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Global outbreak of the coronavirus since late 2019, has had a significant impact on the global economy and 
in this way has affected the insurance industry regarding its role in risk management and compensation for 
effects of such crises. Among these, according to the direct and indirect effects of the pandemic on people’s 
health and livelihood, three types of insurance namely life, health and travel insurance can be considered as 
susceptible sectors of the insurance industry to the current crisis, which strengthens the need for research in 
this field. In this regard, using the descriptive exploratory qualitative research, it is shown that the coronavirus 
can impact on life insurance through various channels such as increase in the death risk, sale and surrender 
of life insurance, underwriting process and financial aspects; and on health insurance through employers' 
insurance costs, medical expenses, demand for new medical services and special insurance policies, as well 
as changes in health insurance rates. Furthermore, COVID 19 pandemic can influence on travel insurance 
through travel reduction, change in loss and sale market, change in demand for coverage of travel insurance, 
change from registration of policy sale to registration of request for change of travel date, renewal of travel 
insurance and change in travel insurance distribution channels.
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بررسی آثار شیوع ویروس کرونا بر بیمه های زندگی، درمان تکمیلی 
و درمان مسافرتی

ش��یوع جهانی ویروس کرونا از اواخر س��ال ۲۰۱۹، آثار قابل توجهی بر اقتصاد جهانی گذاش��ته و صنعت بیمه را با توجه به نقش��ی که در 
مدیریت ریس��ک و جبران خس��ارات چنین بحران هایی دارد، تحت تأثیر قرار داده است. دراین میان، باتوجه به آثار مستقیم و غیرمستقیم 
این بیماری بر س��امت و معیش��ت مردم، می توان 3نوع بیمه زندگی، درمان و درمان مس��افرتی را جزو رشته های تأثیرپذیر صنعت بیمه 
در بحران کنونی دانس��ت که لزوم انجام پژوهش��ی در این زمینه را تقویت می کند. در این راستا با بهره گیری از روش توصیفی- اکتشافی، 
نش��ان داده ش��د ویروس کرونا می تواند از طریق کانال های مختلفی ازجمله افزایش ریسک مرگ ومیر، فروش و بازخرید بیمه های زندگی، 
فرایندهای صدور و بیمه گری و جنبه های مالی بر بیمه های زندگی و از طریق تأثیر بر هزینه های بیمه ای کارفرمایان، هزینه های درمانی، 
تقاضای خدمات درمانی جدید و بیمه نامه های خاص و نیز تغییر در نرخ های بیمه درمان بر بیمه درمان، اثر داشته باشد. پاندمی کووید۱۹ 
از طریق کاهش س��فرها، تغییر در بازار فروش و خس��ارت، تغییر در تقاضای پوش��ش های بیمه مسافرتی، تغییر از ثبت فروش بیمه نامه به 
سمت ثبت درخواست خدمات انتقال تاریخ سفر، تمدید بیمه های مسافرتی و تغییر در کانال های توزیع بیمه مسافرتی بر بیمه های درمان 

مسافرتی تأثیرگذار بوده است. 

واژگان کلیدی: ویروس کرونا، کووید ۱۹، بیمه زندگی، بیمه درمان
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مقدمه
از آنجا که ش��یوع بیماری های پاندمی، اجتناب ناپذیر بوده و رشد 
جمعیت، شهرنشینی و افزایش تحرک جهانی ممکن است به گسترش 
سریع تر آنها منجر شود، ضروری است محصوالت و پوشش های مرتبط 
با ریسک بیماری های پاندمی در صنعت بیمه گنجانده شود. بیمه گران، 
بیماری های پاندمی را تراکم خطر می دانند که در زمان نس��بتا کوتاه 
خس��ارت های گسترده ای در پی دارد. از بارزترین بیماری های پاندمی 
در دنیا می توان به آنفلوانزای اسپانیایی در سال ۱۹۱۸، سارس در سال 

۲۰۰3، آنفلوانزای خوکی در سال ۲۰۰۹، ویروس ابوال در سال ۲۰۱3 
و کووید۱۹ در حال حاضر اشاره کرد. 

بیم��اری کووید۱۹ که در ۱۱ مارس به عنوان یک بیماری پاندمی 
اع��ام ش��د، از جنبه های مختلف ب��ر اقتصاد و به وی��ژه صنعت بیمه 
تأثیرگذار اس��ت. در این رابطه، مؤسس��ه اطاعات بیمه ای در گزارش 
خود با عنوان »چش��م انداز کان جهانی« اعام کرده است که ویروس 
کرونا بر رشد جهانی تأثیرگذار است و این تأثیر، به ویژه بر صنعت بیمه 
با توجه به نقشی که در مدیریت ریسک و جبران خسارات ناشی از آثار 
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چنین بحران هایی دارد، عمیق تر اس��ت]۱و۲[. در این راستا نهادهای 
ناظر درصدد هستند به بررسی تأثیر شیوع این ویروس بر انواع مختلف 
رشته های بیمه، شرکت ها و بر کّل صنعت بیمه بپردازند و از این طریق 
اقدام ه��ای صحیح و در زمان مناس��ب را اتخاذ کنن��د. در این میان، 
می توان گفت اولین بخش��ی که در صنعت بیمه از این موضوع متأثر 
می ش��ود، رشته بیمه های اشخاص اس��ت؛ زیرا از کانال های متعددی 
تح��ت تأثیر این بیم��اری قرار می گیرد. بنابراین ضروری اس��ت ابعاد 
مختلف تأثیرگذاری  این بیم��اری بر صنعت بیمه  و به ویژه بیمه های 
اشخاص، بررسی شورد. براین اساس، در این مقاله ضمن ارائه مطالبی 
درخصوص بیمه های اشخاص، به بررسی آثار احتمالی شیوع ویروس 
کرونا بر این رش��ته بیمه ای پرداخته و راهکارهای پیش��نهادی برای 

مواجهه با آن ارائه می شود.

2- ادبیات موضوع
2-1- مبانی نظری

درحالی ک��ه طبقه بندی ه��ای مختلف��ی ب��رای انواع بیم��ه ارائه 
شده  است، اما به طور کلی انواع بیمه را می توان به بیمه های اجتماعی 
و بیمه های بازرگانی نسبت داد. بیمه های بازرگانی نیز به 3دسته اموال، 
مسئولیت و اشخاص تقسیم می شوند. در این بین بیمه های اشخاص 
براساس نوع ریسک های تحت پوشش ، اغلب به 3دسته اصلی درمان، 
زندگی )عمر( و مس��تمری، عمر و حوادث تقس��یم می شوند. با توجه 
به اهمی��ت باالی بیمه های زندگی و بیمه ه��ای درمان، در این مقاله 
بیمه های زندگی، درمان تکمیلی و همچنین بیمه درمان مس��افرتی 
که یکی از زیرمجموعه های بیمه درمان اس��ت، مّدنظر قرار می گیرند. 
به منظ��ور ارائه تصویری کلّی از این نوع بیمه ها، جدول۱ به بررس��ی 

پوشش های اصلی و تبعی آنها می پردازد.
با توجه به موارد تحت پوشش بیمه های زندگی، درمان تکمیلی و 
درمان مسافرتی که در جدول۱ به آنها اشاره شد، شیوع ویروس کرونا 
می توان��د از کانال های مختلفی بر این ن��وع بیمه ها تأثیرگذارد که در 

ادامه، دالیل تأثیرگذاری آنها بیان می شوند.
* بیمه های زندگی: با توجه به تغییرات مرگ ومیر افراد و پوشش 
این ریسک در بیمه های زندگی، خسارات زیادی در صورت ادامه روند 
فعلی به بیمه گران زندگی تحمیل می شود. مؤسسه رتبه بندی فیچ نیز 
پیش از این هش��دار داده بود به دلیل سقوط بازارهای سهام و افزایش 
مرگ ومیر، آس��یب زیادی به ش��ركت های بیمه زندگی وارد می شود؛ 
به این صورت که پرداخت مزایای بیمه نامه های زندگی به بیمه گران و 

به بیمه گران اتکایی که اکسپوژر آنها اضافه می شود، ضربه بزرگی وارد 
می کند و آنها را در معرض خطر جدی قرار می دهد. عاوه براین، میزان 
فروش، بازخرید، فرایندهای صدور و بیمه گری و دریافت حق بیمه نیز 

با مشکل مواجه می شود.
* بیمه های درمان تکمیلی: این پاندمی بر هزینه های بیمه درمان 
تأثیر قابل توجهی خواهد داش��ت، چون اغلب پوشش های ارائه شده در 
این بیمه نامه نظیر دارو، درمان بیماران بس��تری و سرپایی، تجهیزات 
پزش��کی برای راه اندازی و نوسازی تخت های بخش مراقبت های ویژه، 
لوازم مورد نیاز برای حفاظت فردی پرس��نل بخش درمان و بهداشت، 
لوازم مصرفی مورد نیاز برای بیماران، هزینه آزمایش��گاه و تهیه کیت 
تشخیصی بیماری کووید۱۹ را ش��امل می شود. شایان ذکر است، در 
آیین نامه های اولیه بیمه های درمان مصوب شورای عالی بیمه با شماره 
۲۶ مصوب سال ۱3۷۰، بیماری های اپیدمی جزو استثنائات بیمه های 
درمان تکمیلی قرار داش��ته است، اما پس از حذف تعرفه )حداقل نرخ 
و شرایط بیمه های درمان( توسط بیمه مرکزی و اختیار اعطای نرخ به 
شرکت ها، با توجه به عملکرد و نسبت خسارت زیر ۸۵ درصد و تصویب 
آیین نامه های بعدی بیمه های درمان به ش��ماره ۷۴ در سال ۱3۹۱ و 
آیین نامه ش��ماره ۹۹، بند مذکور از اس��تثنائات آیین نامه ها بیمه های 

درمان حذف شده است.
* بیمه های درمان مس�افرتی: در قس��مت اس��تثنائات ش��رایط 
عمومی بیمه های درمان مسافرتی، مواردی ذکر می شود که هزینه ها و 
خسارت های ناشی از آن، مشمول تعهدات بیمه گر نیست. موضوع حائز 
اهمیت این اس��ت که در اکثر شرایط عمومی بیمه نامه های مسافرتی 
در ایران، بیماری  های اپیدمی و پاندمی در قس��مت استثنائات نیامده 
اس��ت و فقط در تعداد کمی از آنها اش��اره به  بیماری های شیوع یافته 
در جهان، طبق اعام س��ازمان جهانی بهداشت شده است. باید توجه 
داش��ت اکثر بیمه نامه های مس��افرتی بیماری های همه گیر را پوشش 
نمی دهند. به طور کلی استفاده از پوشش های بیمه های مسافرتی برای 

کووید۱۹ به ۲ موضوع مهم بستگی دارد:
ال��ف- در زم��ان ص��دور بیمه نام��ه وی��روس کرونا ی��ک رویداد 

شناخته شده  بوده است یا خیر؟
ب- اعام پاندمی ویروس کرونا و توجه به پوش��ش های مربوط به 

بیماری پاندمی در بیمه نامه.
اگر افراد قبل از اینکه بیماری یک رویداد شناخته شده اعام شود 
اقدام به خریداری بیمه مسافرتی خود کرده باشند، ممکن است تحت 
پوش��ش هزینه های درمانی ناش��ی از ابتا به این بیم��اری و احتماال 



151

نوع بیمه پوشش های اصلی پوشش های تبعی انواع اصلی بیمه

1 - پوش��ش دهنده ریس��ک فوت )عمر 
زمانی و تمام عمر(

2 - پوشش دهنده ریسک حیات )عمر و 
تشکیل سرمایه، مستمری(

3 - پوشش دهنده ریسک فوت و حیات 
)عمر و پس انداز(

زندگ��ی  بیم��ه   نوی��ن  4 - طرح ه��ای 
مانن��د عمر جامع، عم��ر متغیر، عمر 
جام��ع متغیر، عمر متص��ل به واحد 

سرمایه گذاری، عمر توأم

1 - ریسک از کارافتادگی
2 - ریسک بیماری های خاص

3 - ریسک طول عمر زیاد
4 - ریسک سرمایه گذاری

1 - ریسک فوت
2 - ریسک حیات

زندگی

1- درمان خانواده
2- درمان تکمیلی سازمان ها

3- درمان تکمیلی بازنشستگان

1 - امکان افزایش س��قف تعهدات تا 2برابر پوش��ش های 
اصلی برای موارد خاص

2 - هزینه های زایمان
3 - هزینه درمان ناباروری و نازایی

4 - هزینه های پاراکلینیکی
5 - هزینه های  ويزيت و دارو

6 - هزینه های خدمات دندان پزشکی
7 - هزینه  مربوط  به خرید عینک طبی یا لنز تماسی طبی

8 - هزینه  جراحی مربوط  به رفع عیوب انکساری چشم
9- هزینه خرید سمعک

10- هزینه اعمال مجاز سرپایی
11- هزينه تهيه اوروتز

12- هزینه تهیه اعضای طبیعی بدن

و  بس��تری،  جراح��ی  هزینه ه��ای   -1 
Day Care     

2 - هزینه همراه بیمه شدگان بستری
 3 - هزین��ه آمبوالن��س و س��ایر فوریت های  

    پزشکی

درمان تکمیلی

1- درمان مسافران عازم خارج
2- درمان مسافران ورودی به کشور

1- هزينه هاي تش��خیصی و درمانی )هزینه های پزشکی، 
تشخیصی و درمانی، دندان پزشکی(

2- هزینه خدمات غیرپزش��کی )بازگرداندن بیمه گذار به 
کشور متبوع، تهيه تابوت و انتقال جسد، هزينه هاي متعارف 
رفت و برگش��ت يكي از بستگان، هزينه  تهيه مدارك مهم 

گم شده مسافرتي، هزينه هاي معاضدت قضایی(

پوشش و مزایای شخصی

درمان مسافرتی

جبران خس��ارات مربوط به  فقدان بار تحویلی به هواپیما، 
تأخی��ر  در ورود بار همراه مس��افر، یافتن و ارس��ال بار و 

ملزومات شخصی
پوشش های مربوط به بار همراه مسافر

جبران هزینه های متحمل شده به دلیل تأخیر )حمل ونقل، 
اقامت در هتل، غذا( پوشش تأخیر در عزیمت

جدول 1| پوشش های اصلی و تبعی بیمه های زندگی، درمان تکمیلی و درمان مسافرتی و انواع آنها

منبع:]5-3[ و شرایط عمومی بیمه مسافران عازم به خارج شرکت های بیمه 

بررسی آثار شیوع ویروس کرونا بر بیمه های زندگی، درمان تکمیلی و درمان مسافرتی / حضارمقدم و همکاران
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کشور شماره منبع تهیه کننده و سال عنوان پژوهش

ایران ]8[ مقدم )1399( کرونا چطور به کسب و کار ما آسیب می زند؟

ایران ]9[ داوری )1399( بحران کرونا و اقدام های  ابتکاری شرکت ها و کسب و کارها

ایران ]10[ مجله سفر )1399( امکان خرید بیمه مسافرتی برای افرادی که در خارج مانده اند

ایران ]11[ شبکه نوآفرینی پلنت )1398( بحران کرونا و نوآوری در صنعت بیمه

ایران ]12[ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی )1398(
درباره مقابله با ش��یوع ويروس کرونا، بررسی آثار اقتصادی و پیشنهادهايی برای 

مديريت تبعات آن

آلمان ]13[ مونیخ ری  )2020( بحران کرونا و هزینه های آن برای سیستم بیمه درمان آلمان

آمریکا ]14[ اداره بیمه پنسیلوانیا )2020( اطاعیه مربوط به پوشش بیمه ای کرونا

آلمان ]15[ فایندر  )2020( حق بیمه زندگی و ویروس کرونا

هند ]16[ سینگ  )2020( تأثیر کرونا بر بیمه نامه های زندگی و درمان

کانادا ]17[ ریزوی  و آلوارز  )2020( تأثیر بیماری کووی��د19 بر بیمه گران زندگی احتماال از تحرکات بازار کژگزینی 
ناشی می شود تا از افزایش خسارات

آمریکا ]18[ فوربز  )2020( چگونه در دوران پاندمی بیماری کووید 19 بیمه زندگی خریداری می شود

سنگاپور ]19[ سیدلی  )2020( راهنمای کرونا: آیا بیمه س��فر ویروس کرونای ش��یوع یافته از ووهان را پوش��ش 
می دهد؟

بریتانیا ]20[ ریویو  )2020(
خسارات ناشی از بیماری کووید19 بیمه درمان مسافرتی برای خطوط مستقیم  

به بیش از 5 میلیون پوند افزایش می یابد

آمریکا ]21[ فوربز )2020( شگفت آور است که چگونه ویروس کرونا بیمه مسافرتی را تغییر داده است

آمریکا ]6[ انجمن بازنشستگان آمریکا  )2020(
آیا بیمه درمان مس��افرتی، س��فرهای کنسل شده ناش��ی از اپیدمی ویروسی را 

پوشش می دهد

جدول 2| مطالعات انجام شده درخصوص بررسی آثار پاندمی کووید 19 )منبع: یافته های تحقیق(
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هزینه های مربوط به لغو پروازها و هتل ها باش��ند؛ اما افرادی که پس 
از تبدیل بیماری به یک رویداد شناخته شده اقدام به خرید بیمه های 
مس��افرتی کنند، تحت پوش��ش هزینه های پزشکی یا سایر مشکات 
ناش��ی از این بیماری، ازجمله تغییر برنامه یا مسیر سفر یا اقدام هایی 
مانند قرنطینه نخواهند ب��ود. از طرف دیگر، زمانی که کرونا به عنوان 
پاندمی اعام شد، بیمه نامه شامل شرایط یک بیماری پاندمی می شود 
و در این حالت باید به اطاعیه های ش��رکت بیمه درمورد پوشش های 

بیماری  پاندمی در بیمه مسافرتی توجه داشت]۶و۷[.

2-2- مبانی تجربی
ب��ا توجه اینک��ه زمان زی��ادی از رخداد این پاندم��ی نمی گذرد، 
پژوهش های عمیق و تخصصی درخصوص آن انجام نشده است، با این 
ح��ال مقاله ها و گزارش های تحلیل��ی و خبری که در این مدت کوتاه 

انجام شده، به صورت مختصر در جدول۲، ارائه شده است. 

3- شناس�ایی و بررس�ی آث�ار پاندمی کووید19 ب�ر بیمه های 
اشخاص

بیماری کووید۱۹ از ابعاد مختلفی بر رشته های بیمه مورد مطالعه 
در این مقاله، تأثیر دارد که در ادامه،  به آن پرداخته خواهد شد.

3-1- بیمه های زندگی
بیم��اری کووی��د۱۹، مجموعه گس��ترده ای از چالش ه��ا را برای 
بیمه گران زندگی به همراه دارد که در ادامه، به تفصیل ارائه می شود.

* ریسک های تحت پوش�ش بیمه های زندگی )فوت و حیات( و 
تأثیر آن بر خس�ارت پرداختی: ش��رکت های بیمه زندگی معموالً از 
ش��دت مرگ ومیر تعیینی )قطعی( که از طری��ق داده های مرگ ومیر 
بیمه شدگان یا کل جامعه محاسبه شده اند، در تعیین حق بیمه و ذخایر 
اس��تفاده می کنند. براین اس��اس، هرگونه افزایش معن��ا دار مرگ ومیر 
به دلیل بیماری کووید۱۹ و مش��مول نب��ودن بیماری های پاندمی در 
استثنائات بیمه زندگی، شرکت های بیمه زندگی را در ایفای تعهدات 
خود با مش��کل مواجه می کند. بنابراین پرداخت مزایای بیمه در دوره 
پاندمی در بیمه نامه به ش��رط فوت، افزای��ش قابل توجهی می یابد. در 
مقابل، با افزایش نرخ مرگ ومیر ناش��ی از بیماری کووید۱۹ به ویژه در 
بیمه ش��دگان زندگی، نرخ حیات کاهش می یاب��د و می تواند به عنوان 
یک فرصت برای بیمه گران زندگی در پوش��ش های به ش��رط حیات 

دیده شود. 

* ریس�ک های س�رمایه گذاری ذخایر و اندوخته های بیمه های 
زندگ�ی: نرخ به��ره در بیمه های زندگی از جنبه ه��ای مختلفی مانند 
محاس��بات اکچوئری و متصل بودن مزای��ای برخی بیمه های زندگی 
به نرخ بهره و عملکرد سرمایه گذاری دارای اهمیت است. در بیمه های 
زندگی با نرخ بهره تضمینی، در صورتی که نرخ بهره تعیین شده محقق 
نشود، بیمه گر نمی تواند به درستی تعهدات خود را ایفا کند. همچنین 
در بیمه های زندگی متصل به سرمایه گذاری، در صورت کاهش عایدی 
دارایی ها، سرمایه بیمه از دید بیمه گذار مطلوب نخواهد بود و می تواند 

به بازخرید بیمه نامه منجر شود. 
* میزان فروش بیمه های زندگی: تحلیل های مختلفی درخصوص 
افزایش یا کاهش فروش بیمه های زندگی در کشورهای مختلف وجود 
دارد که بس��ته به ش��رایط اقتصادی آنها، متفاوت می ش��ود. برخی از 

دالیل تغییرات فروش بیمه نامه های زندگی عبارتند از:
* دالیل افزایش فروش: خرید از روی ترس بیمه زندگی با پوشش 
فوت به دلیل ترس از فوت به دلیل بیماری کووید ۱۹، آگاهی به مراتب 
بیش��تر افراد از ریسک فوت، افزایش خرید بیمه زندگی اعتباری برای 

تضمین بازپرداخت وام به بانک ها.
* دالیل کاهش فروش: کاهش تعداد نماینده ها و کاهش فعالیت 
ش��بکه فروش سنتی، افزایش قیمت  کاالها و تورم و در نتیجه کاهش 
مطلوبیت س��رمایه بیمه، بازدهی باالی س��ایر بازارهای مالی و تمایل 
افراد به س��رمایه گذاری در آنها، کاهش درآمدها، توقف موقت مشاغل 

و اخال در فعالیت ها.
به منظ��ور بررس��ی تغییرات فروش در کش��ور، داده ه��ای ماهانه 
حق بیم��ه تولیدی زندگی و تعداد بیمه نامه صادره زندگی از س��امانه 
سنهاب استخراج ش��د و نتایج برای ماه های دی، بهمن و اسفند طی 
سال های ۱3۹۵ تا ۱3۹۸ و ماه فروردین در سال های ۱3۹۵ تا ۱3۹۹ 

در نمودار۱ نشان داده شده است. 
حق بیمه تولیدی زندگی در بهمن و اس��فند ۱3۹۸ در مقایس��ه با 
مقادیر متناظر با همین ماه ها در س��ال های گذشته کاهش چشم گیری 
داشته اس��ت. همچنین، تعداد بیمه نامه های صادره زندگی با اینکه در 
دی ماه ۱3۹۸ نس��بت به ماه متناظر آن در س��ال های گذشته افزایش 
مطلوبی داش��ته، اما این روند در ماه های بهمن و اس��فند ۱3۹۸ تکرار 
نشده و بر عکس، در مقایسه با ماه های متناظر سال های گذشته کاهش 
بسیاری داشته است. با توجه به شیوع ویروس کرونا از بهمن ماه ۱3۹۸ 
در کش��ور، به نظر می رس��د می توان یکی از دالیل این کاهش را توقف 
فعالیت های شبکه فروش و کسب وکارها و کاهش درآمد افراد دانست. 

بررسی آثار شیوع ویروس کرونا بر بیمه های زندگی، درمان تکمیلی و درمان مسافرتی / حضارمقدم و همکاران
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* می�زان بازخرید بیمه های زندگی: با توجه به تغییرات ش��رایط 
اقتصادی و بحران های ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا، میزان بازخرید 
بیمه ه��ای زندگی افزای��ش قابل توجهی یافته اس��ت. ازجمله عوامل 
مؤث��ر در بازخری��د بیمه نامه های زندگی در ش��رایط کنونی، می توان 
به اطمینان نداش��تتن از پرداخت س��رمایه فوت بیمه شده بر اثر ابتا 
به کووید۱۹، مش��کات اقتصادی و کاهش درآمد خانوارها و افزایش 
نیازهای نقدینگی به منظور سرمایه گذاری در سایر بازارهای مالی اشاره 

کرد.

* فرایندهای صدور و بیمه گ�ری در بیمه های زندگی: در بحران 
کنون��ی با توجه به افزایش دورکاری کارمندان و تعلیق فعالیت برخی 
نمایندگان، تس��ریع در صدور و فرایندهای بیمه گری اهمیت فراوانی 
دارد و الگوبرداری از س��ایر کشورها می تواند به نتایج خوبی در مراحل 
صدور بیمه های زندگی منجر ش��ود. فراینده��ای بیمه گری متفاوتی 
بس��ته به نوع محصول بیمه زندگی در کشورهای مختلف وجود دارد 
که می توان به بیمه گری کامل، بیمه گری ش��تابان، بیمه گری ساده و 
بیمه گری تضمینی اشاره کرد]۲۲[. جدول 3، برخی از اطاعات مورد 

بیمه گری ساده بیمه گری شتابان بیمه گری کامل نوع داده

* * * فرم درخواست

× × * معاینه پزشکی بیمه زندگی

× * * MIB گزارش گروه

* * * سابقه دارو

× * * گزارش وسیله نقلیه موتوری

× * * سوابق پزشکی

× * * سوابق عمومی

× × * شبکه های اجتماعی

جدول 3| مقایسه فرایندهای بیمه گری بیمه های زندگی در آمریکا]22[

منبع: یافته های تحقیق براساس داده های مستخرج از سامانه سنهاب بیمه مرکزی
نمودار 1-  مقایسه حق بیمه تولیدی زندگی )سمت چپ( و تعداد بیمه نامه صادره زندگی )سمت راست( در 4 ماه دی، بهمن، اسفند و فروردین )1395 تا 1399(
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نیاز در 3 فرایند بیمه گری اول در آمریکا را نشان می دهد. شایان ذکر 
است، این اطاعات بسته به شرکت و نوع محصول بیمه زندگی تغییر 

می کنند.
 براس��اس فرایندهای بیمه گری مذکور، در زمان ش��یوع بیماری 
کووید۱۹، به جای مراجعه بیمه گذار و بیمه شده به مراکز مربوطه  برای 
صدور بیمه نامه زندگی، می توان از فرایند بیمه گری ش��تابان استفاده 
کرد و بسیاری از مراحل صدور را تسریع بخشید که اطمینان خاطری 
را برای بیمه گذاران ایج��اد می کند. همچنین بیمه گران زندگی برای 
ارزیابی وضعیت سامت بیمه شده، از روش هایی مانند استفاده از روال 
سابق، صدور برخی از انواع بیمه نامه ها بدون انجام آزمایش های پزشکی، 
ارس��ال فرد متخصص به منزل بیمه شده برای انجام معاینات پزشکی، 
استفاده از سابقه پزش��کی به جای آزمایش پزشکی، درج سؤاالتی در 
فرم درخواس��ت بیمه نامه درخصوص عائم بیماری کووید۱۹، سابقه 
س��فر بیمه ش��ده و ابتای خود یا نزدیکان او به این بیماری اس��تفاده 

کرده  اند]۱۸[. 
* وقفه در پرداخت حق بیمه در بیمه های زندگی: با توجه به کاهش 
درآمد برخی مشاغل، برخی بیمه گذاران در پرداخت حق بیمه زندگی 
خود با مش��کل مواجه می ش��وند و نمی توانند حق بیمه های سررسید 
شده خود را پرداخت کنند. بیمه گران معموالً در مواجهه با این شرایط، 
می توانند بیمه نامه را فسخ و در صورت کفایت ذخیره ریاضی، بیمه نامه 
را تبدیل به یک بیمه نامه مخفف کنند. اقدام دیگر برخی بیمه گران در 
شرایط فعلی برای ایجاد اطمینان خاطر در بیمه گذاران و فسخ  نکردن 
بیمه نامه، درنظر گرفتن مهلت بیش��تر ب��رای پرداخت حق بیمه های 
سررسید شده است. به طور مثال، برخی بیمه گران زندگی در آمریکا، 
راهکارهایی مانند دوره مهلت ۶۰ تا ۹۰ روزه، فسخ نکردن بیمه نامه تا 
یک تاریخ مش��خص و استفاده از طرح های با پرداخت انعطاف پذیر را 

در این شرایط استفاده می کنند]۱۵[.

3-2- بیمه درمان
ویروس کرونا می تواند از ابعاد مختلفی بر بیمه درمان در کش��ور 
تأثیر گذارد و این آثار، لزوماً منفی نبوده و گاهی می تواند فرصت هایی 

بیافریند که در ادامه، به آن اشاره می شود.
* هزینه ه�ای بیم�ه ای کارفرمایان: برخی س��ازمان ها که نیاز به 
ارائ��ه خدمات حضوری دارند و امکان تعطیل��ی یا دورکاری برای آنها 
میّس��ر نیست، برای کاهش نگرانی پرس��نل خود شرایطی را با هدف 
انجام منظم تس��ت کرونای کارمندان فراهم کرده اند تا در صورت بروز 

مش��کل، در همان ابتدای کار اقدام های درمانی انجام شود. همچنین 
تعرفه های خود را با شرکت های بیمه یا بیمه تکمیلی نیز برای دریافت 
حداکثر پوشش خدمات افزایش داده اند تا برخی از نگرانی های پرسنل 
را کاهش دهند. این موضوع  اگرچه در بخش حمایت از س��رمایه های 
انس��انی مؤثر است، اما از منظر کسب و کار سبب افزایش هزینه های 
س��ازمان و به تبع آن، افزایش بهای تمام ش��ده خدمات و محصوالت 

می شود]۸[.
* هزینه های درمانی: به دلیل افزایش افراد بستری در بیمارستان ها 
و همچنین کمبود خدمات، تجهیزات و دارو، بیشترین و مستقیم ترین 
اثر وی��روس کرونا بر بیمه گ��ران درمان خواهد بود. البت��ه این اثر به 
سیس��تم مراقبت های بهداشتی هر کش��ور و نسبت بیمه گران بخش 
خصوصی به بخش دولتی نیز بس��تگی دارد. بیمه گرانی که پوش��ش 
بیمه تکمیلی آنها مبنای دولتی دارد، اس��ترس کمتری را در مقایسه 
ب��ا بیمه گرانی که دارای پوش��ش اولیه، به ویژه برای گروه س��المندان 
هس��تند، تجربه می کنند. مثا در برخی کشورها مانند ایاالت متحده 
بیشتر خدمات درمانی به صورت خصوصی تأمین می شود )به جز افراد 
تحت پوش��ش مدیک��ر و مدیکید(، در حالی که در کش��ورهای دیگر 
مانند کش��ورهای اروپایی و کانادا، خدمات عمومی و دولتی بیشتری 
ارائه می شود. در آسیا نظام های سامت اغلب نابالغ هستند و پوشش 

خصوصی بیشتری وجود دارد. 
* تقاض�ای خدمات درمانی جدید: در این ایام درخواس��ت برای 
خدمات پزشکی از راه دور )تله مدیسن( افزایش یافته و احتمال دارد 
این روند تداوم یابد. بنابراین ضروری است بیمه گران درمان، تمهیداتی 

را برای پوشش چنین خدماتی بیندیشند]۲3[.
* تقاض�ای بیمه نامه های خاص: پس از ش��یوع ویروس س��ارس، 
افزایش ش��دید موقتی در تقاضای خرید بیمه های بیماری های خاص 
در آسیا دیده شد و به نظر می رسد پدیده مشابهی هم پس از ویروس 
کرونا دیده شود و فروش بیمه درمان، بیمه بیماری های خاص و حتی 
بیمه های زندگی در جهان افزایش یابد. همچنین بسیاری از بیمه های 
درمان موارد مربوط به اپیدمی ها و پاندمی ها را پوشش نمی دهند که 
این امر می تواند چالشی برای بیمه گران و بیمه گذاران ایجاد کند]۲3[.

* نرخ ه�ای بیمه درم�ان: یکی دیگر از آثار محتمل ش��یوع این 
وی��روس، تأثیر بر نرخ های بیمه درمان اس��ت، زیرا ک��ه این بیماری 
هزینه زیادی بر سیس��تم بهداشت و درمان کش��ور دربردارد. بدیهی 
است اگر شیوع این بیماری به سرعت کنترل نشود می تواند به افزایش 
چشمگیر حق بیمه در س��ال آینده منجر شود،  زیرا یکی از مهم ترین 
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متغیرهای تعیین کننده حق بیمه س��ال آینده، همین موضوع خواهد 
ب��ود]۲۴[. در عین ح��ال توجه به این نکته ضرورت دارد که ش��یوع 
بیم��اری کووید۱۹، فرصت هایی را نیز پیش روی صنعت بیمه کش��ور 
قرار داده است که از جملۀ آنها می توان به اینشورتک های حوزه درمان 
و طراح��ی محصوالت جدید در این حوزه اش��اره کرد. به عنوان مثال، 
در چین ش��رکت آی کربن ایکس توانس��ته با همکاری شرکت فناوری 
یلینک، محصولی روانه بازار کند که به قرنطینه ش��دن مشتریان این 

شرکت بیمه کمک شایانی کرده است]۱۱[.
در هنگ کنگ نیز ش��رکت بیمه صلیب آب��ی، پلتفرمی مبتنی بر 
باکچین برای کاهش فشار خدمات بهداشتی و درمانی در کوتاه ترین 
زم��ان ممکن راه اندازی کرده اس��ت ک��ه در کمترین زمان ممکن به 
بررس��ی داده ها می پردازد. این پلتفرم قادر اس��ت در هر ثانیه ۱۰۰۰ 
تراکنش هم زمان را بدون مشارکت نیروی انسانی کنترل کند و به این 
ترتیب دیگر هیچ نیازی به حضور فیزیکی افراد در ش��رایط خطرناک 

ویروس کرونا نیست.

3-3- بیمه درمان مسافرتی
تغییر در تعداد مس��افرت ها، به ویژه مسافرت های خارجی از یک 
ط��رف و اجباری بودن بیمه درمان مس��افرتی برای اخذ ویزای برخی 
کش��ورها، بیانگر آن اس��ت که بیمه  درمان مس��افرتی نیز تحت تأثیر 

پاندم��ی کووید۱۹ قرار خواهد گرفت. براین اس��اس، در این بخش به 
بررس��ی پیامده��ای این پاندمی ب��ر بیمه درمان مس��افرتی پرداخته 

می شود.
* کاهش س�فرها، تغییر در بازار فروش و خسارت: لغو رویدادها، 
تعطیلی، محدودیت س��فر و ترس از مس��افرت، بس��یاری از سفرها را 
در مس��یر خود متوقف کرده اس��ت و بر این اساس، انجمن بین المللی 
حمل ونقل هوایی )یاتا(، کاهش درآمد صنعت مسافرتی را ۲۵۲میلیارد 
دالر ی��ا ۴۴درصد کمتر از رقم ۲۰۱۹ پیش بینی کرده اس��ت]۲۵[. با 
توج��ه به داده های مرکز آمار، در ایران نیز روند کاهش چش��مگیر در 
سفرهای داخلی و خارجی وجود دارد. به عاوه، لغو پروازها پیامد دیگر 
پاندمی کووید۱۹ اس��ت که بر بیمه های مس��افرتی تأثیر چشمگیری 
دارد. نمودارهای ۲ و 3 برآوردی از داد ه های مربوط به بیمه نامه درمان 
مسافرتی افراد عازم به خارج از کشور چند شرکت بیمه در ماه فرودین 
و اس��فند را نش��ان می دهند. همان طور که در این نمودارها مشاهده 
می ش��ود، تعداد بیمه نامه ص��ادره در فروردین ۱3۹۹ در مقایس��ه با 
اس��فند ۱3۹۸ کاهش چشمگیری داشته اس��ت. ضمن آنکه مقایسه 
تعداد بیمه نامه صادره فروردین ماه سال های ۱3۹۷، ۱3۹۸ و ۱3۹۹، 

کاهش صدور در فروردین ۱3۹۹ بارز را بیشتر نمایان می سازد.
* تغییر در تقاضای پوش�ش های بیمه مس�افرتی:  پوشش»لغو 
س��فر به هر دلیل« یک مزیت اختیاری در بیمه نامه مس��افرتی است 
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که با پرداخت هزینه اضافی در دس��ترس بیمه گذران است. البته بازار 
این پوش��ش در دوران ش��یوع ویروس کرونا تغییر کرده است، زیرا با 
استفاده از این ویژگی، امکان لغو سفر با هر دلیلی وجود دارد و ۵۰ تا 
۷۵ درصد هزینه س��فر را می توان دریافت کرد. هزینه این بیمه نامه ها 
حدود ۴۰درصد بیشتر از بیمه مسافرتی رایج است و برای استفاده از 
آن، باید حداقل ۲روز قبل، اقدام به لغو سفر کرد که البته این پوشش 
در ایران ارائه نمی ش��ود. در ایران، بیمه لغو سفر گاهی اوقات با عنوان 
بیمه وقفه در س��فر یا بیمه تأخیر س��فر به مسافر، تحت پوشش بیمه 
مسافرتی فروخته می شود، اما با شرایط و ضوابط خاص برای لغو که در 
بیمه نامه ذکر شده است]۲۱، ۲۶، ۲۰[، ازسوی دیگر انواع پوشش بیمه 
مسافرتی شامل تک سفره، ساالنه چند سفره و سفرهای طوالنی مدت  
است. پوشش بیمه تک سفره بیشتر برای سفرها به منظور تعطیات و 
استراحت های کوتاه مدت استفاده می شود. اگر قرار باشد در یک سال 
فرد به بیش از یک س��فر برود، معموالً از پوشش بیمه ساالنه استفاده 
می کند. پوشش بیمه طوالنی مدت هم برای سفرهای با زمان طوالنی 
استفاده می شود. برآوردها نشان می دهد سهم بازار برای پوشش بیمه 
تک سفره به دلیل مقرون به صرفه بودن بیشتر بوده،  اما با شیوع ویروس 
کرونا پیش بینی می ش��ود تقاضای بیمه ساالنه چندسفره بیشتر شود. 
به دلیل لغو پروازها و ترس از س��فر برنامه ریزی کوتاه مدت برای سفر 
انجام نخواهد ش��د، بدین ترتیب بیمه های تک سفره تقاضای کمتری 

خواهند داش��ت. همچنین اس��تفاده کنندگان بیمه مس��افرتی شامل 
سالمندان، مسافران آموزشی مثل اساتید پروازی، مسافران خانوادگی، 
مس��افران تجاری، مس��افران کوله پش��تی و مس��افران کاما مستقل 
هس��تند. در دوران قبل از ویروس کرونا، مسافران خانوادگی و بعد از 
آن سالمندان، س��هم قابل توجهی از درآمد کلّی بازار برعهده داشتند. 
پیش بینی می ش��ود در دوران ش��یوع بیماری کووید۱۹ سهم فروش 
برای مس��افران تجاری به دلیل افزایش هزینه های سفرهای تجاری و 

افزایش تجارت بین المللی بیشتر شود]۲۷[.
* تغییر از ثبت فروش بیمه نامه به سمت ثبت درخواست خدمات 
انتقال تاریخ سفر: به دلیل ترس از سفر بسیاری از بیمه گذاران به دنبال 
لغو س��فر خود هس��تند و برای جلوگیری از ضرر بیشتر تمایل دارند 
به جای لغو سفر، تاریخ سفر خود را برای استفاده از بیمه در سفرهای 
بع��د جابه جا کنند. بنابراین ش��رکت ها از ثبت فروش به س��مت ثبت 
درخواس��ت خدمات انتقال تاریخ برای سفرهای آینده، تغییر موقعیت 

داده اند.
* تمدید بیمه های مس�افرتی: مس��ئله قابل توجه دیگر،  افرادی 
هستند که قبل از شیوع ویروس کرونا به سفر رفته و در همان مقصد 
ماندگار ش��ده و امکان بازگشت به کش��ور را نداشتند. یکی از مسائل 
عمده ای که برای این دس��ته از مسافران ایجاد شده است، اتمام مدت 
زمان بیمه نامه مسافرتی اس��ت. در این میان برخی شرکت ها طرحی 

نمودار 3-  تعداد بیمه نامه صادره در ماه اسفند )1396 تا 1398(
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  هاي مستخرج از سامانه سنهاب بيمه مركزيهاي تحقيق بر اساس دادهمنبع: يافته

  
گيري داشته است. كاهش چشم 98نسبت به اسفند  99نامه صادره در فروردين شود، تعداد بيمههمانطور كه در نمودارهاي فوق مشاهده مي

  سازد.يشتر نمايان ميبارز را ب 99، كاهش صدور در فروردين 97و  98، 99نامه صادره فروردين ماه سالهاي ضمن آنكه مقايسه تعداد بيمه
oكه است مسافرتي نامهبيمه در اختياري مزيت يك1"ليلغو سفر به هر دل"پوشش هاي بيمه مسافرتي: ضاي پوششتغيير در تقا 

 باچراكه  .است كرده شيوع ويروس كرونا تغيير دوران در پوشش اين بازار. گذران استدر دسترس بيمه اضافي هزينه پرداخت با
 اين هزينه. كرد دريافت توانمي را سفر هزينه درصد 75 تا 50 و دارد وجود يدليل هر با سفر لغو امكان ،استفاده از اين ويژگي

 لغو به اقدام سفر از قبل روز دو حداقل بايد آن، از استفاده براي و است رايج مسافرتي بيمه از بيشتر درصد 40 حدود هانامهبيمه
 يا سفر در وقفه بيمه عنوان تحت اوقات گاهي سفر لغو بيمه ان،اير در. شودنمي ارائه ايران در پوشش اين است ذكر به الزم. كرد سفر
 ذكر نامهبيمه در كه لغو براي خاص ضوابط و شرايط با اما شودمي فروخته مسافرتي بيمه پوشش تحت مسافر، به سفر تأخير بيمه
و سفرهاي طوالني  1ندسفره، ساالنه چ2سفرهانواع پوشش بيمه مسافرتي شامل تكاز جهتي ديگر،  .]20، 26، 21[ است شده
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ارائه کرده اند تا افرادی که به هر دلیل امکان بازگش��ت به کشور خود 
را پیدا نکرده اند بتوانند برای تمدید بیمه مسافرتی اقدام کنند]۱۰[.

* تغیی�ر در کانال های توزیع بیمه مس�افرتی: کانال های توزیع 
بیمه نامه مسافرتی، شرکت های بیمه، واسطه های بیمه مثل آژانس های 
مسافرتی، بانک ها، کارگزاران بیمه، اگریگیتورهای بیمه  و سایر موارد 
هس��تند. در دوران شیوع ویروس کرونا پیش بینی می شود با توجه به 
استفاده گسترده تر از اینترنت جهانی، اگریگیتورهای بیمه سریع ترین 

کانال توزیع باشند]۲۷[.
با توجه به آثار کووید۱۹، دولت، بیمه گران، بیمه مرکزی و صنعت 
مس��افرتی باید برای مقابله با چالشی که از سوی ویروس  کرونا ایجاد 

ش��ده، همکاری تنگاتنگی ایجاد کنند تا م��ردم اطمینان کافی برای 
پوش��ش سفرهای خود داشته باشند. متناسب با کانال های اثرگذاری، 
رویکردهای شرکت های بیمه بعد از بحران باید تغییر کند و اقدام هایی 
برای مواجهه با ش��رایط بیماری و جلوگیری از خس��ارت های بیشتر 

برنامه ریزی کنند. 

4-  جمع بندی و پیشنهادها
ب��ا توجه به آنکه یکی از مهم ترین رش��ته های بیم��ه ای متأثر از 
پاندمی ها، رش��ته بیمه اشخاص اس��ت، در این مقاله به بررسی تأثیر 
ویروس کرونا بر 3رشته بیمه زندگی، درمان و درمان مسافرتی پرداخته 

کانال تأثیرگذاری ویروس کرونا نوع رشته بیمه ای

ریسک های تحت پوشش بیمه های زندگی )فوت و حیات(

زندگی

ریسک های سرمایه گذاری ذخایر و اندوخته های بیمه های زندگی

میزان فروش بیمه های زندگی

میزان بازخرید بیمه های زندگی توسط بیمه گذاران

فرایندهای صدور و بیمه گری در بیمه های زندگی

وقفه در پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذاران بیمه های زندگی

هزینه های بیمه ای کارفرمایان

درمان

هزینه های درمانی

تقاضای خدمات درمانی جدید

تقاضای بیمه نامه های خاص

نرخ های بیمه درمان

کاهش سفرها، تغییر در بازار فروش و خسارت

درمان مسافرتی

تغییر در تقاضای پوشش های بیمه مسافرتی

تغییر از ثبت فروش بیمه نامه به سمت ثبت درخواست خدمات انتقال تاریخ سفر

تمدید بیمه های مسافرتی

تغییر در کانال های توزیع بیمه مسافرتی

جدول 4| کانال های تأثیرگذاری ویروس کرونا بر 3رشته بیمه زندگی، درمان و درمان مسافرتی
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شد و ضمن معرفی این رشته بیمه ای و کانال تأثیرگذاری ویروس کرونا 
بر آن، آثار مشاهده شده و پیش بینی شده از این پاندمی بررسی شد. 
کانال های تأثیرگذاری ویروس کرونا بر 3رشته بیمه زندگی، درمان و 
درمان مسافرتی در جدول۴ نشان داده شده است. بدیهی است هر یک 
از آثار مطرح شده در بیمه  زندگی، درمان تکمیلی و درمان مسافرتی 
می توان��د در کوتاه مدت یا بلندمدت ب��روز یابند. با توجه به اینکه آثار 
شیوع این ویروس به مرور زمان مشخص می شود، الزم است داده های 
صنعت بیمه به صورت دوره ای برای سنجش میزان آثاری که در مورد 
شیوع ویروس کرونا بر صنعت بیمه که در بخش های قبل مطرح شد، 
بررس��ی و ماک پیشنهادهای سیاستی و کاربردی برای صنعت بیمه 
شود. بر این اساس در ادامه، برخی توصیه های سیاستی که برای مقابله 
بیمه گران با تأثیر ویروس کرونا بر بیمه های زندگی، درمان تکمیلی و 

درمان مسافرتی، قابل استفاده است، به تفکیک ارائه می شود.

الف- پیشنهاد برای بیمه های زندگی
* وض�ع مقررات و دس�تورالعمل ها در راس�تای حمای�ت از بیمه گذاران و 
بیمه شدگان: در بحران کنونی، بیمه مرکزی  باید جنبه حمایتی خود در 
بیمه های زندگی را تقویت کند و با ایجاد تسهیاتی برای بیمه گذاران 
زندگی، بخشی از تأمین مالی آنها را در صورت ابتا به بیماری کووید۱۹ 
برعهده گیرد. بیمه گران زندگی می توانند مشاوره هایی درباره مدیریت 
نوسانات مالی مشتریان با کمک مؤسسه های مالی ارائه دهند. به عاوه، 
می توانند محصوالت بیمه های زندگی که دارای جزء س��رمایه گذاری 

هستند را به بیمه گذاران پیشنهاد دهند.
* اس�تفاده از فرایند بیمه گری ش�تابان و جایگزینی معاینات پزش�کی با 
پرسش ها و سابقه بیماری بیمه شدگان بالقوه: فرایند صدور بیمه نامه های 
زندگی ممکن است با توجه به دورکاری پیش آمده بر اثر شیوع ویروس 
کرونا، با تأخیر مواجه شود. برهمین اساس پیشنهاد می شود بیمه گران 
زندگی  براس��اس سابقه پزشکی فرد و اطاعاتی که از سایر سامانه ها 
کس��ب می کند، فرایند ص��دور بیمه نامه زندگی را با س��رعت انجام و 
بیمه نامه را صادر کنند. در راس��تای رفع انتخاب نامس��اعد بیمه گذار، 
پیشنهاد می شود در کنار ارزیابی ریسک افراد از منظر ابتا به بیماری 
کووید۱۹، دوره انتظار ۲هفته ای نیز برای صدور بیمه نامه درنظر گرفته 

شود.
* در نظر گرفتن مهلت بیشتر برای پرداخت حق بیمه های سررسید شده: 
با توجه به کاهش درآمد سرانه مردم و بیمه گذاران بیمه های زندگی،  

ممکن است پرداخت حق بیمه های سررسید شده به تعویق بیفتد. با 
اینکه در بیمه های زندگی، مهلتی 3۰ روزه برای پرداخت حق بیمه های 
سررسید شده وجود دارد، اما شرکت های بیمه باید این دوره مهلت را 
برای حداقل 3۰ روز دیگر افزایش دهند و در صورتی که در این مدت 
نیز حق بیمه پرداخت نش��د، از روش های��ی مانند تبدیل به بیمه نامه 

مخفف استفاده کنند.

ب- پیشنهاد برای بیمه های درمان 
* حمای�ت از مش�اغل برای تهیه پوش�ش بیم�ه کارمن�دان: این حمایت 
می تواند به ش��کل های مختلفی صورت گیرد. به عنوان مثال، می تواند 
به صورت معافیت کس��ری مالیات باش��د. می توان در مقابل نگهداری 
مالیات بر مش��اغل بنگاه هایی که برای کارمندان خود پوش��ش بیمه 
تهیه می کنند، اعتبار قابل برگشت در نظر گرفت. همچنین می توان از 
روزی که آغاز بحران کرونا به صورت رس��می اعام شد، به کارفرمایان 
به ازای هر فردی که تحت پوش��ش بیمه قرار می دهند، یارانه مستقیم 

تعلق گیرد. 
* تأمین بودجه برای حمایت از افرادی که ش�غل خود را از دست داده اند تا 
بتوانند پوشش بیمه خود را حفظ کنند: بیمه مرکزی می تواند وجوهی را 
برای حمایت از پوشش بیمه کسانی که به دلیل بحران کرونا شغل خود 

را از دست داده اند، در نظر بگیرد. 
* طراحی برنامه  کاهش ریسک موقتی به منظور اطمینان بخشیدن نسبت 
ب�ه ع�دم افزایش حق بیمه درمان  و حفظ مزای�ای آن: از آنجا که به دلیل 
پاندمی کرونا افراد بیش��تری به مراقبت و بیمه درمانی نیاز دارند، این 
برنامه موقتی کاهش ریس��ک می تواند اف��راد را از عواقب هزینه های 

احتمالی این بحران محافظت کند. 
* در نظ�ر گرفت�ن دوره ویژه ثبت نام برای ب�ازار خویش فرما، بدون در نظر 
گرفتن وضعیت سالمت فعلی فرد یا اینکه فرد در حال حاضر پوشش بیمه 
دارد یا خیر: با توجه به ریسک ناشی از بیماری کووید۱۹، بیشتر از هر 
زمان دیگری نیاز به پوش��ش بیمه درمان برای افراد احساس می شود. 
بیم��ه درمان در این وضعیت امنیت و اطمینان خاطر را برای افراد به 

همراه خواهد داشت.

پ- پیشنهاد برای بیمه های بیمه های درمان مسافرتی
* استفاده از شیوه های جدید فناوری، تحول دیجیتال و اگریگیتورها برای 
ف�روش بیمه   نامه مس�افرتی: به دلیل ترس از حض��ور در اماکن عمومی 
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و پررفت وآمد و کاهش س��اعات کاری به دلیل ش��یوع ویروس کرونا، 
گسترش استفاده از اینترنت و تلفن های هوشمند، شبکه های اجتماعی 
و کانال ه��ای آناین، س��بب رون��ق فروش، تمدید آس��ان بیمه نامه و  
همچنین مقایس��ه آناین بیم��ه در بازار خواهد ش��د و بدین ترتیب، 
مش��تریان الگوهای رفتاری خود را ب��رای خرید بیمه تغییر می دهند. 
راحتی در خرید، استفاده آسان و امکان انتخاب بهترین گزینه، عواملی  
هس��تند که سبب می شوند مشتریان به استفاده از فناوری های جدید 

روی آورند. 
* شناس�ایی ریس�ک های بیماری های پاندم�ی و اپیدمی ب�رای بیمه   نامه 
مس�افرتی: همان طور که بیان ش��د برخی بیمه گران به دلیل غیرقابل 
پیش بین��ی ب��ودن بیماری های همه گیر و ناتوان��ی در ارزیابی صحیح 
ریس��ک های آن، فروش بیمه نامه را متوق��ف کردند. با توجه به اینکه 
افراد تمایل دارند هنگام مس��افرت از تحت پوش��ش بیمه قرار گرفتن 
به طور کامل اطمینان داش��ته باش��ند، باید ریس��ک های بیماری های 
همه گی��ر تجزیه وتحلیل ش��وند. همچنین متناس��ب ب��ا آن ابزارها و 
دس��تورالعمل های بیمه گری الزم برای قیمت گذاری مناس��ب تقویت 

شوند. 
* بازبینی دقیق اس�تثناهای ش�رایط عمومی بیمه نامه های مس�افرتی:  با 
توجه به اینکه در مورد بیمه مس��افران عازم به خارج از کشور شرایط 
عموم��ی مصوبی وجود ندارد و هر یک از ش��رکت های بیمه ش��رایط 
عموم��ی مختص به خ��ود را دارند، تدوین و تصویب ش��رایط عمومی 

بیمه نامه مسافرتی در این زمینه ضروری به نظر می رسد.
*  استفاده از ابزارهای مدل سازی فاجعه، بیمه اتکایی، اوراق بهادار بیمه ای 
برای پوش�ش خسارت بیمه های مس�افرتی مرتبط با بیماری های پاندمی و 
اپیدمی: با توجه به مواردی که در قس��مت های قبل اشاره شد، ممکن 
است خسارت های ناشی از لغو یا سایر موارد مرتبط با بیماری همه گیر 
در بیمه های مسافرتی چشمگیر باشد. بنابراین بیمه گران باید آمادگی 

الزم برای مواجهه با این شرایط  و انتقال ریسک را داشته باشند.
* تغییر محاسبات اکچوئری بیمه نامه  های مسافرتی متناسب با بیماری های 
پاندم�ی و اپیدمی: با توجه به احتمال افزایش مس��افرت ها، هم زمان با 
کاهش ش��دت شیوع بیماری کرونا در کشور، ضروری است محاسبات 
اکچوئری بیمه نامه  های مس��افرتی متناس��ب با بیماری های پاندمی و 

اپیدمی مّدنظر قرار گیرند.
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