
 

 1صفحه  

 

 پروژه های سامانه نگار حامی بیمه معرفی 

 22/05/1401تاریخ تهیه : 

 در صنعت بیمه خودرو کشور ( راننده محوری )ارزیابی ریسک راننده رحط

 

 مقدمه 
ملزم به   بیمه مرکزی  ، ( 18ماده   ژه یبو) شخص ثالث  یها  مهیب د یانون جد قو   45،  42ماده  ی الزامات قانون در اجرای

به همین منظور طراحی، تولید و پیاده سازی  است،    گردیدهحوزه    نیدر ا  ازیجامع مورد ن  یا و توسعه سامانه ه  جادیا

 صورت پذیرفته است.با هدف ارزیابی و شناسایی ریسک راننده در بیمه های خودرو راننده محوری  برخط  سرویس

 اهداف اصلی طرح 
برنامه ششم توسعه به منظور شناسایی رانندگان پرریسک    در   قانون بیمه خودرو   18کمک به اجرای تبصره یک ماده   -1

 و محاسبه حق بیمه و ارائه تخفیف ها براساس ریسک راننده.

 . تحولی بنیادین در محاسبه حق بیمه خودروئی صنعت بیمه ی کشور -2

 بیمه. کاهش تصادفات و مرگ ومیر جاده ای و به تبع آن کاهش هزینه های خسارت بیمه های خودروی صنعت  -3

 طرح  نتایج اجرایو معرفی 
ارزیابی و تحلیل ریسک راننده از طریق داده های خسارت و تحلیل رفتار راننده )جرایم  در طرح راننده محوری ابتدا  

از طریق سرویسی که به شرکت    صورت پذیرفته سپس با استفاده از داده کاوی و هوش مصنوعی    و امتیازهای منفی( 

و پس از اجرای طرح امکان    می شود  راننده فراهم محاسبه و ارائه رتبه بندی ریسک    های بیمه ارائه می شود امکان

اری های بهینه آینده   ذ تهیه گزارش ها و تحلیل ها و مدل های مربوط به پیش بینی های ضروری برای سیاست گ

 فراهم خواهد شد.  های حاکمیتی ی و سایر ارگانبرای بهره برداری در بیمه مرکز

الگوریتم ها، جداول و فرمول های  مشخصه ویژه این طرح این است که   همه اقدامات و خدمات شامل سامانه ها، 

قوانین کشورمان  بر اساس  بر اساس استانداردهای عملی اجراشده در چند کشور و بومی سازی شده  و    محاسباتی 

 ، تماما انجام شده است.ه مرکزیمطالعات پژوهشکده بیم

 نتایج اجرای طرح: 

 تهیه بانک اطالعاتی جامع و بروز رفتار رانندگان  -1



 

 2صفحه  

 

 پروژه های سامانه نگار حامی بیمه معرفی 

 22/05/1401تاریخ تهیه : 

 شناسایی و تهیه لیست راننده های امن، کم خطر و پرخطر)با ریسک باال(  -2

 های بیمه  کاهش حوادث و تلفات رانندگی و کاهش پرداخت خسارت توسط شرکت  -3

 امکان گزارش گیری متمرکز  -4

 تخلفات و تقلبات رانندگی و خسارتکاهش  -5

 مدیریت حمل و نقل جاده ای و شهری   و کمک به  استخراج راهکارهای موثر  -6

 ایجاد نظم ترافیک و کاهش آلودگی ها -7

 درنتیجه کمک به بهبود رانندگی در کشور   پایش و قابلیت تفکیک حق بیمه ها براساس سوابق خودروها و رانندگان -8

 داشبورد هوشمند در راستای مدیریت بهینه ریسک و ارتقاء سالمت بیمه گری کنترل موثر    قابلیت نظارت، -9

ارزیابی و ارائه رتبه ریسک راننده به شرکت های بیمه به منظور بکارگیری در زمان استعالم    برخط   ارائه سرویس -10

 نرخ بیمه نامه 

 امکان ارائه رتبه بندی ریسک راننده )سابقه و وضعیت رانندگی( به عموم مردم  -11

 بازار هدف طرح 

 بیمه گذاران بیمه های شخص ثالث خودرو.  -1

 بیمه گذاران بیمه های بدنه خودرو.  -2

 نال ارائه محصول/خدمت کا

 شرکت های بیمه.  -1

 کارگزاران برخط. -2

 سایت شرکت سامانه نگار حامی بیمه.  -3

 استارت آپ های حوزه خودرو. -4

 


