالعات 
پردازش اطالعات ثبت شده جهت کاهش خطاهاي انسانی  و افزایش سرعت در تصمیم گیـري   -3

  :ها 
 سیستم هاي الکترونیکی و فـن آوري اطالعـات قـدرت و   یکی از مهمترین و شاید اصلی ترین دلیل استفاده از

مـی   یسرعت بـاالی  ها که دارايوز از طریق رایانه ت ثبت شده در هر ساعت از شبانه رعاسرعت پردازش اطال
، که جزء نیازهاي اولیـه کارشناسـان ، روسـاي ادارات و    د خواهند بودرجستجوي اطالعات مورد تقاضا  باشند

مقامات باالي سازمان و یـا بررسـی    براي مدیران صنعت بیمه جهت پاسخگویی به ارباب رجوع ، تهیه گزارش
  .می باشد ... ریسک و پوشش هاي بیمه اي قابل ارائه و وضع بازار از لحاظ تنوع 

بسـته بـه نـوع    ا یک سال دور یک بیمه نامه به مدت شش ماه تبا توجه به این که یک شرکت بیمه پس از ص
با در یافت مبلغ ناچیزي تحت عنوان حق بیمه تعهد مـی   قرارداد و مدت اعتبارتعهدات مندرج در بیمه نامه ،

به انجام تعهدات در روز حادثه می داند ، بنابراین با یک بررسی ساده از آنجـا کـه حـدود     مکلف نماید خود را
میلیون بیمه نامه بصورت کارت ، برگه و دفترچه یا لیست صادر می شود کـه اگـر هـر بیمـه نامـه بطـور        35

حادثه شـده و بـا    درصد دچار 10قلم اطالعات قابل ثبت باشد و از این تعداد بیمه نامه نیز  10متوسط داراي 
 15 که اطالعات پرونـده هـاي خسـارت حاقـل    ه به شرکت بیمه تشکیل پرونده بدهند ، با توجه به این عمراج

 400سـاالنه حـداقل    مورد خواهد بود با یک حساب بسیار ساده مشاهده خواهیم کرد که شرکت هـاي بیمـه  
ار بسـیار  روي ککنند که نیاز به زمان و نی میلیون اطالعات مختلف را در دفاتر و بیمه نامه هاي خود ثبت می

درصد در نطر گرفته شود بعد از یک  10حال اگر درصد افزایش فعالیت صنعت تنها .  زیادي را طلب می کند
اگـر قـرار باشـد     بنـابر ایـن  اطالعات قابل ثبت به حدود یک ملیارد در سال نزدیک خواهد شد ساله  10دوره 

داراي  فعلـی  وضـعیت برابر 2د حداقل باید نبه فعالیت خود ادامه بده نونیکمؤسسات بیمه اي با همین روش 
بخـش فـروش   در ساختمان و اثاثیه اداري باشد تا بتواند به نیازهاي بیمـه گـذاران یـک سـرویس حـداقل را      

و ابزارهـاي  بیمه اي ارائه نماید ، البته موضوع بررسی و پرداخت خسارت ممکن است با شـرایط   يپوشش ها
حـال اگـر ورود   . گان نباشـد  وز نشدن اطالعات جوابگوي زیاندیداصالً امکان پاسخگویی در صورت به رکنونی 

کـه در   دم ، مشاهده خواهیم کـر ا به کل اطالعات ثبتی اضافه نماییاطالعات الحاقیه هاي اضافی و برگشتی ر
  م نمایند ، بنابر این ورود مان بسیار کمتري شرکت هاي بیمه باید یک میلیارد اطالعات را وارد سیستمدت ز
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تهیه پرونـده هـاي خسـارت الکترونیکـی کـه بتوانـد فعالیـت        صدور بیمه نامه هاي الکترونیکی و یا  صۀربه ع
شرکتهاي بیمه را تسهیل نماید نه تنها یک موضوع پرستیژي و یا یک ژست سیاسی نمی باشد بلکـه یکـی از   

  .محسوب می شود نده آیضروریات حضور قدرتمند یک شرکت بیمه در بازار 
  البته از نظر نباید دور داشته باشیم که شرکت هاي بیمه حتی می توانند ارزیابی خسارت هاي خود را با

توجه به ایجاد سیستم هاي الکترونیکی به شبکه ارزیابی کارشناسی ارزیاب خسارت واگذار نمایند که پـس از  
باشـد و   پنیکی که قابل ارسال با رایانه هـاي  لـب تـا   حضور در محل وقوع حادثه و تهیه عکس و فیلم الکترو

به حساب بانکی بیمه گذار واریز مـی شـود بـدون اینکـه بیمـه گـذار       مبلغ خسارت ت بیمه کپس از تأئید شر
الـف تـا د    فه جویی در موارد منـدرج در بنـدهاي  محل سکونت خود را ترك نماید ، در چنین حالتی بجز صر

بیمه گذار را باید به بندهاي مورد اشـاره اضـافه   ... و ، انرژي رفه جویی در وقت به آن اشاره شد ص -1-1ماده 
آسـان بـه اطالعـاتی کـه     در چنین شرایطی است که مدیران امور بیمه گري بعلت دسترسی ساده و . نماییم 

در تصمیمات را جهت ارتقـاي صـنعت بیمـه     ه است می توانند بهتریندیانحداقل رس بهرا ن ها امکان خطاء آ
            »نیز به این موضوع اشاره شده بود  1386قانون بودجه سال  3در تبصره «  .یرند پیش گ

  :هستند  فاقد وجاهت قانونی کهکاهش تقلبات و زیان هاي ساختگی  -4
دهد در صورت تأخیر در اسـتفاده از   با توجه به امکاناتی که فن آوري اطالعات در اختیار صنعت بیمه قرار می

انات روز دنیا شرکت هاي بیمه ممکن است زیانهایی را پرداخت نمایند که براساس قوانین و مقررات بیمه امک
 زیرا یا بیمه نامه به تاریخ قبل از وقوع حادثه صادر شده است ، یا اینکه ارقام، اي کالً غیر قابل پرداخت باشد 

 مه گذار در حین خریـد پوشـش بیمـه اي ارائـه    صورت کاالهایی که بعنوان کاال نو از طرف بی ) کاغذ خرید ( 
که براي بیمـه گـذار پـس از     است ي داراي اشکاالتکاالي خریداري شده به نحو شده مبلغ واقعی نبوده و یا
از بین برود تا بتواند از شرکت و در بین راه که کاال به مقصد نرسیده  استاین  در اخذ پوشش بیمه اي صالح
      . دریافت نماید  ل و فرع ارزش کاال بیشتر باشد ،راتب می تواند از اصبیمه زیان خود را که به م

  : مدل کاال وجود دارد که عبارتند از  4در دنیاي کنونی 
کاالیی که اصل ، سالم و مطابق با استانداردهاي روز دنیا می باشد ، کـه قیمـت آن درهمـه جـا حالـت      ) الف 

  .واحد دارد
مطابق با استانداردهاي روز دنیا می باشد اما بعلت تغییراتـی کـه در تکنولـوژي    کاالیی که اصل ، سالم و ) ب 

بعلت تغییرات و کیفیت کاالهاي جدید که داراي برتري تکنولژیکی نیز مـی باشـد تـا چنـد مـاه      ( پدید آمده 
این شرکت بنابر ) د شوي جایگزین آنها آینده باید از انبارهاي شرکت تولید کننده تخلیه شود تا کاالي جدید

تولید کننده کاالهاي خود را به کمتر از نصف قیمت قبل بفروش می رساند زیرا اگـر کـاالي جدیـد بـه بـازار      
  .عرضه شود هیچ مشتري شاید به یک چهارم قیمت نیز کاالهاي این فروشنده را خریداري ننماید 

گمرکی آن کشور اعـالم نمـوده    تولید شده اما در هنگام ورود مسئوالن Xکاالهایی که به سفارش کشور ) ج 
کاالهاي ارسالی استاندارد مد نظـر آنـان رعایـت    در اند تنها در صورتی اجازه تخلیه کشتی را خواهند داد که 

  اگر آنان  ، نمونه هایی که براي آزمایش انتخاب شده اندآزمایش در شده باشد ، بنابراین چنانچه پس از انجام 
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الها باز پس فرستاده خواهند شد ، بنـابر ایـن فروشـنده ، خریـدار یـا هـر       نباشند کل کا دنظرمداراي شرایط 
د ، جهت کاهش هزینه ها اقدام به فـروش کاالهـا در بنـادر    باشمتوجه آنها در نهایت کسی که اصل هزینه ها 

   .آزاد خواهند نمود 
این کاالها غیر قابل تنها  بخشی از سیستم ، نهکاالهایی که براي بازار خاصی تولید شده و بعلت تغییر در ) د 

، بلکه کاالهایی که در حال حاضر مشغول بکار می باشند نیز بال استفاده می شوند بنـابراین ،   هداستفاده گردی
که قیمتی به مراتب کمتـر از قیمـت کـاال     این کاالها در بازار تحت عنوان کاالي استوك به فروش می رسند 

 20الـی   10برخی مواقع ممکن است قیمـت ایـن کاالهـا در حـدود     حتی  .در حالت بند الف خواهند داشت 
درصد قیمت واقعی باشد زیرا در صورت عدم فروش و خروج آنها از چرخه مصـرف ، فروشـنده نـه تنهـا ایـن      

   . را نیز باید متقبل شوند ... مبلغ را از دست می دهد بلکه برخی هزینه ها همانند هزینه دفع ضایعات و 
که توضیح داده شد و یکسري شرایط که خاص برخی کاالهاي دیگـر مـی باشـد بـه      یشرایط حال با توجه به

فن آوري اطالعـات   دانش نوین الکترونیکی و علت عدم دسترسی به اطالعات مربوط آنهم به صرف استفاده از
دن از شـرکت هـاي بیمـه گـر باشـد زیـرا بعلـت دور بـو         احتمالی که متوجهمی تواند با میلیاردها ریال زیان 

اطالعات روز دنیا افراد متقلب کاالهاي موضوع بند ب الی ج را با قیمتی بسـیار نـازل خریـداري کـرده ، امـا      
دن آنهـا در  وپوشش بیمه اي را با شرایط کاالهاي بند الف خریداري می نمایند و پس از انهدام و معیـوب نمـ  

بدون هیچ دغدغـه  ارشناسان مربوطه مسیر حمل تقاضاي زیان کرده و در صورت عدم تشخیص آن از طرف ک
   .  از شرکت هاي بیمه دریافت می نمایند  ها را بطور یکجاکاالخاطري پول و سود 

به کمک صنعت بیمه می آید ارائه اطالعات بیمه نامـه در زمـانی اسـت     جدید  نونفعلوم و موضوع دیگر که 
بیمه گـذار مـورد   ، ز طریق سیستم جستجو واقع شده سریعاً ا Xکه اعالم می شود خسارتی نسبت بیمه گذار 

نظر شناسایی شده و در صورت تأیید پوشش هاي بیمه اي نسبت به تشکیل پرونـده و پرداخـت خسـارت در    
درغیر این صورت به صراحت به فرد مورد نظر می توان اعالم کرد که بیمه نامـه   ،اسرع وقت اقدام خواهد شد 

  .ست جعلی بوده و خسارت غیر قابل پرداخت ا
افزایش توانایی شرکت هاي بیمه در خصوص ایجاد ارتباط با بیمـه گـران بـین المللـی جهـت       -5

  . استفاده از دانش روز دنیا 
در اختیار او قرار می دهـد بـه سـادگی و    علم الکترونیک و شبکه اینترنت  صنعت بیمه با توجه به امکاناتی که

رد مذاکره شده و به توانمندي این شرکتها درخصوص نحوه بیمه دنیا وابسرعت می تواند با سایر شرکت هاي 
که از طـرف  عرضه خدمات نوین بیمه اي ، نحوه تدوین سیستم هاي مالی جهت سرعت بخشیدن به خدماتی 

ه به بیمه گذاران می باشد ، شرایط نوین پرداخت خسارت ، افزایش تـوان رقـابتی بـا    شرکتهاي آنان قابل ارائ
ایر کشـورها ، چگـونگی   نگی افزایش توانمندي هاي کارکنان صنعت بیمه در سـ چگو شرکت هاي بیمه ، سایر

یابان و عرضه کنندگان خدمات بیمه اي ، نحوه نظارت بر عرضه خـدمات بیمـه اي و یـا پرداخـت     تربیت بازار
می تواند به صـنعت بیمـه کشـور     هاي نوینآوری خسارت به زیاندیدگان همه بطور کلی کمکهایی است که فن

  ین خصوص داشته کارکنان و کارشناسان چیره دستی در اد ، البته به شرطی که صنعت بیمه شته باشدا
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و بسته باشـد   کمر همتپروش چنین افرادي  به فراهم نمودن امکانات وچه سریعتر نسبت باشد و یا اینکه هر
انتظار تنها گویاي این خواهـد  در غیر اینصورت اقدامات اولیه را بعمل آورده باشد ،    ITاز نظر  زمینهدر این 

   .بود که ما هر روز نسبت به روز قبل در شرایط نامناسب تري قرار بگیریم 
  :پدید آمدن ریسک هاي جدید که با خود نیاز جدید بیمه اي را به همراه آورده است  -6

اننـد سـرقت   آمدن تجارت الکترونیکی و حرکت در دنیاي تکنولوژي اطالعات موضوعات دیگـري هم  با بوجود
می باشـد کـه برخـی از آنـان مـی توانـد توسـط برخـی         آن اطالعات ، مخدوش نمودن اطالعات و آثار مشابه 

ارزیـابی   قابـل الت او قانون احتمیا پوشش هایی که از لحاظ مدیریت ریسک  پوشش هاي بیمه اي موجود  و
ها ي الکترونیکی و دنیاي مجـازي قابـل   راحی کرده و به بازار ارائه نمود ،  اما برخی از ریسک ط می باشند را

ارزیابی نخواهد بود هر چند که در دنیاي الکترونیک و نانو تکنولوژي بخاطر توان تولید کاالهاي هوشمند کـه  
حتی پس از مصرف نیز قابل رهگیري باشد بعلت کاهش ریسک ، شرکت هـاي     بیمـه گـر و کـاهش حـق      

یشرفته در پی خواهد داشت و صنعت بیمـه زنجیـره اتصـالی بـین     بیمه ها ، آثار مهمی است که این تجارت پ
تولید کنندگان و مصرف کنندگان می باشند که در صورت عدم هماهنگی با سایر اعضاء سیسـتم مـی توانـد    

   .  مشکالت بسیار ي در پی داشته باشد 
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