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انقالب صنعتی چهارم با ظهور فناوریهای نوین در تمدن بشــری در حال وقوع است.
این تحول ،مسیر و سرعت توســعه هر صنعتی را دگرگون خواهد کرد و اقتصاد کشور ما نیز
مستثنی نبوده و انطباق با این پدیده جدید است .با توجه به فزونی جوانان تحصیلکرده ایران
در مقایسه با سایر کشــورهای منطقه و با عنایت به وجود فرهنگ سرمایهگذاری شخصی و
ایجاد کسبوکارهای خانوادگی ،این فرصت برای اقتصاد کشــورمان مهیاست تا بتواند از
فواید انقالب صنعتی چهارم بهخوبی بهرهبرداری کند .در عین حال میتوان با بهرهگیری از
کسبوکارهای کوچک و متوسط فناورانه که توسط جوانان متخصص ایرانی با سرمایههای
خانوادگی و شخصی ایجاد شدهاند ،مسیر توســعه اقتصادی را میانبر زده و رشد اقتصادی و
رفاه اجتماعی را که شایسته ایران و ایرانی است ،سریعتر محقق کرد.
صنعت بیمه کشور ما نیز در حال تغییر است و این تغییر خواهناخواه باعث ایجاد فرصتها
و چالشهایی برای ما خواهد شد که اگر اکوسیستم الزم برای پرورش استعدادها ،بارورسازی
فرصتها و تکمیل زنجیره ارزش مهیا باشد ،به یاری خدا شاهد جهش ضریب نفوذ بیمه در
کشور به میزان هفت درصد ،در راستای اهداف برنامه ششم توسعه و گسترش چتر حمایتی
بیمه در میان اقشار گوناگون جامعه خواهیم بود.
ما در بیمه ســامان برنامهریزی کردهایم تــا بتوانیم همگام با این تحــوالت ،نهتنها مدل
کسبوکار شرکت را در قالب تعریف ،عرضه و اســتمرار ارزشهای دیجیتال بیمهای تغییر
دهیم ،بلکه در پایهگذاری اکوسیســتم بیمه دیجیتال در کشــور از طریق تاسیس نهادهایی
نظیر پلنت در کارخانه نوآوری و همکاری نزدیک با شرکتهای دانشبنیان (در حوزههایی
مانند  IoT، Telematics، Blockchainو )...نقشآفرینی کنیم .این تغییرات به ما کمک
میکنند که خود را به بیمهگری تبدیل کنیم تا مردم عزیز کشــورمان بتوانند بهسهولت به آن
دسترسی داشــته و محصول مورد نیاز خود را به قیمت مطلوب تهیه کنند .در این راستا قصد

داریم از طریق تبدیل بیمه سامان از یک شرکت به یک پلتفرم ،اکوسیستمی در صنعت بیمه
و محیط کسبوکار ایجاد کنیم تا بتواند بستری برای جهش اقتصادی ،ایجاد شغل و میانبر
توسعه کشور باشد.
مطابق تحقیقات انجامشده توسط همکاران بیمه سامان در خصوص نحوه رشد و توسعه
شرکتهای بیمه در سالهای  1392و  ،1393رشد شرکتها محدود بوده و رشد قابل توجه
و پایدار زمانی محقق میشــود که صنعت بیمه بهصورت کلــی از مولفههای یک صنعت
برخوردار شــده و اکثریت شرکتهای این صنعت رشــد همزمان را تجربه کنند .زمانی که
زیرساختهای توسعه صنعت فراهم و  Momentumو تحرک در کل صنعت وجود داشته
باشد ،شرکتهای بیمه میتوانند سوار بر موج رشد صنعت ،توسعه یابند .به عبارت دیگر،
برای رشد صنعت بیمه و دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه ،رشد همه شرکتهای بیمه
کشورمان ضروری بوده و تعداد محدودی بازیگر ،نمیتوانند مسئولیت توسعه صنعت را بر
دوش بکشند؛ امری که در صورت وقوع پایدار نبوده و اگر هم رخ دهد ،مقطعی و کوتاهمدت
خواهد بود .به همین منظور تکمیل چرخه ارزش صنعت بیمه و ایجاد اکوسیستم توسعه ،در
دستور کار بیمه سامان قرار گرفت.
در همین راستا ،شرکت سرآمد اندوختهسازان فردا (سهامی خاص) در سال  1393تاسیس
و رســالت اصلی آن ،تکمیل زنجیره ارزش یا همان  Value Chainصنعت بیمه ،در نظر
گرفته شد.
هرگاه ســخن از میزان رضایت مردم از شــرکتهای بیمه یا بحث کارآمدی ،سودآوری،
کفایت ذخاير و مانند آن مطرح میشود ،باید این واقعیت را درک کرد که شرکتهای بیمه ،به
گونهای که در حال حاضر در کشور ما ایجاد شده و فعالیت میکنند ،نمیتوانند بیش از این
دستاوردی داشــته و خروجی مطلوبتری را به ارمغان آورند؛ حداکثر توان توسعه صنعت
بیمه در اکوسیستم جاری و مدل کسبوکار کنونی ،همین میزانی است که مشاهده میشود.
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هرچند متوسط نرخ رشد ساالنه  20درصد در دهه گذشته ،در مقایسه با سایر صنایع کشور
مطلوب ارزیابی میشود ،ولي با احتساب پتانســیلهای این صنعت و تواناییهای نیروی
انســانی آن ،جهشهای بزرگ و افزایش چندبرابری ضریب نفــوذ صنعت بیمه ،امری قابل
دسترس محسوب میشود.
مدل کنونی کسبوکار شرکتهای بیمه ،مبتنی بر ارائه تمامی خدمات از جمله «ارزیابی
ریســک و صدور بیمهنامه»« ،ارزیابی و پرداخت خســارت»« ،مدیریت عوامل فروش و
توزیع»« ،ارتباط با مشــتری»« ،فناوری اطالعات»« ،ســرمایههای انسانی»« ،تعامالت
با نهادهای نظارتی»« ،ســایر خدمات بیمهگری» و ...در داخل شــرکت است؛ این شیوه
کسبوکار ،در کنار تنوع رشتهها و بازارهای هدف ،به پیچیدگی فزاینده فرایندهای شرکتها
منجر شده است .در نتیجه ،شرکتهای بیمه با وجود تالش زیاد تمامی کارکنان دلسوز این
صنعت بزرگ ،نمیتوانند رضایت ذینفعان خود را که انتظاراتشان هر روز در حال افزایش
است ،بهصورت کامل برآورده سازند.
راهکار شرکت ســرمايهگذاری سرآمد برای حل مشــکل صنعت بیمه ،نهادسازی برای
تکمیل زنجیره ارزش صنعت بیمه است ،اما نقطه آغازین نهادسازی کجاست؟ کدامیک از
فرایندها یا واحدهای شرکت بیمه برای تجاریسازی و برونسپاری مناسب هستند؟ ارزیابی
خسارت درمان؟ ارزیابی خســارت اتومبیل؟ پیگیری و وصول حق بیمه؟ مراکز تماس؟ یا
غیر آنها؟
برای پاسخ به این سواالت ،الزم است ارزش پیشنهادی شــرکت از دید ذینفعان اعم از
بیمهگزاران ،بیمهشدگان ،خسارتدیدگان و عوامل فروش بررسی شود .هرچند اصلیترین
ذینفعان ما ،بیمهگزاران و عوامل فروش (نزدیکترين واحد شرکتهای بیمه به بیمهگزاران)
هستند ،اما این عوامل فروش هســتند که نیازها و خواســتههای بیمهگزاران را درک کرده و
میدانند چه خدمات و محصوالتی برای بیمهگزار ارزش و رضایت باالیی ایجاد میکند.
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در طراحی اکوسیستم جدید صنعت بیمه ،توسعه بايد با محوریت مشتریان صورت گیرد؛
اینکه مشتری چه نیازی دارد تا در زمان مناسب و از طریق کانال مطلوب ،محصول و خدمت
منطبق با آن نیاز به آنان ارائه شود .در این راستا مجموعه سرآمد موضوع جدید Insurance
 as a Serviceیا  IaaSرا معرفی کرده است IaaS .به این معنی است که شرکت بیمه دقیقا
هر زمان که مشتری نیاز دارد ،خدمات بیمهای را بهســرعت و سهولت در اختیار ایشان قرار
دهد .بهعنوان مثال ،وقتی مشتری خریدی غیربیمهای را در فضای مجازی انجام میدهد؛
بیمه کاالی خریداریشده برایش مهیا باشد ،یا وجه حق بیمه همزمان دریافت شده و تقسیم
شود یا در زمانی که بیمهگزاری اتومبیلش را استارت میزند ،پوششهای مربوط به بیمهنامه
وی فعال شوند.
مرکز نوآوری پلنت ذیل مجموعه ســرآمد ،برای پاســخ به این چالش ایجاد شده است.
همچنین برای خلق اکوسیســتمی که در آن عوامل فروش ،کارشناسان ،نخبگان و هر فرد و
مجموعه دیگری بتواند برای بیمهگزاران و سایر ذینفعان صنعت بیمه ارزش ایجاد کند ،بايد
به زیرساختهایی دسترسی داشته باشد که در حال حاضر صرفا در اختیار بخش معدودی
از عوامل ستادی شرکتهای بیمه است .با این وجود« ،امکان طراحی محصول و خدمات
بیمهای با استفاده از دسترسی به سیســتمهای فناوری اطالعات شرکتهای بیمه از طریق
« ،»API Integrationدادهکاوی و تحلیل اطالعات برای درک بهتر رفتار و نیاز بیمهگزاران»،
«ایجاد دسترســی به کانالهای توزیع جدید مانند اپليكيشــنهای موبایل»« ،درگاههای
الکترونیکی»« ،سامانههای سازمانها و شرکتها» و ،...خدماتی هستند که در حال حاضر
توسط پلنت ارائه میشوند.
پلنت با ارائه  APIبه متقاضیان (از جمله استارتآپها) ،امکان صدور بیمهنامه آنالین،
دریافت خدمات از طریق تلفنهای همراه ،امکان ارائه خدمات بیمهگری بهصورت برخط،
ارتباط و اتصال بین مجموعهها برای ارائه خدمات بیمهای همزمان در کنار ســایر خدمات

یادداشت حامی

مانند بهداشت و ســامت ،خدمات بانکی ،e-commerce ،فروشــگاههای مجازی،
حملونقل ،شهرداریها ،ثبت احوال و اسناد ،خدمات مسافرتی و گردشگری ،سفارتخانهها
و ...را فراهم میسازد .عالوه بر این بهعنوان یک شتابدهنده ،استارتآپها و تیمهای جوان
را مربیگری كرده و در راستای رشد و توسعه کسبوکار ،ایشان را آموزش میدهد.
همچنین بهدلیــل نیاز مجموعههای جدیــد به تمرکز بر کســبوکار اصلی خود ،پلنت
خدمات مشترکی مانند مشــاوره مالی ،مالیاتی ،قانونی ،ثبتی و ...را به این متقاضیان ارائه
میکند تا آنها حداقل نگرانی را برای امور فرعی کسبوکار خود داشته باشند.
پلنت تا زمانی که کســبوکارها نیاز و تمایل داشته باشــند ،در کنار آنها خواهد بود و در
مراحل پیشرفتهتر ،خدماتی از جمله برنامهریزی استراتژیک ،مدیریت استعدادها و توسعه
سرمایههای انسانی ،بازاریابی و ...را به ایشــان ارائه خواهد کرد و اگر افراد ایدهای دارند ،یا
نیازی را در بازار تشخیص داده و برای رفع آن برنامهریزی کردهاند؛ پلنت بستری را در اختیار
ایشان قرار میدهد تا بتوانند بهراحتی ســرویسهای یک شرکت بیمه را در اختیار داشته و با
اســتفاده از آنها محصوالت و خدمات بیمهای و غیربیمهای خود را به گونهای که خودشان
تشخیص میدهند ،کنار هم بگذارند و طراحی کنند .در عین حال زیرساختهای فیزیکی
مورد نیاز جهت استقرار کارآفرینان و اســتارتآپها ،از دیگر امکاناتی است که پلنت در
اختیار جوانان و نخبگان کشورمان قرار میدهد.
در این اکوسیســتم ،نکته قابل توجه این اســت که بــا ارائه خدمات بــه صاحبان ایده،
اســتارتآپها ،کارآفرینان ،نمایندگان و کارگزاران؛ شــرکتهای بیمه کشور تکامل یافته
و به یک پلتفرم تبدیل میشــوند؛ پلتفرمی که بیش از اینکه خدمت ارائه کند ،بســتر ایجاد
کســبوکارهای مختلفی را فراهم میآورد که در نقاط گوناگون اقتصاد و کشور ارزش خلق
میکنند.
بدینسان پلنت ،فضایی ایجاد میکند که نهتنها هر فرد صاحب ایده بتواند در حوزه بیمه

برای خود کسبوکار ایجاد کند ،بلکه شرکتهای بیمه نیز به پلتفرمهایی تبدیل شده که محور
توسعه ،کارآفرینی و خلق ارزش قرار میگیرند.
این رویکرد به صنعت بیمه در دنیا جدید است .ما اعتقاد داریم که با وقوع انقالب صنعتی
چهارم به همراه ظهور فناوریهای پیشــرفته ،مســیر توســعه میتواند میانبر زده شود و با
بهرهگیری از فناوری ،با شتاب خیلی بیشتری حرکت کند .ضریب نفوذ هفتدرصدی که در
انتهای برنامه ششم توسعه توسط دولت محترم هدفگیری شده ،با وجود اینکه هدف باالیی
است ،اما در اکوسیستم مطلوب دستیافتنی است.
همچنین اگر با بهرهگیری از اکوسیستم جدید ،مسیر توسعه را با ارائه محصوالت و خدمات
بیمهای به خارج از کشــور هدایت کنیم ،آنگاه کســبوکارهای جدید و استارتآپهای
بیمهای میتوانند با استفاده از زیرساختهای پلنت ،امکان حضور در فضای بینالمللی و
صادرات محصوالت و خدمات خود را داشته باشند .جایی که محصوالت و خدمات بیمهای
بهصورت سنتی در خارج از کشور قابل ارائه نباشند ،خدمات مبتنی بر فناوری مدرن توسط
استارتآپها میتواند به متقاضیان خارج از کشــور ارائه شود و درآمد ارزی برای کشور به
ارمغان آورد.
امید داریم بتوانیم در این مسیر ،با توکل به خداوند متعال و با حمایت بیمه مرکزی جمهوری
اسالمی که همواره پشتیبان شرکتهای بیمه و پیشرو در حوزه دولت الکترونیک بوده است و با
تکیه بر توان جوانان و کارآفرینان دلسوز و تالشگر کشور عزیزمان ،هرچه سریعتر بهپیش رفته
و مدرنسازی صنعت بیمه را محقق کنیم و متعاقب آن رشد و تعالی هرچه بیشتر کشورمان
را شاهد باشیم .امیدواریم انتشار کتاب اینشورتک بتواند به شناخت روندهای جدید بیمه و
تاثیرات فناوری بر این حوزه ،کمک کرده و درک انقالب دیجیتال صنعت بیمه را میسر سازد.
احمدرضا ضرابیه
مدیرعامل بیمه سامان
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پیشگفتار
کتاب فینتک _ اولین کتاب جمعسپاریشده در جهان با موضوع انقالب فناوریهای مالی _
در سال  2016توسط انتشارات وایلی منتشــر و به یکی از پرفروشترینهای جهان تبدیل شد.
این کتاب از تمام انتظارات ما فراتر رفت و در حال حاضر به پنج زبان و در  107کشور بهصورت
کاغذی ،الکترونیکی و نیز صوتی در دسترس اســت .بیش از  160نویسنده از  27کشور 189
چکیده ارســال کردند تا هر کدام بخشــی از این کتاب را تشــکیل دهند .حدود  50درصد از
شرکتکنندگان برای تالیف نسخ ه نهایی کتاب انتخاب شــدند .زمانی که کتاب فینتک را در
سال  2017در سراسر دنیا منتشر کردیم ،نویسندگان و خوانندگان ما این فرصت را داشتند تا در
رویدادهای جهانی انتشــار کتاب بهصورت رودررو یکدیگر را مالقات و دوستی فینتکی ما را
عمیقترکنند.
ما در ســال  2017تصمیم گرفتیم با تالیف ســه کتاب جدید در مــورد تاثیر الگوهای
کســبوکاری جدید و نوآوریهای فناورانه بر مدیریت جهانی دارایــی بخش بانکداری
خصوصی (ولثتک) ،بخش بیمه (اینشــورتک) و انطباق مقرراتی (رگتک) ،مجموعه
کتابهای فینتک خود را گســترش دهیم .رویکــرد ما مبتنی بر جمعســپاری با بهترین
متخصصان بوده تا بتوانیم بهروزترین بینــش در مورد تغییرات در حال وقوع در صنعتمان
را به شما ارائه دهیم.
کتاب اینشــورتک اولین کتاب از این سری کتابهاســت که این رویکرد را بهصورت
جهانی دنبال کرده اســت؛ کتابی که غذای ذهن تازهواردها ،پیشــتازان و نیز متخصصان
باتجربه حوزه فینتک اســت .اجازه دهید مشارکتکنندگان و نویســندگانمان را به شما
معرفی کنم.
دلیل اینکه تصمیم گرفتیــم از جوامع جهانی فینتک و اینشــورتک بــرای تهیه کتاب
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بهرهمند شــویم ،به ماهیت چندپارچه حوزه کاربردهای بینالمللی فناوریهای مالی در
بیمه برمیگردد .هیچ نویسنده ،گروهی از نویســندهها ،یا منطقهای در دنیا نبود که بتواند
تمام زوایا و جزئیات حوزه اینشــورتک را بهصورت جامع پوشــش دهد .عالوهبر این ،با
دسترسی به یک پایگاه جهانی حقیقی از مشارکتکنندگان ،نهتنها توانستیم به روح فینتک
و اینشورتک وفادار بمانیم و از مجراهای ارتباطی فناورانه برای دسترسی ،انتخاب و بررسی
مشارکتکنندگان بالقوه خود استفاده کنیم؛ بلکه این اطمینان را حاصل کردیم که هر نقطه
از جهان فرصتی برای بیان نظرات خود داشــته باشد؛ بهخصوص آندسته که نظرات بسیار
متفاوتی درباره آینده اینشــورتک و چالشهای منحصربهفرد پیشروی آن دارند .بنابراین،
هدف ما محققکردن یکی از مهمترین اهداف کتاب اینشــورتک بود ،یعنی تبدیلشدن به
صدای افرادی که صدایشان شنیده نخواهد شد و رساندن این صدا به مخاطبان بینالمللی .ما
از تجرب ه ویرایش کتاب اینشورتک بسیار لذت بردیم و صادقانه امیدواریم از تجرب ه خواندن
آن ،حداقل به اندازه ما ،لذت ببرید.
بیش از  250نویسنده از  25کشور  244چکیده برای ما ارسال کردند تا هر کدام بخشی
از این کتاب را تشــکیل دهند .ما از جامعه جهانی فینتک و اینشورتک خود درخواست
کردیم نظرات خود در مورد این چکیدهها را بیان کنند و بگویند عالقه دارند کدام چکیدهها
را بهصورت تفصیلی در کتاب اینشورتک بخوانند .از میان تمام این مشارکتکنندگان75 ،
نویسنده را انتخاب کردیم که از ایشان خواسته شده بود مقاالت کامل خود را تالیف کنند که
اکنون درون کتاب گنجانده شدهاند .یک پرسشنامه در میان تمام نویسندگان منتخبمان
اجرا کردیم تا آشنایی بیشتری در مورد پیشزمینه و تخصصشان بهدست آوریم .بیش از
 70درصد نویسندگان ما تحصیالت تکمیلی (جدول  1را مشاهده کنید) و در بسیاری از
زمینهها تخصص قوی در رشت ه مربوط ه خود دارند (جدول  2را مشاهده کنید) و  77درصد
نویسندگانمان قبال مقاالت خود را به چاپ رساندهاند.

پیشگفتار

جدول  :1باالترین میزان تحصیالت  75نویسند ه ما چیست؟
مدرکتحصیلیشماکداماست؟

جدول:2تمامحوزههاییکهنویسندگانماندرآنتخصصمرتبطدارندرافهرستکنید؛بیشترازیکگزینه
نیزقابلقبولاست.
80%

در کدام یک از این حوزهها تخصص مرتبط دارید؟ (بیش از یک پاسخ نیز پذیرفته میشود)
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60%
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20%
الگوهای بسترهای کسبوکاری

ارزهای رمزنگاریشده

اینترت اشیا ()IoT

هوش مصنوعی /ماشینی...

تجزیهو تحلیل دادههای بزرگ

 بالکچین

نوآوری شرکتی

امنیت سایبری

مدیریت ریسک

انطباق مقرراتی/تنظیم مقررات

بیمه

مدیریت دارایی

بانکداری خصوصی

جداول  3و  4نشــان میدهــد  35درصد از نویســندگان ما کارآفرینانی هســتند که در
استارتآپهای اینشورتک مشغول به کار هستند 40،درصد از آنها در شرکتهای معتبر مالی
و فناوری مشغول هســتند و یکچهارم دیگر آنها از ارائهدهندگان خدمات مانند شرکتهای
مشاورهای یا شرکتهای حقوقی خدماتدهنده به بخشهای خدمات مالی و بیمه هستند.
بیش از یکپنجم از نویسندگانمان برای استارتآپهایی تا پنج نفر عضو کار میکنند و
 35درصد دیگر آنها برای استارتآپها/شــرکتهای کوچک و متوسط ( )SMEتا  50نفر
عضو 22.درصد از نویسندگان ما توسط سازمانی با بیش از يك هزار کارمند استخدام شدهاند.
بهطورخالصه،بایدبگوییمبهنویسندگانبسیارالیقخود،تخصصبسیارقویوعالق هباالی
آنهابهاینشورتکبسیارافتخارمیکنیمکهیایککارآفرینهستندیایک«مدیرکارآفرین»دریک
سازمانبزرگومعتبروهمگینقشیپررنگدرانقالبجهانیفینتکواینشورتکایفامیکنند.
اینافراداستثناییمشتاقانهنظراتخودرادرصفحاتپیشروبامابهاشتراکگذاشتهاند.

بانکداری شرکتی/سرمایهگذاری

مدرک تحصیالت
تکمیلیدانشگاهی

مدرک کارشناسی
دانشگاهی

مدرک دبیرستانی

0%

بانکداری خرد

10%

جدول:3نویسندگاننوعشرکتیکهدرآنمشغولبهکارهستندراانتخابکردند
کجاکارمیکنید؟

40%
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ارائهدهند ه
خدمات

شرکتمعتبر
فناوری

شرکتمعتبر
خدماتمالی

استارتآپ

0%
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جدول  :4اندازه شرکتهایی که نویسندگان ما در آنها مشغول به کار هستند
شرکتی که در آن کار میکنید چه اندازه است؟
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 1001+نفر

 101_1000نفر

 51_100نفر

 6_50نفر

 1_5نفر

0%

از اینرو ،این پروژه بدون زحمات تمام مشارکتکنندگان کتاب اینشورتک میسر نمیشد
(هم آنهایی که چکیدههای اولی ه خود را بهمنظور بررســی توسط جامع ه جهانی فینتک به ما
ارسال کردند و هم نویسندگان نهایی که بهزودی نظراتشان را خواهید خواند) .همچنین از تمام
ویراستاران در وایلی تشکر میکنیم که راهنماییها و کمکهایشان کتابی که در ابتدا از یک ایده
شروع شد و اکنون در دست دارید را ممکن ساخت.
در نهایت ،از ویراستاران عزیزمان ،سابين واندرليندن ،شان ام مايلی و نيكول اندرسون تشکر
میکنم .ویرایش یک کتاب جمعسپاریشده طبیعتا چندین ماه زمان میبرد و باعث افتخار
ما بود که از تخصص باال و ژرفنگری ایشان درباره آیند ه جهانی اینشورتک بهرهمند شویم!
سوزان چيستی
همبنیانگذار مجموعه کتابهای فینتک
سرپرست ویرایش کتاب اینشورتک
مدیرعامل و بنيانگذار فینتک سیرکل موسس ه فینتک سیرکل
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Twitter: @SusanneChishti @FINTECHCircle
@InsurTECH_Book
LinkedIn: FINTECH Circle Group

پیشگفتار

درباره ویراستاران
سابینالبیواندرليندن

ســابين البی واندرليندن ،مدیرعامل و رئیس هیاتمدیره اســتارتآپ بيمهای بوتكمپ،
شتابدهنده پیشگام و مستقل اروپایی برای اســتارتآپهای فعال در حوزه فناوری بیمه و عضو
بخشنوآوریشرکتیوتوسعهسرمایهگذاریشرکت«راينميكينگ»ومتمرکزبرحوزههایبیمهو
اینشورتک است .او همچنین بنيانگذار «پروپوزيشن سيركل» ،یک بستر مشاورهای نوآورانه است
کههدفشتربیتکسبوکارهایجوانوراهنماییسرمایهگذاراناست.مخصوصااستارتآپهای
بالغازاینسازوکاربرایدستیابیبهیکپشتیبانیاختصاصیتروتوصیههاییبرایرشدکسبوکار
خوداستفادهمیکنند.
واندرلیندن در اســتارتآپ بوتكمپ (www.startupbootcamp.org/accelerator/
)insurtech_londonازتخصصیکگروهبزرگازبیمهگرها،سرمایهگذارانومربیانپیشروبهره
میبرد تا گروههای مختلف از استارتآپها را در طول یک بازه سهماهه از موقعیتهای جغرافیایی
مختلف به بازار برساند .مسئولیت او در «راين ميكينگ اينوويت» ()/www.rainmaking.io
هدایتنوآوریشرکتیدرفضایبیمهوباهدفشکلگیریراهکارهاییبرایپشتیبانیازبیمهگرها،
کارگزارانودیگرارائهدهندگانبیمهاستتاچالشهایاصلیراهدفقراردادهونوآوریهاواقدامات
اجراییراطراحیکندکهجوابمیدهد.
واندرلیندن بهعنوان یکی از زنان پیشــتاز حوزه بیمه در چندین فهرست تاثیرگذارترین نامهای
حوزه بیمه بین 20نفر اول تاثیرگذارترین نامهای حوزه اینشورتک قرار دارد .او 20سال سابقه کاری
در ردههای ارشد و تخصص باال در راهبردهای عملیاتی و رشد با خود به همراه دارد که نشاتگرفته
از فعالیتهای او در حوزه نوآوری شــرکتی و شتابدهی استارتآپها و همکاری با شرکتهای
بینالمللــی ماننــد  IBM، FICO، Pegasystemsو  SSPو صدها ســازمان خدمات مالی

شناختهشدهاستکهبرایهرکدامراهبردهایرشدمنحصربهفردیراطراحیکردهاست.اوتخصص
باالی خود در حوزه اینشورتک را در اختیار این ذینفعان میگذارد و یکی از اندک افراد تاثیرگذاری
استکهاینشورتکرابهعنوانیکبازاردرحالرشددراواخرسال 2014شناساییکردواینشورتک
راواژهایبالفعلکردتابتواناینگونهسرمایهگذاریهایجدیددرفضایبیمهوفناوریرابهرسمیت
شــناخت .او در زمینه مدیریت اجرایی راهبردی ،نوآوری در اینشورتک ،الگوهای کسبوکاری
دیجیتالی و طراحی تجربی قلــم میزند و هدفش از این کار به چالش کشــیدن روشهای فعلی
مورد استفاده در بازار و بهینهسازی ارزشآفرینی است .او یکی از سخنرانان اصلی در همایشهای
بینالمللیویکرهبرفکریدرزمینهاینشورتکاست.
او که دانشآموخته رشته  MBAدانشکده کســبوکار  Sir John Cassاست ،در میان دیگر
افتخارات خود ،موفق به کســب جایزه  Ovationبرای دستاورد برجسته ،تفکر جدید و مدیریت
اجرایی از سوی  IBMشد .او مطالعات پیشرفتهای در ریاضیات داشته و از موسسه Chartered
 Insuranceموفق به کسب پنج مدرک آزمون بیمه شده است .او عضو کمیته فناوری فینتک اداره
امور پولی سنگاپور و عضو مشاور TIA Technologyاست .او همچنین به زبانهای فرانسوی و
انگلیسیمسلطاست .شمامیتوانید Sabineرادرلینکدینبهآدرسwww.linkedin.com/in/
 /sabinevanderlindenو در توییتر از طریق @ SabineVDLجستوجو کنید.

 شان ام مايلی

شاناممايلییکمتخصصحوزهنوآوریوارتباطاتراهبردیاستکهبررشد،طراحی،خدمت،
محصولوداستانسراییشرکتی تمرکزدارد.اویکرابطشبکهایومفسرموردتحسینبسیاردربیمه
عمومیبریتانیاست.اوپایهگذارسمتهمکارفناوریونوآوریدراتحادیهبیمهگرانبریتانیا(،)ABI
کارآفرینبخشارتباطات StartupbootcampInsurTechLondonوبنیانگذارومشاورگروه
نوآوریاتحادیهکارگزارانبیمهبریتانیا()BIBAاست.
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شان،موفقیتشغلیباالییدرزمینهرسانهومحتواداشتهوصاحبمحصوالت،تیمهاوبرندهایی
برایمخاطبانحرفهایبودهکهجوایززیادیراازآنخودکردهاندکهشاملخزانهداری،بازارمشتقات،
مدیریت دارایی ،بانکداری خرد و نیز بیمه عمومی در نقش مدیر انتشارات اينشورنس تايمز (از سال
 2008تا  )2013میشود .او خیلی زود «موج» اینشــورتک را شناسایی کرد و شخصا در توسعه
بسترهای قدرتمند برای کسبوکارها و استارتآپها نقشی موثر داشت تا بتواند ایدهها و افراد را در
یکبرههحیاتیبرایپدیدهنوپایاینشورتکبههممتصلکندکهمیتوانبهیکیازاولیننرمافزارهای
محتواییوبرگزاریهمایشهایتاثیرگذاربربازاردررابطهبانوآوریوتحولدرحوزهبیمهاشارهکرد.
شان که یک مربی شناختهشده و قابلاعتماد در این صنعت است ،در ماه مهBright Blue 2016
 Hareراتاسیسکردتابااستارتآپها،شرکتهای scale_upوشرکتهایشناختهشدهدرزمینه
روابط همکاری ،روابط مشتری و داخلی و فروش ،با استفاده از قدرت ارتباطات راهبردی کار کند.
 BrightBlueHareهمچنینبااستارتآپهایتازهکاربهصورترایگانکارمیکندوبهشرکتها
و استارتآپهایی که تازه شروع به کار کرده و در مرحله تامین سرمایه هستند ،در مورد الگوهای
کسبوکاریوطراحیگزارههایارزشمشاورهارائهمیدهد.
عالقه «شان» به کمک به افراد ،گروهها و شرکتها و سپس بازگوکردن داستانهای موفقیتشان
است؛بهصورتواقعی،هوشمندانهوبابیشترینتاثیررویمشتریان،همکارانونتیجهنهایی.
«شان» یک عضو هیات مشاوره ،مربی ،تســهیلگر و دانشآموخته کالج  Christدر دانشگاه
کمبریج بریتانیاستwww.linkedin.com/in/shânmillie///@SMMBrightBlueH/.
./#WhatIsYourStory?//#Profit&Purpose
 نيكولاندرسون

نيكول اندرسون یک ونچر بیلدر  ،مشاور سرمایهگذاری (شرکتی خطرپذیر ،VC،شرکتهای
خانوادهومدیرانعامل)است.اوبهعنوانیککارآفرینحوزهفناوری(مدیرعاملوبنيانگذار)ورهبر
فکری در حوزه نوآوری ،دانش عمیقی از فناوریهای ارزهای رمزنگاریشده ،بالكچين و هویت
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دیجیتالیدارد.اوعالقهزیادیبهالگوهایکسبوکاریمبتنیبرفناوریداردکهوضعیتفعلیرابه
چالشکشیدهوحضورافراددراینحوزهرابهصورتجهانیافزایشدادهوتمرکزخودراروینوآوری
دربخشفناوریهاینوپاوبازارهاینوظهورفیزیکیونیزمجازیگذاشتهاست.
اندرسون که توســط اتاق بازرگانی آفریقای جنوبی بهعنوان نوآور سال  2017انتخاب شده ،از
طرفاينوويتفاينانسجزءيكصدزنحوزهفینتکدرسال 2016انتخابشدهودرفهرستزنان
قدرتمند فینتک در ســالهای 2016،2015و 2017قرار دارد ،در حوزههای شتابدهی ،مراکز
رشد و رشد استارتآپها در لندن و اروپا فعال اســت و بهعنوان مشاور و مربی برای Level39،
 Startupbootcamp FinTech، London Tech Advocates _ Women in Techو
جریانهایکاریمرتبطبافینتکمشغولبهکاراست.
او که یکــی از بنیانگــذاران  ،FINTECH Circle Angel Networkبزرگترین شــبکه
سرمایهگذارانمستقلحوزهفینتکدراروپاست،بهعنوانمشاورMicrosoftVenturesLondon
فعالیت داشته و در چندین دوره داور ،SWIFT Innotribeجوایز فینتک در اروپا و آفریقا وBNP
 Paribas Global Hackathonبوده است.
اندرســون بهعنوان یک رهبر فکــری در این صنعت بــه فعالیت میپردازد و در نشســتها و
ســخنرانیهای متعددی مانندLondon FinTech Week،Rencontres Economiques
(در فرانســه)( African Technology Business Forum ،در لنــدن) و همایش ســاالنه
 FinTech Africaحضور داشته اســت .او یکی از نویسندگان مشارکتکننده در کتاب فینتک
استکهنقشسرمایهگذاریشرکتیبهعنوانکاتالیزورنوآوریدرحوزهفینتکرابررسیکردهاست
( .)www.thefintechbook.comاینکتاب نیز توسط وایلی منتشر شده است.
او دارای مدرک افتخاری سیستمهای اطالعاتی و اقتصاد از دانشگاه Witwatersrandآفریقای
جنوبی است و دانشآموخته موسســه  New Economic Thinkingکالج بارنارد در دانشگاه
کلمبیاینیویورکودررشتهاقتصادپولوبانکداریاست.

درباره ویراستاران

 سوزان چيستی/رسدبیر

توییتر)www.twitter.com/SusanneChishti( :
ســوزان چيســتی ،مدیرعامــل فينتــك ســيركل ،اولین شــبکه ســرمایهگذاری فرشــته
اروپــا و متمرکز بر فینتــک ،اینشــورتک ،ولثتــک ،رگتک و بالكچيــن و نیــز بنیانگذار
 ،FINTECH Circle Instituteیک بســتر یادگیری همتا به همتای پیشروی جهانی در حوزه
فینتک است .او همویراستار کتاب فینتک ،جزء پرفروشترین کتابها و ترجمهشده به پنج زبان
استکهدر 107کشوربهفروشمیرسد.سوزاندرفهرست« 50قدرتمند»خدماتمالیدیجیتالی
اروپاییبهعنوانیکیازتاثیرگذارترینافراددرحوزهخدماتمالیاروپادرسال 2015شناختهشده
است.اوبهعنوانیکیاز 15چهرهتاثیرگذارتوییتردرحوزهفینتکبریتانیاونیزبهعنوان«نوآورشهر
ـ زن تاثیرگذار» در سال  2016انتخاب شده است .سوزان یک مفسر فینتک در شبکه تلویزیونی
 CNBCو استاد مدعو دانشگاه کمبریج است .او پس از پایان تحصیالتش در رشته  ،MBAکار
خود را با فعالیت در یک شرکت فینتک واقع در سیلیکونولی در  20سال پیش شروع کرد (قبل از
اینکه واژه «فینتک» ابداع شود) .او سپس بیش از  15سال در جاهای مختلفی مانند Deutsche
 Bank،Lloyds Banking Group ، Morgan Stanleyو Accentureدر لندن و هنگکنگ
کار کرد .سوزان یک کارآفرین صاحب جایزه و یک سرمایهگذار با تخصصی باال در حوزه فینتک
است .در سال Onalytica،2017سوزان را بهعنوان سیزدهمین رهبر فکری مهم فینتک در جهان
انتخابکرد.اوهمچنینسخنرانهمایشرویدادهایفینتکمعتبرجهانیاست.
فينتك سيركل یک جامعه جهانی با بیش از يكصد هزار کارآفرین ،سرمایهگذار و متخصص
خدمات مالی حوزه فینتک در سطح جهانی است .مشتریان خدمات مشاورهای فينتك سيركل
شامل موسسات مالی پیشرو مانند  BNP Paribasو آژانس نوآوری  NESTAمیشود که برای
جایزهچالشپنجمیلیونیورویی،فينتكسيركلراجهتهمکاریدرعملیاتبانکداریبازبرای
بانکداریکسبوکارهایکوچکومتوسطانتخابکرد.

سوزان در دو شرکت فینتک بریتانیایی سمت مدیریت غیراجرایی داردLoans Group PLC:
 Alternative Lenderو .RegTech Company Kompli_Global Ltdعــاوهبر این ،او
عضوهیاتمشاوره،HandeFinMakerیکفینتکچینیوباهمراهی،EdwardC.Prescott
برندهجایزهنوبلاست.

درباره فنيتك سريكل

فينتكسيركل()www.FINTECHCircle.comجامعهایجهانیمتشکلازيكصدهزار
کارآفرینفینتک،سرمایهگذارفرشت هوخطرپذیر،متخصصانخدماتمالیورهبرانفکریدرحوزه
فینتکاستکهتمرکزشانبرسرمایهگذاریاولیه،آموزشونوآوریشرکتیدرحوزهفینتکاست.
سوزانچيستی،مدیرعاملفينتكسيركل،کتابفینتکمنتشرشدهتوسطوایلیراهمویراستاری
کرد که به اولین کتاب جمعسپاریشده جهانی در زمینه فناوری مالی و یکی از پرفروشترینها در
 107کشوروبهپنجزبانتبدیلشد.

دربارهانستيتویفنيتكسريكل

انستيتوی فينتك سيركل یک بستر یادگیری آنالین همتابههمتا است که با هدف توانمندسازی
متخصصان حوزه مالی در خصــوص مهارتهای دیجیتالی و بهمنظور ســازگاری با این صنعت
بهسرعت درحالرشد طراحی شد .اعضای این بستر که از متخصصان بانکهای سنتی و فینتک
تا دانشگاهیانی از دانشگاههای معتبر و پیشرو را شامل میشود ،دورههای آموزشی کاربردی کوتاه و
موثریراباموضوعاتولثتک/بانکداریرباتی،اینشورتک،رگتک،بالكچين،هوشمصنوعی،
نوآوری شرکتی و استارتآپها ارائه میدهد .هر سه ماه ،کالسهای کوتاه جدید بهصورت آنالین
منتشرمیشودتاایناطمینانحاصلشوداعضابهجدیدتریناطالعاتحوزهفینتکومتخصصان
اینصنعتکهدرسراسردنیامشغولکاررویبهروزتریننوآوریهایفینتکهستند،دسترسیدارند.
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اینشورتک چیست؟
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بهکارگیری
متصدیبیمه

رویکرد و فرهنگ چابک با استفاده
از تجزیه و تحلیلهای پیشرفته

فناوریهای پیشرفته اهرمی

بهبود تجربه مشتری

تبدیل شدن به حامل
ریسک

مدلهای مبتنی بر استفاده
داد ههای تاریخی در زمان غیرواقعی /
دادههای هوش مصنوعی
به چالش کشیدن
بنیانبیمه

اینشورتکها

بهبود تجربه یک رویکرد کاربر
محور را تقویت میکند

اینشورتکهای واقعی

تعریف اینشورتک به
عنوان یک مانیفست

اینشورتک در برابر
اینشورتک واقعی

محتوایی که به قلبها
نفوذ میکند
فعال کردن ارتباطات
مشتری تاثیرگذار

معامله با شفافیت اندک
معامله با نفوذ
اندک فناوری
معامله با امنیت
فناوری اطالعات

معامله با سرعت

اینشورتک برای
کارگزاران

اینشورتک چیست؟

بیمه در حال
سقوط است

از بازار پراکنده و با حاشیه زیاد تا بازیگران
محدود ،مقدس و با حاشیه اندک

انتقال دیجیتال

از بازارهای غیرشفاف تا
شفافیتمشتری
کارگزاران انسانی تنها برای
پیچیدهترین ریسکها

از عرضه محور به
تقاضا محور
ارتباط مستقیم
تولیدکننده به مشتری

درآمدهای مرتبط با
تقاضاهای پرداخت شده

یکپارچه کردن فناوری موجود
با اتوماسیون بازاریابی

رسانههای جدید مشتری را
در آغوش میگیرند

انقالب صنعتی
در بیمه

بهترین زمین آزمایش برای
اینشورتک ،متصدیان هستند

مشارکت برای نوآوریهای
واقعی ضروری است و نه
صرفا برای حل مساله

خندق مقرراتی از متصدیان
محافظتمیکند

مشتریان نوآور تغییراتی عمیق در بیمههای عمر ،غیرعمر،
سالمت و حقوق بازنشستگی ایجاد میکنند

شش قسمتی که برای این بخش انتخاب شده ،تنوع مورد انتظار در نظرات را کنار هم جمع میکند و مجموعهای غنی ،آموزنده و درگیرکننده از مکالمات بههممرتبط را ارائه میدهد که به
کاوش درباره این میپردازد که معنای اینشورتک چیست ،برای چه کسی است ،و چرا ایجاد شده است؟
ولنتینو ریکیاردی از ما دعوت میکند از «هیاهوی» اینشورتک عبور کنیم و مشخص میکند معنای اینشورتک چگونه باید بهگونهای واضح ،ساده و فراگیر باشد تا بهطور فعال چشمانداز
استعدادها و مشارکت نسلهای بعدی را شکل دهد .ریکیاردی در خصوص اینشــورتکها از خصوصیات بهکارگیری فناوری در مراحل اولیه ،بهصورت دیجیتالی ،متمرکز بر حوزههای
دستنخورده و مهمتر از همه ،ارزشآفرینان _ برای مشتریان ،کسبوکارها ،یا هر دو _ صحبت میکند.
استیو تانستال نیز اینشورتک را برای حفظ ارتباط آن با مشتری کامال ضروری میداند .همچنین کالبدشکافی او از ناکامیهای صنعتی که به آن عشق میورزد از ما این سوال را میپرسد؛ بیمه
به اینشورتک نیاز دارد ،اما آیا اینشورتک به بیمه (کسبوکار) نیاز دارد؟ تانستال توضیح میدهد چگونه تنها 10درصد از ریسکهای شرکتی پیش روی مدیران عامل با راهکارهای امروزی بیمه
ارتباط دارد و چگونه ناکامیهای فعلی میتواند بهطور سیستماتیک به ضریب نفوذ پایین در اقتصادهای درحالظهور منجر شود .از نظر او ،ممکن است اینشورتک جواب تمام این سواالت
را در خود نداشته باشد ،اما یقینا برخی از مهمترینها را که توسط فرایند دیجیتالیشدن به وقوع پیوسته ،در خود دارد.
به عقید ه الکس روتمیر ،اینشورتک تحول دیجیتالی بیمه است .از نظر او چهار تغییر تحولی اساسی وجود دارد؛ شفافیت تجربیات مرتبط با مشتری ،ارتباط مستقیم با مشتری ،بازیگرانی
بسیار معدود و پوستانداخته با حاشی ه پایین و تمرکز تقاضامحور بر مشتری .چشمانداز روتمیر نسبت به اینشورتک ناپدیدشدن «کارگزاریهای انسانی» و استفاده از آنها فقط برای ریسکهای
پیچیده است و این زودتر از آنچه فکرش را کنید ،اتفاق خواهد افتاد.
میشل جانز نیز چالشهای بزرگی را برای کارگزاریها متصور است ،اما به همین میزان اینشــورتک را فرصتی عظیم برای تولد دوباره کارگزاریها میداند .چشمانداز جانز که مبتنی بر
دیدگاهی از ایاالتمتحده و  40هزار شرکت مستقل کارگزاری/عاملیت فعال در آن است ،آیند ه نزدیکی را متصور است که شرکتهای بیمهای اتحادهای خود را تغییر میدهند و از مشارکت
با کارگزاریها فاصله میگیرند .او اینشورتک را مسیری برای تحقق تعهد «آرامش خاطر» برای مشتری میبیند که جزء اهداف اصلی کارگزاریهاست و نیز فناوری و پوستاندازی مورد نیاز
برای «به آواز درآوردن قلب» مشتری.
جنتشاه راجان تعریفی از اینشورتک ارائه میدهد که از درون انقالب صنعتی بیمه نشات میگیرد؛ جایی که نوآوری برای مشتریان ،افزایش امید به زندگی و تغییرات در مراحل مختلف
زندگی؛ عامل تغییر در بیم ه عمر ،ثروت و بازنشستگی افراد و نیز بیم ه غیرعمر میشود .نظری ه او در مورد یک «خندق رگوالتوری» محافظ در اطراف کسبوکارها ،این را بدیهی میداند که
مشارکت به امری فراگیر و روزمره تبدیل خواهد شد .همانطور که او میگوید؛ «کسبوکارها بهترین زمین تمرین برای آزمایش طرحهای جدید اینشورتک هستند ».و در نهایت ،در این
بخش کارل هاینز پاسلر از ما میخواهد  1200شرکت اینشورتک در جهان را نبینیم ،بلکه یک چشمانداز تقسیمبندیشده به «اینشورتکها» و «اینشورتکها»ی واقعی را ببینیم .از نظر او دو
گروه متمایز در این بین وجود دارد؛ گروه اول مربوط به آن دسته است که تجربیات مشتری ( )CXرا ارتقا میدهند؛ آن دسته که کسبوکارها را توانمند میکنند و آنهایی که خود به شرکتهای
بیمهای تبدیل میشوند.
گروه دوم آنهایی هستند که از نظر پاسلر فرضیات و اساس و پای ه اولی ه بیمه را به چالش میکشند .او از ما میخواهد «اینشورتکهای واقعی» را ببینیم که از دادههای قدیمی به نفع دادههای
آنی و برگرفته از هوش مصنوعی اجتناب میکنند؛ آنهایی که الگوهای مبتنی بر میزان مصرف را بهکار میگیرند؛ و آن دسته که درآمدهای شرکتی خود را به تسوی ه درخواستهای پرداخت
خسارت مرتبط میکنند .این تعاریف متفاوت اما درعینحال مرتبط و درهمتنیده ،یک باور مشترک دارند و آن این است که اینشورتک بهصورت مستقیم در بازسازی چگونگی تصور ،تامین
مالی ،شکلگیری و اجرای بیمه نقش دارد.
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تعریف اینشورتک بهعنوان بیانیه خود

سه معام :چه کسی؟ چه چیزی؟ چگونه؟

والنتینو ریکیاردی

مشاور علمی بیمه و اینشورتک از شرکت McKinsey & Co

اینشورتک واژه جالب جدیدی است که در دایره لغات خدمات مالی وارد شده و جای اصطالح
فینتک را در سالهای آخر دهه 2000میالدی گرفته است؛ زمانی که شرکتهایی مانند اسکوئر،
ترانسفروایزواسترایپ،انقالبحوزهپرداختهاراباورودپیپالدرآمریکاوعلیپیدرچینشتاب
دادند.اگرچه،بهنظرمناینشورتکهنوزیکتعریفواضح،موردتوافقورسمیندارد.تعریفواژه
اینشورتکمیتواندشاملمفاهیممختلفیشودکهبسیارفراترازترکیبکلماتبیمهوفناوریباشد
ومیتواندرویکردمشتریمحوربومیوهمچنینپتانسیلتوانمندسازیزنجیرهارزشکارفرمایانیا
متحولکردنالگوهایکسبوکاریجاافتادهرادربرگیرد.اینتعریفبایدبازوفراگیرباشدتابتواند
میزبان فناوریهای جدید و نوآورانهای باشــد که هم در حال حاضر و هم در آینده مرتبط هستند؛
بنابراین ،تمام فناوریهای خط اول نوآوریهای بیمه مانند هوش مصنوعی ،چتباتهایH2C
(انسان به مشتری) در توزیع و همچنین ابزارهای پیشرفته تحلیل که بهدنبال پیدا کردن موارد کاربرد
مناسبدرکسبوکاردادهمحوربیمههستند،همگیبایددرجایمناسبخوددرتعریفومفهوم
اینشورتکقرارگیرندکههمانطورکهدرشکل 1مشخصشده،افزایشقابلتوجهیداشتهاست.
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کارفرمایان ،استارتآپها ،صندوقهای ســرمایهگذاری خطرپذیر ( )VCو بسیاری
دیگر از ذینفعان همگی بازیگرانی در حوزه اینشورتک هستند که قوانین ،چشمانداز و دید
مخصوص به خود در مورد پدیده اینشورتک را دارند .از آنجایی که یک تعریف مشترک از
اینشورتک وجود ندارد ،ذینفعان بیشتر تمایل پیدا کردهاند که هرکدام بر اساس درک خود
از اینشورتک به تعریفی از آن برسند .این موضوع اغلب به تعاریف ناقص یا تعاریفی منجر
میشود که توسط جامعه نوآور اینشورتک مورد قبول و کاربرد قرار نمیگیرد .این موضوع
اکنون باعث ایجاد «نویز» شده و کمکی در رسیدن به یک درک روشن از پدیده اینشورتک
نکرده است .یک رویکرد ساده برای رسیدن به تعریفی از اینشورتک پیدا کردن پاسخ این
سه معماست :چه کسی؟ چه چیزی؟ و چگونه؟
اولین سوال مورد بحث این است که «موضوع یا موتور تحول در چشمانداز بیمه و فناوری
بیمه در اختیار چه کسی است؟ آیا اینشورتک به معنای یک استارتآپ خاص است ،یا یک
اکوسیستم کامل از شرکتهای متعدد و فعال در حوزه فناوری بیمه؟»
اینشــورتک در کاربــرد معمول امــروزی خود توســط متخصصان ،کارشناســان و
وبالگنویسها به معنای اکوسیســتمی از شرکتهای متعدد اســت که در حوزه فناوری
بیمه فعالیت میکنند .این شــرکتها جزء اولین بهکارگیرندگان فناوریهای جدید ،ذاتا
دیجیتالی و مهمتر از همه متمرکز مانند دادههای بزرگ ،یادگیری ماشینی ،فناوری ابری و
اینترنت اشیا هستند ،در مقایسه با صاحبان کسبوکارهای بیمهای که به آهستگی در حال
ارزیابی و بهکارگیری این فناوریها هستند .این بهکارگیرندگان اولیه بر اساس این واقعیت
برگ برنده را در اختیار دارند که «ذاتا دیجیتالی» هستند و بدون نیاز به سامانههای قدیمی
فناوری اطالعات یا فرایندها و عملیات بیشاز حد پیچیده میتوانند دست به نوآوری بزنند.
متمرکز یکی دیگر از ویژگیهای شرکتهای اینشورتکی است که موفقیت آن وابسته به
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تمرکز آنها روی تنها یک خط مشخص کسبوکاری ،حوزه زنجیره ارزش یا بخش مشتری
است .تاکنون هیچ شرکت اینشورتکی نبوده که همزمان بر بیش از یک خط کسبوکاری و
بخش مشتری متمرکز بوده باشد .شرکتهای اینشورتک موفق مانند Lemonade، Trov
و  Oscarتنها روی یک خط کســبوکاری خاص مانند مسکن یا سالمت تمرکز دارند.،
زمانی که اين كســبوكارها ادعا میکنند که میخواهند کارفرمایانی که بهدلیل مقیاس یا
دیگر فاکتورهای سازمانی خود محدود شــدهاند را به چالش بکشند یا به آنها کمک کنند،
این حقیقت که آنها به دنبال بازارهای بکر و دســتنخورده در کسبوکارهای بیمه هستند
قابلباورتر میشود.
زمانی که مفهوم یک اکوسیستم اینشــورتک را در ذهنمان داشته باشیم ،یک «شرکت
اینشورتک» را میشود اینطور تعریف کرد که شرکت یا استارتآپی است که در این زمینه
فعالیت دارد؛ اما آنها تنها بازیگران این حوزه نیســتند ،بلکه بازیگران جاافتاده و نوآور نیز
کامال در این تعریف قرار میگیرند .شاید بتوان گفت اولین شرکتهای اینشورتک همان
شرکتهای مستقیم بیمه بودند که تهدیدات اولیه را علیه کارفرمایان بخش خودرو ایجاد
کردند ،مانند آدمیرال در بریتانیا و گیکو در ایاالت متحده آمریکا ،وبسایتهای معروف
مقایسه قیمتها در بریتانیا یا ارائهدهندگان سامانههای فناوری اطالعات و  ERPمتمرکز
بر بیمه مانند گایدوایر و تیاتکنولوژی.
دومین سوالی که باید مورد توجه قرار گیرد ،این اســت که «این استارتآپها در حال
انجام چهکاری در فضای اکوسیستم اینشورتک هستند؟ هدف اصلی آنها چیست؟»
شرکتهای اینشورتک الگوی کسبوکاری ســنتی کارفرمایان را متحول میکنند و با
پیشنهاد طرحهای نوآورانه مرتبط با ارزش مشتری ،قادرند مشتریان را درگیر و جذب کنند.
بهطور مثال ،آنها میتوانند توزیع تمامدیجیتالی محصــوالت بیمهای را ممکن کنند .در
اغلب اوقات ،شرکتهای اینشورتک قادرند با ایجاد زنجیره ارزش برای بیمهگرهای صاحب

مشاغل ،فناوریهای نوآورانه و راهکارهایی را برای بهبود بازدهی عملیاتی به آنها ارائه دهند.
برای مثال ،آنها میتوانند فرایندهای مرتبط در طول زنجیره ارزش را بهصورت اتوماسیون
درآورند .اگر هدف اصلی شرکتهای اینشورتک را مد نظر قرار ندهیم ،پاسخ ما نیمهتمام
میماند؛ ارزشآفرینی برای مشتریان ،کارفرمایان بیمهای یا هر دو .البته که ارزشآفرینی
برای هر صنعتی که خواهان تضمین بقا و دوام خود برای موفقیت در بلندمدت است یک
«شرط اساسی و ناگزیر» است .شرکتهای اینشــورتک میتوانند یا روی ارزشآفرینی
برای مشتریان از طریق رسیدگی به نیازهایی که کارفرمایان معموال در شناسایی آنها ناموفق
بودهاند ،تمرکز کنند؛ یا میتوانند برای نقاط ضعف کارفرمایان در الگوی کسبوکاری و
عملیاتی خود که قادر به بهبود کارآمد آنها نیستند ،ارزشآفرینی کنند.
سوال سوم و آخر این است که «شرکتهای اینشورتک چگونه در حال ایجاد نوآوری در
حوزه بیمه هستند؟» این ســوال از اين جهت ضروری است كه متوجه شويم شرکتهای
اینشورتک چهکاری میکنند که آنها را از کارفرمایان متفاوت کرده است.
حداقل ســه رویکرد وجود دارد که ویژگیهای کاری شــرکتهای اینشورتک را بیان
میکند:
 .1از پیشرفتهترین فناوریها اســتفاده کن .در قلب هر راهکار شرکتهای اینشورتک،
پیشــرفتهترین فناوریها وجود دارد .اینشــورتکها از اولین بهکارگیرندگان فناوریهای
نوآورانه هستند و از آن برای استفاده در کســبوکار بیمه ،توسعه دیدگاهها ،تبدیل راهکار
خود به محصول و ارائۀ آن به کارفرمایان بیمهای بهره میبرند که اغلب به ایجاد نیاز و تقاضا
برای یک فناوری خاص منجر میشود که آن کسبوکار بیمهای قبال قادر به درک آن نبوده
است .اینشورتکها درک عمیقی از فناوریای که ارائه میدهند ،دارند و جای تعجب ندارد
که زودتر از کارفرمایان بهترین کاربردهای آن را پیــدا میکنند .به همین صورت ،این نیز
جای تعجب ندارد که فناوریهایی مانند ابزارهای ارتباط ازراهدور در خودروها ،پهپادها یا
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بالكچين توسط اینشورتکها وارد بازار شدهاند ،نه کارفرمایان بیمهای.
 .2بر بهبود تجربه کاربری تمرکز کن تا بتوانی رویکردی کاربرمحور پرورش دهی .تمرکز
کارآفرینان حوزه اینشورتک بر بهبود تجربه کاربری میتواند بهبود فرایند خرید یک مشتری،
حمایت از بیمهگر در طول مدت ارزیابی ریســک یا کمک به کارشناسان تعیین خسارت
در ارزیابی خسارت باشــد .با اینوجود ،عالقه بیشتر اینشــورتک به داشتن یک رویکرد
کاربرمحور برای بهبود تجربه اســت (و باید باشد) .اینشورتک با کمک توسعه طرحهای
جدید مرتبط با ارزش مشــتری و محصوالتی که تجربه کاربری در حوزهای را که در زمینه
شفافیت و کاربردپذیری نســبت به دیگر صنایع عقب مانده است ،ساده میسازد ،باعث
بهبود محوریت مشتری میشود .این حرکت روبهجلو و نوآورانه شرکتهای اینشورتک در
این حوزه برای عقبنماندن از مشتریانی که تجربه خرید خود را توسط کانالهای دیجیتالی
مانند آمازون ارزیابی میکنند تا آژانسهای بیمه سنتی ،از ضروریات اولیه است .البته این
دلبستگی به کاربرمحوری ،کاربران «داخلی» را نيز دربر میگيرد .در حقیقت ،اين دسته
از شرکتهای اینشورتک با تمركز بر توانمندسازی زنجیره ارزش کارفرمایان با همان توجه
به کاربردپذیری و سادگی ،راهکارهای خود را برای کارکنان توسعه میدهند؛ در حالی که
دیگر شرکتهای اینشورتک بر بهبودی محصول نهایی کارفرمایان تمركز دارند .راهکارهای
آسانســازی و بهبود فرایندهای صدور بیمه ،ســازوکارهای تخصیصمنابع و مدیریت
درخواستهای پرداخت خسارت بر سود خالص همان میزان تاثیری را دارند که شرکتهای
اینشورتک متمرکز بر تجربه کاربری بر درآمد دارند.
 .3یک فرهنگ و رویکــرد چابک داشــته بــاش و از ابزارهای تحلیل پیشــرفته برای
تصمیمگیریهای کسبوکاری استفاده کن .اســتارتآپهای اینشورتک اغلب اوقات
توســط کارآفرینان فناوریمحوری شــکل گرفتهاند کــه جوان و بومی عصــر دیجیتال
( )digital nativeهستند .آنها گروههای کوچک و متوسط از متخصصان باانگیزه هستند
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که قالب فکریشان بیشتر به اســتارتآپهای فناوری نزدیک است تا سازمانهای مالی
جاافتاده .آنها از توســعه ،آزمودن و ایجاد نوآوری در بازار بــا رویکردی کارآمد و چابک
هراسی ندارند و با بهکارگیری ابزارهای تحلیل پیشرفته در امور و عملیات مدیریتی خود يك
فهم و بینش ایجاد کرده و تصمیمات کسبوکاری را بهصورت روزانه اتخاذ میکنند .آنها
همچنین برای شکست و یادگیری از شکستها آمادگی دارند که این از بهترین سنتهای
استارتآپهای سیلیکونولی است.

تعریف اینشورتک بهعنوان بیانیه خود

پاسخ به سه سوال من عناصر اساسی مورد نیاز برای رسیدن به یک تعریف دقیق و جامع
از اینشورتک است که میتواند توسط فعاالن این حوزه مورد توافق قرار گیرد و اعتبار خود
را در طول زمان اثبات کند .اجازه دهید این عناصر را ترکیب کنیم و تعریف اینشــورتک را
اینگونه بیان کنیم:
اینشورتک اکوسیستمی از شرکتهای متمرکز و مبتنی بر نوآوری (اغلب استارتآپها)
است که برای مشتریان یا کارفرمایان بیمهای ،با ایجاد تحول یا حل مسائل در طول زنجیره
ارزش از طریق بهکارگیری فناوری و توسط رویکردی کارآمد و کاربرمحور ،ایجاد ارزش
میکند.
این تعریف اینشورتک اکنون باید بیانیه منحصربهفرد باشد :باید به میزان کافی واضح،
ساده و جامع باشــد تا بتواند سمتوســوی این حیطه در حالتکامل و آیندهدار را به تمام
کارآفرینان و متخصصان حوزه بیمه عالقهمند به اکوسیســتم اینشــورتک نشان دهد .این
تعریف کمک میکنــد از نویزهای موجود عبــور کنيم و ما را به تعریفــی از نوآوریها و
الگوهای کســبوکاری نوآور که اکوسیستم اینشورتک را تشــکیل میدهد ،میرساند.
در حقیقت ،مفهوم اینشــورتک ،بدون هدف ارزشآفرینی برای مشــتریان یا کارفرمایان

تعریف اینشورتک بهعنوان بیانیه خود

بیمهای ممکن نیست؛ اینشورتک بدون اســتفاده از فناوری یا پیشبرد آن بدون رویکردی
کاربرمحور ممکن نمیشــود .امیدوارم ارائه یک تعریف واضحتــر از این «زمین بازی»
بتواند چشماندازی را برای نسل آینده استعدادهای حوزه فناوری و بیمه و جذب آنها برای
مشــارکت در تحول صنعت بیمه ،تجربه کاربری و ارزشــی که از سوی مشتری احساس
میشود ،ترسیم کند.
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چرا صنعت بیمه در حال سقوط است؟
استیوتانستال

مدیرعاملوهمبنيانگذارInzsure

صنعت بیمه حمایت فوقالعادهای را به اشــخاص ،خانوادهها و کســبوکارها (اغلب در
سختترینمشکالت)ارائهمیدهد.جامعهحقیقتامنفعتبسیارزیادیازکارکرددرستبخش
بیمهمیبرد؛هرچندمزایاییکهبیمهارائهمیدهد،رضایتفوریرابرایخریداربههمراهندارد.در
ادامهبهاینموضوعمیپردازمکهچرااینامربهوقوعضعفهاییدرسراسراکوسیستماینبخش
منجر شده که ممکن است کل این صنعتی را که عاشقش هستم در معرض خطر قرار دهد ،مگر
اینکهبااینچالشهامقابلهکرد.

چالش

در بیشتر تراکنشهای بیمهای محصول قابللمسی ارائه نمیشــود .اکثر اوقات اشخاص
ریسکناپذیر اینمحصو لرا خریداری میکنند .اشخاصی که کمترین میزان ریسکپذیری را
دارند نیز خود را خودبیمه میکنند؛ اگرچه هیچکس تا زمانی که واقعا به بیمه نیاز پیدا نکند به آن
عالقهایندارد.مشتریتنهایکمسئولیتراخریداریمیکندیاتعهدیبرایپذیرشمسئولیت
در زمانهای دشوار .این امر فرصت را برای واسطهها فراهم میکند تا با استفاده از تاکتیکهای
ترسومحصولسازیبهفروشبیمهبپردازند.هزینهکمیسیونهایمراحلاولیهمیتواندموجب
یشود.اینتمایلمیتواندبهیکمعرفینادرست
تمایلبهتضمینفروشبدونتوجهبهنیازمشتر 
ازبیم همنتهیشود؛بهنارضایتیمنجرشود؛بهوسوسهبهکالهبرداریمنجرشود؛بهشکوازبین
رفتناعتمادبهنظامهایدرخواستخسارتمعیوبمنجرشودوبههمینصورتادامهپیداکند.
مدتهاست چرخه کالهبرداری در این صنعت به مزایای واقعی بیمه آسیب رسانده است .این
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ی هیچچیز دیگری بهغیر
ش بیمها 
صنعت محصول دیگری بهغیر از اعتماد ندارد .در یک تراکن 
از تعهد در قبال زیان وجود ندارد؛ بنابراين اگر مشتری احساس کند این تعهد زیر پا گذاشتهشده،
هیچچیزدیگرینخواهدماند.بازارنرم طوالنیوچرخهایبیمهدرکنارتزریقسرمایههایتازهدر
دورانیبیسابقهازنظرنرخهایسودنزدیکبهصفر،فشارمضاعفیبرمیزانسودخالصشرکتها
واردکردهاست.نتیجهناخواستهاینموضوعایناستکهبسیاریدراینبخشبهطورسیستماتیک
کمتر از میزان توانایی خود در فناوری و نوآوری ســرمایهگذاری کردهاند .اکثر این شرکتها با
سیستمها ،فرایندها و عملیاتی به کار خود ادامه میدهند که هنوز اغلب توسط شرکتهای دهه
 1980قابلتشخیصاست.درآندههدرحالیکهبخشبیمهراکدبود،تغییراتکسبوکاریدر
دنیاودیگرصنایعشاهدتغییراتیاساسی بود.تنهادریکدههگذشتهاستکهدنیا ازگوشیهای
یابری
هوشمند،رسانههایاجتماعی،کتابخوانهایالکترونیکی،یوتیوب،گوگلمپس،فناور 
وواقعیتمجازیبهرهمندشدهاست.درهمینبازهزمانی،شرکتهاییکهبربازارهایمشخص
جهانی مسلط بودند ،تغییراتی اساسی کردند .ما با اثر گافا (گوگل ،اپل ،فیسبوک و آمازون) آشنا
هستیم.تغییراتیکهتوسطاوبروايربیانبیایجادشده،شایدشدیدترازتغییراتبخشحملونقل
باشد که راننده خودکار و همچنین رویکردهایی جدید در بازار ملک و اجاره مسکن را در خود
دارد .میتوان گفت انتظارات مشتریان برای همیشه تغییر کرده است .اکنون سیاست حمایت از
محصوالتداخلیدرحوزهخدماتمالیتوسطفینتکدرحالتحولاستونیازمبرمبیمهگرها
به «اینشورتکها» برای حفظ رابطه با مشتری مشهود است .سوال مهمتر شاید این باشد که آیا
شرکتهای اینشورتک به کارفرمایان بیمهای نیاز دارند یا خیر؟ قبل از صحبت در این مورد اجازه
دهیدبهعقببازگردیموببینیمچگونهبهاینجارسیدهایم.

تاریخچه

بیمهوتکنیکهایمدیریتریسکمدتزیادیاستکهمورداستفادهقرارمیگیرد؛روشهای

چرا صنعت بیمه در حال سقوط است؟

انتقالریسکازهزارهسومقبلازمیالدمسیحمورداستفادهتجارچینیقرارمیگرفت.بیمهنوین
نيز حدود  300سال عمر دارد .شرکتهای بیمه همگی کمک میکنند بخشی از ریسکها را
مدیریتکنیم.شرکتهایبیمه(خصوصییاشرکتی)درقبالیکجریانثابتدریافتحقبیمه
متعهدمیشوندمبلغیرادرهنگاموقوعاتفاقاتیازپیشمشخصشدهپرداختکنند،مانندبالیای
طبیعی،آتشسوزییامرگ.یکشرکتبیمهباارزشآفرینیازطریقتجمیعوتوزیعانواعمختلف
ریسک ،تولید ارزش میکند .این کار را از طریق جمعآوری بدهیها (بهعنوا ن مثال حق بیمه) از
تمام شرکتهایی که بیمه میکند و سپس پرداخت خسارت به معدود مواردی که واقعا نیاز به آن
مبلغدارند،انجاممیدهد.اینشرکتبیمهسپسمیتواندآنبدهیهارابیناشخاصیانهادهایی
که با نوعی بحران مواجه میشوند و به پول نقد بیشتری نیاز دارند ،دوباره توزیع کند .از آنجاییکه
تمام اعضای این استخر سرمایهگذاری دچار حادثهای نخواهند شد که نیازمند تمام میزان وجوه
حق بیمههای پرداختی باشد ،این عملکرد استخر کردن و توزیع دوباره آن هزینه نهایی مدیریت
ریسکبرایتماماعضایاستخرراکاهشخواهدداد.

اتصالریسک،بیمهوشکستسیستامتیکبهیکدیگر

خریدمحصوالتبیمهایبایدیکفرآیندتصمیمگیریمهم،همبرایاشخاصوهمشرکتها
باشد،امامعموالیکراهچارهلحظهآخریاست؛مخصوصازمانیکهاوضاعخیلیوخيمشود.
متاسفانه،مردمتمایلیبهفکرکردندرمورداتفاقاتناخوشايندزندگیندارند.همهماامیدواریمدر
یکمحیطنسبتامساعدزندگیکنیم.باای نحال،طبیعتانسانتمایلدارداجازهدهدروشهای
شخصیوکسبوکاریمحافظتدربرابرریسکرادرپایینفهرستاولویتهایخودقراردهد،
مگراینکهمجبوربهاقدامشود.
یک ضربالمثل قدیمی میگوید بیمه فروخته میشود ،خریده نمیشود .این همان وظیفه
واسطههادرطولسالیانطوالنیبودهاست(عاملیتهاوکارگزاریها)کهمستقیمابامشتریاندر

ارتباط هستند و توضیح میدهند چرا بیمه خوب است .اگر بهخوبی جواب دهد ،یک همکاری
عالی محسوب میشود ،اما اگر خوب جواب ندهد ،مشتری احساس میکند مشاوره ضعیف یا
جهتدار به آنها دادهاند .همانطور که در مورد بسياری از فرآیندهای واسطهای صدق میکند،
شفافیتکمیدراینموضوعوجودداردکهچهکسیبرایچهکسیداردکارمیکند.اگرتجربهکار
بادرخواستهایخسارتهممشکلسازباشد(،چهمستقیموچهغیرمستقیم)درای نصورت
تمام این فرایند اعتماد در معرض آسیب قرار میگیرد .اشخاص و سازمانها هر دو میتوانند در
موردمزیتهایراهکارموردنظرسوالکنندوبهدنبالاقداماتجایگزینکاهشریسکیباشند
کهاحساسمیکنندقابلاعتمادتراست.
درموردبیمهاشخاصاینموضوعبهمشخصنبودنزمانوچراییخریدبیمهمنجرمیشود؛
عالوهبراینکهقوانینآنراتعیینکردهاست.یکحسقدیمیمیگویدبیمهگرهاووابستگانشان
هر چیزی را به هرکسی میفروشند و سپس هر کاری الزم باشــد انجام میدهند تا از پرداخت
خسارتها اجتناب کنند .گاهی به نظر میرسد عوامل تعیینکننده اولیه در این حوزه هر چیزی
غیر از مشتریان است .سیانان اهداف بیمهگرها را در این سه چیز خالصه کرده است« :تاخیر
انداختن،انکارومشاجره»برسردرخواستهایقانونیپرداختخسارت.نظرسنجیهانشان
میدهد 25درصدآمریکاییهابانیتعمدیکالهبرداریازبیمهگرهااقدامبهخریدبیمهمیکنند.
دنیلشرایبر،مدیرعامل Lemonadeدراینموردمیگوید«:دریاییازسوءنیتعلیهشرکتهای
بیمهوجوددارد.درایاالتمتحده،بیشترآمریکاییهابیمهرابهعنوانیکشرالزممیبینندتایک
خیراجتماعی».
دربخششرکتی،احساسعدمشفافیتکافیونظارتومدیریتاغلببهعدماعتماددرفرایند
خرید منتهی میشود .نتیجه این میشود که خرید بیمه معموال به کارکنان کمسابقه یا بیتجربه
سپرده میشود که معموال هم کارهای دیگری برای انجام دادن دارند .این فرایند خرید میتواند به
خریدیمبتنیبرمقرراتتبدیلشودکهتوجهکمیبههدفاصلیبیمهنامهها،پوششآنهاومهمتر
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ازهمه،امنیتآنهادارد.کارکناننسبتاسطحپایینیکارتباطتراکنشیباکارگزاریاعاملیتدارند.
ی اوقات تحت گروههای داخلی خرید اداره میشود
این رابطه معموال غیرشفاف است و در بعض 
کهاغلباصالنمیدانندیکتراکنشچگونهبایدساختاربندیشودیاچراممکناستمهمباشد.
دراینسناریوهمهبازندهخواهندبود.فرد دراینحالت درمقابلرویدادهایتکاندهندهزندگی
بهاندازهکافیآمادهیاخدمترسانیشدهنیست.همچنينمدیرعاملیکهشرکتشچنیننگرشی
دارد ،یک فرصت همکاری بزرگ با دیگر شــرکتها را از دست داده است .کارگزار یا عاملیت،
فرصتآموزشدیدنراازدستمیدهدیانادیدهمیگیرد.مزایایبسیارزیادبیشتریرامیتواناز
یک گفتمان و نگرش قویتر نسبت به مدیریت ریسک و بیمه به دست آورد .بیمهگرها و بازارهای
پشت بیمهنامهها معموال اطالعی از کیفیت ریسکی که محافظتشده ،ندارند .پس بازار یک
محصولارزانوخوشحالکنندهارائهمیدهد؛بهخصوصدربازارهاینرمکهدرحالحاضررایج
هستندوهرچهدرتواندارندانجاممیدهندتااگرمشکلیپیشآمد،پرداختمبالغخسارتبیمه
رابهتعویقانداختهیاانکارکنند.
نرخ نفوذ بیمه در آمریکای شمالی برای چندمین دهه در پایینترین سطح خود قرار دارد و به
سقوط خود ادامه میدهد .به نظر نویسنده ،بیمه از نگاه یک مدیرعامل در گذشته شاید نزدیک به
 25درصد با ریسک شرکتی در ارتباط بوده است .طبق تحقیقی از سوی بازار بیم ه Lloyd’s of
،Londonامروزهاینرقمبهزیر 10درصدرسیدهاست.دراقتصادهاینوظهوریکه پدیدهبیمه
بهتازگی حرکت خود را شروع کرده ،رسواییها ،شکستهای اجرایی و عدم اعتماد ناشی از آن به
اینمعناستکهسطوحنفوذدرالگوهایفعلیاحتماالهرگزبهسطوحموجوددرکشورهایعضو
 OECDنخواهدرسید.

شفافیت و اقدامات قانونی :صنعت از این نقطه تا کجا خواهد رفت؟

 .1اقدام برای نفوذ پایین فناوری .عموما بیمه در مقایسه با بخش خدمات مالی نسبتا کهنه و
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قدیمی است .شکست شرکتهای بیمه در قبال مسائل و مشــکالت فناوری کثیر بوده است.
بسیاریازتراکنشهایبیمهغالبارودررووبهطورناخوشايندیکمبازدهاست.البتهمواجههبااین
موضوعدشواراست.چنانعدماعتمادعمومیشدیدیدراینصنعتحاکمشدهکهبسیاریاز
مشتریانهنوزناامیدانهامیدوارنددرزمانوقوعحوادثکسیباشدکهبتوانبهچشمانشنگريست
ودرخواستخسارتکرد.
 .2مواجهه با شفافیت پایین .چه کسی و چه میزان بابت انجام تراکنشها پول میگیرد؟ تقریبا
هیچنوعشفافیتی دربخشبیمه وجودندارد و جریان ثابتی از انتقادهایشدیدیکه هم ازسمت
خود صنعت و هم تحقیقات قانونگذاران جهانی وجود دارد ،نشان میدهد چیزی ذاتا کثیف و
زنندهدرتماماینفرایندوجودداردکهمشتریانهرگزآنرانمیبینند.
 .3مواجهه با سرعتپایین .جایگزینی در حوزه بیمه معموال زمان زیادی میبرد و اغلب به
کاغذبازیهایبیشمارینیازدارد.همانطورکهپيشترگفتهشد،اینامربههیچوجهقابلمقایسه
بادرخواستخسارتهایغیراخالقینیست.
 .4مواجهه با امنیت پایین فناوری اطالعات .حوزه بیمه در مقایسه با دیگر بخشهای صنعت
خدمات مالی ،به ضعف نســبی در فرایندهای مدیریت دادهها شناخته میشود .تاکنون موارد
متعددیازگمشدندادههادرمقیاسکوچکگزارششدهاست.قولمیدهمبااینوضعبهزودی
شاهد صحنههای «سونی» مانند نخواهیم بود تا بیایند و به داد این شهرت لکهدار شده در چشم
مشتریانبرسند.
آیا فناوری مالی پاسخ به تمام این سوالها را در خود دارد؟ این جای بحث دارد ،اما یقینا نوعی
تغییرنزدیکاستواینکتابروشیفوقالعادهبراینقدخودمانبهعنوانیکصنعتاست.

چرا صنعت بیمه در حال سقوط است؟

تحول دیجیتالی در بیمه؛ چهار عامل مشرتک با دیگر صنایع
الکس روثمایر

تسهیلکننده حوزه اینشورتک و همبنيانگذار/مدیر عملیات وان اینشورنس

دکتر کریستین ماخت
عضو هیاتمدیره VAI

ما اکنون در عصر تحول دیجیتالی زندگــی میکنیم .این عصر ،مانند همه اعصار دیگر،
ویژگیهای خاص خود و همچنین تاثیراتی بر اقتصاد و جامعه دارد .نویســندگان این متن
چهار عامل مشترک در بین صنایع شدیدا تحت تاثیر را شناسایی کردهاند .این عوامل با توجه
به تاثیر محتمل آنها بر بیمه _ یکی از بهکارگیرندگان موخر پیشرفتهای فناوری و دیجیتالی
_ مشخص شده است:
 .1از بازارهای غیرشفاف تا شفافیت روابط با مشتری؛
 .2جایگزینی واسط؛ ارتباط مستقیم بین تولیدکننده و مشتری؛
 .3از بازیگران متعدد پراکنده دارای حاشــیه ســود باال تا تعداد معــدودی از بازیگران
رتبهبندیشده با حاشیه سود پایین؛
 .4از عرضهمحوری (تمرکز بر شرکت) به تقاضامحوری (تمرکز بر مشتری).
اجازه دهید بهنوبت به هر یک از این موارد نگاهی بیندازیم.

از بازارهای غیرشفاف تا شفافیت مشرتی

تعامالت بازاری مشــتریان در گذشــته ،از خرید خدمات تا مبادله کاال ،بهندرت قابل
مقایسه با عاملیتهای محلی یا خردهفروشان است .با ظهور اطالعات با دسترسی آسان،

این تمرکز محلی گسترش یافت و امکان مقایســه و رقابت فعال 24ساعته و در هفت روز
هفته را فراهم کرد .بهعنوان مثال؛ به کمک فروشهای مستقیم آنالین یا سایتهای مقایسه
قیمتها .در بیشــتر حوزههای کسبوکار به مشتری ( ،)B2Cمشــتری اکنون قادر است
با کمک نظرات و بررســیهای کاربران ،قصد خرید خود را تاییــد و نهایی کند که باز هم
میتواند عدم اطمینان (یا حداقل این حس) را در فرد کاهش دهد .مرحله بعدی شــفافیت
که شامل کاهش پیچیدگیها میشود (تطبیق دادههای در دسترس مشتری با پیشنهادهای
سفارشیسازیشده و خودکار محصوالت) هماکنون به یکی از استانداردهای صنایعی مانند
مد و لباس ،خبر ،موسیقی ،و فیلم تبدیل شده است.
این موضوع برای صنعــت بیمه ،مخصوصا در بحث فروش بیمــه اموال و تلفات جانی
( )P&Cو دیگر محصوالت استانداردشده و بدیهی ،یک تغییر اساسی محسوب میشود.
شفافیت در بحث فروشهای مستقیم عموما باید مسائل اصلی مرتبط با عاملیتها و عدم
تقارن اطالعات را رفع کند و در نتیجه ،به درون واسطههای سنتی (عاملیتها/کارگزاریها)
نفوذ کند.
اطالعات مرتبط در دسترس بیشتر مانند نظرات کاربران در مورد عملکرد پس از فروش و
همچنین چندپارگی قویتر زنجیره ارزش و اختصاصی کردن محصوالت ،میتواند به یک
شفافیت مشتری همهجانبه منجر شود ،مانند چیزی که امروزه در سایتهای مقایسه قیمتها
از جمله «مانی ســوپرمارکت»« ،چک ،»24و «گوبیر» شاهد آن هستیم .این موضوع در
مورد بیمههای پیچیده و فردی نیز صدق میکند؛ زیرا در این صورت متعادل کردن اثر به روش
سنتی آن به چالش کشیده خواهد شد و نیت شخصی میتواند به معضالت فردی و بیمهای
و احتماال دخالت بیشتر دولت برای پوششهای بیمهای اساسی منجر شود .اعمال شفافیت
به ایجاد تاثیرات و تغییرات عمده منتهی میشود.
با اشاره دوباره به مثال سایتهای مقایسه قیمت ،این موضوع در مورد پوششهای بیمه
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خودرو اکنون مشهود است که در آن تجربه خرید بیمه توســط مشتری معموال بهصورت
آنالین شروع میشود .این شفافیت واســطهگری دیجیتالی نوین میتواند در نهایت عامل
تمایز شود.

جایگزینی واسط؛ ارتباط مستقیم بین تولیدکننده و مشرتی

پیشرفتهای دیجیتالی ،شــرکتها را قادر ســاخته محصوالت و خدمات را مستقیما
به مشتری ارائه دهند .بسترهای آنالین ،اکوسیســتمها و موتورهای (جستوجو) بهعنوان
واسطههای جدید شناخته میشوند و در حال جایگزینی (بخشهایی از) زنجیره عرضه و
کانالهای فروش هستند .بازیگران جدیدی در بسیاری از صنایع ظهور کردهاند ،بهخصوص
در بخش خردهفروشــی ،مانند آمازون ،علیبابا و راکوتن و همچنین در بخش حملونقل
مانند اوبر ،گت و ارسال غذا مانند اوبر ایتس و  Takeaway.comاین شرکتها از خدمات
مشتری و محصوالت اختصاصی ممتاز شروع کردند و در نهایت خود را به محصوالت و
پیشنهادهای متعددی گسترش دادند و در تمام بخشهایی که قبال فقط توسط واسطههای
آفالین انجام میشد ،به رقابت پرداختند.
در صنعت (فروش) بیمه نیز سازوکارهایی مشابه روی خواهد داد .در دنیایی که کلمات
آنالین/ابری برای مشــتری نامهایی آشناست ،واســطهگری مبتنی بر پروفایل شبکههای
اجتماعی ،تشخیص خودکار نیازها و ورودی دادههای هدایتشده ،کوتاه ،و ساده مشتری،
در میان دیگر روشهــا ،انجام خواهد شــد .محصوالتی با خرید (و لغو خرید) آســان،
فروشهای مستقیم و مناسبتی و نهایتا یک فرایند آنی خودکار و قابلردگیری درخواستها
جایگزین کارگزاریهای سنتی خواهد شد .اغلب در مورد این موضوع صحبت میشود ،اما
طبق پیشبینیهای نویسندگان این متن ،نهایتا تا سال  2020میالدی محقق خواهد شد .در
نهایت ،مشتریان ،با توجه به آشنایی و عادت سریع به بازیگرانی مانند  ،Lemonadeتراو،
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وان و المنت ،این تغییر را بهطور خیلی مستقیم احساس نخواهند کرد.
در این چشــمانداز کاهش حاشــیه ســود محصوالت ،بهدلیل افزایش رقابت قیمتی و
نسبتهای قيمتی در حالافزایش درخواســتهای پرداخت خسارت ،انسانها برای این
مقیاس مناسب نیســتند؛ زیرا توانایی رصد تمام نقاط واکنشی مشتریان در این چشمانداز
پوشــشهای بیمهای چندپاره را ندارند .با ایــن حال ،کارگزاران منبعی قابــلاعتماد برای
محصوالت پیچیدهای که نمیتوان بهصورت تماما آنالین به فروش رســاند ،باقی خواهند
ماند ،مانند برنامهریزی مستمری بازنشستگی ،محصوالت شخصی لوکس و همچنین برای
مشتریانی که هنوز با خدمات آنالین آشنایی ندارند.

از بازیگران متعدد پراکنده دارای حاشیه سود باال تا تعداد معدودی از
بازیگران رتبهبندیشده با حاشیه سود پایین

تجمیع دادهها و فرایندهای خودکار ،الگوهای دیجیتالی مقیاسپذیر کســبوکاری را
ممکن ساخته که میتوانند بهآسانی با محصوالت با حاشــیه سود کم دوام بیاورند .تحول
شفافیت و واسطهگری اکنون تغییرات اساسی زیادی را برای بسیاری از بازیگران بومیشده
و چندپاره مانند خدمات تاکسی ،بختآزمایی ،خردهفروشی پوشاک و خدمات تحت وب
رقم زده است .این بازیگران سابقا از حاشیه سود نسبتا باالیی برخوردار بودند (بهدلیل روابط
فردی با مشــتری ،عدم تقارنهای اطالعاتی و حمایت از محصوالت داخلی) ،اما دارای
سود قطعی پایینی بودند که این امر معموال بهدلیل اندازه کوچک کسبوکار آنها بوده (نفوذ
محدود فروش و مقیاسپذیری ،مخصوصا نســبت باالی هزینه ثابت/نیمهثابت در مقابل
هزینه متغیر ،اصول تامین ســرمایه ریســکناپذیر و امثال آن) .با تحول دیجیتالی کنونی،
جریان موجود در صنایع تحت تاثیر ،باعث شد بسیاری از بازیگران کوچک حاشیه سود خود
را از دست داده یا حتی کسبوکار خود را متوقف کنند .از طرف دیگر ،تعدادی بازیگر جدید

تحول دیجیتالی در بیمه؛ چهار عامل مشترک با دیگر صنایع

ظهور کردند که کسبوکارهایی با مقیاس بزرگ ایجاد کردند و اکنون از سودهای قطعی باال
(یا سرمایهگذاریهای داخلی مانند آمازون) و حاشیه سود محصولی نسبتا پایین برخوردار
شدهاند .ما اکنون شاهد یک بازار چندپاره و بومیشده ،بهخصوص در بخش بیمه هستیم که
بسیاری از بازیگران کوچکشان در بخشهای مختلف آن پخش شدهاند و تقریبا تمام آنها
دارای زنجیرههای ارزش بسیار قدیمی ،کامال یکپارچه و خودساخته هستند.
بازیگرانی مانند «المنت» یا «وان» قادرند بهوســیله رابطهای کاربری برنامهنویســی
باز ( )APIبه سیستم کسبوکاری مشتریان خود متصل شــوند؛ بنابراين تمرکز آنها روی
سیستمهای هستهای کســبوکاری خواهد بود .به بیان دیگر ،صدور بیمهنامه و پردازش
محصوالت اختصاصی فردی؛ از  B2Cگرفته تا  B2B2Cو از راهاندازی در مقیاس یک
تا مقیاس بزرگ میتواند با سرعتی بیســابقه تا رهبری این صنعت شتاب بگیرد .بازاریابی
اجتماعی ،آنالیــن ،و دیجیتالی در کنار قیمتگذاریهای بیســابقه ،پتانســیل برطرف
کردن مشکل دسترســی را فراهم میکند ،هرچند هنوز هم به سرمایهگذاریهای سنگین
در حوزههایی که بیشــتر کارفرمایان «مالک» آن هستند ،نیاز است .شفافیت ،واسطهگری
دیجیتالی و مقیاسپذیری هر کدام حقیقتی است که باید در مدیریت و نظارت ،ساختارهای
سازمانی و فرهنگ شــرکتی بازتاب پیدا کند که مورد آخر در این میان بیشترین مزیت برای
تازهواردها را دربر دارد و همچنین سختترین نوع تحول برای کارفرمایان است.

از عرضهمحوری (مترکز بر رشکت) به تقاضامحوری (مترکز بر مشرتی)

در این روند ،تمرکز مشــتریمحور فرد به سطح شرکتی تجمیع میشــود .در حالی که
خریدها از طریق کانال ،مانند اکوسیستمها ،انجام میگیرد ،نقطه تماس اولیه با مشتری و
میدان دید شرکتهای بیمه تغییر میکند .تاثیر تمرکز بر مشتری بهجای شرکت در شکل 1
نشان داده شده است.

تامینکنندگان محصوالت ،عالوهبر فروشندگان ،در حالحاضر واحدهایی قدرتمند،
اکثرا به صورت عمودی یکپارچهشده و مستقل و جزئی از کارفرمایان بزرگتر هستند .البته
آنها با تاثیر تبدیل شدن به شرکتهای تامین ،عرضه بر اساس تقاضا و خدمات پربازدهتر با
هزینههای واحد مواجه خواهند شد.
موضوع حیاتی این خواهد بود که با کمک کانالهای فروش متنوع اما کامال یکپارچه ،در
هر لحظه ،هر کجا و با هر نوع واسطهای به نیاز مشتری رسیدگی شود (از طریق سیستمهای
مدیریت ارتباط با مشتری ( ،)CRMخواه بهصورت مستقیم توسط محصوالت باشد (مانند
خودرو یا لوازم الکترونیکی) ،يا راهکارهای اتصاالت جانبی ،فروشهای داخلی مستقیم
و اکوسیستمهای برند شده .محصوالت بیمه بر اســاس نظر مشتری توسعه خواهد یافت،
بستهبندی ،چندپاره و اختصاصی خواهد شد که صرفا تنها بر مبنای قوانین موجود بازاریابی
روبهجلو نیست.
عالوهبر ایــن ،در حالیکه مشــتریان خواهان انواع پوشــشهای بیمــه ،راهکارهای
همهدریکی  ،یا یکپارچهسازی خدمات فعلی میشوند ،محصوالت بیمه متحول خواهد
شد .ارائهدهندگان بیمه بر محافظت از دادههای فردی و پیشگیری از دزدی هویتی در یک
گاوصندوق دیجیتالی اختصاصی متمرکز خواهند شد.
بهعنوانمثال« ،دیجیتال آیدنتیتی» از «دویچهبانک» و ارائهدهندگان خدمات همراه ،خدمات
همهکارهای را فراهــم میکنند تا دیگر نیازی به جمعآوری مراحل مختلف آن وجود نداشــته
باشد .روند ارائه خدمات هستهای توسط ماهوارهها به شکلگیری «اکوسیستمهای خدمات
امنیتی» به همراه یک تجربه مشتری یکپارچه منجر خواهد شد که در آن دیگر نیازی به خدمات
افزوده و خارجی نخواهد بود .اینکه بیمهگرهای فعلی بخواهند راهکارهای دیجیتالی خارجی
را در خود ادغام کنند یا محصوالت داخلی خود را تولید کنند ،بــه اندازه آنها و میزان تمایل به
سرمایهگذاریهای بزرگ مورد نیاز آن و نیز توانایی آنها در جذب استعدادهای الزم بستگی دارد.
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تمرکز مشتری

تمرکز شرکت
برندهای شرکت بیمه

مشتری

برندهای شرکت
برندهای مشتری
پیشنهادهای آفالین

واسطه

پلتفرم

اکوسیستم

تقاضای دیجیتال

P+C

زندگی

سالمت

...
برند

تامینکنندگان محصول
مشتری

تحلیلها

IoT

زندگی

سالمت

P+C

شکل  :1تغییر از تمرکز بر شرکت به تمرکز بر مشتری

کارفرمایان یکی از برندهها خواهند بود

نوآوری بحث جدیدی در حوزه بیمه نیســت ،با اینوجود ،موج فعلی دیجیتالیشدن با
سرعت بیشتری در حال آمدن است ،اساسیتر است و مهمتر از همه ،مملو از رقبای جدید
و جدی است .صدها استارتآپ در حال ظهور هســتند و میلیاردها دالر در فناوریهای
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جدید سرمایهگذاری میشــود که این موضوع نقطه شروع بســیاری از دیگر صنایع بوده
است .با این حال ،برخی کارفرمایان از چالشهای پیش روی خود آگاهند و از این رو خود
را تغییر میدهند تا توســط بازیگران جدید ،نوآور ،یا حتی برهمزننده مانند  AXAو آلیانز
پشت سر گذاشته نشوند .انعطافپذیری در سازگاری با فناوریهای نوین ،نیازهای جدید

تحول دیجیتالی در بیمه؛ چهار عامل مشترک با دیگر صنایع

مشتریان و اکوسیستمها و بسترهای (خارجی) بیســابقه ،برگ برنده بازیگران کوچکتر
خواهد بود .بازیگران بزرگتر نیــز میتوانند ارتباط خود را حفظ کرده و با تمایلی بیشــتر
به صرف هزینه برای برندهای بهظاهر مثبت ،از مشــتریان خود ســودآوری کنند؛ اما تنها
بهوسیله محصوالت و پیشــنهادهای بهروز دیجیتالی در یک زنجیره ارزش تمامدیجیتال.
این چالشــگرها با موانع زیادی نیز روبهرو خواهند شــد؛ دیوارهای بلنــد ورودی بهدلیل
وجود قانونگذاریها ،شرایط پیچیده مربوط به هر کشور ،هزینههای باالی جذب مشتری
(بهطور مثال در مقایسه با صنعت بانکداری) و محصوالت شرکت به شرکتی که هنوز در کل
زنجیره ارزش بیمه بهآسانی در دسترس نیســتند و تغییر ساختار ندادهاند (برای مثال حامل
بهعنوان خدمت ) .نویسندگان این متن شاهد این بودند که در بین سالهای  2000تا 2010
بیشتر سرمایهگذاریها در نهایت هزینه جذب مشــتری شده و تنها بخش کوچکی صرف
پیشرفتهای دیجیتالی و فناوری واقعی شده است ،مانند کاربردهای اختصاصی یادگیری
ماشینی در صنعت بیمه که «دیجیتال فاینپرینت» آن را به نمایش گذاشته است .این میتواند
نشــانه واضحی برای کارفرمایان به معنی آغاز رقابت باشد .اگرچه با یک راهبرد دیجیتالی
مناسب ،ســرمایهگذاریهای قابلمالحظه در بخش فناوری و اســتعداد و فرهنگ ابتکار
عمل؛ کارفرمایان در موقعیتی عالی قرار خواهند گرفت .گزینه دیگر همکاری کارفرمایان با
استارتآپها وسوسهآمیز است ،اما سختیهای خود را نیز دارد که این بهدلیل تفاوت درنوع
نظارت ،مدیریت ،سرعت ،فرهنگ ،پذیرش فناوریهای جدید ،فروش و نیز خرید سهام در
سطح شرکتی است .از آنجاییکه صنعت بیمه در شرایط مطلق و نسبی پولی بسیار جذاب به
سر میبرد ،یقینا شاهد سرمایهگذاریهای قابلتوجه و الگوهای برنده زیادی خواهیم بود و
از ارزش و مزایای قطعی فراوان آن بهرهمند خواهیم شد.
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اینشورتک؛ مشکل یا راهکار عاملیتها و کارگزاریها؟
مایکل جانز

مدیرعامل شرکت Michael Jans Advisory

بیست سال پیش ،در کجا میتوانستید هزاران کارگزار را در یک جا دور هم پیدا کنید؟ در یکی
از کنوانسیونهای اتحادیه تجارت ملی .امروزه در کجا میتوانید هزاران کارگزار پیدا کنید؟ در
انجمنهای فناوری .فناوری عامل پیشبرد کسبوکار بیمه است ،حتی در سطح کارگزاری.

و هنوز بزرگترین چالشها در راهاند

شاید بسیاری از کارگزاریها هنوز متوجه نباشند ،اما بسياری از متخصصان و کارشناسان
بازار عقیده دارند در «ســونامی فناوری» اینشورتک پیش رو ،آنها حذف خواهند شد .برخی
پیشبینی میکنند یک روند تدریجی فرســایش آهسته به افولی ســریع تبدیل خواهد شد.
مشخصا بعضی روندهای کالن صنعت ،ارائهدهندگان قدیمی را کنار خواهند گذاشت (مانند
تولیدکنندگان شالق کالســکه) .دیگران نیز ما را به چالش میکشند تا از خواب بیدار شویم،
سبقت بگیریم و برنده شویم.
انقالب اینشــورتک چه اهمیتی برای کانال کارگزاری امروزه خواهد داشت؟ بسیاری از
سرمایهگذاریهای حوزه اینشورتک در برابر صاحبان کارگزاریها موضعی از «غیردوستانه» تا
«متخاصم» دارند ،اما همه اینگونه نیستند .در حقیقت ،برخی از آنها کارگزاریها را به بخش
مهمی از انقالب اینشــورتک تبدیل میکنند .فناوری مناسب به کارگزاریها در عملی کردن
وعده خود کمکی میکند که هیچ کانال دیگری نمیتوانــد آن را انجام دهد .این وعده همان
خدمترسانی افراد واقعی به افراد واقعی اســت .این همان وعده ارتباط انسانی است؛ وعده
مشاوره فردی و حمایت فردی؛ وعدهای برای راحتی و احساس اطمینان افراد در کنار شما .این
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همان جادوینرماماقدرتمندیاستکهیکگونهقبیلهایراباهممتحد میکندتادرعمیقترین
سطح روانشناسانه متصل و مرتبط شوند .با اینوجود ،تهدیدها نیز واقعی هستند.

مرصفکننده بیمه بهرسعت در حال تغییر

امــروزه ،بســیاری از کارگزاریها مــات و مبهوت در حال تــاش برای جــا نماندن از
مصرفکنندگان بیمه هستند .حدود  10سال پیش ،بیشترین گزارش درخواستی این نویسنده
« 25راه برای نوشتن یک صفحه تبلیغ زرد خفن» بود .امروزه ،این گزارش دیگر ارزشی ندارد.
در حال حاضر مصرفکننده بیمه احتماال نتواند صفحات زرد را در کشوی آشپزخانهاش پیدا
کند،زیرا بهندرت از تلفن همراه هوشمند خود جدا میشود.
بدون شــک آمار موارد زیر تا زمان چاپ بیشتر میشــود (این ارقام معموال تا چند هفته
ثابتاند) ،اما بینشی اجمالی به تغییر رفتار مصرفکننده (و جوابی به این سوال که چرا امروزه
بسیاری از کارگزاریها نگران عقبماندن هستند) به ما ارائه میدهد.

در ایاالتمتحده آمریکا:

 81درصد مصرفکنندگان قبل از خرید ،بهصورت آنالین تحقیق میکنند.
 88درصد افراد به همان میزان که پیشنهادهای دوستان و اقوام را قبول دارند ،نظرات آنالین
را نیز قبول دارند.
بهطور میانگین ،یک مصرفکننده قبل از تصمیمگیری برای خرید بین 4تا 52نظر را مطالعه
میکند.
 98.4درصد افراد ایمیل خود را بهطور روزانه چک میکنند 39 .درصد افراد تا  10بار «در
طول روز» ایمیل خود را چک میکنند.
و به طرز شــگفتآوری ،آنها روزانه  2617لمس _ کشیدن ،کلیک ،ضربه _ روی گوشی
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هوشمند خود انجام میدهند.
از آن زمان خیلی نگذشته که کارگزاران با مشــتریان خود در روتری یا لیگ ورزش جوانان
محل در ارتباط بودند .آنها هیچوقت فکر نمیکردند «بازاریابی دیجیتال» بهعنوان یک مهارت
کسبوکاری شناخته شود و هموزن مقولههایی نظیر سهمیهبندی و فروش اهمیت داشته باشد.
این شکاف در حال رشد _ بین مصرفکننده امروزی عالقهمند به دیجیتال و کارگزار _ نقطه
شیرینی است که بسیاری از استارتآپهای اینشورتک قصد شیرجه در آن را دارند.

فناوری بهرسعت در حال تغییر؛ آیا کارگزارها میتوانند خود را به آن برسانند؟

مشخصا ،فناوریهای جدید ،جذاب و کاربردی عامل تغییر رفتار مصرفکننده شده است .
در سال ،2013شرکت مکینزی اعالم کرد« :اکنون نشانههایی وجود دارد که اقتصاد مدل سنتی
عاملیت بیمه ،در حال فروپاشی است ».برخی فناوریها ب هراحتی کارگزاری را از معادله بیمه
کنار میگذارند؛ خودروهای بدون راننده ،اشتراکگذاری مبتنی بر فناوری ،بیمه آنی موبایلی
و محصوالتی که بیمه در آن «پخته و آماده شده» از این دست فناوریها هستند .در اغلب این
موارد ،کارگزاری کنار گذاشته میشود .انقالب اینشورتک اکثرا به «اینشورتک در مقابل میراث »
توصیف میشود؛ به این معنا که بیمهگرهای سنتی خود را درگیر و محصور عادات و سیستمهای
قدیمی خواهند یافت ،در حالیکه استارتآپهای جوان و باشهامت بهآرامی میآیند و غذای
آنها را میخورند.
اماسنگینیاینرفتاربرگرفتهازمیراث،فقطبیمهگرهاراتحتتاثیرقرارنمیدهد.کارگزاریها
نیز از همان بیماری رنج میبرند .بهعنوان مثال ،در ایاالتمتحده ،بســیاری از کارگزاریها
بهدنبال مشارکت در «مطالعه بهترین روشها »ی شرکت مشاوره «ریگن» هستند ،اما متوجه
نمیشوند که این یک مطالعه در مورد رفتار تاریخی اســت ،نه در مورد نوآوری« .فوربس»،
«فورچون»« ،اینک» یا «وایرد» هیچگاه نوآوریهای کانال کارگزاری را برجســته نکردهاند و

برای این کار دلیل خوبی دارند .تغییر تدریجی و سنت برای صدها سال اصل و باور مناسبی
بود .تفسیر اشــتباه جریانهای بزرگ میتواند مهلک باشد .تهدیدات اینشورتک برای کانال
کارگزاری باید جدی گرفته شود:
بعضی مصرفکنندگان بهدنبال راحتی و کارآمدیای هســتند که مدلهای کسبوکاری
مشخص اینشورتک وعده آن را دادهاند .تعداد آن در آینده مشخص خواهد شد .از  100درصد
کمتر اما از صفر بیشتر است.
استقالل کانال مستقل کارگزاری باعث واکنشهای نابرابر خواهد شد .این کانال مستقل
دارای  40هزار شرکت در ایاالتمتحده و صدها هزار شرکت در جهان است .هیچیک از آنها
توسط شخص یا سازمان دیگری مدیریت و رهبری نمیشوند .هیچ «رئیس بزرگ» یا ساختار
شرکتیای وجود ندارد که بگوید «این را انجام بده» .برخی در مقابل این چالش به پا میخیزند.
دیگران نیز مطمئنا عقب خواهند ماند.
برخی بیمهگرها تغییر جبهه میدهند .بســیاری از بیمهگرها در مورد «همکاری» خود با
کانال کارگزاری الف میزنند .اگرچه نهایتا ،وفاداری اصلی آنها باید به ســهامداران یا سود و
زیان خود باشــد .کارگزاریها باید برای بیمهگرهای ردهباال آماده باشند تا سیستمهای توزیع
جایگزین بیشتری را تجربه کنند ،مخصوصا به این دلیل که استارتآپها با بیمهگرهای فعلی
واردهمکاریمیشوندتابرموانعسختمقرراتی،کارشناسیبیمهوصدوربیمهنامهغلبهکنند.

کارگزاران وفقپذیر شانس مبارزه برای پیروز شدن را دارند

کانال کارگزاری ،کانالی عظیم اســت .کارگزاریهای مســتقل نیمــی از بیمههای دنیا را
مینویسند .ظاهرا نهفقط به این دلیل که «همیشه اینگونه بوده است» .از این مهمتر ،یک آمار
جمعیتشناختی کالن میتواند این موضوع را اثبات کند .این «طعم» موردپسند بیمههای
آنهاست .تحقیقی از ســوی  Bain & Companyدر ســال  2014روانشناسی چگونگی
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تصمیمگیری برای خرید مصرفکننده بیمه امروزی را نشان میدهد:
•برخی بهدنبال بهترین قیمت هســتند .عموما کارگزاریها این جنــگ را میبازند .کانال
فراکارآمد مستقیم بر این جنگ مسلط است .البته کانال در حا ل ظهور دیجیتالی بهزودی آنها
را به چالش خواهد کشید.
•برخی بهدنبال راحتی هستند .آخر هفته آزاد ندارید؟ عصرهای آزاد ندارید؟ نمیتوانید آنالین
خرید کنید؟ پس به دردسر میافتید ،اما کانال مستقیم دوباره این جنگ را میبرد ،ولی کانال
دیجیتال اینجا نیز یک تهدید است.
•اما خیلیها بهدنبال آرامش خاطر هســتند .آنها خواهان منبع ارزش اصلی بیمه هستند؛
حمایت .یک کارگزار محلی یا کارشناس بهترین آسودگی خاطر را در این مورد فراهم میکند.
زمانی که کارگزاریها وعده «آســودگی خاطر» را اجرایی میکنند ،چه اتفاقی میافتد؟
جادوی اقتصادی وفاداری؛ مشتریان وفادار بیشتر میمانند ،بیمه بیشتری میخرند و دوستان
و همکاران بیشتری را معرفی میکنند .این چه ارزشــی دارد؟ طبق تحقیق  ،Bainمشتریان
مادامالعمر وفادار به طرز شــگفتآوری هفت برابر بیشتر از مشتریانی با وفاداری کمتر و سه
برابر بیشتر از مشتریان بیطرف ارزش مشتری ایجاد میکنند .اما همانطور که قبال مشاهده
کردیم ،اقتصاد ما را با یک دوراهی روبهرو کرده است .در حال حاضر کمیسیونهای پایین اغلب
شرکتهای بیمه مانع از «دسترسی» و بازاریابی شبکهای میشود که کانال کارگزاری بر پایه آن
ایجاد شده است .این بدین معنی نیست که کارگزار نمیخواهد بیشتر از این با مشتریانش در
تماس باشد .وقتی میخواهد ،باعث نابسامانی میشود .حتی مهمتر از آن ،اگرچه ممکن است
مشتریانش این «ارتباط» را ارزشمند بدانند ،اما عالقهای به تماسهای تلفنی او ندارند .گزارش
سال  Mblox 2015با عنوان «بستن شکاف اهمیت :فاکتور صنعت بیمه» ،عنوان میکند 84
درصد از مصرفکنندگان عالقهای به دریافت تماس از ارائهدهنده بیمه خود ندارند.
به نظر میرســد این موضوع ،مانعی غیر قابلحل برای کانال کارگزاری باشــد؛ بنابراين
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«اینشورتک برای کارگزاریها» وارد میشود .به بیان ساده ،اینشورتک تنها یک چالش برای
کانال کارگزاری نیست ،بلکه یک راهکار نیز هست« .مك کینزی» در گزارش خود میگوید
تمرکز اینشورتک بیشتر بر نوآوری در توزیع بیمه اســت تا هر بخش دیگری .یقینا بیشتر این
نوآوریها توسط کانال کارگزاری با مخالفت روبهرو میشود ،اما نه همه آنها .چه چیزی باعث
میشود یک نوآوری اینشورتک حامی ارزش ذاتی ارتباطمحور کانال کارگزاری باشد؟
« .1رسانه قدیمی» را با «رسانه نوین» مورد قبول مصرفکننده امروزی جایگزین یا تکمیل
میکند .مانند استفاده از ابزارهایی نظیر ایمیلهای سازگار با موبایل ،پیامک ،شخصیسازی
و غیره (اتحادیه بازاریابی مستقیم ادعا میکند ایمیل باعث بازگشت سرمایه با نسبت  43به 1
میشود).
 .2فناوریهای موجود _ سیســتمهای مدیریت عامل یا کارگزار _ را با فناوریهای نوین
اتوماسیون بازاریابی ادغام میکند .این امر امکان استفاده از دادههای ارزشمند مشتریان که در
حال حاضر در سیستمهای مدیریتی ذخیره شده است را فراهم میکند تا از آن برای ارائه ارزش
مستمر و ایجاد روابط معنادار استفاده شود.
 .3باعث اتوماتیک کردن وظایف و ارتباطات میشــود؛ ارائه «لذت» به مشتری در طول
تجربه خرید آنهــا .کارگزاریها میتواننــد ب هراحتی ارتباطات و کمپینهای شــکلدهنده
وفاداری را ارائه دهند تا از وعده بنیادین آنها حمایت کند .سیستمهای پیچیده میتواند محرک
شکلگیری ارتباطات معنادار بر مبنای تجربه مدام در حال تحول مشتری باشد .در حالی که از
میان درخواستهای بیمه پراسترس ،تجدید حساب و حتی روزهای تولد از «مشتری جدید»
میگذرند ،اتوماسیون بازاریابی یکپارچه میتواند به مشتریان کمک کند تا «احساس عشق»
کارگزاریهایی را که در غیر این صورت آنها را نادیده میگرفتند ،حس کنند.
 .4محتوایی ارائه میدهد که تنها به کیفپولها نمیرســد ،بلکه به قلبها میرسد .اکثر
کارگزاریها آماده تبدی ل شدن به بازاریابهای محتوا یا نویسنده تبلیغات نیستند .راهکارهای

اینشورتک؛ مشکل یا راهکار عاملیتها و کارگزاریها؟

موثر آن دسته است که پیامرسانی با قابلیت سفارشیسازی را برای نقاط متعدد تماس کارگزار ـ
مشتری فراهم کند؛ از گرد کردن حسابها گرفته تا تغذیه روزنامهها ،آمادگی برای فجایع و غیره.
همانطور که استیو جابز میگوید؛ « ...فناوری بهتنهایی کافی نیست .فناوری  ...در پیوند با
انسانیت است که قلبهایمان را به آواز درمیآورد».
این وعده اینشورتک برای کارگزاریهاست .به همین میزان نیز وعدهای قانعکننده برای آن
بخش بزرگ از بازار است که نگران آرامش خاطر است و میخواهد یک کارگزار در کنار آنها
باشد که ما میتوانیم قلب یک مشتری بیمه را برای کاری شگفتانگیز آماده کنیم؛ آواز خواندن.
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شاید بهرتین اینشورتک ،اینشورتک نباشد
جنتشاه راجان

سرمایهگذار خطرپذیر از AXA Strategic Ventures

اینشورتک وسیعتر از چیزی است که میبینیم ،یا در این مورد ،بیشتر از یک اسم خاص
است! ممکن است برخیها بخواهند اینشورتک را از فینتک جدا کنند و احتماال کار درستی
نیز خواهد بود .فینتک تاکنون با فعالیت بانکی در ارتباط بوده اســت ،مسلما پرداخت و
مبادالت ارزی در طول دو دهه گذشته شاهد تحوالتی بوده اســت و میتوان گفت در این
مدت اینشــورتک نه یک کلمه باب زبانها بوده و نه شاهد پیشــرفتهای قابلتوجهی در
صنعت بیمه بودهایم .در اوایل ده ه اول  2000شاهد موجی از وبسایتهای مقایسه قیمت
بودیم ،همانطور که شاهد برندهای قوی و بکر بیمه غیرعمر مانند «دایرکت الین» در سال
 1991و سپس «ایشور» و «چرچیل» در بریتانیا بودیم .اما هیچکدام از اینها به پیشراندن
این صنعت منجر نشد؛ مقایسه قیمتی و رقابت (در صورت برابر بودن سایر شرایط) تنها به
نرخهای فشرده ترکیبی و یک عملکرد نهایی معمولی (در سطح ملی) منتهی میشد ،اما به
نظر من ،عبارت «موسسات مالی» ،شــرکتهای بیمه را نیز شامل میشود ،زیرا بیمه یک
توافق مالی است و طبیعتا شامل بانکها ،مدیران دارایی و ثروت و تمام شرکتکنندگان دیگر
صنعت مالی نیز میشود .بنابراین ،به نظر من ،اینشورتک زیرمجموعهای از فینتک است،
اما باید بهطور روشن توضیح دهیم منظور ما از اینشورتک چیست .اینشورتک یعنی برطرف
کردن مشکالت پنج تریلیون دالری صنعت بیمه و نوآوری برای آیند ه این صنعت .بازیگران
اینشورتک یا میتوانند مستقیما در این صنعت فعال باشند یا میتوانند در داخل یا پیرامون
آن به ارائه خدمات بپردازند که تجربه بیمه را نهتنها برای مشــتری ،بلکه برای ارائهدهندگان
نیز به تجربهای بهتر تبدیل میکند .در ابتدا بانکداری ،انقالب دیجیتالی خود را آغاز کرد،
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اما یک موسسه ســپردهگذاری بهاندازه جایی که قیمتگذاری میکند و ریسک میپذیرد،
نگرانی و مشکالت ندارد.

مشکالت و چالشهای صنعت بیمه

صنعت بیمه به چند دلیل کامال آماده تحول و انقالب است؛ انتظارات مصرفکنندگان،
وجود سیستمهای قدیمی ،تغییرات جمعیتشناختی و _ حداقل بر مبنای یک پای ه غیرعمر
و ســامت _ تغییرات در رفتار مصرفکنندگان با توجه به داراییهای موجود .نسل جدید
در حال فاصله گرفتن از مالکیت دارایی اســت و ظهور الگوهــای بازاری مصرفکننده به
مصرفکننده ( )C2Cاین امر را ممکن کرده اســت .حتی تغییــر در چگونگی کار کردن
مردم به این معنی است که پاداش و مزایا در حال تغییر است .بخشهای مختلفی در زنجیره
ارزش وجود دارد که فناوری میتواند بر آن تاثیرگذار باشــد ،مانند توزیع ،قیمتگذاری و
صدور بیمهنامه ،دادههای بزرگ برای دســتیابی به الگوهای بهتر ریسکپذیری ،مدیریت
درخواستهای پرداخت خسارت و بیم ه مجدد.
کارفرمایان و تازهواردان ســازوکار جالب توجهی در بخش بیمه دارند .در حالیکه در
صنایع دیگر پیشرفت فناوری و الگوهای نوین کسبوکاری باعث جهش روبهجلو و تغییر
جایگاه کارفرمایان ،در حوزه محصول و راهکار میشــود( ،بــرای مثال پخش بدون وقفه
برنامههای سرگرمکننده در رادیو و تلویزیون در مقابل دیویدی و ویاچاس) ،مشابه چنین
چیزی چرا در بخش بیمه اتفاق نمیافتد؟ محیط قانونگذاری یقینا یک خاکریز محافظتی
برای بیمهگرهای ردهباال و مانعی بر سر راه تازهواردهای اینشورتک است .برای تبدیلشدن
به یک بیمهگر تمامعیار ،کسی که توانایی انجام تمام کارهای مرتبط با بیمه را داشته باشد _
جذب مشتری ،قیمتگذاری ریسک ،صدور بیمهنامه ،پردازش درخواستهای خسارت
_ باید توسط ترازنامهای از سرمایه قانونی مورد پشتیبانی قرار گيرد .این را نمیتوان یکشبه

شاید بهترین اینشورتک ،اینشورتک نباشد

ایجاد کرد ،اما کارفرمایان بسیاری وجود دارند که سرمای ه الزم را در طول چندین دهه و حتی
قرن ،صبورانه جمعآوری کردهاند .کارفرمایان بهترین میدان برای آزمایش ایدههای جدید
اینشورتک هستند .آنها از قبل سرمایه و ذخیره الزم؛ دسترسی به صنعت و چگونگی انجام
کارها و یک پایگاه مشتری را در اختیار دارند که خواهان حفظ آن نيز هستند.
بیمهگرهایی که خواهان حفظ رقابتپذیری خود هســتند باید به فکــر راههایی فراتر از
رقابت قیمتی باشــند .خریدهای بیمه دالیل و زمانبندیهای متفاوتی دارد که در نهایت
خریدی از روی بیمیلی است؛ یا یک الزام قانونی ،برای فرار از ریسک ،یا بهنوعی ،رفتاری
از روی ترس است .اینشورتک باید بهدنبال بهبود این تجربه و تبدیل آن به تجربهای راحت
باشد .کارفرمایان بیمهای ،برخی چالشهای پشــتصحنه سازمانی ( Back Officeبه
معنی واحدهایی که بهطور مستقیم با مشتری ارتباط ندارند) را نیز دارند و اجزای کسبوکار
آنطور که باید و میتوانند ،با هم ارتباط برقرار نمیکنند .این موضوع زمانی نمایان میشود
که به نقاط ارتباط با مشتری نظیر خرید بیمهنامه ،درخواستهای خسارت محتمل و تجدید
بیمهها میرسیم.

آیا فقط حل مساله است یا نوآوری واقعی نیز وجود دارد؟

دنیا مملو از فرصتهای نوآوری است و بیمه نیز از آن مستثنی نیست .خطوط محصول
جدید ایجاد خواهد شد و انتظاری که در این راه از آنها میرود این است که مبتنی بر فناوری
و چابک باشــند .نوآوری در محصوالت جدید به چندین روش انجام خواهد شــد .خط
محصوالت جدید مانند بیمه سایبری ،متداولتر خواهد شد .بیمه دیگر تنها برای مشتریان
بزرگ شرکتی نخواهد بود ،بلکه به شرکتهای میانی بازار ،کسبوکارهای کوچک و متوسط
و حتی بیمهنامههای شخصی/فردی مصرفکنندگان نیز راه پیدا خواهد کرد .بیشتر ما اکنون
صاحب داراییهای دیجیتالی هستیم و در صورت لو رفتن این داراییها ،متوجه ضرر مالی

خواهیم شد ،درست مانند زمانی که داراییهای فیزیکیمان ربوده میشود .شرکتهای بیمه
یقینا بهدنبال ارائه خطوط کسبوکاری جدید در این زمینه هستند ،اما آیا آنها گزینه مناسبی
برای ارزیابی ریسک آن هستند؟ آیا صنعت فعلی بیمه توانایی درک ریسک سایبری را دارد؟
البته احتمال دارد در موقعیتی نباشند که بتوانند خودشــان آن را انجام دهند ،درست مانند
یک شرکت امنیت سایبری که موقعیت آن را ندارد كه تحلیل آماری انجام دهد و این جایی
است که اینشورتک میتواند وارد عمل شود .آینده محصوالت جدید مانند بیمه سایبری بر
مشارکت و همکاری در صنعت بیمه که میتواند به ارائه و مدیریت ظرفیتها بپردازد و نیز به
کارشناسان ریسک سایبری که توانایی ارزیابی ریسک و کمک به بیمهگرها در قیمتگذاری
دارند ،متکی است .البته موضوع به اینجا ختم نمیشود .همانند دیگر خطوط کسبوکاری،
پیشگیری اولویت باالیی خواهد داشت و شرکتهای سایبری بیشترین صالحیت را برای
مدیریت ریســک و ارائه مشــاوره و خدمات ،حول محور پیشــگیری دارند .میتوان بیمه
درمانی را مثال زد که بیشتر یک بیمه سودآور است تا محصولی که در زمان حوادث غرامت
میپردازد .بسیاری از بیمهگرها مشتریان خود را به ورزش کردن و ترک سیگار تشویق میکنند
و با تبلیغ یک سبک زندگی سالمتر بهدنبال بهبود پرداختیهای مبلغ خسارت هستند .همین
رویکرد پیشگیرانه میتواند در محصوالت خسارت مالی اتخاذ شود و مردم را به رانندگی
بهتر و احتیاط بیشتر درباره داراییهای دیجیتال خود تشویق کند ،همانند مثالی که در مورد
ریسک سایبری گفته شد.
خدمات ارزشافزوده جدیدی که در کنار بیمه قرار دارد ،بیمه را برای مشــتری جذابتر
خواهد کــرد PropTech ، AgTech ، HRTech .و  HealthTechتنها چند نمونه از
مواردی است که موقعیتی مناسب برای ارائ ه خدمات بیشتر به مشتری و تبدیلشدن به فرصتی
برای توزیع ،جمعآوری دادهها ،درگیر کردن و پیشگیری در اختیار دارند« .بازموو» در بریتانیا
یک بستر سفارش جابهجایی منزل مبتنی بر فناوری و بخشی از اکوسیستم  PropTechلندن
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است .پس از مشخص کردن خانه جدید و جابهجایی اثاث منزل ،بازموو در موقعیتی عالی
برای ارائه بیمه خانه و وسایل قرار میگیرد که برای این کار لزوما نیازی به مراجعه مشتری به
بازموو برای خرید بیمه وجود ندارد؛ این یک آسایش افزوده است.
همچنین شاهد ظهور انواع جدیدی از محصوالت خواهیم بود .بیمهگرها درگیر نوآوری
برای انواع محصوالتی هستند که ممکن است برای آنها مقرونبهصرفه نباشد .محصوالت
دیگر مالی موجی از شمولیت مالی را پشت سر گذاشتهاند و افرادی که تاکنون از خدمات
مالی محروم بودهاند ،بهآهستگی اما بااطمینان در حال دسترسی پیدا کردن به سیستم مالی
هســتند .با وجود نئوبانکهایی مانند «پاکیت» « ،مونزو»  ،و «رولوت» که از فرایندهای
پیچیدهتر استفاده میکنند و از روشهای جایگزین شناخت مشتری ( )KYCبهره میبرند،
اکنون افراد بیشتری میتوانند حسابهای بانکی داشته باشند .همین موضوع میتواند برای
بیمه نیز اتفاق بیفتد ،اما آنها درگیر دسترسی به پایگاههای مشتری و انتخاب محصول مناسب
برای آنها هستند .ممکن است مشتریان خواهان دسترسی به محصوالتی مانند مستمری،
حساب پسانداز ،یا بیم ه عمر باشند ،اما با توجه به میزان حق بیمههای دریافتی ،ممکن است
بعد اقتصادی آن با عقل جور درنیاید .اینشورتک قادر است نقش بزرگی در این مورد ایفا کند
و در حال حاضر روندهایی در دنیا وجود دارد که به ارائ ه بیم ه خرد برای بیمهنامههای درمانی
میپردازد ،مانند «بیما» در آفریقا.

اینشورتک در کجا نقشآفرینی میکند؟

بهترین گزینه موجود در داخل و پیرامون اینشــورتک برای تحول این صنعت ،همکاری
است .بســیاری از کارفرمایان خواهان بهکارگیری محصوالت جدید برای بهبود خدمات
خود هســتند ،ماننــد  AXA، Transamerica، American Family، An Pingو
 Mass Mutualو با تالش برای تسلط بر این حیطه قادر خواهند بود به ارائ ه مشاوره بپردازند.
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خاکریز مقرراتی به این معناســت که موفقیت برای شرکتهای جدید اینشورتک که همان
شناختهشدن بهعنوان یک اینشــورتک تمامعیار است ،میتواند زمانبر ،پر از فرازونشیب و
نیازمند سرمای ه حداکثری باشد .شرکتهای بیمه ترازنامه و دستورالعمل را در اختیار دارند،
اینشورتکها نیز فناوری و بینش آن را دارند که بدانند این صنعت را باید به چه سمتی هدایت
کنند.

اکنون اینشورتک و به سمت جلو

به باور خیلیها ،اینشورتک تصویری از یک بیمهگر تمامعیار را ترسیم میکند که بهعنوان
یک بیمهگر بومی ـ دیجیتالی تمام مــواردی را که توضیح دادم ،انجــام میدهد و برطرف
ن حال
میکند و با کمکقیمتگذاری و تجرب ه کاربری بهتر ،مشتریان را جذب کرده و در عی 
چیزی بیشتر از پوشش ریسک ارائه میدهد تا قادر باشد ارزش مشتری مادامالعمر بهتری
را استخراج کند .اینشورتک برای من تداعیگر چیزی گســتردهتر است و ممکن است در
برخی موارد کارفرمایان را نامرئی و پارامتریک کند .حتی ممکن است محصول ،فناوری ،یا
نرمافزاری را قابلانتقال به صنعت بیمه تشخیص ندهیم؛ بنابراين ممکن است بهترین نوع
اینشورتک اصال از جنس اینشورتک نباشد .بیمه در حال گذار از یک انقالب صنعتی است
و در این راه تمام زوایای زنجیره ارزش بهدلیل وجود اینشــورتک بهصورت مستمر متحول
خواهد شد و اینشورتک بهصورت واکنشگرایانه راهکارهای جدیدی را برای خدمتدهی
به این اکوسیستم تولید خواهد کرد .بهطور کلی ،دســتهبندیها این قطعات زنجیره ارزش
(توزیع ،درخواست خسارت ،پذیرهنویسی بیمه و مواردی از ایندست) و خطوط مختلف
محصول در بیمههای عمر ،غیرعمر و درمانی را دنبال خواهد کرد .اگرچه با ظهور واژگان
باب روز و روندهای صنعتی ،حتی این نیز در طول زمان دستخوش تغییر و تحول خواهد شد.
همانگونه که صنایع خودروســازی و حملونقل توســعه پیدا میکند ،صنعت بیمه نیز

شاید بهترین اینشورتک ،اینشورتک نباشد

متحول خواهد شد .زمانی که افزایش امید به زندگی به مراحل و بخشبندیهای مختلف
فراتر از موارد سادهای نظیر تحصیل ،کار و بازنشستگی تعبیر شود ،زندگی ،مدیریت ثروت
و صنعت مستمری بازنشستگی نیز متحول خواهد شد .هرگز زمانی بهتر از حاال برای قرار
گرفتن در حوزه اینشورتک و پیرامون آن نبوده است.
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استارتآپهای «واقعی» اینشورتک جور دیگری انجامش
میدهند!
کارل هاینتز پاسلر

مدیر محصول و استعدادیابBasler Versicherungen ،

صنعت بیمه برای چندین دهه طبق معمول کســبوکار خود را پیش برد .در سال ،2010
یک نوع جدید از شرکتهای فناوری در بازار عمودی کار خود را شروع کرد و به ارائ ه خدمات
نوآورانه و مبتنی بر فناوری به بیمهگرهای ریســک ،واسطهها و مشتریان آنها پرداخت .تعداد
این استارتآپها در سال  2017سر به فلک کشید و به بیش از  1000مورد در سطح جهان
رسید .در نگاه اول ،بهسختی میتوان استارتآپهای اینشورتک را از یکدیگر تشخیص داد.
تفاوتهای اساسی آنها در چیست و کدامیک پتانسیل ایجاد تغییرات عمیق و حتی تحول در
صنعت بیمه را دارد؟

استارتآپهای اینشورتک قدم بعدی را برمیدارند

اصطالح «اینشــورتک» برای توصیف روشهای نوآورانه و مبتنی بر فناوری حل مسائل
مشتری ،عملیاتی و الگوی کسبوکاری در صنعت بیمه استفاده میشود .استارتآپهای
اینشورتکصنعتراهمانگونهکههست،میبینند.آنهانقاطضعفیراکهبیمهگرها،واسطههاو
مشتریانشان از آن رنج میبرند ،بررسی میکنند و با به کار بستن راهکارهای فناوریمحور ،این
نقاطضعفرابهبودمیبخشند.اینگونهاستارتآپهامعموالراهکارهایموفقفناوریمحور
در دیگر بخشها (مانند بخش مالی) را زیر نظر میگیرند و آنها را به بخش بیمه منتقل میکنند.
این استارتآپها را میتوان به سه گروه تقسیم کرد:
 .1استارتآپهایی که تجرب ه مشتری را ارتقا میدهند؛
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 .2استارتآپهایی که به توانمندسازی ارائهدهندگان بیمه میپردازند؛
ک شروع میکنند.
 .3استارتآپهایی که کار خود را بهعنوان یک بیمهگر ریس 

استارتآپهایی که تجرب ه مشرتی را ارتقا میدهند

مشتریان بیمه انتظار همان سطح از راحتی را از ارائهدهندگان بیمه دارند که از ارائهدهندگان
خدمات دیجیتال مانند نتفلیکس ،آمازون و فیسبوک دارند .محصوالت سنتی بیمه توانایی
ف کردن این نیازهای تغییریافته را ندارند ،این در حالی است که کارفرمایان هنوز محدود
برطر 
به سیستمهای مدیریتی منسوخ خود هستند.
این موضوع فرصت را برای استارتآپهای اینشورتک ایجاد میکند تا بهعنوان واسط وارد
عمل شده و به ارائ ه خدمات مناســب به بیمهگزاران خود بپردازند .بهعنوا ن مثال ،میتوان از
 Check24و  CoverHoundنام برد که با مقایس ه قیمتها ،پایینترین نرخهای حق بیمه را
ارائه میدهند؛  Bought by Manyبه ارائ ه تجمیع تقاضا برای دستیابی به بیمهنامههای ویژه
میپردازد؛ PolicyGenius، Knipو Clarkبه ارائ ه کارگزاری دیجیتالی برای بهروز نگهداشتن
پوششهای بیمه میپردازند .این استارتآپها یک تجرب ه مشتری ممتاز و مخصوص نیازهای
بیمهگزاران را به آنها ارائه میدهند تا راحتی و قیمتهای پایین را در پی داشته باشد.

استارتآپهایی که به توامنندسازی ارائهدهندگان بیمه میپردازند

بیشتر ارائهدهندگان بیمه ســرعت پیشرفت فناوری را دســتکم گرفتهاند و اکنون بهدلیل
سیستمهای قدیمی خود و فرآیندهای مرتبط با آن ،از پیشرفت سریع بازماندهاند .این موضوع
فرصت را برای استارتآپهای اینشورتک فراهم میکند تا به توانمندسازی ارائهدهندگان بیمه
بپردازند .این «کمک به خود» را میتوان در سراسر زنجیره ارزش مشاهده کرد:
 Simplesuranceو  Kaskoبسترهای سلفسرویس بیم ه آنالینی فراهم میکنند که ارائه

استارتآپهای «واقعی» اینشورتک جور دیگری انجامش میدهند!

راهکارهای فروش مضاعف را برای فروشگاههای تجارت الکترونیکی و محصوالت جدید
بیمهای مورد تقاضا در اختیار میگذارند؛
 Bold Penguin، Viradoو  massupبا پشتیبانی از فروش آنالین محصوالت مالی ،با
حاشی ه سود کم و دستنخورده و بکر مستقیما به مشتریان از طریق کارگزاریها ،سهمیهبندی،
پیوند و ترکیب ،عناصر خدماتدهی بیمهنامههای جدید و موجود را ارتقا میدهند؛
 SPIXIIو  Insuristaعاملیتهای بیم ه خودکار و پیامرسانی با استفاده از چتباتها را
فراهم میکنند؛
Rightindemو Snapsheetبسترهای مدیریت درخواستهای مبلغ خسارت دیجیتالی
با استفاده از تجربیات کاربری ارتقایافته را ارائه میدهند؛
DreamQuarkو برخی دیگر به ارائ ه ابزارهای تحلیل دادههای بزرگ و راهکارهای هوش
ماشینی میپردازند که از دادههای ذخیرهسازیشده استفاده میکنند؛
DataRobotو  Neosuranceبا استفاده از هوش مصنوعی که توانایی شناسایی بهترین
محصوالت بهنگام را دارد ،پردازش خودکار ارائه میدهند.
این خدمات مبتنی بر فناوری با توانمندسازی بیمهگرهای ریســک و واسطها ،به آنها در
خدمترسانی بهتر به شرکا و مشتریان خود ،کاهش هزینهها و افزایش سرعت و خودکار کردن
فرایندها کمک میکند.

استارتآپهایی که کار خود را بهعنوان بیمهگرهای ریسک رشوع میکنند

با ظهور اینترنت همراه (که بهشــدت تحت تاثیر آیفون در ســال  2007شکل گرفت)
مشتریان بیمه و شرکای فروش شروع به توسع ه راهکارهایی کردند که ادغام آنها با سیستمهای
قدیمی بیمهگرها مشکل و باعث قفل شــدن عملیات میشد .استارتآپهای اینشورتک
جدید با بهرهگیری از فناوریهای نوین ،در ارائه محصوالت بهتر و خدمات غیراصطکاکی

و پربازده با شــرکتهای کارفرما رقابت میکننــد .یکی از مثالهای بــارز و قابلاحترام،
 Lemonadeاست .عدم اطمینان مشتریان به بیمهگرهای ریسک و مبالغ باالی حق بیمه
آنها (بهدلیل کالهبرداری) با استفاده از علم رفتاری قابل کاهش است .این موضوع در مورد
 Lemonadeشامل اســتفاده از درخواستهای پرداخت خســارت بهصورت مصاحبه
ویدئویی ،یک الگوی هزینهای با نرخ ثابت ،اســتفاده از هــوش مصنوعی برای خودکار
کردن و شتابدهی به پرداختهای خســارت و اختصاص باقی حق بیمهها پس از تسویه
پرداختهای خسارت به خیریهها میشود« .المنت» یک مثال دیگر (در حال تاسیس در
زمان نگارش این متن) از این مورد است .تقاضا برای محصوالت و خدمات ساده و شفاف از
طرف واسطهها و بیمهگزارها المنت را بر آن داشت تا الگوی سنتی بیمه را به یک موتور تولید
انعطافپذیرتر مجهز کند که به شرکای خود در بخش توزیع اجازه میدهد دقیقا محصوالتی
را که خودشان میخواهند ،بفروشند.

پهای اینشورتک متحو لکننده وارد م یشوند
استارتآ 

استارتآپهای اینشورتک متحولکننده عقاید موجود این صنعت را به چالش میکشند.
آنها الگوی کسبوکاری کارفرمایان را بر اساس تازهترین یافتهها از فناوری و مشتریان دوباره
ارزیابی میکنند .این رویکرد ،جدای از آن دسته از نوآوریهایی است كه قبال شناختهشدهاند
و به خلق راهکارهای نوآورانه و خالقانه منجر میشوند .همچنين در برخی موارد ،فناوریهای
نوین را سنگ بنای کار خود قرار میدهند تا محصوالتی برتر را ارائه دهند و در برخی موارد با
استفاده از فناوریها «فقط» الگوهای کسبوکاری نوآوران ه خود را گسترش میدهند.
از موارد دیگر میتوان به استارتآپهای اینشورتک متحولکنندهای اشاره کرد که ریسک
موجود در صنایع جدید را پوشش میدهند .این موارد بدون وجود پیشرفتهای اخیر در فناوری
دیجیتال غیرممکن بود.
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این نوع استارتآپها را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:

 .1استارتآپهایی که محصوالت برتر ارائه میدهند؛
 .2استارتآپهایی که به بازارهای جدید ورود میکنند؛
 .3استارتآپهایی که یک الگوی کسبوکاری جدید را راهاندازی میکنند.

استارتآپهایی که محصوالت برتر ارائه میدهند

کشاورزان قادرند بسیاری از عناصر عملیاتی خود را کنترل کنند ،اما کنترلی بر آبوهوا
ندارند .تغییرات غیرمنتظــره آبوهوایی و اقلیمی دلیل از دســت رفتن بیش از  90درصد
محصوالت کشاورزی است« .کالیمت کورپوریشن» با استفاده از جدیدترین راهکارهای
فناوری ،ریســک مرتبط با آبوهوا در بخش کشــاورزی را برطرف کرده است .این بستر
منحصربهفرد فناوری بهطور مستمر دادههای عظیم آبوهوایی (دادههای بزرگ) را از منابع
متعدد آنی و قدیمی تجمیع کرده ،تحلیلهای پیشرفت ه آماری (هوش مصنوعی) را با آن ترکیب
میکند و در یک محیط محاســباتی ابری به شبیهســازی میپردازد .نتیجه آن پوششهای
بیمه آبوهوای اختصاصــی (با دقت منطقهای) و با پرداختهای خودکار به کشــاورزان
میشود (بدون نیاز به تحقیقات میدانی) که در زمان بارشهای غیرمعمول باران یا برف ،یا
خشکسالیهای طوالنی رخ میدهد .ا ین پوشش با دقت منطقهای و خدمت منحصربهفرد
کالیمت کورپوریشن ،بهجای ارائ ه پوشش بیمهای مبتنی بر منطقه بر اساس دادههای قدیمی
و تایید دستی درخواستهای پرداخت خسارت ،به کشاورزان در محافظت از امرار معاش
آنها کمک میکند .اســتارتآپهای جدیدی مانند کالیمت کورپوریشن در حال ظهور
هســتند که ارزیابیهای دقیقتری را با کمک راهکارهای خود فراهم میکنند .یکی از این
اســتارتآپها «ایروباتیکس» نام دارد که با کاربرد فناوریهای پیشــرفته میزان سالمت
زمینهای زراعی را مشخص کرده و در نتیجه بیمهنامههای دقیقتری را ارائه میدهد.
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استارتآپهایی که به بازارهای جدید ورود میکنند

اقتصاداشتراکی(کهبسترهایبرجستهایماننداوبر،لیفت وایربیاندبیراممکنمیسازد)
به ایجاد پیشنیازهای جدید در مشتریان و خدمات منجر میشود .مالکان ،اجارهدهندگان
و وامدهندگانی که از خدمات این اقتصاد جدید اســتفاده میکنند ،بهدنبال پوشش بیمهای
در دسترس برای مواقع مورد نیاز هستند تا مواردی که میخواهند تحت پوشش قرار بگيرد و
زمان مورد نیاز برای آن مشخص شود .استارتآپهای اینشورتک جایگزینهای نوآورانهای
را برای کاربران تجاری و شــخصی ارائه میدهند« .اســایس» برای کارگران روزانه (مانند
رانندگان اوبر) بیم ه با پرداخت موردی و برای مالکان خانه که منزل خود را (در ایربیاندبی،
هماوی و فلیپکی) اجاره میدهند ،بیم ه اشتراک منزل ارائه میدهد .کووآ برای مواقعی که
نیاز دارید خودروی دوســتتان را قرض بگیرید ،این امکان را فراهم میكند كه حتی ظرف
یک ساعت بیمه خریداری کنید .بیمه با گرفتن یک عکس ساده از خودرو با گوشی هوشمند
فعال میشود« .مترومایلز» در یک همکاری با اوبر پوشش بیمهای پرداخت بر مایل را برای
خودروهای شخصی و با قابلیت تغییر آنی به بیم ه تجاری پرداخت بر مایل برای سفرهای کاری
ارائه میدهد« .تراو» یکی دیگر از راهکارهاست که به کاربران (قرضگیرندگان) اجازه میدهد
برای محصوالتی خاص ،برای مدت دلخواه ،بیمه خریداری کنند (مانند لپتاپ ،دوربین،
یا دوچرخه) .کاربران تراو میتوانند از طریق نرمافزار همراه آن ب هراحتی پوشــش بیمه را برای
آیتمهای مختلف روشن یا خاموش کنند.
در حالیکه کسبوکار بهاشتراکگذاری در این الگوهای کسبوکاری از اهمیت کلیدی
برخوردار است ،محصوالت بیمهای ارائهشده توسط این شرکتها در قالبهای جدید خود
نظر افراد در مورد بیمه را تغییر میدهد .این امر به مشتریان اجازه میدهد خالء پوشش بیمهای را
پر کرده و در هر زمان که نیاز است ،بدون نیاز به عقد قراردادهای طوالنی یا تعامل با کارگزاریها
یا عاملیتهای سنتی ،بیمه تهیه کنند.

استارتآپهای «واقعی» اینشورتک جور دیگری انجامش میدهند!

استارتآپهایی که یک الگوی کسبوکاری جدید را راهاندازی میکنند

مشتریان از گذشــته مبلغ بیم ه خود را بر اســاس الگوهای احصایی پرداخت کردهاند که
ضررهای آتی ،بهعالو ه هزینهها و حاشیههای سود را برای ارائهدهند ه بیمه پیشبینی میکند.
این الگوی سنتی کسبوکاری موجب تداخل منافع بین مصرفکنندگان و بیمهگرها میشود،
زیرا هرچه تعداد درخواستهای پرداخت خسارت کمتر باشد ،سود حاصل از صدور بیمه
افزایش مییابد« .الکا» یک الگوی نوآوران ه کسبوکاری ایجاد کرده که منافع کسبوکار و
بیمهگزار را همسو میکند.
به این صورت که مشتریان مبلغ حق بیمه را تنها بر اساس درخواستهای پرداخت خسارت
تسویهشده پرداخت میکنند و یک کارمزد مدیریتی نیز برای پوشش هزینههای عملیاتی به آن
اضافه میکنند .عالوهبر این ،مشــتریان آنها میتوانند مطمئن باشند که با وجود یک محصول
رقابتی ،پول اضافی پرداخت نمیکننــد که این بهدلیل وجود محدودیــت بر میزان مبالغ حق
بیمه است (که توسط یک بیمهگر سنتی دیگر تضمین میشود) .بهمنظور افزایش پاسخگویی
و کاهش رفتارهای کالهبرداری ،کاربران میتوانند به «گروههــای بهتر» ارتقا پیدا کنند که در
صورت محافظت بیشتر از دوچرخههای خود ،از حق بیمههای پایینتر برخوردار میشوند .این
گروه کار خود را از دوچرخه شروع کردند و هدف آنها حرکت به سمت محصوالت گستردهتر با
گذشت زمان است.
با اجرای یک الگوی کسبوکاری جدید ،این پذیرش خطر از سوی استارتآپها تضاد
منافع را برطرف میکند .دیگر همانند گذشته سر باز زدن از پرداخت خسارات (بهوسیله
ربط دادن منافع به خسارتهای متحملشده) یا افزایش منافع حاصل از صدور بیمه مانند
کاری که ارائهدهندگان سنتی بیمه انجام میدهند ،تحسین نمیشود .با کمک فناوریهای
نوین ،شــرکتها میتوانند بهطور مقرونبهصرفه فعالیت کرده و یک تجربه کاربری برتر
ارائه دهند.

منتظر بیشرت از اینها باشید

با ظهور فناوریهای جدید و تغییر در رفتار مشــتریان ،اســتارتآپهای اینشورتک و
استارتآپهای متحولکننده اینشورتک رویکردهایی متفاوت با نتایجی متفاوت را اتخاذ
میکنند .استارتآپهای اینشورتک باشهامت در برداشتن قدمهای نوآورانه ،باعث بهبود
ساختار فعلی این صنعت میشوند و گاهی راهکارهای مبتنی بر فناوری را از دیگر صنایع
به بخش بیمه منتقل میکنند؛ همانطور که در مثال چندی قبل از کالیمت کورپوریشــن
صحبت شد .آنها بهشدت تجربیات مشتریان را ارتقا میدهند و ارائهدهندگان سرشناس را
توانمند میسازند.
بعضی از آنها بهعنوان توانمندســازان فناوری دیجیتال شــروع به کار میکنند و برخی
دیگر بهعنوان بیمهگرهای تمامعیار .استارتآپهای متحولکننده اینشورتک قدم به جلو
میگذارند و الگوهای کســبوکار بیمه را از نو طراحی میکنند .این کار را نيز با زیر سوال
بردن فرضیات فعلی ،ارزیابی دوباره آنها و خلق پوششهایی متفاوت از انواع شناختهشده
انجام میدهند.
آنها با بهرهگیری از دادههای آنی و هوش مصنوعی ،تنها در زمان مناســب ،چیزی را که
مورد نیاز است ،پوشش میدهند و منافع خود را به منافع مشتری وصل میکنند.اما این پایان
داستان نیست .سطح بعدی از تغییر نهتنها به همکاریهای منحصربهفرد بین استارتآپهای
اینشورتک ،بلکه بین استارتآپها و کارفرمایان منجر خواهد شد .ما قبال این موضوع را در
همکاری بین «کاسکو» و «اسنپشور» با «بالوئیز» ،بیمهگزار سوئیسی دیدهایم و تا زمان انتشار
این کتاب ،روابط کسبوکاری بسیار بیشــتری نيز شکل خواهد گرفت .شاید در زمان چاپ
این کتاب شاهد اولین نمونه از همکاری بین یک استارتآپ اینشورتک و یک متحولکننده
اینشورتک باشیم؟ یک سطح جدید از همکاری بین دنیای قدیمی و دنيای جدید مسلما ما را به
عصر نوین بیمه هدایت خواهد کرد!
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تحلیل چگونگی بهکارگیری اصول طراحی
رضایتمندی مشتری توسط بیمه تجاری

پیشبینی ابعاد با قابلیت
اتوماسیونسازی کارگزاری و صدور بیمه

شرح ماجرا ،تا به اینجای کار...
 300سال در دست ساخت
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اینشورتکها بهعنوان
پیشدبستانیها ،صاحبان
کسبوکار بهعنوان متخصصان ارشد

بستن شکاف موجود در محافظت
بهصورت برد_برد_برد

مطالع ه موردی همکاری بین
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محصوالت
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پیشگیرییکپارچه
از ضرر و زیان

تحلیل چشماندازی فعلی برای
کسبوکار خود و مصرفکنندگان

مبتنی بر هوش مصنوعی و
یادگیری ماشینی

اهمیت حیاتی قانونگذاری و
استانداردهای دادهها

هوش مصنوعی بهعنوان رابط کاربری اصلی ـ یا
شاید تنها رابط کاربری ـ برای بیمه

بیم ه مبتنی بر کاربرد/
بنیانی جدید

از حق بیمه تا
رخدادهای مجزا

ضرورت
حمایت دولت

سفری از هوش مصنوعی تا
شخصیسازی بیم ه فردی

«بیم ه یکپارچه »

بیم هاشیا

هجوم به «ریسکهای

بیمهناپذیر»
مدیریت کنشگرای ریسک _
عدم پوششدهی ضرر و زیان

داشبورد بیم ه بازنشستگی؛
لحظ ه «آیتیونز»

اینشورتک
اکنون و بعد

افزایش قدرت خرید

یک فناوری برای

اینشورتک یک بازی
مجموعصفرنیست

اکتشاف و نقشهبرداری از
«سرزمینهای ناشناخته»
ادامه خواهد داشت

آیند ه نزدیک « ...حباب» نه ،اما
یقینا تعدادی اژدها روی نقشه!
همکاری به
روشهای جدید

آیند ه مشاوره

آیند ه شغلی متخصصان بیمهای
در دنیای اینشورتک چگونه
خواهد بود؟

حس همدلی بهعنوان یک
عامل موفقیت

نزدیکتر شدن به مشتری

«بازگشت به آینده»
اعتماد در بیمه

عضویت ،نه
مشتریگری

واکنشپذیر به کنشگرایی
تماما درباره شما
از تراکنشی به اجتماعی

جهانی ،نه محلی

از آنالوگ تا دیجیتال

این بخش شامل  9روایت متفاوت درباره «اینشورتک ،اکنون و بعد» است« .رویای یک نقشــهنگار» اثر پائولو کومو در مورد یک قیاس از اینشورتک بهعنوان یک سرزمین ناشناخته اما
دنیایی تاکنون نقشهبردارینشده ،است که زیر پای ما کشف ،نامگذاری و طبقهبندی شده است .از نظر او ،این فرایند اکتشاف و چیزی که در دست داریم ،یک حباب نیست که روزی بترکد.
جان واربرتن تاثیرات روی افراد فعال در حوزه بیمه را متصور میشود ،بهخصوص افرادی که در کارگزاری و صدور بیمههای تجاری ( )CLمشغول به فعالیت هستند .با نگاهی به تغییرات
برگرفته از فناوری ،آیند ه مشاغل ،فرایند اتوماسیون رباتیک و هوش مصنوعی ،نقش ه عملیاتی پنجموردی او برای توانمندسازی کارگزاریها و صادرکنندگان بیمه بهمنظور بهرهمندی از فناوری،
آنها و ما را تشویق میکند تا بر اساس توانمندیهای اصلی دانشی و حس همدلی ،کار خود را به پیش ببرند.
نیلتامپسنیکلنزشخصیوبسیارنامعمولبرایدرکاینشورتکهاوروابطآنهابا کسبوکارهاارائه میدهد؛تامپسن میگویدبهآنهامانندکودکانپیشدبستانینگاهکنیدکهبامتخصصان
ارشد در ارتباط هستند و از شباهتهای موجود در جامعه یاد بگیرید .سه نویسند ه بعدی از اینترنت اشیا ( )IoTـ بیم ه اشیا ( )InsoTـ بهعنوان نقط ه آغازی برای متصورشدن بعد استفاده
میکنند .بیلودیو از محافظت بیمهای نسل بعدی ساختهشده توسط اتصاالت بینابینی دیجیتال ،محصوالت بیمهای یکپارچه ،پیشگیری از ضرر و زیان و پشتیبانی از بازیابی با کمک بیمه
مبتنی بر میزان کاربرد بهعنوان اساس کار صحبت میکند.
سیلویا میکالوفسکی درباره سناریوهای مرتبط با بیمههای فردی و بیمههای تجاری صحبت بهمیان میآورد که بیمه در آن متحول میشود و در حال متحولشدن است تا بتوان مشتریان را
در لحظات مشخص و برای ریسکهای مشخصی که توسط خود آنها تعریف میشود ،پشتیبانی کرد.
هنریک ولپی نیز درباره موضوعی مشابه صحبت میکند؛ اگرچه از نمایی متفاوت و در مورد «بیم ه یکپارچه» و پیشرفتهای مهارنشدنی ،از هوش مصنوعی تا دستیار شخصی مبتنی بر
هوش مصنوعی و دستیار شخصی بهعنوان یک خیاط  .از دیدگاه ولپی ،هوش مصنوعی در حال تبدیلشدن به رابط کاربری اصلی ( )UIـ اگر نگوییم تنها رابط ـ است.
ایونبرونازماجرایتوسع هپروژهداشبوردبازنشستگیبریتانیامیگوید؛«لحظ هآیتیونز»برایطرحهایبازنشستگی.اینمطالع هموردینشانمیدهدچگونهمیتوانبااستفادهازمتدهایی
که هر اینشورتکی میتواند تشخیص دهد (تک اسپرینتها ،همکاری ،شفافیت ،محوریت مصرفکننده) میتوان عامل موفقیت شد ،اما این را نیز میتواند تشخیص دهد که اهمیت تنظیم
مقررات و قانونگذاری ،مخصوصا در زمین ه استانداردهای دادهها ،در پیادهسازی نهایی اهمیت حیاتی دارد.
فصل مربوط به سوزان مولگارد چشماندازی مثبت از بیمه ارائه میدهد که در آن فناوری و همزیستی در یک اقتصاد تسهیمی اعتماد را برخواهد گرداند و عامل «بازگشت به آینده» سراسر
صنعت خواهد شد .شش مگاترند که به گفت ه او عامل تحولبخش بیمه خواهد شد ،شامل عضویت ،تاثیر رسانههای شبکههای اجتماعی ،سلفسرویس دیجیتال و تاثیر جهانی میشود.
در فصل پایانی این بخش ،نیک مارتین از ما میخواهد پا را فراتر از گفتمانهای مربوط به یک اینشورتک منزوی بگذاریم تا فرصتها را برای بستن شکافهای محافظت و نیز ارتباطی ببندیم،
قدرت خرید و نفوذ جهانی را افزایش دهیم و ریسکهای بیمهناپذیر دیروز را امروز بیمهپذیر کنیم« .بازارهای جدیدی ظهور خواهد کرد که «کیک» صنعت را نهتنها بهنفع تمام بازیگران بازار،
بلکه مهمتر از آن ،در مقیاس بزرگتر بهنفع جامعه ،گسترش خواهد داد».
یک پیشبینی از اینشورتک ،اکنون و بعد که هم ه ما میتوانیم در تالش و امید برای رسیدن به آن متحد شویم؟

