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مقدمه

بررسی روند بالیای طبیعی در ایران و جهان با تاکید بر رخداد زلزله

نقش بیمه در مدیریت مخاطرات زلزله

طرح های بیمه زلزله در کشورهای منتخب

ه کشور؛ زلزله بررسی وضعیت بیمه زلزله در ایران  با تاکید بر عملکرد صنعت بیم

آذربایجان شرقی و زلزله سرپل ذهاب استان کرمانشاه1391مرداد ماه 

نکات پایانی

رسالت پژوهشکده بیمه



مقدمه

یرساختهازوتاسیساتسازههایبهخسارتانسانی،سرمایهموجودیکاهش:زلزلهمستقیمپیامدهایازبرخی

رکدوددرندت توتردارت،مرداجرتج، یدت،توسد هییدرم  دو :پیامددهایییرمسدتقیمزلزلدهبرخیاز

سرمایهگذاریها

ابزاری مهم در انتقال ریسک زلزله به شرکت های بیمه گر  نقشآفریتیبی،هبهعتوان

وتامینبودجهبرایجبرانخسارات

در ایران( زلزله)نقش کلیدی دولت در مدیریت پس از بحران 

یمهعدم تمایل عمومی مردم به خرید بیمه آتش سوزی و اخذ پوشش زلزله از شرکت های ب

زلزله؛ج، هازطبی یبالیایریسکمدیریتبرایبرنامهم  و ترین

مشارکت صنعت بیمه و دولت
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بررسی روند بالیای طبیعی در جهان؛ تعداد وقوع

.میباشدسیلوقوعمربوطبهرخداد،بیشترینفراوانی
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.میباشدلهزلزبیشترینت فاتمربوطبه،ازنظرت دادکشتهشدگان

بررسی روند بالیای طبیعی در جهان؛ تعداد کشته شدگان
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بررسی روند بالیای طبیعی در ایران؛ بر اساس تعداد کشته شدگان

74838

۱

3700

3

زلزله

خشکسالی

سیل

رانشزمین

2018تا1980،پایگاهدادهفرایعبینال،  ی:متبع
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تعداد وقوعبررسی روند بالیای طبیعی در ایران؛ بر اساس 

2018تا1980،پایگاهدادهفرایعبینال،  ی:متبع

80

۱

7۱

3 ۱۱ ۱

زلزله

خشکسالی

سیل

رانشزمین

طوفان

سایربالیایطبی ی
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نقش بیمه در مدیریت مخاطرات زلزله

هدف از بیمه زلزله

ید تشویق به ساخت و خر
سازه های ایمن

هدف غیر مستقیم
(پیش از وقوع زلزله)

هدف مستقیم
(پس از وقوع زلزله)

ت  رفع مشکل بروز خسارا
ر  هنگفت و مقاوم سازی د

تبرابر زلزله در بلند مد
حمایت از آسیب دیدگان

جبران خسارت
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نقش بیمه در مدیریت مخاطرات زلزله

محاسباتاساسبردریافتی،حق بیمه هایمقدار:دنیادرزلزله خیزتوسعه یافتهکشورهایدر
.می باشدتوجهقابلآنمبلغنتیجه،دروبودهریسک

مقاوموایمنسازه هایخرید
پرداختیحق بیمهکاهشعلتبهبهبیمه گذارانتوجه

سازه هامقاوم سازیوایمن سازی

جهتدرفرهنگ سازی

ایمنسازه هایانتخابوساخت

پیش از وقوعمدیریت بحران از طریق بیمه زلزله . 1
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های شهرینقش بیمه در مقاوم سازی سازه

ارائهالگوهایمتاسببی،هایباتوجهبهکیفیتسازه-
ارائهساختارنظارتیدرروندع، یاتبی،هایسازه-
نامههایمشتركدراحداثبتابادیگرسازمانهایمرتبطمشارکتدرتتظیمآیین-
اع،النظارتکارایبی،هایبرکیفیتمصالحکاربردیدرسازه-
ارائهنرخمتاسببی،های،متتاسبباکیفیتمصالحونوعسازه-
هایمقاوموارائهتخفیفبی،هایتشویقدراحداثسازه-
.هایع،رانیکهازکیفیتباالییدرمصالحبرخوردارندبی،هکردنسازه-

نقش بیمه در مدیریت مخاطرات زلزله
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زلزلهوقوعازپسشدهواردخساراتجبرانبابیمه گذاران،ازحمایتبهاقدام

:زلزلهازناشیخسارتجبرانمنظوربه
شرکت های بیمه باید از نظر مالی توانمند باشند تا در کنار دولت، مؤثر و کارا عمل نمایند،

. که در این راستا، توسعه سرمایه گذاری در این صنعت ضروری است

زلزله؛بیمهحوزهدرکشوربیمهصنعتمشکالت
غیرفنینرخ گذاری-
وسیعمقیاسدرخسارتجبرانبامواجههبرایکشوربیمهصنعتاندکظرفیت-
نامساعدانتخابپدیده-
زلزلهازناشیخساراتتخمینوتعیین-

پس از وقوعمدیریت بحران از طریق بیمه زلزله . 2

نقش بیمه در مدیریت مخاطرات زلزله
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کالیفرنیا-طرح های بیمه زلزله در کشورهای منتخب

وستغالتیمآپارتمانمالکانمتحرک،منازلمالکانمسکونی،منازلمالکانبرایمنحصراًرازلزلهبیمه نامه
.می دهدارائهایالتدرمستاجران

قدامامی توانندمی باشندمسکونیمنازلنامهبیمهدارایکهگذارانیبیمهامانمی باشد؛اجباریبیمه نامهخرید
.نمایندزلزلهنامهبیمهخریدبه

ازناشیاتخسارانفجار،آتش سوزی،مانندتبعیحوادثازناشیخساراتبرایپوششیهیچبیمه نامهاین
.نمی نمایدارائهدزدییاشیشهشکستآب،

خسارتپرداختظرفیت
رمایه هایسسرمایه گذاری،بازدهبیمه گران،مشارکتیسهمدریافتی،حق بیمه هایناحیهازصرفاًمالیتامین

.می گیردصورتاتکاییبیمهوشدهگرفتهقرض

CEA(Californiaخسارتپرداختظرفیتازبیشزلزلهازناشیخساراتاگر Earthquake Authority)
سارتخپرداختدربایدنیزآنهاومی شودتقسیمخسارت دیدهبیمه گذارانبینخساراتمابقیباشد،

.نمایندمشارکت

.استبودهدالرمیلیارد2015،11.8سالدرCEAدرخسارتپرداختظرفیتکل
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ژاپن-طرح های بیمه زلزله در کشورهای منتخب

زلزله،هبیقانوننگارشبهنسبتدولته،کاریبازندگیییربی،هشرکتهای1964سالدرنیگاتازلزلهوقوعازب د
,JER)ژاپناتکاییبی،هشرکتوتصویب1966سالدرقانونایننرایتاًواقدام Japan Earthquake Reinsurance)

.شدتاسیس
 وظایف شرکت بیمه اتکایی ژاپن:

نظارتبرنحوهپرداختخسارات/تتظیمونظارتبرقراردادهایاتکایی/ت ییننرخومب غحقبی،ه

نحوه ارائه :
خریدد.یشدوددرکتاربی،هنامهآتشسدوزیارائدهمدخ راضافیپوششزلزلهبهتتراییقابلارائهنیستوبهعتوان

.میباشداختیاریپوشش

سرمایه مورد بیمه  :
درندسرمایهبی،هنامهآتشسوزی50درندوحداکثر30حداقل

.می یونینمیباشد10می یونینوبرایاثاثهم ادل50حداکثرسقفسرمایهموردبی،هبرایساخت،انم ادل
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ارائهقابلتخفیفاتازبرخی:
درصد50:ژاپندرسازوساختقوانینبراساس-زلزلهضدساختمان های
آنرفعتجهوشناساییزلزلهبرابردرمقاومتعدمعلتبهساختمانیکهصورتیدر-نقص شدهرفعساختمان های

درصد10:گردداقدام
درصد10:آنازبعدیا1981سالدرساختتاریخ-ساختمانعمر



ترکیه-طرح های بیمه زلزله در کشورهای منتخب

,TCIP)طبیعیاییبالبیمهساختارصندوق Turkish Catastrophe Insurance Pool )

شدت یینرسیدتصویببه1999دسامبر27درکهقانونیالیحهیکتوسطزلزلهاجباریبی،هانول.

آگوست8دربارناولیومیشودواگذاراتکائیبی،هیابی،هشرکتیکبهنتدوقاینع، یاتیف الیتهایمدیریت
.شدامضاءترکیهکشورخزانهداریم اونوریمی یشرکتبینسالهپتجقراردادی2000سال

ترکیهطبی یاییبالبی،هنتدوق(TCIP)م اونتوزیر،نخستن،ایتدهازمتشکلمدیرهایهیئتتوسط
وایبی،ههایشرکتانر،نسرمایه،بازارهایمدیرههیئتشرری،ریزیبرنامهوزیستمحیطوزیرداری،خزانه
.میشودادارهزلزلهکارشتاسونتدوقمدیرعاملترکیه،اتکاییگرانبی،ه

بیمهموردسرمایه
کهینورتدروهستتدطبی یاییبالبی،هنتدوقپوششتحتدالر62،500سرمایهسقفتامسکونیساخت،انهای

تحتراسرمایهنایبرمازادریسکمیتوانتدخصونیبی،هشرکتهای،باشدمب غاینازفراتربی،هموردسرمایهسقف
.دهتدقرارپوشش
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نیوزلند-طرح های بیمه زلزله در کشورهای منتخب

Earthquake)طبیعیبالیایصندوقوزلزلهبیمهکمیسیون Commission of New Zealand)

سرعتبودنپایینوزلزلهوقوعازب دآمدهوجودبهمشکالتسازماندهیبرای1945سالدرک،یسیوناین
.شدتاسیسساخت،انهابازسازی

بی،ه،یسیونکدرشدهاتخاذتص،یمبام ابقواقعدر.استآتشسوزیبی،هم حقاتازنیوزلتددرزلزلهبی،هنامه
بهوطمربامورک یهوشداجباریآتشسوزیبی،هنامهدارندگانبرایپوششاین1993سالدرکشورایندرزلزله

.میشودادارهمذکورک،یسیونتوسطآن

ارائهصونیخبی،هشرکتهایتوسطاموالبی،هنامههایقالبدرنت تیوییرمسکونیاموالبرایزلزلهپوشش
.میشود

بی،هگذارابیانتخپوششهایبراساسیاوشودنادرخ رت،امنورتبهمیتواندنیوزلتدکشوردراموالبی،هنامه
.شودنادرپرسشتامهفرمدر
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بررسی وضعیت بیمه زلزله در ایران

 بیمه  نامه جداگانه ای برای پوشش خطر زلزله در ایرانعدم ارائه

بیمه نامهدراضافیپوششیکعنوانبهزلزلهخطردادنقرارپوششتحت
اضافیحق بیمهپرداختباآتش سوزی

لزوم بازنگری نرخ حق بیمه  پوشش خطر  زلزله، توسط شرکت های بیمه
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ردیف
نام شرکت 

بیمه
خسارت در حال بررسی و برآوردیخسارت پرداخت شده

مبلغتعدادمبلغتعداد

1-7480108،263،556،000113،000،000،000

2-341455،385،115،000320

3-1715،938،247،005

4-5375،094،999،658

5-3391،624،195،000

6-541،483،985،759

7-47201،085،000

8-6432،000،000

9-0

10-21191،798،454

11-921،808،640،000

12-0

13-38659،022،9743

14-180

15-234،700،000،000

16-0

17-461،102،697،000896،000،000،000

18-6158،246،100

19-276047،074،833،605

15259234،117،921،55542319،000،000،000جمع کل
253،117،921،555کل خسارت پرداختی و برآوردیجمع

هبیشرکتهایزلزلهایندر،
برآوردوپروندهتشکیلبررسی،با

مورد15000ازبیشخسارت
زلزلهالحاقیهدارایبی،هنامه

ریالمی یارد240بهقریب
وحقیقیاشخاصبهخسارت
.ن،ودهاندپرداختحقوقی

کلمر،وعاعالمبهتوجهبا
بربالغکهخسارات
برآوردریالمی یارد10،800

شدهاست؛
ازبی،هنت تسرممیتوان

ممستقیخسارتهایکلجبران
.ن،ودبرآورد%2.2را

آذربایجان شرقی1391آمار عملکرد صنعت بیمه کشور در جبران خسارت های زلزله مرداد ماه 
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(،انتشاراتپژوهشکدهبی،ه1392ورزقان،بس امی-اهر1391بررسیع، کردساخت،انهاوتاسیساتزیربتاییوع، کردنت تبی،هدرزلزله:مرجع)



کشورغربهایاستانزلزله1396/08/21مورخحادثهدربیمههایشرکتعملکردآمار
1397/08/13:رسانیبروزآخرینتاریخ(/کرمانشاهاستانویژهبه)

ریال2،203،567،376،166:برآوردیوپرداختیخسارتکلجمع
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مورد47،881خسارتبرآوردوپروندهتشکیلبررسی،بابی،هشرکتهایزلزلهایندر
وحقیقیاشخاصبهخسارتریالمی یارد1،866بهقریبتاکتونزلزله،الحاقیهدارایبی،هنامه
.اندن،ودهپرداختحقوقی
وتاسشدهبرآوردبی،هنت تسویازخسارتریالمی یارد338حدوددرمب غیه،چتین
.میباشداقدامدستدر

شدهاست؛برآوردریالمی یارد80،000بربالغکهخساراتکلمر،وعاعالمبهتوجهبا
برآورد%2.75را(برآوردیوپرداختی)خسارتهاکلجبرانازبی،هنت تسرممیتوان

.ن،ود

.انمیدهدبهزلزلههایگذشتهنشنسبتایندرندپیشرفتنت تبی،هرا



دربی،هنقشبررسیجرتکاربردیمدلیارائهومسکنبخشدرزلزلهبی،هنامهتدوین»پژوهشیطرحنتایجاساسبر
:(1391بس امی)«ایراندرساخت،انکیفیتبربود

.ن،ایدجبرانرازلزلهخسارتهایک یهبایستیدولتکهم تقدندتررانیشرروندانازدرصد51.1

راهاارتخسازبخشیمردموباشدداشتهخسارتهاجبراندراساسینقشدولتکهم تقدندتررانیشرروندانازدرصد35.63

.بپردازند

دولتوتدباشداشتهزلزلهخسارتهایجبراندراساسینقشبایستیخودمردمکهم تقدندتررانیشرروندانازدرصد4تترا

.بپذیردراخسارتهااینازاندکیبخشفقطباید

.نیستدولتدخالتبهنیازیکهم تقدندتررانیشرروندانازدرصد8.8نرایتدرو

باارتباطدرهبی،شرکتهایسویازشدهارائهبی،هنامههایوایرانبی،هنت تدررایجبی،هگریروشهایاج،الیبررسیبا

گستردهریسکهایمیرسدنظربهکشور،درساخت،انهاسازیای،نوسازیمقاومشیوههایوروشهام ال هوساخت،ان

محصوالتارائهوروشهاکارگیریبهلذانباشد؛برخوردارمتاسبیتتاسبازآنرامدیریتراهکارهایوکشورس حدرموجود

یاوزلزلهچونیطبی سوانحازناشیخسارتهایجبراندربی،هشرکتهایتوان،تدیبتوانآنراک،کبهکهمتتاسببی،های

.مین،ایدناپذیرانکاروضروریبرد،باالراساخت،انتردیدکتتدهخسارتهایسایر

پایانینکات
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برابردرهابتیآسیبپذیریریسکازع،دهایبخشپذیرشبهمتظورمستحدثات،بی،هگربهعتوانبی،هنت تواقعدر

ایندرولتحایرادبرایزیادیامکانمیتواندییره،وآتشسوزیزمین،نشستزمین،رانشزلزله،نظیرمتتوعیمخاطرات

پایدارنظامیایرادنورتدرکهن،ودخواهدفراهمرام  وبیبی،هایبازارفرایتداینض،ندر.ن،ایدایرادم یو فرایتد

.شدخواهدتض،ینسازوساختکیفیتارتقایسالم،بی،هایبازارحفظض،ن

خساراتپوششمتظوربهپایداربی،هاینظامیکایرادمتظوربهالزمابزارهایوراهکارارائهبرایاستالزممتظوراینبه

.ن،وداقدامکشوردرسازوساختکیفیتارتقایوزلزلهرویدادازناشی

مرریانیدرجهبتدوت ریفرواله،چتینوساخت،انسازیفرایتدمحصولدردرجهبتدیروالیکایرادبابی،هاینظاماین

ک،کآنمرریتقویتوسازیساخت،انفرایتدکیفیتارتقایبه،(ساخت،ان)شدهتولیدمحصولاساسبرع،رانیف الیتهای

.مین،اید

ازآنرانگرداریوت ،یروای،تیبهتوجهعدموساخت،انهاکمع،رواستم یثروتساخت،اناقتصادی،کالندیدگاهاز

اینفظحبهمتررمیتواندحوزهاینبهبی،هنت تورودشرای ی،چتینبهتوجهبا.استایراندرحوزهاینع،دهمسائل

ساخت،ان انذیتفازجزئیبی،هگرساز،وساختحوزهبهبی،هنت تورودبا.شودسازوساختکیفیتارتقاءوم یثروت

سازوساختعدمازضرربیشترینمدتطوالنیدرکهچرابگیرد؛شکلنحیحسازوساختکهکتدمینظارتومیشود

.گرفتخواهدرابی،هگرانگریبانانولی،

پایانینکات
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کیفیتایارتقوزلزلهخساراتپوششمنظوربهپایداربیمه اینظامیکطراحیمطالعاتبرنامهپیشنهاد
کشوردرسازوساخت

سازوکارارزشگذاری،رتبهبتدیوضوابطپذیرشریسکساخت،انبرایبی،هزلزله:فازاول

کلرزهنرخگذاریتیپهایمخت فساخت،انهایبخشخصونیودولتیموجوددرکشوربراساسریس:فازدوم

خیزیشررهایمخت فوتریهبی،هنامههایمرتبط

پیادهسازی:فازسوم

ارآندرتریهسامانهبرخطبرآوردخ ر،برآوردریسکوت یینحقبی،هناشیازخ رزلزلهواستقر:فازچرارم

شرکتهایبی،ه

پایانینکات
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رسالت پژوهشکده بیمه

مدیرانومسئوالنبهعلمیمشاوره هایارائه

پژوهشگسترشوتوسعه

پایان نامه هاوپژوهشیطرح هایازحمایت

علمیکنفرانس هایوهمایش هایبرگزاری
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طرح های پژوهشی در حوزه بیمه زلزله

بررگذارتاثیفاکتورهایبهتوجهبازلزلهنامهبیمهعمومیشرایطوپیشنهادفرمتهیه
زلزلهریسک

مردادلهزلزدربیمهصنعتعملکردوزیربناییتاسیساتو ساختمان هاعملکردبررسی
شرقیآذربایجان1391

دریمهبنقشبررسیجهتکاربردیمدلیارائهومسکنبخشدرزلزلهبیمه نامهتدوین
ایراندرساختمانکیفیتبهبود

ایرانساختمان هایزلزلهبیمهنرخپایه ایشاخص های

همگانیحوادثبیمهصندوقطراحی
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پایان نامه هاو مقاالت در حوزه بیمه زلزله

:جملهازبسیاریپایان نامه هایازحمایتزلزله،موضوعبامرتبطچاپ شدهمتعددمقاالتبرعالوه

ایراندرزلزلهبی،هرشدعدمع لبررسی

(تررانشررموردیم ال ه)زلزلهبی،هرشدعدمع لبررسی

ریسکمدیریتومت قهایوشرریبرنامهریزیبینروابطتدوینوشتاسایی

کشورمالیبازارهایدرزلزلهریسکانتقالومالیتامینمخت فروشهایاقتصادیبررسی
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سمینار های برگزار شده در حوزه بیمه زلزله

:شدهبرگزارسمینار هایجملهاز

1396-فاج هبارحوادثسازیمدلودادههاکیفیتالزاماتآموزشیس،یتار

1396-طبی یحوادثبی،هنتدوقآموزشیس،یتار

1395-طبی یسوانحریسکمدیریتآموزشیس،یتار

1389-زلزلهبی،هخصوصدرطبی یسوانحریسکمدیریتآموزشیس،یتار
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با سپاس  


