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 بندی بیمه غیر زندگینامه رتبهشیوه -1

های نامهگر، ارزیابی از ظرفیت شرکت بیمه در عمل به تعهدات قراردادی است که عمدتاً شامل بیمهبندی توانگری مالی بیمهرتبه

شود، مدنظر نیست. سطح ها تأکید میبندی سنتی شرکتبموقع به آن اندازه که در رتبه باشد. در اینجا پرداختفروخته شده می

گر بندی توانگری مالی بیمهشود به نوع کسب وکاری بستگی دارد که پوشش داده شده است. رتبهمواجه میگر با آن ریسکی که بیمه

گر، دسترسی به باشد که در قدرت جریانات نقدی آن، ذخایر نقدی بیمهمشتمل بر ارزیابی توانایی شرکت بیمه در تحمل ریسک می

 زوکار بیمه اتکایی وی بستگی دارد. تر از آن قدرت ساتسهیالت اعتباری یا سرمایه و مهم

های بیمه به سه بخش های بیمه غیرزندگی، صنعت بیمه بر اساس سهم بازار نسبی شرکتنامه برهان درخصوص شرکتمطابق شیوه

برابر و شرکت 3تا  0.75های بزرگ که سهم بازار نسبی بیش از سه برابر، سطح متوسط که سهمی میان شود: شرکتبندی میطبقه

برابر میانگین متحرک حق بیمه سه ساله صنعت دارند. برای هر بخش معیارهای 0.75های کوچک که سهم نسبی بازار کمتر از 

 گیرد. مناسبی بخوبی تعریف شده که شرکت بیمه بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می

 گیرند، شامل موارد زیراند:عوامل کلیدی که در ارزیابی توانگری مالی یک شرکت بیمه مورد استفاده قرار می
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گر و به همراه آن محیطی که شرکت بیمه در آن به فعالیت مشغول است را برهان هر دو جنبه یعنی مشخصات بنیادین ذاتی بیمه

که  خروج کند. محیط قانونی و مقرراتی موجود، تعداد و اندازه رقبایی که در بازار مشغول به فعالیت هستند و موانع ورود وبررسی می

 شوند. های پیش روی و مواجهه با تهدیدها تأثیرگذار است، ارزیابی میگیری از فرصتبر بهره

های داخلی قوی به معنای ارزیابی مختص شرکت نیز مشتمل بر ترکیبی از عوامل کمّی و کیفی است. تخصص مدیریت و کنترل

، ساختار مالکیت، راهبردهای کسب وکار و تفکر شرکتی که موسسه را به باشد. عالوه بر اینبرخورداری از یک جایگاه مالی سالم می

 انداز پیش روی شرکت است. کننده چشمراند، از جمله عوامل مهم تعیینپیش می

 عوامل کیفی -2

 ت مدیره و مدیریت هیأ  -2-1

شوند. کسب وکار سالم محسوب میهای آن به عنوان مشخصات مهم یک قدرت حامیان مالی و ترکیب اعضای هیات مدیره و کمیته

ها در شرکت از طریق فراهم مشخصات اعضای هیات مدیره ممکن است یک مزیت قابل مالحظه باشد و از منظر میزان مشارکت آن

کننده راهبردهای کسب وکار، مورد سنجش قرار بگیرد. برهان کیفیت انداز مناسب برای آن و منبع اصلی تعیینآوردن یک چشم

داند، چراکه این موضوع از اهمیت باالیی در عملکرد بندی میو ساختار سازمانی را به عنوان عوامل کلیدی در فرایند رتبهمدیریت 

گیری نیز مورد توجه قرار کلی یک شرکت برخوردار است. تجربه و شایستگی تیم مدیریت، ساختار شرکت و سلسله مراتب تصمیم

 کند. جایگاه رقابتی شرکت شده و منابع آن را با احتیاط مدیریت می گیرند. یک مدیریت خوب موجب توسعهمی

ها، عملیات، کارایی و میزان تحمل شوند. ارزیابی راهبردها در ارتباط با محیط کالن موجود، ارزیابی میانداز، اهداف و راهبردچشم

گذارد. خصوص عملکرد مالی آتی شرکت بیمه تأثیر میگر در بازار بر دیدگاه برهان در ریسک مدیریت، در کنار مزیت رقابتی بیمه

انداز شرکت تا چه حد چشم پردازد که به منظور ایجاد سطح باالیی از تعهد،تجزیه و تحلیل برهان همچنین به بررسی این موضوع می

ب ثبات در سلسله مرات های جانشین پروری نیز در ارزیابی میزانبه سطوح پایین مدیریت نیز منتقل شده است. جزئیات برنامه

 شود. مدیریت استفاده می

 نظام کنترلی و مدیریت ریسک  -2-1

شوند که میزان دقیق آن در ابتدای ایجاد تعهد بیمه، شناخته ها مواجه میهای بیمه بصورت طبیعی با تعداد زیادی از ریسکشرکت

ها در های مدیریت ریسک قوی اقدام کنند تا به آنتوسعه نظامهای بیمه نسبت به ایجاد و شده نیستند. از این رو مهم است شرکت

های حسابرسی داخلی باید های غیرمعمول کمک کند. نظاماندیشی درخصوص ریسک زیانزمینۀ شناسایی سطوح تمرکز و چاره

نمودن ریسکده، حداقلها پذیرفته شهای اقتصادی که ریسک آنکردن بخشاتکا باشند. مدیریت ریسک شامل متنوعتفصیلی و قابل

ای قوی باشند تا شرکت های اطالعات مدیریت باید به اندازهباشد. سیستمهای تکرار شونده، میهای رخدادهای خاص و شناسایی زیان

سازی میان شعب که موجب دسترسی های اطالعات مدیریت، میزان شبکهبتواند آزمون سناریو انجام دهد. در هنگام ارزیابی سیستم

 گیرد.ها نیز مد نظر قرار میهای پشتیبان و امنیت آنسازی دادهشود و سطح ذخیرههای شعب میان و سریع به دادهآس

ای از کسب وکارها را های بزرگ که گسترهآید. شرکتسازی ریسک نیز به عنوان یک منبع اصلی کاهش ریسک به شمار میمتنوع

گیرند. حضور شرکت ها قرار میدر بر دارند، کمتر در معرض انواع خاصی از ریسک بر حسب خطوط کسب وکار یا توزیع جغرافیایی

ها و راهبرد بازاریابی آن نیز در راستای شناسایی پتانسیل رشد آن لحاظ در مناطق مختلف جغرافیایی، شبکه شعب و نمایندگی

 گردد. مرکز از اهمیت باالتری برخوردار میهای مرتبط با تارزیابی ریسک ،(وی)کپت یاختصاصهای بیمه شود. در شرکتمی
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های بیمه، گیرد. کیفیت قراردادها با نمایندگیهای توزیع را نیز در بر میهای موجود برای مدیریت کانالنظام کنترلی، سیستم

 هم هستند. شوند و بازدید به موقع، به همان اندازه مها تحمیل میها و محدودیتهایی که به کسب وکار نمایندگیکنترل

 عوامل کمّی -3

باشد. ها، معموالً تحت تأثیر میزان دسترسی به بازار و گسترۀ کسب وکار آن میتوانایی یک شرکت بیمه برای مقاومت در برابر شوک

تر معموالً در معرض ریسکهای کوچکهای داخلی کارا و عمق مدیریت نیز به یک پایگاه منابع کافی نیاز دارد. شرکتتوسعه نظام

ها با های داخلی است. این قبیل شرکتماندن ریسکهای تمرکز باالتری قرار دارند که ناشی از توانایی ضعیف در بیمه اتکایی و باقی

فشارهای رقابتی باالتری مواجه بوده و ممکن است دسترسی آسانی به حمایت بیرونی برای تامین سرمایه و نقدینگی نداشته باشند. 

بندی توانگری های کّمی رتبهها خواهد شد. برخی محرکامل وجود داشته باشند، منجر به محدودشدن رتبهکه این عودر صورتی

 اند.نامه مورد بحث قرار گرفتهگر و معیارهای کلیدی آن در ادامه به عنوان بخشی از شیوهمالی بیمه

 

 
 

 سرمایه  -3-1

پذیری درآمد ای مقاومت کند و تأثیر نوسانهای بزرگ تعهدات بیمهزیانسازد تا در برابر گر را قادر میسرمایه قوی، یک بیمه

های رشد موجود در بازار استفاده سازد تا از مزایای فرصتگذاری را به حداقل برساند و در عین حال مدیریت را قادر میسرمایه

ها در این بخشفته شده و روند تاریخی زیانها پذیرهای اقتصادی که ریسک آنکند. کفایت سرمایه با توجه هوشمندانه به بخش

ای و ذخایر های مختلف اهرمی که سطح تعهدات بیمهگر را از طریق نسبتشود. برهان قدرت سرمایه پایه یک بیمهها تعیین می

فنی و مازاد، از کند. سالمت اهرم عملیاتی و مالی در کنار مقدار ذخایر سنجد، تحلیل میفنی را در مقایسه با میزان سرمایه می

 بندی هستند. عوامل مهم رتبه

شوند. عالوه بر این ترکیب ذخایر فنی به در هنگام ارزیابی سطح سرمایه، ذخایر پنهان و تعهدات ایفا نشده، نیز در نظر گرفته می

دام تا چه حد ذخیره های دریافت نشده هر کمنظور ارزیابی این موضوع که برای خسارات مطالبه شدۀ قابل پرداخت یا حق بیمه

 گیرد. داری شده، مورد بررسی قرار مینگه

های صریح و ضمنی از جانب حامیان و گروه به عنوان که شرکت بیمه بخشی از یک گروه بزرگ باشد، هر شکلی از حمایتدرصورتی

 گیرد. تجزیه و تحلیل قرار میشود. برای این منظور قدرت گروه حامی و تنوع خطوط کسب وکار مورد یک اعتبارافزا محسوب می
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 نقدشوندگی -3-2

ها باشد، چون هم زمان و هم مبلغ این بدهیهای یک شرکت بیمه غیرزندگی در برگیرنده عامل عدم اطمینان زای اضافی میبدهی

گر باال داخلی بیمهکند. اگر سطح ایجاد جریانات نقدی همراه با عدم اطمینان هستند که الزامات نقدشوندگی مازادی را تحمیل می

هایش را به فروش برساند از عهده نیازهای نقدی خود بربیاید. منبع اولیه گذاریکه سرمایهسازد تا بدون اینباشد، وی را قادر می

گذاری نیز به عنوان منبع نقدینگی همان جریانات نقدی عملیاتی است و این در حالی است که تبدیل به نقدکردن سبد سرمایه

گیرد. دیدگاه برهان در زمینه سالمت سبد العادۀ مطالبه شده، مورد استفاده قرار میشود که در زمان خسارات فوقحسوب میدوم م

ها گذاری شده بر حسب نقدینگی، عدم بازیافت تعهدات )در صورت وجود(، تمرکز موارد ریسک پذیرفته شده و بازدهدارایی سرمایه

ای گیرد تا سطحی از تعهدات بیمهگر نیز مورد بررسی قرار میگذاری یک بیمهنقدشوندگی سبد سرمایهگیرد. کیفیت و شکل می

ار ای، مورد استفاده قربه منظور ارزیابی سطح پوشش تعهدات بیمه اعسار، عدم یۀحاشیابد، مشخص شود. که توسط آن پوشش می

 گیرد. می

هایش، بیمهگر به نمایندگیای چرخه وجه نقد و ارتباط و وابستگی بیمهسطح بدهی شرکت بیمه نیز به عنوان یک شاخص بر

تواند امکان ها، میای و ترکیب کلی آنگیرد. تفکیک سنی مطالبات بیمهگرهای اتکایی مورد بررسی قرار میگرهای شریک و بیمه

ای به نسبت ناخالص حق بیمه تر مطالبات بیمهینارزیابی کیفیت و قابلیت بازیافت این حسابهای دریافتنی را فراهم آورد. سطح پای

 شود. نیز به عنوان شاخصی از سطح کافی نقدینگی محسوب می

 یتجار نامسودآوری و ارزش  -3-3

گذاری آن است. انتخاب بخش کسب وکار، گستره جغرافیایی ای و راهبرد سرمایهسودآوری یک شرکت بیمه تابعی از تعهدات بیمه

کننده نرخ خسارات مطالبه شده، مخارج عملیاتی و چرخه وجه نقد شرکت بیمه شده به عنوان عوامل تعیین هایو تنوع ریسک

های کسب وکار انتخاب شده، ممکن است ناشی از تغییر به سمت خطوط کسب وکار شوند. نوسانات بزرگ در بخشمحسوب می

یا رشد، دنبال شده باشد. در نقطه مقابل، یک تغییر در میزان تر بوده که ممکن است به منظور وصول به اهداف نقدینگی پرریسک

های ناشی از خسارات مطالبه شدۀ بزرگ، بروز های جاری یا اجتناب از زیاننمودن هزینهتمرکز ممکن است به دلیل نیاز به حداقل

ممکن است به معنای پذیرش ریسک تر، تر و با تنوع پایینهای کوچکها، به خصوص برای شرکتکرده باشد. رشد سریع حق بیمه

های بزرگ از سوی ها در طی یک سال خاص، ممکن است به دلیل جبران زیانبیش از اندازه باشد. افزایش ناگهانی در حق بیمه

 های قدیمی بوده باشد، و لذا الزم است تحت نظارت دقیق قرار گیرد. نامهبیمه

های پذیرفته شده به عنوان عامل مهم تأثیرگذار بر د سازگاری آن با ریسکگذاری خدمات در یک شرکت بیمه و حراهبرد قیمت

شود. روندهای مربوط به خسارات مطالبه عملکرد شرکت در طی یک مدت طوالنی و در ارزیابی پایداری سودآوری محسوب می

های مختلف بیمه شده، شده از بخشگیرد. تجزیه و تحلیل هوشمندانۀ خسارات مطالبه ها نیز مورد بررسی قرار میشده و هزینه

های ایجاد کسب وکار پذیرد. برای ارزیابی کارایی عملیاتی، هزینهنیز به منظور تأثیر هر خط کسب وکار بر کل سودآوری انجام می

 شوند. های عملیاتی نیز در مقایسه با حق بیمه ایجاد شده ارزیابی میو هزینه

ای های بیمهشود. شرکتهای فروخته شده محسوب میاهش فشار بر جریانات درآمدی بیمهگذاری به عنوان عامل کدرآمد سرمایه

گذاری جبران های سبد سرمایهدهند که از طریق بازدههای زیاندهی را ارائه میاند، اغلب بیمهسازی شدهبالغ که به خوبی متنوع

کننده مهم از میزان حمایت سرمایهذاری به عنوان عوامل تعیینگهای مختلف سبد سرمایههای بخششوند. کیفیت، تنوع و بازدهمی
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بندی محسوب میهای مورد بررسی در رتبهها به عنوان زمینهشود. از این رو اینای محسوب میها از ریسک خدمات بیمهگذاری

 شوند. 

 بیمه اتکایی -3-4

گر اتکایی خود گر با بیمهشود. رابطه بیمهای محسوب میبیمههای قراردادهای بیمه اتکایی به عنوان بخش الینفک پوشش ریسک

گرهای اتکایی بندی بیمهشوند. رتبهبندی محسوب میهای بیمه اتکایی به عنوان عاملی مهم در ارزیابی رتبهو جایگاه مالی شرکت

 ها بدست آید. کند تا نظری درباره توانگری مالی آنکمک می

گر در پذیرش ریسک بوده و تغییر در شرایط قرارداد، اغلب سابقۀ مدیریت ی بیانگر ظرفیت یک بیمهشرایط قرارداد بیمه اتکای

هایی همچون شود. پوششگر اتکایی ارائه میها وجود دارد که توسط بیمهسازد. انواع مختلفی از پوششگر را نمایان میریسک بیمه

ها برای هر بخش گیرند. این پوشش، بطور معمول مورد استفاده قرار میبندی زیان یا پوشش زیان بیش از حدپوشش مازاد، سهم

ها مبتنی است. های این بخشگیرند که بر انتظارات شرکت بیمه از زیانکسب وکار بیمه شده، به صورت مجزا مورد مذاکره قرار می

های بیمۀ داخلی مورد مذاکره شرکتهای بیمۀ اتکایی خارجی و های خاص مثل پوشش تروریسم نیز توسط شرکتپذیرش ریسک

های بیمه با رتبه اعتباری باال از رشد باالیی برخوردار است، چراکه ظرفیت این شرکتگیرد. در نتیجه وابستگی به شرکتقرار می

 یالمللنیب یۀ اعتباررتبیابد. ای، اهمیت حیاتی میهای بیمه اتکایی در پاسخگویی به خسارات مطالبه شدۀ مربوط به تعهدات بیمه

 .گذاردیم ریتاثداخلی  های بیمهتوانگری مالی شرکت رتبۀ یبر رو ،هاشده با آننعقد م قراردادهای تیو صالح های اتکاییمهیب

 زانیمشود. های دریافتنی بابت قراردادهای بیمه اتکایی، تعیین میعملکرد شرکت بیمه اتکایی همچنین با میزان و سن حساب

 یبه موقع پول نقد مهم است، به خصوص براوصول . گیردمد نظر قرار می ینگیبر نقد فشار یابیارز یبرا زین اتعدم وصول مطالب

 .نداشته باشند در دسترس ینگینقد یبه راحت ،بزرگ یهاانیزپوشش  یتر، که ممکن است براکوچک مهیب یهاشرکت

آل، نسبت دهد. در حالت ایدهشده توسط شرکت بیمه را نشان میداری داری برای یک شرکت بیمه نیز میزان ریسک نگهنسبت نگه

داری که نامعمول باشد، میای باشد. سطح باالی نسبت نگهدرصد درآمد ناخالص بیمه 60تا  40داری در شرکت بیمه باید بین نگه

تواند به سودآوری آسیب برساند. یین، میداری پاگر اتکایی را نشان دهد و این در حالی است که نسبت نگهتواند حمایت ناکافی بیمه

داری ممکن است ای از کسب وکار خود مازاد پوشش درآمد بر هزینه دارند، نسبت نگهای که در بخش عمدههای بیمهدر شرکت

اندازه تواند از طریق مقایسه سطح حمایت توافق شده در قراردادهای بیمۀ اتکایی و میانگین باال باشد. کفایت این پوشش می

 خسارات مطالبه شده در دوره ارزیابی، مورد بررسی قرار بگیرد.


