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صنعت بیمه در ایران

آشنایی با اکوسیستم بیمه ای ایران
بیمه گریرشته های

چالش های بیمه گری
دیجیتالبیمه گری



دیجیتالبیمه گریاکوسیستم 
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رشته های بیمه ای
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بیمه زندگی بیمه حوادث بیمه درمان

بیمه مسئولیت بیمه خودرو بیمه آتش سوزی

بیمه حمل و نقل بیمه مهندسی



چالش های بیمه گری دیجیتال
ر  تحول ذائقه مصرف کنندگان بیمه؛ روشی مدرن تر، یکپارچه تر و راحت ت•

ایش نوآوری های جدید؛ محصوالت شخصی تر، پوشش مبتنی بر استفاده، افز•

خودکارسازی 

احراز هویت مضاعف و غیر کاربر پسند بودن آن•

تقلب و کالهبرداری•

....(قراردادها و )دسترسی در هر لحظه و مکان به داده•

فرایند مدیریت نامطلوب خسارت•



بیمه گری دیجیتال
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خرید ریسک

مدیریت ریسک

دیجیتال یک مفهوم چندبعدی است 

همزیستی متعادل فضای فیزیکی و سایبری

تعریف می شود

دیجیتال  بیمه گری

ول در بیمه گری دیجیتال یعنی کاربست فناوری های تحول آفرین دیجیتالی برای تح

ارزش فرایندهای بیمه گذاران، خلق تجربه خوشایند برای بیمه شوندگان و تحول در منطق

آفرینی بیمه گران است



چه موجودیت هایی شرکت های بیمه ای 

را می توانند بیمه کنند؟
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گروه اشخاص

خدمت محتوا

مکان اشیا



موجودیت ها
رشته بیمه

خدمت اشیا محتوا مکان گروه اشخاص

بیمه 
آتش سوزی

بیمه مسئولیت

بیمه درمان 

بیمه حوادث

بیمه زندگی

بیمه خودرو

بیمه اموال 
(مهندسی)

بیمه حمل و 
نقل



یمهبصنعتسامانه های هویتی قابل استفاده در 

سامانه های 
 ایاعتبارسنجی بیمه

سامانه های احراز 
هویت بیمه ای

سامانه های 
اعتبارسنجی 

فرابیمه ای

سامانه های احراز 
هویت فرابیمه ای

ضرورت هم پیمانی هویت دیجیتال در صنایع



هدایت و نظارت الکترونیکی بیمهسامانه 

مالک سنهابسامانه 

بیمه مرکزی
هدف جمع آوری اطالعات و نظارت و 

ه هدایت شرکت های بیمه و حتی بیم
گزاران 

خدمات هویتی گروه سامانه
ر درج کد یکتا بر بیمه شخص ثالث جهت نظارت ب•

عملیات صدور بیمه نامه و نظارت بر نمایندگان ،
زارکارگزاران و محاسبه توانگری شرکت های بیمه گ

ه امکان استعالم بیمه نامه های شخص ثالث و بدن•

سامانه احراز هویت بیمه ای ایسامانه اعتبارسنجی بیمه

سامانه های اعتبار سنجی 
فرابیمه ای

سامانه احراز هویت 
فرابیمه ای

موجودیت رشته بیمه

گروه اشیا مکان مسئولیت حمل و نقل درمان حوادث

خدمت محتوا اشخاص مهندسی آتش سوزی زندگی خودرو



سامانه مدیریت هویت اشخاص حقیقی

مالک سامانه شاهکار

سازمان تنظیم مقررات رادیویی احراز اصالت هویت مالک سرویس 

خدمات هویتی گروه سامانه
انطباق شناسه و کدملی•
استعالم تعداد خطوط•
هاستعالم وضعیت سرویس های تخصیص داده شد•
احراز هویت مشترک متقاضی دریافت سرویس •

ارتباطی

سامانه احراز هویت بیمه ای ایسامانه اعتبارسنجی بیمه

سامانه های اعتبار سنجی 
فرابیمه ای

سامانه احراز هویت 
فرابیمه ای

موجودیت رشته بیمه

گروه اشیا مکان مسئولیت حمل و نقل درمان حوادث

خدمت محتوا اشخاص مهندسی آتش سوزی زندگی خودرو

بیمه مرکزی بخشنامه الزام استفاده از سامانه شاهکار برای صدور بیمه نامه 
.شخص ثالث و حوادث راننده را به شرکت های بیمه ابالغ کرد



هویت کاالهاسامانه مدیریت 
مالک سامانه شناسه کاال

مرکز توسعه تجارت الکترونیک فلسفه وجودی این سامانه تعریف 
شناسه منحصر به فرد برای کاالها

خدمات هویتی گروه سامانه
IRCشناسه مربوط به سازمان غذا و دارو •

شناسه مربوط به داروها و کلیه تجهیزات صنعت•
IVCدامپزشکی 

و شناسه مربوط به کاالها در فرای مرزهای یک کشور•
GTINدر سطح بین المللی 

که شناسه مربوط به کاالهای دارای سیم کارت در شب•
IMEIهای مخابراتی 

شناسه مربوط به خودروهای مرجوعی به کارخانه ها •
VINبرای تعمیرات 

سامانه احراز هویت بیمه ای ایسامانه اعتبارسنجی بیمه

سامانه های اعتبار سنجی 
فرابیمه ای

سامانه احراز هویت 
فرابیمه ای

موجودیت رشته بیمه

گروه اشیا مکان مسئولیت حمل و نقل درمان حوادث

خدمت محتوا اشخاص مهندسی آتش سوزی زندگی خودرو



رتبه بندی اعتباری ایرانیانسامانه 

مالک اعتبارسنجی ایرانیانسامانه 

شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران
فلسفه وجودی آن  سنجش اعتبار و

باری بهبود مدیریت ریسک سیستم اعت
کشور

خدمات هویتی گروه سامانه

ارائه گزارش اعتباری شخص حقیقی•
ارائه گزارش اعتباری شخص حقوقی•

سامانه احراز هویت بیمه ای ایسامانه اعتبارسنجی بیمه

سامانه های اعتبار سنجی 
فرابیمه ای

سامانه احراز هویت 
فرابیمه ای

موجودیت رشته بیمه

گروه اشیا مکان مسئولیت حمل و نقل درمان حوادث

خدمت محتوا اشخاص مهندسی آتش سوزی زندگی خودرو



آیا شرکت های بیمه گر مجاز به بیمه 

!کاالهای قاچاق هستند؟
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سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی

مالک همتاسامانه 

مرکز توسعه تجارت الکترونیک آن ثبت دستگاه هایفلسفه وجودی 
دارای سیم کارت و مبارزه با قاچاق

خدمات هویتی گروه سامانه
استعالم اصالت دستگاه•
فعال سازی و رجیستر دستگاه •
انتقال مالکیت•
ثبت دستگاه مسافری•

سامانه احراز هویت بیمه ای ایسامانه اعتبارسنجی بیمه

سامانه های اعتبار سنجی 
فرابیمه ای

سامانه احراز هویت 
فرابیمه ای

موجودیت رشته بیمه

گروه اشیا مکان مسئولیت حمل و نقل درمان حوادث

خدمت محتوا اشخاص مهندسی آتش سوزی زندگی خودرو



...سرآغاز رشدتغییر
فرشته احمدی

با تشکر از توجه شما
.....موفقیت سهم کسانی است که اهل تغییر اند

Instagram: ahmadi943

Email: ahmadi@borhanid.com

Fereshteh Ahmadi

...سرآغاز رشدتغییر
فرشته احمدی

mailto:ahmadi_mu256@yahoo.com

