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مبانی و مفاهیم
 oمدیریت هزینه :فرایند برنامه ریزی و کنترل کنترل هزینه کسب و کار است.

 oمدیریت هزینه ،نوعی حسابداری مددیریتی اسدت کده ار قریده کداهن داد
احتمال اضافه شد بودجه ،هزینه ها را پین بینی کند.
 oمدیریت هزینه ،به شناسایی ،جمع آوری ،قبقده بنددی و اصتصداط اقتعدا ی
کمک می کند که در برنامه ریزی ،کنترل و صمیم گیری برای حفظ محددود
مطلوب هزینه ها استفاد میشوند.
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مدیریت هزینه در صنعت بیمه
جریان وجوه در عملیات بیمه گری
ذی نفع

خسارت

شرکت بیمه

هزینه های شرکت بیمه:
 (1هزینه صسارت
 (2هزینه کارمزد
 (3هزینه اداری و عمومی
مدیریت هزینه در صنعت بیمه
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حق بیمه

بیمه گذار

مهمترین هزینه شرکت بیمه

مدیریت خسارت

ترکیب هزینه ها در صنعت بیمه (میانگین شرکت ها)
ترکیب هزینه در صنعت بیمه در سال 1395
هزینه اداری
و عمومی
%9

هزینه کارمزد
%7

هزینه خسارت
%84
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ترکیب هزینه در صنعت بیمه در سال 1394
هزینه اداری
هزینه کارمزد
و عمومی
%7
%8

هزینه خسارت
%85

نسبت خسارت

نسبت خسارت بیمه زندگی

نسبت خسارت بیمه باربری

نسبت خسارت بیمه درمان

نسبت خسارت شخص ثالث و مازاد
نسبت خسارت کل
۱۲۰
۱۰۰
۸۰
۶۰
۴۰

۲۰
۰
۱۳۹۶
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۱۳۹۵

۱۳۹۴

۱۳۹۳

۱۳۹۲

۱۳۹۱

۱۳۹۰

۱۳۸۹

۱۳۸۸

۱۳۸۷

نسبت خسارت
۱۰۰
۸۰
۶۰

۴۰
۲۰
۰
نسبت خسارت بیمه حوادث

۱۳۹۶
نسبت خسارت بیمه باربری

نسبت خسارت بیمه آتش سوزی

نسبت خسارت بیمه هواپیما

نسبت خسارت بیمه کشتی

نسبت خسارت بیمه درمان

نسبت خسارت بیمه نفت و انرژی

نسبت خسارت بیمه مسئولیت

نسبت خسارت بیمه مهندسی

نسبت خسارت بیمه حوادث راننده

نسبت خسارت شخص ثالث و مازاد

نسبت خسارت بیمه زندگی

نسبت خسارت بیمه بدنه اتومبیل
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کارمزد نمایندگی و داللی رسمی بیمه
آییننامه شماره  – ۸۳آئین نامه کارمزد نمایندگی و داللی رسمی بیمه
– مصوب شورای عالی بیمه
 )۱کارمزد رشته های غیر زندگی:
درصد کارمزد نمایندة
حقیقی بیمه

الف -بیمة آتش سوزی:

 -۱منازل مسكونی
 -۲خطرات صنعتی موضوع جداول ضميمه شماره
یك آیيننامه شماره  ۲5شورای عالی بيمه
 -۳خطرات غير صنعتی موضوع جدداول ضدميمه
شماره دو آیيننامه شماره  ۲5شورای عالی بيمه

ب -بیمه باربری:

 -۱کاالهای وارداتی
 -۱کاالهای داخلی و صادراتی
 -۳باربری به نفع بانك
10

درصد کارمزد شرکت
نمایندگی بیمه

۲5

۲9

۱۰

۱۲

۱5

۱7

۱۰

۱۲

۱5

۱7
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۶

کارمزد نمایندگی و داللی رسمی بیمه
آییننامه شماره  – ۸۳آئین نامه کارمزد نمایندگی و داللی رسمی بیمه
– مصوب شورای عالی بیمه
ج -بیمه بدنه وسائط نقلیه موتوری:

 -۱وسائط نقليه سواری
 -۲بارکش

 -۳اتوبوس -مينی بوس

د -بیمه مسئولیت:

 -۱مسئوليت مدنی شخص ثالث اجبداری و مدازاد
اختياری و حوادث راننده
 -۲سایر انواع مسئوليت (بجز مسئوليت کشدتی و
هواپيما)
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درصد کارمزد نمایندة
حقیقی بیمه

درصد کارمزد شرکت
نمایندگی بیمه

۱۰

۱۲

7

9

۶
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4

5

۲5

۲9

کارمزد نمایندگی و داللی رسمی بیمه
آییننامه شماره  – ۸۳آئین نامه کارمزد نمایندگی و داللی رسمی بیمه
– مصوب شورای عالی بیمه

هـ -بیمه حوادث شخصی و درمانی:

 -۱حوادث انفرادی
 -۲حوادث گروهی
 -۳درمان انفرادی
 -4درمان گروهی
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درصد کارمزد نمایندة
حقیقی بیمه

درصد کارمزد شرکت
نمایندگی بیمه

۲8

۳۲

۲5

۲9

۱5

۱7

۱۰

۱۲

کارمزد نمایندگی و داللی رسمی بیمه
آییننامه شماره  – ۸۳آئین نامه کارمزد نمایندگی و داللی رسمی بیمه
– مصوب شورای عالی بیمه
و -سایر انواع بيمه:
 -۱پول در صندوق و گردش
 -۲صداقت و امانت
 -۳تمام خطر مقاطعه کاری ،تمام خطدر نبدو و
شكست ماشين آالت
 -4عدم النفع (ببورت مستقل)
 -5بدنه و مسئوليت کشتی و هواپيما
 -۶دام و طيور و پرورش زنبور عسل و آبزیان
 -7اکتشاف و استخراج نفت و گاز
 -8دزدی با شكست حرز (ببورت مستقل)
 -9شكست شيشه (ببورت مستقل)
 -۱۰مرهونات به نفع بانك
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درصد کارمزد نمایندة
حقیقی بیمه

درصد کارمزد شرکت
نمایندگی بیمه

۱5
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۳
۲۰
5
۱۰
۱۰

۱7
5/۳
۲۳
۶
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کارمزد نمایندگی و داللی رسمی بیمه
آییننامه شماره  – ۸۳آئین نامه کارمزد نمایندگی و داللی رسمی بیمه
– مصوب شورای عالی بیمه
 )۲کارمزد رشته های زندگی:
الف -برای بيمههای خطر فوت ساده زمانی انفرادی با حق بيمه ساالنه ،حداکثر  ۲5%حق
بيمه وصولی.
ب -برای بيمههای خطر فوت ساده زمانی جمعی با حق بيمه ساالنه ،حداکثر  ۱۰%حق بيمه
وصولی.
ج -برای سایر انواع بيمههای زندگی با حق بيمه ساالنه حداکثر  75%حق بيمه سال اول
مشروط بر این که از  ۳۰در هزار سرمایه تجاوز نكند.
 4۰%این کارمزد پس از وصول حق بيمه سال اول و در سالهای دوم تا پنجم هر سال ۱5%
کارمزد پس از وصول حقبيمههای مربوطه قابل پرداخت است.
د -برای سایر انواع بيمههای زندگی با حق بيمه یكجا ،حداکثر ۲%حق بيمه.
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کنترل بهای تمام شده محصوالت بیمه
 oشرکتهای بیمه کشور کنترل قابل وجهی بر هزینه ها نمی وانند داشته باشند ،به
دالیل:
• مالیات وسط قوانین عیین شد است،
• کارمزد نمایندگا فروش وسط مقررات عیین شد است (آیین نامه ،)83
• در رشته ثالث که نزدیک به  40درصد ار پر فوی بیمه است ،در ایرا ،
مبلغ دیه (نرخ صسارت) وسط قو قضائیه عیین می شود،
• وقوع یک صسارت در اغلب رشته ها کامتً صادفی و وابسته به
رویدادهای غیرقابل کنترل است،
 oنتیجه :نها متغیر هزینه قابل کنترل ،هزینه های اداری و عمومی است که نها 9
درصد ار کل هزینه ها را شامل می شود.
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کنترل بهای تمام شده محصوالت بیمه
 oوقوع یک رویداد منتهی به صسارت در اکثر رشته های بیمه ای کامتً صادفی و
غیرقابل پین بینی و کنترل است ،با اینحال:
مجموعه ای بزرگ ار ریسک ها قابل پین بینی است :قانو اعداد بزرگ

 oمنطه اسیس شرکت بیمه :قانو اعداد بزرگ
 oپر فویی ار ریسکها و رویدادها را می وا مدیریت کرد :مدیریت ریسک
 oمدیریت ریسک :فکیک ریسک صوب و ریسک بد ،و انتخاب ریسک صوب
اساس مدیریت ریسک :ارریابی ریسک
 oشرکتهای بیمه کشور :فاقد خصص (اکچوئری) و سیستم مدیریت ریسک
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کنترل بهای تمام شده محصوالت بیمه
 oعدم فکیک حسابهای هر رشته بیمه ای در شرکتهای بیمه کشور
 oعدم محاسبه بهای مام شد محصول به فکیک رشته های بیمه ای در کشور به
دلیل عدم فکیک حسابها و فقدا سیستم حسابداری مدیریت
 oپرداصت صسارت در رشته های مختلف ار محل ذصایر دیگر رشته ها (سوبسید متقاقع)
 oمغایرت با عدالت بیمه گری
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 oبیمه مرکزی:
• فکیک حساب های رندگی و غیر رندگی
• استقرار سیستم مدیریت ریسک در شرکتهای بیمه
• اسیس یک شرکت جدید رندگی منشعب ار شرکت بیمه مختلط موجود :نمونه
شرکتهای بیمه ای پاسارگاد و پارسیا

جمع بندی و نتیجه گیری
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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عدم فکیک حسابهای هزینه هر محصول در صنعت بیمه کشور
عدم محاسبه بهای مام شد هر محصول بیمه ای در کشور
هزینه صسارت مهمترین هزینه در بیمه :قبه قرارداد بیمه نامه باید پرداصت شود
نها متغیر هزینه قابل کنترل (هزینه های اداری و عمومی) نها  %9ار کل هزینه ها
مدیریت ریسک :مدیریت هزینه
ریسک های صوب اصوالً باید پذیرفته شوند؛ اما در عمل رقابت روی سهم بارار
پذیرش هر ریسک به هر قیمت و با هر هزینه
فقدا بهر گیری ار روشهای مدیریت ریسک در شرکتهای بیمه کشور
وجود سوبسید متقاقع
اقدام بیمه مرکزی:
 oفکیک رشته های رندگی و غیر رندگی
 oانشعاب یک شرکت بیمه ای رندگی ار شرکت بیمه مختلط
 oاستقرار سیستم مدیریت ریسک در شکتهای بیمه

با سپاس
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