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Advances in technology and user acceptance have led to the production and launch of wearable devic-
es by startup companies over the years, as well as the spread of the Internet of Things, which can create 
amazing opportunities, especially for insurers. The purpose of this article, while introducing the In-
ternet of Things and wearable technologies and explaining the reasons for their importance in life and 
health insurance, is to introduce and review the insurance companies that use these technologies in 
presenting their products in order to provide a clear picture of their application and capabilities. This 
research, using a qualitative method of descriptive-exploratory type, examines the applications, capa-
bilities and challenges of using wearable technologies in life and health insurance. The research results 
show that there are different technologies for assessing the insured risk and the insurer’s awareness 
of the insured health status, each of which considers different indicators. The results indicate that the 
use of health wearables from various dimensions such as risk assessment, insurance processes, dam-
age control and cost and time reduction is effective in designing life insurance and treatment prod-
ucts. Therefore, life and health insurers, in addition to considering these technologies in the design 
and delivery of products, must be prepared to face challenges such as data management, building the 
necessary infrastructure, privacy and data security. In this regard, it is necessary in the early stages of 
planning these technologies, strategies such as increasing awareness and encouraging customers to 
use these technologies, partnerships with companies in the field of health, data security, product in-
novation, damage control and insurance processes.
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فناوری های پوشیدنی و اینترنت اشیا در بیمه های زندگی و درمان

پیشرفت فناوری  و استقبال کاربران از آنها، منجر به تولید و راه اندازی ابزارهای پوشیدنی توسط شرکت های استارتاپی طی چند سال 
و نیز رواج اینترنت اشیا شده است که می تواند فرصت های شگفت انگیزی را به ویژه برای بیمه  گران ایجاد کند. هدف این مقاله، ضمن 
معرفی اینترنت اش��یا و فناوری های پوشیدنی و تبیین دالیل اهمیت اس��تفاده از آنها در بیمه های زندگی و درمان، معرفی و بررسی 
شرکت های بیمه  استفاده کننده از این فناوری ها در ارائه محصوالت خود به منظور ارائه تصویری روشن از کاربرد و قابلیت آنها است. 
این پژوهش، با اس��تفاده از روش کیفی از نوع توصیفی-اکتش��افی به بررسی کاربردها، قابلیت ها و چالش های استفاده از فناوری های 
پوشیدنی در بیمه های زندگی و درمان می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد فناوری های مختلفی برای ارزیابی ریسک بیمه  شده و 
آگاهی بیمه گر از وضعیت س��المت بیمه  ش��ده وجود دارد که هر کدام شاخص های مختلفی را درنظر می گیرند. نتایج تصریح می کند 
که به کارگیری پوشیدنی های سالمت از ابعاد مختلفی مانند ارزیابی ریسک، فرآیندهای بیمه گری، کنترل خسارت و کاهش هزینه ها 
و زمان ، در طراحی محصوالت بیمه زندگی و درمان مؤثر است. بنابراین بیمه گران زندگی و درمان باید عالوه بر مدنظر قرار دادن این 
فناوری ها در طراحی و ارائه محصوالت، آمادگی الزم را در مقابله با چالش هایی نظیر مدیریت داده ها، ایجاد زیرساخت های الزم، حفظ 
حریم خصوصی و امنیت داده ها داش��ته باشند. در این راستا ضروری است در مراحل اولیه برنامه ریزی این فناوری ها، استراتژی هایی 
همچون افزایش آگاهی و ترغیب مشتریان به استفاده از این فناوری ها، مشارکت با شرکت های حوزه سالمت، امنیت داده ها، نوآوری 

در محصوالت، کنترل خسارت و فرآیندهای بیمه گری را به کار گیرند.

واژگان کلیدی: بیمه زندگی، بیمه  درمان، اینترنت اشیا، فناوری  پوشیدنی

میترا قنبرزاده1*، اسماء حمزه1، نسرین حضارمقدم1
1پژوهشکده بیمه، تهران، ایران

مقدمه
اینترنت اش��یا توانس��ته تا حدودی بر بیمه های زندگی و درمان 
تأثیر مناسبی بگذارد و توس��عه محصوالت بیمه  شخصی سازی شده 
را تس��هیل بخشد. در این راس��تا فناوری های پوشیدنی مختلفی در 
ای��ن حوزه توس��عه یافته اند که به ابزار های الکترونیکی هوش��مند با 
سنس��ورهایی اطالق می ش��ود که اطالعات مربوط به محیط اطراف 

خود را جمع آوری و تحویل می دهند]1، ۲[.
اس��تفاده از اینترن��ت اش��یا می تواند فرصت های بس��یاری برای 
بیمه  گ��ران در مواردی مانند ارزیابی و مدیریت ریس��ک، فرآیندهای 
بیمه گ��ری و کنترل خس��ارت ایج��اد کند. به طور مث��ال درصورت 

اس��تفاده مؤثر از این فن��اوری، نرخ ها با ایجاد فرصت های پوشش��ی 
جدید تقویت می شوند و این فرصت برای بیمه گران فراهم می شود تا 

از کاالیی شدن محصوالت، صرف نظر کنند]۶-4[.
پژوهش ه��ای مختلفی درخصوص بررس��ی کارب��رد فناوری های 
پوشیدنی در بیمه های زندگی و درمان وجود دارد که در ادامه مطرح 
می شوند. تحلیل خدمات مالی کپگمینی]۷[ ضمن ارائه مقدمه ای بر 
اینترنت اش��یا، به بررس��ی تأثیر بر بیمه های زندگی و درمان و ارائه 
چالش های پیش  روی بیمه گران پرداخت. بوکله و همکاران]۸[ تحلیل 
بازار و شناس��ایی نظرات مش��تریان در تعامل با ابزارهای پوش��یدنی 
و اس��تفاده از آنها و همچنی��ن ابزارهای موجود در ارزیابی ریس��ک 
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س��المت را مورد بررسی قرار دادند. کانان و همکاران]۳[، مسیر رشد 
بیمه گران و بررسی اینترنت اشیا از چشم انداز بیمه و چالش های آن 
را مورد توجه قرار دادند. ای وای]۹[ به بررس��ی فرآیندها، وظایف و 
قس��مت هایی که اینترنت اش��یا می تواند در آنها بیش��ترین آثار را بر 
کس��ب وکار داش��ته باش��د و همچنین اقدامات اولیه بیمه گران برای 
راه اندازی و در نهایت کس��ب درآمد با اس��تفاده از داده های اینترنت 
اش��یا پرداخت. انو و هم��کاران]10[ روند بازار، چارچ��وب قانونی و 
فرصت های فناوری های تش��خیصی را برای ۳ بازار پوشیدنی آمریکا، 
ژاپن و آلمان مورد تحلیل قرار دادند. مونیخ ری]1[ تأثیر فناوری های 
پوشیدنی بر بیمه زندگی و درمان و چالش های استفاده از این ابزارها 
را مورد بررسی قرار داد. دین لی و همکاران]11[ با بررسی چشم انداز 
فناوری های پوش��یدنی در بیمه، کاربردهایی را ارائه دادند. اس��پندر 
و هم��کاران]1۲[ به ارائه نمای کلی از ابزارهای پوش��یدنی به همراه 
مثال های��ی از کاربردهای آنها پرداختند و فرصت ها و چالش های این 
تکنولوژی ه��ا در صنعت بیمه را مورد ارزیابی قرار دادند. ترویانو]1۳[ 
به تشریح منافع، نگرانی ها، چارچوب قانونی و قوانین جدید در حوزه 

ابزارهای پوش��یدنی سالمت در کش��ور آمریکا پرداخت. آبراهام]14[ 
ب��ا ارائه قابلیت های فعلی تکنولوژی پوش��یدنی، برخ��ی کاربردهای 
اکچوئ��ری آنها و همچنین هش��دار نس��بت به چالش ه��ا و خطرات 

احتمالی در بخش محصوالت و خدمات مالی را مطرح کردند.
با توجه به گسترش اس��تفاده از ابزارهای پوشیدنی در بیمه های 
زندگ��ی و درم��ان به منظ��ور ارزیابی ریس��ک و به عن��وان اقدامات 
پیش��گیرانه در راستای کنترل ریسک بیمه  شده، ضروری است ابعاد 
استفاده از اینترنت اشیا و فناوری های پوشیدنی در بیمه های زندگی 
و درمان مش��خص شود. بدین منظور در مقاله حاضر، کاربرد اینترنت 
اش��یا و فناوری ه��ای پوش��یدنی در بیمه های زندگ��ی و درمان ارائه 
می ش��ود. در ادامه مقاله، منظور از »ابزار پوشیدنی« دستگاهی است 
که در بدن پوش��یده ش��ده یا قرار داده می شود و این ظرفیت را دارد 
که از طریق تلفن همراه و یا س��ایر دستگاه های هوشمند به اینترنت 

به منظور جمع آوری و انتقال داده ها وصل شود.
روش تحقی��ق مورد اس��تفاده در این مقال��ه، روش کیفی از نوع 
توصیفی اکتش��افی اس��ت. همچنی��ن روش جم��ع آوری اطالعات، 

عملیات بیمه گرریسک نمونه هایی از نشانه های خطرناکسنسور

نش��انگرهای زیس��تی  بیرونی )مانند باندهای 
بدنسازی، ابزارهای پوشیدنی و لنزهای تماسی 

هوشمند(

-  غیرطبیع��ی: فش��ار خون، اکس��یژن ، درجه 
حرارت

- فعالیت نامناسب
-  الگوهای خواب ضعیف

- مخاطرات سالمتی قریب الوقوع
- مسائل سبک زندگی

-  اطالع رس��انی ب��ه بیمه گ��زار به منظ��ور اق��دام 
درخصوص جلوگیری از مخاطرات سالمت و بهبود 

سبک زندگی
- ارائه اطالعات در مورد چگونگی تأثیر بر حق  بیمه

- تغییرات شیمیایی غیرطبیعی خون و ادرارنشانگرهای زیستی داخلی
- مصرف مواد مخدر

- بیماری های مختلف
- روند کند بهبودی از بیماری یا آسیب

- اطالع رس��انی ب��ه بیمه گ��زار ب��رای اق��دام 
درخصوص جلوگیری از ریسک ها

- ارائه اطالعات در مورد چگونگی تأثیر بر 
حق  بیمه بیماری، ازکارافتادگی، فوتافزایش احتمال برخی بیماری هانشانگرهای جهش ژنتیکی 

جدول 1| برخی از ابزارهای حسگر و نحوه عملکرد در شرکت های بیمه

منبع:]۷، 1۵[

شکل 1 | اینترنت اشیا در کسب وکار

٤ 
 

  هاي پوشيدنيو فناوري اشيااينترنت 
گري، مديريت تجزيه و تحليل خسارت، تحليل بيمه ارزيابي ريسك، مانندكاربردهاي مختلفي منظور بههاي پوشيدني، ي مستخرج از فناوريهاداده

 1گران زندگي و درمان از ابزارهاي حسگريمهبراي ارزيابي ريسك بهتر، ب. ]7[ گيرددر طول زمان مورد استفاده قرار مي خسارتو كنترل ريسك 
ها گيريتوانند هوش تجاري را در تصميم، ميهاكنند و با تحليل دادهميحجم زيادي از اطالعات را از طريق شبكه منتقل كه  كننداستفاده مي
وكار، هاي كسبدر مدلاينترنت اشيا استفاده از  .دهدوكار را نشان ميدر كسب اشياكارگيري اينترنت ، نمايي از نحوه به1د. شكل نياري رسان

  .هاي مستخرج خواهد شدمنجر به بهبود تصميم
  وكاردر كسب اشيااينترنت  .1شكل 

  ]7[منبع: 

، به طور خالصه برخي از 1، در جدول اشيااينترنت  فرآينداي حسگر در باتوجه به اهميت ابزاره، اشياكارگيري اينترنت در اين راستا، براي به
  هاي بيمه ارائه شده است.ملكرد آن در شركتعابزارهاي حسگر و نحوه 

  هاي بيمهبرخي از ابزارهاي حسگر و نحوه عملكرد در شركت. 1جدول 
  گرعمليات بيمه ريسك خطرناكهاينشانههايي ازنمونه  سنسور

بيروني  2زيستي نشانگرهاي
(مانند باندهاي بدنسازي، 

ابزارهاي پوشيدني و لنزهاي 
  تماسي هوشمند)

 غيرطبيعي: فشار خون، اكسيژن ،
  درجه حرارت

 فعاليت نامناسب 
 الگوهاي خواب ضعيف  

 الوقوعقريبسالمتيمخاطرات
 مسائل سبك زندگي  

 اقدام درخصوص  منظوربه گزاربيمهرساني به اطالع
جلوگيري از مخاطرات سالمت و بهبود سبك 

 زندگي
  بيمه حقبر  تأثيرارائه اطالعات در مورد چگونگي  

  نشانگرهاي زيستي داخلي
  تغييرات شيميايي غيرطبيعي خون

 و ادرار
 مصرف مواد مخدر  

 هاي مختلفبيماري 
  روند كند بهبودي از بيماري

  يا آسيب

 اقدام درخصوص براي  گزاربيمهرساني به اطالع
 هاجلوگيري از ريسك

  بيماري، ازكارافتادگي، فوت هاافزايش احتمال برخي بيماري  3نشانگرهاي جهش ژنتيكي  بيمه حقبر  تأثيرارائه اطالعات در مورد چگونگي  
  ]15، 7[منبع: 

  : ]9[ شوندمي بنديبخش، طبقه  5ابزارهاي پوشيدني در صنعت بيمه در بر اين اساس، 
 هاي مسيريابي، گوش دادن موسيقي، پرداختبا فراهم كردن امكاناتي همچون  :هاي مچ دستپوشيدنيNFC از  ،و تماس تلفني

 كنند.استفاده مي وضعيت سالمتي و محافظت از مخاطرات سالمت رديابيسنسورهاي بدن براي 

                                                            
1 Sensory Device 
2 Biomonitor 
3 Genetic Mutations 

اينترنت اشياء شبكه ابزارهاي حسگر دادهتحليل گيريتصميمقدرت
 بهبوديافته

اتصال سنسور و ابزار به شبكه
 توسط اينترنت اشيا

باذخيره اطالعات در شبكه 
ي توليديهاافزايش تعداد داده

 توسط سنسورها و ابزارها

اتصال دنياي فيزيكي به
 اشيااينترنت اينترنت با 

داده،پيوسته تحليل
سازي و تحليل جريانذخيره
 هاي سنسور داده

گيري بهتر، كارايي بيشتر،تصميم
بنديخدمات جديد و بخش

هاتحليل دادهبر اساس مشتريان

 

منبع:]۷[
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مطالعات کتابخانه ای و بر اس��اس مس��تندات موج��ود در مقاالت و 
گزارش��ات پژوهشی موجود در حوزه تحقیق محقق شده  است. کلیه 
مقاالت و گزارش های معتبر )انگلیس��ی و فارس��ی( ک��ه به نوعی به 
نقش و تأثیر بالقوه فناوری های نوین س��المت بر بیمه های زندگی و 
درمان اشاره داشتند، به عنوان اصلی ترین معیار ورود مطالعات به این 

پژوهش در نظر گرفته شد. 

اینترنت اشیا و فناوری های پوشیدنی
داده های مستخرج از فناوری های پوشیدنی، به منظور کاربردهای 
مختلف��ی مانند ارزیابی ریس��ک، تجزیه و تحلیل خس��ارت، تحلیل 
بیمه گری، مدیریت ریس��ک و کنترل خس��ارت در طول زمان مورد 
اس��تفاده ق��رار می گیرد]۷[. برای ارزیابی ریس��ک بهت��ر، بیمه گران 
زندگی و درمان از ابزارهای حسگر  استفاده می کنند که حجم زیادی 
از اطالع��ات را از طریق ش��بکه منتقل می کنند و ب��ا تحلیل داده ها، 
می توانند هوش تجاری را در تصمیم گیری ها یاری رس��انند. ش��کل 
1، نمایی از نحوه به کارگیری اینترنت اش��یا در کس��ب وکار را نشان 
می دهد. اس��تفاده از اینترنت اش��یا در مدل های کسب وکار، منجر به 

بهبود تصمیم های مستخرج خواهد شد.
در این راس��تا، برای به کارگیری اینترنت اشیا، باتوجه به اهمیت 
ابزارهای حسگر در فرآیند اینترنت اشیا، در جدول 1، به طور خالصه 
برخی از ابزارهای حسگر و نحوه عملکرد آن در شرکت های بیمه ارائه 

شده است.
بر این اس��اس، ابزارهای پوشیدنی در صنعت بیمه در ۵  بخش، 

طبقه بندی می شوند]۹[: 
* پوش�یدنی های م�چ دس�ت: با فراهم ک��ردن امکانات��ی همچون 
مس��یریابی، گ��وش دادن موس��یقی، پرداخت ه��ای NFC و تماس 
تلفنی، از سنسورهای بدن برای ردیابی وضعیت سالمتی و محافظت 

از مخاطرات سالمت استفاده می کنند.
* پوشیدنی های شنوایی: داده های دقیق تری نسبت به پوشیدنی ها 
با توجه به حرکت محدود گوش نس��بت به بازو و مچ دس��ت فراهم 
می کنن��د و باتوجه به اندازه کوچک تر، اختیار بیش��تری به کاربر در 

استفاده می دهند. 
* تجهیزات پزش�کی: معیارهای بالینی دقیقی را مانند فشار خون، 
عملکرد قلب، س��طح گلوکز و انس��ولین، میزان مصرف دارو و سطح 
اکسیژن رس��انی خ��ون را کنترل می کنند که باع��ث افزایش دقت و 
اطمین��ان در فرآیندهای پزش��کی می ش��ود و نقش پش��تیبانی در 

تشخیص و نظارت بر بیماری ها را دارد. 
* تکنولوژی های ادغام شده در لباس و کفش: به دلیل تنوع محدود 
در ش��کل ظاهری پوش��یدنی های مچ دس��ت، تولیدکنندگان سعی 
می کنند ابزارهای پوش��یدنی را در لب��اس و کفش عادی مردم ادغام 

کنند تا این ابزارها حالت پنهان داشته باشند. 
* س�ایر پوش�یدنی ها از جمله جواهرات: ردیاب های تناسب اندام و 
وضعیت س��المت، به صورت جواهرات ارائه می شوند که ویژگی های 
خاصی از ابزار هوش��مند از جمله ردیابی تناس��ب اندام کاربر، ارسال 

پیام، هشدار بی صدا و حتی یادآوری را در خود دارند.
 از جمل��ه فاکتوره��ای تأثیرگذار در عرض��ه و تقاضای ابزار های 
پوش��یدنی می توان ب��ه ارزش پولی، امنیت داده ها، قابلیت اس��تفاده 
بصری، رقابت پذیری با س��ایر ابزارها، طراحی جذاب و دسترس��ی به 
شبکه های اجتماعی اشاره کرد]10[. نمودار 1، میزان استفاده صنایع 
مختلف از فناوری های جدید را نش��ان می دهد که در بیمه نسبت به 

سایر صنایع کمتر است. 
با توجه به موارد گفته ش��ده، در ایران نیز محصوالت هوش��مند 
حوزه س��المت وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از: دس��تبندهای 
سالمتی و ساعت های هوشمند، دس��تگاه تست قند خون هوشمند، 
ترازوی بیس��یم تحلیل گر بدن، ساعت گام ش��مار هوشمند، دستگاه 

پالس اکسیمتر]1۶[.

اهمی�ت اس�تفاده از فناوری های پوش�یدنی و تأثی�ر آنها در 
زنجیره ارزش بیمه های زندگی و درمان

تجزیه و تحلیل پیش��رفته و استفاده از منابع داده ای مازاد مانند 
داده های مس��تخرج از دستگاه های اینترنت اشیا، رویکرد جدیدی را 
برای بیمه گر ایجاد می کند تا عالوه بر انجام سریع فرآیند بیمه گری، 

٥ 
 

 و مچ دست فراهم  حركت محدود گوش نسبت به بازو ها با توجه بهنسبت به پوشيدني تريهاي دقيقداده هاي شنوايي:پوشيدني
 د. ندهتر، اختيار بيشتري به كاربر در استفاده ميكتوجه به اندازه كوچبا و كنندمي

 معيارهاي باليني دقيقي را مانند فشار خون، عملكرد قلب، سطح گلوكز و انسولين، ميزان مصرف دارو و سطح  :تجهيزات پزشكي
شود و نقش پشتيباني در تشخيص هاي پزشكي ميفرآيندباعث افزايش دقت و اطمينان در  كهكنند مينترل رساني خون را كاكسيژن

  .ها را داردو نظارت بر بيماري

 توليدكنندگان سعي  ،هاي مچ دستپوشيدنيي در شكل ظاهرمحدود تنوع به دليل  :شده در لباس و كفشهاي ادغامتكنولوژي
 . داشته باشنداين ابزارها حالت پنهان  تاكنند ابزارهاي پوشيدني را در لباس و كفش عادي مردم ادغام  كنندمي

 هاي ويژگي كه شوندارائه ميجواهرات به صورت هاي تناسب اندام و وضعيت سالمت، ردياب :هراتاها از جمله جوساير پوشيدني
 .در خود دارندصدا و حتي يادآوري را خاصي از ابزار هوشمند از جمله رديابي تناسب اندام كاربر، ارسال پيام، هشدار بي

ها، قابليت استفاده بصري، توان به ارزش پولي، امنيت دادهپوشيدني مي هايابزار عرضه و تقاضايگذار در تأثيراز جمله فاكتورهاي  
استفاده صنايع مختلف از  ميزان ،1نمودار . ]10[كرد هاي اجتماعي اشاره ابزارها، طراحي جذاب و دسترسي به شبكه ساير با پذيريرقابت

  نسبت به ساير صنايع كمتر است.  در بيمه كه دهدهاي جديد را نشان ميفناوري
  هاي جديدميزان استفاده صنايع مختلف از فناوري .1نمودار 

  
  ]3[منبع: 

عبارتند از: دستبندهاي سالمتي و  آنها در ايران نيز محصوالت هوشمند حوزه سالمت وجود دارد كه برخي ازبا توجه به موارد گفته شده، 
  ].16[ اكسيمترشمار هوشمند، دستگاه پالسگر بدن، ساعت گامهاي هوشمند، دستگاه تست قند خون هوشمند، ترازوي بيسيم تحليلساعت

 هاي زندگي و درماندر زنجيره ارزش بيمهآنها  تأثيرو  هاي پوشيدنيريفناواهميت استفاده از 

گر رويكرد جديدي را براي بيمه ،اشياهاي اينترنت هاي مستخرج از دستگاهمانند دادهاي مازاد تجزيه و تحليل پيشرفته و استفاده از منابع داده
اصالحاتي نظارت مداوم،  قياز طرو  نيز به درستي صورت گيرد شدهبيمه گري، ارزيابي ريسك بيمه فرآيندتا عالوه بر انجام سريع كند ايجاد مي

انتظارات مشتري با با تغيير زيرا  ،نيز داراي مزيت است شدهبيمه /گزاربيمهاستفاده از اين ابزارها براي  .]3[گذاري، پيشنهاد دهند را براي قيمت
سازي شخصي ،نيازهاي مشتريبرآورده ساختن منظور به ،و درمانهاي زندگي كنند كه محصوالت بيمهاين امكان را فراهم مي، تغيير تكنولوژي

 .بخشدكند بلكه كيفيت زندگي را نيز بهبود ميتر ميتنها زندگي را طوالنيكنند كه نهميها همچنين رفتارهاي سالم را ترغيب اين دستگاه .شوند
  .]8[ دهدنشان ميرا در ابزارهاي پوشيدني  شدهبيمه يك مسير بالقوه از آغاز فعاليت ، 2شكل 
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نمودار 1 | میزان استفاده صنایع مختلف از فناوری های جدید
منبع:]۳[

فناوری های پوشیدنی و اینترنت اشیا در بیمه های زندگی و درمان / قنبرزاده و همکاران



6

فصلنامه علمی- پژوهشی بیمه سالمت ایران| دوره 4، شماره 1، بهار 1400  مقاله مروری

ارزیابی ریس��ک بیمه  ش��ده نیز به درس��تی صورت گیرد و از طریق 
نظارت مداوم، اصالحاتی را برای قیمت گذاری، پیش��نهاد دهند]۳[. 
اس��تفاده از این ابزارها برای بیمه گزار/بیمه  ش��ده نی��ز دارای مزیت 
اس��ت، زیرا با تغییر انتظارات مشتری با تغییر تکنولوژی، این امکان 
را فراهم می کنند که محصوالت بیمه های زندگی و درمان، به منظور 
برآورده ساختن نیازهای مشتری، شخصی سازی شوند. این دستگاه ها 
همچنی��ن رفتارهای س��الم را ترغیب می کنند ک��ه نه تنها زندگی را 
طوالنی تر می کند بلکه کیفیت زندگی را نیز بهبود می بخش��د. شکل 
۲، یک مس��یر بالقوه از آغاز فعالیت بیمه  شده در ابزارهای پوشیدنی 

را نشان می دهد]۸[.
به ط��ور خالصه، می توان نحوه تأثیرگذاری ابزارهای پوش��یدنی 
در بیمه های زندگی و درمان و در نتیجه ارزش تأمین ش��ده در این 

محصوالت را به صورت زیر مطرح کرد]۷، 14، 1۵، 1۹-1۲[:
* تأمین داده: داده های پوشیدنی زمانی ارزش دارند که بتوانند یک 
ارتباط قابل س��نجش بین معیارهای اندازه گیری شده و سالمت فرد 
برقرار کنند. این امر می تواند برای ش��اخص های بالینی مانند فش��ار 
خون طبیعی و سطح گلوکز طبیعی، نسبتا ساده باشد زیرا درصورت 
فاصله نامطلوب با وضعیت استاندارد، به خوبی قابل درک هستند. اما 
برای ش��اخص های مربوط به وضعیت خواب و فعالیت های فیزیکی، 
قابل س��نجش کردن وضعیت فعلی س��المت یک فرد )و بهتر یا بدتر 
شدن مداوم وضعیت( می تواند چالش برانگیز باشد. با این حال، قطعا 
ارزش داده های اس��تخراج ش��ده از پوش��یدنی های سالمت، بسته به 

محصول بیمه ای مورد اس��تفاده، متفاوت خواه��د بود. به طور مثال، 
در قیمت گذاری محصوالت بیمه درمان خصوصی، باتوجه به ماهیت 
کوتاه مدت این محصوالت و همچنین، دسترس��ی به س��ابقه مخارج 
س��المت روزانه از طری��ق پرونده الکترونیکی س��المت افراد )حاوی 
اطالعات جزئی تر نس��بت به پوشیدنی های سالمت(، به نظر می رسد 
اس��تفاده از اطالعات ابزارهای پوش��یدنی فواید زیادی نداشته باشد. 
عالوه بر این، ارزش داده های مس��تخرج از پوش��یدنی های سالمت، 
به محی��ط نظارتی نیز بس��تگی دارد. برای  مث��ال در جنوب آفریقا، 
بیم��ه درمان خصوص��ی از نوع نرخ گذاری جمعی1  اس��ت و احتماال 
پوش��ش آن براساس س��ن یا وضعیت س��المت کاهش نمی یابد. در 
ای��ن مورد داده های پوش��یدنی قادر خواهند بود تا تخمین ریس��ک 
عوارض۲ بیماری  مربوط به وجوه پوش��ش زندگی را بهبود بخش��ند، 
اما بیمه گ��ران نمی توانند از نرخ حق بیمه ه��ای بهبود یافته بهره ای 

ببرند]۷، 14، 1۵، 1۹-1۲[.
* توس�عه و بازاریاب�ی محصوالت شخصی س�ازی ش�ده: باتوجه به 
اطالع��ات دریافتی از ابزارهای هوش��مند، بخش بندی مش��تریان بر 
اس��اس اکسپوژر ریسک هر بخش انجام می شود و معرفی محصوالت 
بر حس��ب نیاز مش��تری خواهد بود. اس��تفاده از ابزارهای پوشیدنی 
می توان��د، مدیریت محصول را پویاتر کند و اضافه/حذف ریس��ک به 
صورت آنی انجام شود. به طور مثال، درصورتی که مشتری از موقعیت 
مکانی ضبط ش��ده منزل خود تا حد مشخصی فاصله بگیرد، به طور 
خودکار ب��ه پرتفوی بیمه ای او تا زمان بازگش��ت، افزوده می ش��ود. 

شکل 2 | فرآیند بهبود وضعیت سالمت بیمه شدگان در استفاده از فناوری های پوشیدنی

منبع:]۸[

٦ 
 

   هاي پوشيدنيفناوريشدگان در استفاده از بهبود وضعيت سالمت بيمه فرآيند .2شكل 

  
  ]8[منبع: 

ا به ر ين محصوالتاشده در  تأمينهاي زندگي و درمان و در نتيجه ارزش گذاري ابزارهاي پوشيدني در بيمهتأثيرنحوه  توانبه طور خالصه، مي
  :]19-12، 15، 14، 7[كرد صورت زير مطرح 

 فرد سالمت و شده گيرياندازه معيارهاي بين سنجش قابل ارتباط يك بتوانند كه دارند ارزش زماني پوشيدني هايداده داده: تأمين 
زيرا درصورت  باشد ساده نسبتاطبيعي،  گلوكز سطح و طبيعي خون مانند فشار باليني هايشاخص براي تواندمي امر اين. كنند برقرار

 فيزيكي، هايفعاليت و خواب وضعيت به مربوط هايشاخص براي اما .هستند فاصله نامطلوب با وضعيت استاندارد، به خوبي قابل درك
با اين حال، . باشد برانگيزچالش تواندمي) وضعيت مداوم شدن بدتر يا بهتر و( فرد يك سالمت فعلي وضعيتكردن  سنجش قابل

به طور متفاوت خواهد بود.  ،مورد استفادهاي ، بسته به محصول بيمههاي سالمتاستخراج شده از پوشيدنيهاي قطعا ارزش داده
سابقه  دسترسي بههمچنين، مدت اين محصوالت و باتوجه به ماهيت كوتاهگذاري محصوالت بيمه درمان خصوصي، قيمت درمثال، 

به نظر ، هاي سالمت)تر نسبت به پوشيدني(حاوي اطالعات جزئي سالمت افرادالكترونيكي  پرونده مخارج سالمت روزانه از طريق
هاي مستخرج از پوشيدني هايارزش داده ،ينعالوه بر ا فوايد زيادي نداشته باشد.ات ابزارهاي پوشيدني عاستفاده از اطالرسد مي

است و  1گذاري جمعيمثال در جنوب آفريقا، بيمه درمان خصوصي از نوع نرخ ، به محيط نظارتي نيز بستگي دارد. برايسالمت
هاي پوشيدني قادر خواهند بود تا تخمين يابد. در اين مورد دادهاساس سن يا وضعيت سالمت كاهش نمياحتماال پوشش آن بر

هاي بهبود يافته حق بيمهتوانند از نرخ گران نميد، اما بيمهنپوشش زندگي را بهبود بخش وجوهمربوط به  2بيماري عوارضريسك 
 .]19-12، 15، 14، 7[ اي ببرندبهره

 بر  بندي مشتريانبخشتوجه به اطالعات دريافتي از ابزارهاي هوشمند، با سازي شده:ابي محصوالت شخصيتوسعه و بازاري
ي پوشيدني استفاده از ابزارها .خواهد بود بر حسب نياز مشتري محصوالتمعرفي  وشود ميانجام  اكسپوژر ريسك هر بخشاساس 

شتري از صورتي كه مبه طور مثال، در د.شوو اضافه/حذف ريسك به صورت آني انجام كند تواند، مديريت محصول را پوياتر مي
شت، افزوده تا زمان بازگاو اي موقعيت مكاني ضبط شده منزل خود تا حد مشخصي فاصله بگيرد، به طور خودكار به پرتفوي بيمه

 فرآينده در كافرادي پذيري آن دسته از فزايش بيمههاي سالمت اين پتانسيل را دارند كه به اهاي پوشيدنيهمچنين داده شود.مي
  ].19-12، 15، 14، 7[ اند، كمك كندبندي شدهافراد پرريسك دسته وگري اوليه جزبيمه

                                                            
1 Community Rated 
2 Morbidity 

نياز مشتريان به تغيير 
سبك زندگي با توجه به 
وضعيت سالمتي پايين

هدف گذاري به منظور 
تناسب اندام و وضعيت 

سالمت مطلوب

سرمايه گذاري در 
ردياب هاي سالمت

شروع به پياده روي و 
شمارش گام ها

افزايش سطح فعاليت در 
طول زمان

كاهش : مشاهده نتايج
وزن، احساس سالمت، 
بهبود شاخص هاي سالمت

تغيير سبك زندگي تعديل يافته،  
افزايش سطح سالمت و در نتيجه 

كاهش هزينه خسارت، كاهش عوارض 
بيماري، افزايش اميد به زندگي 

1. Community Rated 2. Morbidity
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همچنین داده های پوشیدنی های س��المت این پتانسیل را دارند که 
ب��ه افزایش بیمه پذیری آن دس��ته از افرادی که در فرآیند بیمه گری 
اولیه جزو افراد پرریس��ک دسته بندی ش��ده اند، کمک کند]۷، 14، 

.]1۹-1۲ ،1۵
* بیمه گری پیوس�ته: مدل های جدید قیمت گذاری براساس تحلیل 
داده های پیوس��ته از ابزارهای پوش��یدنی، ظه��ور می یابند و بر این 
اس��اس، حق بیمه انعطاف پذیر به دس��ت می آید که براس��اس میزان 
موافقت بیمه گزار/بیمه  ش��ده با اش��تراک گذاری گزارش های سالمت 
و اطالعات ش��خصی متغیر است. همچنین برنامه های پاداش/جریمه 
برای تحقق/محقق نش��دن وضعی��ت مطلوب در فرآین��د بیمه گری 
در نظر گرفته می ش��ود که می تواند منجر به ارزیابی دقیق ریس��ک 

شود]۷، 14، 1۵، 1۹-1۲[.
* کنترل ریسک و خدمات بیمه گزار: درصورت بروز شرایط نامطلوب 
سالمتی و ناهنجاری احتمالی، تمام اطالع رسانی ها به مشتریان برای 
کنترل ریس��ک در این بخش مدیریت می ش��وند و ب��ه همین دلیل 
خدمات متمایزی بر اس��اس بخش های مش��تریان داده می شود. این 

اطالع رس��انی ها می تواند امید به زندگی مش��تریان را بهبود بخشد و 
جذب مشتری را بیشتر کند. همچنین در این قسمت، جزئیات بیمه 
 ش��ده در این مرحله شناسایی و بر اساس داده های جمع آوری شده، 
به روزرسانی می شود. ابزارهای پوشیدنی می توانند به بیمه گر از طرق 
زیر در ارائه خدمات به مشتریان کمک کنند]۷، 14، 1۵، 1۹-1۲[:

 ارائ��ه الحاقیه های موردنیاز مانند بیمه درمان مس��افرتی در زمان 
سفر

 هشدار درصورت روند نزولی وضعیت سالمت
 ارائ��ه ابزارهای اختصاصی به س��الخوردگان به منظور نظارت ویژه، 
توانبخش��ی و کمک در مراقبت های بعد از عمل به منظور پیشگیری 

از خسارت
 مدیریت شرایط حاد و استرس، تمرین ذهن و سالمت روان
 مدیریت بهبود بیماران با استفاده از برنامه های فیزیوتراپی

به منظور مدیریت حوزه ریس��ک بیمه شدگان پرریسک، می توان 
محص��والت بیمه ای را به گونه ای طراحی کرد ک��ه آنها را ملزم کند 
در یک برنامه خاص مدیریت س��المت مش��ارکت کنند و می تواند به 

رصد خوابردیاب فعالیتردیاب ضربان قلبGPS داخلیابزار

YAMAY×

Honor Band 4×

Moov Now×قابل اتصال به مانیتورقابل اتصال به مانیتور

Huawei Band 3 Pro

Amazfit Bip

Fitbit Inspire HR×

Garmin Vivofit 4×××

Samsung Galaxy Fit E×

Garmin Vivosport

Fitbit Charge 3×

Apple Watch Series 4×

جدول 2| مقایسه ویژگی های ابزارهای ردیاب سالمت برتر در سال 2019

منبع:]۸[

فناوری های پوشیدنی و اینترنت اشیا در بیمه های زندگی و درمان / قنبرزاده و همکاران
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صورت ش��رایطی از یک پوشش باش��د که درصورت استفاده نکردن 
از برنامه تعیین ش��ده، منجر به مزایای کاهش یافته یا لغو بیمه نامه 
 ش��ود. همچنین ممکن اس��ت افراد مس��ن دارای آگاهی و س��المت 
بیش��تری باش��ند و از ریس��ک س��المتی کمتری برخوردار باشند و 
بنابراین به هزینه های درمانی کمتری نیاز داش��ته که ارزیابی دقیق 
وضعیت س��المت این افراد با استفاده از فناوری های پوشیدنی تأمین 

می شود]۲0[.
* مدیریت خس�ارت: در این مرحله، ادعاهای پرداخت خس��ارت در 
زمان واقعی توسط اپراتور مربوطه مدیریت می شود و برای شناسایی 
تقلب ه��ا، از داده های اس��تخراج ش��ده از فیلم، تصوی��ر و فایل های 
صوتی اس��تفاده خواهد ش��د. تمامی این موارد منجر به کاهش زمان 
پرداخت خس��ارت و هزینه های مربوطه اداری و همچنین، شناسایی 
ادعاهای متقلبانه می شود. بنابراین فرآیند پرداخت خسارت می تواند 
از مدل واکنش به ریس��ک۳ )توزیع ریس��ک در میان بیمه ش��دگان 
و جبران خس��ارت های آنها( به مدل پیش��گیری از ریس��ک4 )کمک 
 ب��ه بیمه ش��دگان و بیمه  گران در پیش��گیری از خس��ارت ها( تغییر

کند]۷و 14[. 

کاربردهای اینترنت اشیا و فناوری های پوشیدنی در بیمه های 
زندگی و درمان

بیمه گران درمان و زندگی برای افزایش مشتریان خود و ترغیب 
مشتریان به س��بک زندگی س��الم از فناوری های پوشیدنی استفاده 
می کنند. به عنوان مثال، در کلمبیا بیمه دندانپزش��کی برای تشویق 
افراد به استفاده از مسواک، مسواک های بلوتوث دار پیشنهاد می کند 
و بر این اس��اس، حق بیمه متناس��ب آن، کاه��ش می یابد. به عالوه، 
برخی بیمه گران درمان برای بیمه ش��دگانی ک��ه از یک ردیاب برای 
ثبت فعالیت در س��الن بدنسازی استفاده می کنند، تخفیف حق بیمه 
قائل می ش��ود]1۲[. بدین منظور، برای اخذ ای��ن اطالعات ابزارهایی 
الزم اس��ت و در ج��دول ۳ به ط��ور خالصه به مقایس��ه ویژگی های 

ابزارهای ردیاب سالمت برتر در سال ۲01۹ پرداخته شده است.
باتوج��ه ب��ه ویژگی های م��ورد اس��تفاده در ابزارهای پوش��یدنی، 
ش��رکت های بیمه ابزارهای مختلفی در محصوالت بیمه های زندگی و 
درمان خود قرار می دهند که در ادامه برخی از این کاربردها ارائه می شود: 

* ش��رکت بیمه زندگی س��ومپو ژاپن نیپونوکا هیم��واری۵ در ژاپن، 
ابزار پوش��یدنی فیت بیت را ارائه داده تا اطالعات و داده های سالمت 
مشتریان جمع آوری شود. این ش��رکت از داده ها نه تنها برای تعیین 
حق بیمه، بلکه برای شناسایی روابط علّی و معلولی بین بیماری ها و 
عادات خاص ش��یوه زندگی به منظور ارائه و توسعه محصوالت جدید 

بیمه زندگی استفاده می کند]10[.
* یکی از بیمه گران زندگی پیش��رو در آمریکا، با ارائه پیش��نهاداتی 
مانند تخفیف های حق بیمه برای س��بک زندگی سالم و جوایز ارزنده 
سفر، خرید و پاداش های مرتبط با سرگرمی و تخفیف از خرده فروشان 
پیشرو، توانسته در فروش بیمه های زندگی بر پایه ابزارهای پوشیدنی 
موفق عمل کند. بیمه ش��دگان جدید، یک ساعت هوشمند فیت بیت۶  
رایگان برای پیگیری فرآیند س��المتی خ��ود دریافت می کنند که به 

صورت زیر دنبال می شود]۷[: 
 کس��ب امتی��ازات ویتالیتی۷: جمع آوری امتی��ازات ویتالیتی با انجام 
فعالیت های س��اده روزمره مانند رفتن به باش��گاه، گرفتن غربالگری 
س��االنه س��المت، عاری از تنباکو و م��وارد دیگر و کس��ب وضعیت 

ویتالیتی بر اساس امتیازات )برنز، نقره، طال یا پالتین(،
 بهره مندی از پس انداز و پاداش ها: پاداش و تخفیف بیش��تر در حق 
بیمه درصورت وضعیت ویتالیتی باال، پاداش ها شامل تخفیف در سفر، 

اقامت در هتل، غذاهای سالم و فعالیت های اوقات فراغت می شود.
* بیمه گر درمان اس��کار۸، به منظور ردیابی گام به گام وضیت سالمت 
بیمه  ش��ده از اپلیکیش��نی که با اپ��ل هلث۹ انطباق دارد، اس��تفاده 

می کند]11[.
* بیمه گر درمان یونایتد هلث کیر10، استفاده از برنامه »یونایتد هلث کیر 
موشن10« را به مشتریان پیشنهاد می دهد که در آن اعضا می توانند با 

قدم زدن، هزینه های پزشکی خارج از جیب را به دست آورند]11[.
* بیمه گر درمان هومانا11 در آمریکا، از یک برنامه س��المتی و پاداش 
Go365 برای اعضا در س��ال ۲01۷ استفاده کرد. این برنامه بر روی 

ی��ک سیس��تم امتیاز کار می کن��د و با ارزیابی ها و جوایز بهداش��تی 
شخصی مانند لوازم تناسب اندام و دستگاه های الکترونیکی، بیمه شده 

را تحریک به رفتار سالم تر می کند]11[.
* بیمه گر جان هنکوک1۲ در آمریکا، با اس��تفاده از امتیازات ویتالیتی 
برای فعالیت ه��ای بدنی و غربالگری س��المت، تخفیف هایی را برای 

3. Reacting-To-Risk  4. Preventing-The-Risk 5. Sompo Japan Nipponkoa Himawari 6. Fitbit 
7. Vitality   8. Oscar Health  9. United Healthcare    10.  UnitedHealthcare Motion
11. Humana 
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مش��تریان بیمه های زندگ��ی و درمان قرار داده ک��ه می توانند برای 
کارت های هدیه و مس��افرت مورد اس��تفاده قرار گی��رد. بیمه گزاران 
می توانن��د با اس��تفاده از فیت بیت های متصل ب��ه اینترنت، حداکثر 

1۵درصد از بیمه زندگی خود را پس انداز کنند]11[.
* ش��رکت بیمه زندگی دیسکاوری لیمیتد1۳ در آفریقا، این امکان را 
برای اعضا فراهم می کند که ردیاب فعالیت و یا ساعت هوشمند خود 
را به پروفایل اطالعاتشان متصل کنند تا داده های مربوطه جمع آوری 
ش��ود. درصورت رسیدن به سطوح فعالیت مناس��ب، به آنها امتیاز و 
پاداش تعلق می گیرد و بر این اس��اس، ریسک مرگ ومیر و همچنین، 

بازخرید کاهش می یابد]14[.
* ش��رکت های بیمه مومنتم14 در آفریقا، ویتالیتی الیف1۵ در بریتانیا 
و ام ال س��ی1۶ در استرالیا، با تش��ویق بهبود رفتار سالمت مشتریان، 
پوش��یدنی های س��المت را در طراحی محصوالت بیمه زندگی به کار 
برده اند. در این راس��تا، هنگامی که بیمه ش��دگان رفتارهای سالمت 
مناس��بی داشته باش��ند، به آنها از طریق تخفیف حق بیمه ها پاداش 
می دهند. میزان تخفیف، متناسب با وضعیت رفتار سالمت دارندگان 

بیمه نامه تعیین می شود]14[.
* بیمه گر درمان آدیتیا بیرال1۷ در کش��ور هند، درصورت ثبت تعداد 
مش��خصی از گام های بیمه  شده در ابزارهای ردیاب فعالیت، اقدامات 
متفاوتی مانند تخفیف، ش��رکت در باشگاه، و یا ارزیابی سالمت انجام 

می دهد]۸[.
* بیمه گر آکس��ا1۸ یک ابزار ردیاب س��المت رایگان را به مش��تریان 
ارائ��ه می دهد. به این صورت که مش��تریان، تخفیف هایی تا س��قف 
یکصد دالر در بیمه نامه های خود درصورت ثبت تعداد مشخصی گام، 

دریافت می کنند]۸[.
* شرکت بیمه سامان در کشور ایران، توانسته با اپلیکیشن پیگام در 
محصوالت بیمه زندگی خود، بیمه گزاران را تشویق کند تا کاربر پس 
از نصب، با پیاده روی مداوم، اندوخته بیمه  زندگی خود را نزد شرکت 

بیمه افزایش دهد.

چالش های استفاده از فناوری های پوشیدنی برای بیمه گران و 
بیمه گزاران زندگی و درمان

اس��تفاده از فناوری های پوش��یدنی در بیمه های زندگی و درمان، در 

کن��ار مزایای قابل توجه، دارای چالش های��ی، هم برای بیمه گران به 
عن��وان ارائه دهنده و هم برای بیمه گزاران به عنوان دریافت کنندگان 
ای��ن فناوری هاس��ت. از ای��ن رو در ادامه به بررس��ی چالش ها از دید 

بیمه گران و بیمه گزاران به طور مجزا می پردازیم.

چالش های استفاده از فناوری های پوشیدنی برای بیمه گران
بیمه گران برای اجرای فعالیت های هدایت شده توسط داده های واقعی 
که توسط دستگاه های پوشیدنی دریافت می شوند، با چالش ها ی زیر 

روبه رو خواهند شد]1۵[:
* چالش های مربوط به کس�ب وکار: اعتبار، کژگزینی، ریسک تهدید 

امنیتی اطالعات مرتبط با فناوری
* چالش ه�ای مربوط به هزینه: س��رمایه گذاری در زیرس��اخت ها و 

داده های مورد نیاز 
* چالش های مرب�وط به مدیریت داده ها: مدیریت جریان پیوس��ته 
اطالعات و داده ه��ا و تجزیه و تحلیل آنها به منظور پاالیش داده های 

بااهمیت
* چالش های مربوط به زیرساخت ها: افزودن زیرساخت های پیشرفته 

و سازگار کردن با نوآوری های فنی
* چالش ه�ای مربوط ب�ه حفظ حریم خصوص�ی داده ها: حفاظت از 

داده ها توسط بیمه گران به منظور رضایت بیمه گزاران/بیمه شدگان
* چالش ه�ای قانون�ی: نب��ود قوانی��ن و مقررات مش��خص و صریح 

درخصوص چگونگی استفاده از اطالعات شخصی افراد
پاالی��ش داده های مه��م اس��تراتژیک از تمام نویز ه��ا به منظور 
پردازش بهینه، برای بیمه گران یک چالش بزرگ است. از یک طرف، 
باتوجه به حجم و س��رعت داده های دریافتی از ابزارهای پوش��یدنی ، 
بیمه گران برای دریافت، ذخی��ره و مدیریت تمام اطالعات به داده ها 
و زیرس��اخت های ش��بکه قوی و پایدار نیاز دارند تا از انعطاف پذیری 
و مقیاس پذیری سیس��تم ها برای انطباق با تغییرات، اطمینان خاطر 
داش��ته باش��ند. از طرف دیگر، بیمه گران برای ایجاد زیرساخت های 
الزم برای مدیریت داده های پوش��یدنی، نیاز به سرمایه گذاری زیادی 
برای اجرای سیس��تم های جدید یا نوس��ازی سیستم های فعلی خود 
دارن��د]۷[. همچنی��ن، بیمه گران ب��رای موفقیت در ارائ��ه ابزارهای 
پوشیدنی در بیمه های زندگی، نیاز به یک رویکرد آینده نگر دارند که 

فناوری های پوشیدنی و اینترنت اشیا در بیمه های زندگی و درمان / قنبرزاده و همکاران
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شامل تشویق کاربران )اطالع رسانی مزایا، غلبه بر نگرانی های حاصل 
از افشای اطالعات شخصی(، جمع آوری داده ها از ابزارهای پوشیدنی 
)س��اختاریافته ی��ا غیرس��اختاریافته(، تجزیه و تحلی��ل کالن داده ها 
)قدرت نفوذ داده ها در کشف بینش ها، تحلیل روند از داده ها(، عمل 
بر اساس داده ها )تهیه/اصالح طرح های قیمت گذاری بر اساس درک 
جدید از ریس��ک ها( اس��ت]۷[. به ع��الوه، بیمه گرانی که محصوالت 
مبتنی بر پوش��یدنی ها را ارائه می دهند، باید درمورد امنیت اطالعات 
شفاف سازی کنند و قبل از دسترسی به اطالعات شخصی مشتریان، 
رضای��ت و مجوز مناس��ب را از آنها دریافت کنند. این شفاف س��ازی 
ش��امل اطالعات قابل اندازه گیری، اطالعات قابل ذخیره، اطالعات به 

اشتراک گذاشته شده و نحوه استفاده از داده هاست]1[. 
باتوجه به تمایل کاربران بر اس��تفاده همزمان از چند پوش��یدنی 
توس��ط کارب��ر، جم��ع آوری داده ه��ای دریافتی از چن��د منبع برای 
بیمه گ��ران و همکاری با ارائه دهندگان ای��ن داده ها، چالش  برانگیز 
است. بدین منظور ش��رکت های بیمه از اگریگیتورهای داده استفاده 
می کنند که داده ها را از فناوری های س��المت و پوشیدنی ها، به یک 
پلتف��رم تبدی��ل می کنن��د]1۲[. همچنین، بیمه گ��ران برای کاهش 
کژگزین��ی یا تقلب، باید برنامه را با دق��ت طراحی کنند زیرا افرادی 
وجود خواهند داش��ت ک��ه برای یک دوره کوتاه م��دت رفتار خود را 
اصالح می کنند تا فعال تر از آنچه هس��تند، نشان داده شوند. بنابراین 
بای��د برای احتی��اط، هنگام فرآین��د بیمه گری یا قیمت گ��ذاری، از 

داده های تاریخی چند ماه گذشته استفاده کنند]۷[.
 

چالش های استفاده از فناوری های پوشیدنی برای بیمه گزاران
استفاده از فناوری های پوش��یدنی برای بیمه گزاران/بیمه شدگان 

چالش هایی به همراه دارد که به شرح زیر است]۷، 1۶-1۵[:
* ترس از محرمانه نبودن اطالعات ش�خصی: باتوجه به دسترس��ی 
مس��تقیم فناوری های پوش��یدنی به وضعیت س��المتی فرد و مکان 
بیمه گزار/بیمه  شده در برخی از این فناوری ها، درصورتی که بیمه گزار 
به بیمه گر اطمینان نداشته باشد، اطمینان افراد در خصوص محرمانه 

بودن اطالعات با مشکل مواجه می شود. 
* کاهش س�ریع تمایل به این فناوری های پوش�یدنی: ممکن است 
بیمه گزاران در ابتدا تمایل زیادی درخصوص استفاده از فناوری های 
پوشیدنی در محصوالت بیمه های زندگی و درمان از خود نشان دهند 
ولی به مرور زمان، این تمایل کاهش یابد. در این راس��تا، بیمه گران 
می توانند با رصد مناسب وضعیت سالمت بیمه  شده و لحاظ وضعیت 
سالمت بیمه  شده به صورت تخفیف ها، افزودن ارزش نقدی بیمه نامه 
و یا گزینه های دیگر تشویقی، ارتباط خود را با بیمه گزار حفظ کنند.
* راهنمایی ناکافی کاربران توسط بیمه گران درمورد نحوه استفاده 
از اطالعات: درصورت اطالع رس��انی نامناسب درمورد نحوه استفاده 
از اطالعات دریافتی از ابزارهای پوش��یدنی و نحوه به کارگیری آن در 
محصوالت بیمه های زندگی و درمان به بیمه گزار/بیمه ش��ده، ممکن 

است میزان تداوم استفاده از این محصوالت کاهش یابد. 
* مبهم بودن اطالعات ارائه ش�ده توس�ط اپلیکیش�ن ها: در برخی 
م��وارد، اطالعات مندرج در این فناوری ها و کلی بودن آنها، منجر به 
اشتباه بیمه گزاران/بیمه شدگان شده و ممکن است انتظارات آنها در 

تقابل با بیمه گر برآورده نشود.

تأثیر فناوری های پوشیدنی بر هزینه های بیمه گر و بیمه گزار
فناوری های پوش��یدنی می تواند کاربردهای مختلفی برای ذینفعان/

هزینه های تغییرمنفعت های تغییر

هزینه تغییر از بیمه درمان/زندگی ساده به بیمه درمان/زندگی با فناوری های پوشیدنی ردیاب سالمتقیمت

هزینه های یادگیری سیستم پس از استفاده از فناوری های پوشیدنی ردیاب سالمتکیفیت خدمات

هزینه های قطعی نبودن کارشبکه ارائه دهنده خدمات

هزینه تغییر )تغییر نکردن( بیمه گر/ارائه دهنده بیمه مزایای بیمه تکمیلی

هزینه های از دست رفته و غیرقابل بازگشت مانند هزینه سرمایه گذاری در استفاده از فناوری هاهدایا یا پاداش های مالی برای ورود

جدول 3|  منفعت و هزینه استفاده از فناوری های پوشیدنی در بیمه های زندگی/درمان برای بیمه شدگان

منبع:]۲1[
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بازیگران بیمه های درمان/س��المت شامل بیماران، متصدیان خدمات 
س��المت، بیمه گران تکمیلی و سازمان بیمه سالمت داشته باشد که 

به شرح ذیل است]1۶[:
* بیماران: توانمندسازی و دریافت خدمات سالمت با بازدهی بیشتر، 
تش��خیص و معالجه س��ریع تر بیماری ها بر پایه اطالعات دقیق تر و با 
ایجاد مزاحمت کمتر برای زندگی آنها و هزینه کمتر، یاری بس��یاری 
از بیماران سالمند برای زندگی مستقل بهتر و برای مدت طوالنی تر

* متصدی�ان خدمات س�المت: بهبود سریع کیفیت خدمات دهی به 
بیم��اران، اجتناب از هزینه های پذیرش و کاه��ش بار اضافه بر روی 

کارمندان، کمک به انجام مؤثرتر کارهای روزانه
* بیمه گران تکمیلی و سازمان بیمه سالمت: به دست آوردن سطوح 
جدیدی از اطالعات در مورد بیماران و سالمت آنها برای ارائه خدمات 
جدید و کاهش خسارات مربوط به بیمه ها با توجه به ارزیابی صحیح 

ریسک
باتوج��ه ب��ه کاربرده��ای مذکور، اس��تفاده از ای��ن فناوری های 
پوشیدنی در ارزیابی سالمت بیمه  ش��ده/بیمه گزار می تواند هزینه ها 
و منفعت های��ی برای هرکدام از این ذینفعان به وجود آورد. درصورت 
اس��تفاده بیمه گ��زار از ابزاره��ای پوش��یدنی در بیمه ه��ای درمان/

زندگ��ی، هزینه و منفعت های به ش��رح جدول ۳، ب��رای او به وجود 
می آید]۲4-۲1[. 

در مقابل، منفعت های ایجاد شده برای بیمه گران زندگی و درمان، 
شامل کاهش تعداد و میزان خسارات و همچنین، کاهش هزینه های 
اداری ناشی از ارزیابی ریسک و ارزیابی خسارت است. این امر ناشی 
از ارزیابی صحیح ریس��ک بیمه  شده بر اس��اس اطالعات دریافتی از 
این فناوری هاست که مانند بیمه های مصرف محور ، می تواند مبنای 
دقیق محاس��بات قرار گیرد. استفاده از این فناوری های پوشیدنی در 
بیمه های زندگی و درمان، برای بیمه گر دارای هزینه هایی اس��ت که 
ش��امل هزینه های راه اندازی و یادگیری سیس��تم، نحوه تأمین مالی، 
هزینه های آموزش کارشناس��ان و... است. باوجود این هزینه ها و نظر  
به تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت اس��تفاده از فناوری های پوش��یدنی 
به منظ��ور ارزیابی و رصد وضعیت س��المتی بیمه ش��دگان، در آینده 
میزان خس��ارت کاهش می یابد و باتوجه به بهبود وضعیت س��المتی 
افراد استفاده کننده، هزینه های درمانی و موارد این چنینی نیز کاهش 

می یابند]4، ۸، 1۶[.

نتیجه گیری
ب��ا اینک��ه فناوری های جدی��د، در مراح��ل ابتدایی خ��ود قرار 
دارن��د، پتانس��یل آن برای تغییر روش های ارزیاب��ی، قیمت گذاری و 
محدود کردن ریس��ک توس��ط بیمه گران، از گذش��ته تا امروز کامال 
امیدوارکننده بوده اس��ت. بر این اس��اس، در مقاله حاضر به معرفی 
اینترنت اش��یا و فناوری های پوش��یدنی با ارائه کاربردها، قابلیت ها و 
چالش های مربوطه در حوزه بیمه های زندگی و درمان پرداخته شد. 
همچنین تأثیر فناوری های پوش��یدنی بر هزینه ه��ای بیمه گزاران و 
بیمه گران زندگی و درمان مورد بررس��ی قرار گرفت. باتوجه به اینکه 
ارائه خدمات بیمه درمان مورد نیاز در کشور توسط بیمه گران پایه و 
بیمه گران تکمیلی و س��ازمان بیمه سالمت انجام می شود، استفاده از 
فناوری های پوشیدنی در بیمه های درمان می تواند به دو منظور مورد 
اس��تفاده قرار گیرد. اطالعات سالمتی حاصل از این فناوری ها هم در 
بیمه ه��ای پایه )تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، بیمه س��المت( و 
هم در بیمه ه��ای درمان تکمیلی می تواند منج��ر به ارزیابی صحیح 
ریسک شده و در کنار کاهش هزینه های اداری، تعداد و میزان ادعای 
خس��ارت )مانند کاهش هزینه ه��ای بیمارس��تانی، هزینه های دارو، 
ویزیت و...( را نیز کاهش دهد. همچنین اس��تفاده از این فناوری های 
پوش��یدنی می تواند منابع ناشی از حق بیمه های درمان سازمان های 

پایه و بیمه گران تکمیلی را ذخیره کند.

پیشنهادها
باتوجه به نتایج حاصل از این مقاله و با مد نظر قرار دادن توسعه 
کاربرد این فناوری ها در ارزیابی ریس��ک و قیمت گذاری، فرآیندهای 
بیمه گری و کنترل خس��ارت در ش��رکت های بیمه، ضروری اس��ت 
بیمه گران در مراحل اولیه برنامه ریزی، استراتژی هایی را به کار گیرند 

که به تفکیک در ادامه مطرح می شوند:
* افزایش آگاهی مش��تریان و تش��ویق به اس��تفاده: ب��رای افزایش 
میزان پذیرش ابزارهای پوش��یدنی و همچنین تش��ویق بیمه  ش��ده 
به اش��تراک گذاری داده ها، الزم اس��ت آگاهی مش��تریان افزایش و 
نگرانی ه��ای آنها رفع ش��ود. بیمه گران می توانند اس��تراتژی هایی را 
به منظ��ور کاه��ش نگرانی های مرب��وط به حریم خصوص��ی کاربران 
طراحی کنند و آنها را به س��مت اس��تفاده راحت از دستگاه ها سوق 

دهند.

فناوری های پوشیدنی و اینترنت اشیا در بیمه های زندگی و درمان / قنبرزاده و همکاران
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* مشارکت بیمه گران با شرکت های حوزه سالمت: بیمه گران زندگی، 
بایستی با شرکت های حوزه سالمتی و بیمه گران سالمت درخصوص 

نحوه استخراج اطالعات مفید از ابزارهای پوشیدنی مشارکت کنند.
* امنیت داده ها و حفظ حریم خصوصی مش��تری: بیمه گران باید با 
مشتریان تعامل بیشتر داشته باشند تا میزان تبادل اطالعاتی مربوطه 
آنها را شناس��ایی کنند، پروتکل های حفاظت از داده ها و ساختارهای 
نوظه��ور و جدید را مورد بازبینی قرار دهند و آن دس��ته از داده های 
مشتری که به راحتی قابل دسترس است، ذخیره یا نگهداری نکنند.

* نوآوری در محصوالت: بیمه گران در زمینه نوآوری محصوالت باید 
از هدف گذاری شخصی فاصله بگیرند و به سمت

هدف گ��ذاری واقع بینانه حرکت کنند. بیمه گران دیگر مجبور به ارائه 
محصوالتی با ویژگی های استاندارد، قیمت گذاری و قابلیت دسترسی 
یکس��ان برای همه نیس��تند. در عوض آنها می توانند محصوالت را بر 
اساس نیازهای بخش های خاص و سودآور دسته بندی کنند یا هدف 
قرار دهند. بیمه گران باید برای آن دس��ته از مش��تریان که مشارکت 
کاف��ی در حق بیمه ها و س��ود ندارند، تخفیفی در نظ��ر نگیرند و از 
مزایای جانبی آنها نیز بکاهند و با نظارت بیشتر بر هزینه و سودآوری 
بخش های خاص مشتری و اجزای محصول، موجب ترغیب مشتریان 
ب��ا ارزش خود به تمدی��د بیمه نامه های موجود ی��ا خرید محصوالت 

بیشتر شوند. 
* بیمه گ��ری: باتوجه ب��ه اینکه منابع جدید داده ه��ا موجب افزایش 
ارزش مجموعه داده های تاریخی موجود می شوند، تیم های بیمه گری 
می توانند نقش مؤثری در تس��هیل طراحی محصول به ویژه ساختار 
محصوالت قابل تنظیم و همچنین کاهش هزینه ها و زمان فرآیندهای 

بیمه گری و صدور ایفا کنند. 
* خس��ارت ها: فناوری های پوشیدنی منجر به رسیدگی سریع تر 
به خس��ارت ها خواهد شد، زیرا به س��مت پیشگیری از خسارت های 
فع��ال حرکت می کند. بیمه گران باید اس��تراتژی های پیش��گیری از 
خس��ارت را با برنامه های مواجه با مشتری، هماهنگ کنند. به عنوان 
مث��ال نرخ های پایین تر بیمه درمان گروهی را برای کارمندانی که بر 

فناوری های پوشیدنی متناسب نظارت دارند، ارائه دهند. 
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