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چکیده
حوادث فاجعهآمیز ،در صورت بروز ،پیامدهای مالی سنگینی را برای شرکتهای بیمه میتوانند به بار آورند .مسألۀ مورد
بررسی در این مقاله پس از بررسی الیحۀ صندوق همگانی حوادث طبیعی ،وضعیت موجود حوادث فاجعهآمیز در بیمههای
زندگی و در نهایت مدلبندی ریسک حوادث فاجعهآمیزی که یک شرکت بیمۀ عمر با آن روبهرو میشود ،است .پایۀ
مدل بندی براساس مدل ارائه شده توسط اخدن و هاسجر ( )2112است که در آن از مدل قلههای فراتر از آستانه برای
ارزیابی توزیع خسارت ناشی از کشته شدن افراد در حوادث فاجعهآمیز و از توزیع بتا  -دوجملهای برای نسبت این
خسارت به مشتریان شرکت بیمه ،استفاده شده است .برای بررسی نیکویی برازش مدل معرفی شده ،دادههای مربوط به
تعداد و شدت حوادث فاجعهآمیز ایران از سال18۹۱تا سال  2112میالدی استفاده شده و مدل معرفی شده به آنها برازانده
شده است .در پایان ،با شبیهسازی هزینۀ خسارت ساالنۀ کل ناشی از چنین حوادثی ،قیمت بیمهنامۀ عمر مازاد زیان حوادث
فاجعهآمیز برای شرکت های بیمه ،براساس یک سری مفروضات محاسبه شده است.
واژگانکلیدی :حوادث فاجعه آمیز ،صندوق بیمۀ حوادث طبیعی ،ریسک ،بیمۀ زندگی ،پوشش مازاد زیان ،دادههای حوادث
فاجعهآمیز ایران
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1

مجموعه مقاالت بیستوچهارمین همایش ملی بیمه و توسعه

مقدمه
در این مقاله بعد از بررسی چالشها و مشکالت موجود در کشور ایران برای پوشش ریسک حوادث فاجعهآمیز ،به
بررسی راه حل ارائه شده از سوی دولت و ارائۀ دستور العملی برای پوشش هرچه بهتر این ریسک در کشور پرداخته
میشود .با توجه به آنکه تاکنون مطالعهای در خصوص مدلبندی ریسک حوادث فاجعهآمیز در بیمۀ عمر در کشور ایران
صورت نگرفته است ،مقاله پیش رو که با استفاده از مدل ارائه شده توسط اخدن و هاسجر( )2112خسارتهای ناشی از
حوادث فاجعهآمیز را مدلبندی میکند ،برای ارائۀ محصول جدید در حوزة بیمۀ عمر نه تنها نیاز صنعت بیمه است ،بلکه
امید است به قدری هرچند ناچیز موجب بهبود فقرزدایی فرهنگ بیمۀ عمر در کشور شود.با استفاده از مدل ارئه شده قیمت
بیمهنامۀ عمر مازاد زیان حوادث فاجعهآمیز پیشبینی میشود.

 1حوادث فاجعهآمیز و اوراق بهادار
ابتدا حوادث فاجعهآمیز را به صورت دقیق تعریف میکنیم .حوادث فاجعهآمیز حوادثی هستند که وقوع آنها بسیار نادر و
با شدت بسیار زیاد رخ میدهند و در بیمۀ عمر حوادثی تلقی می شوند که طبیعی یا غیر طبیعی بوده و در اثر آن حداقل m
نفر به صورت همزمان (تا  22ساعت بعد از وقوع حادثه) کشته میشوند)Ekheden and Hössjer (2014)(.

حوادث فاجعهآمیز زیادی هر ساله در مناطق مختلف دنیا در حال وقوع است که این حوادث زیانهای مالی زیادی را به
کشورها تحمیل میکنند .حوادث فاجعهآمیز بیشتر اوقات تلفات جانی نیز در پی دارند و ساالنه مرگ و میر زیادی را سبب
میشون د .با توجه به اینکه این حوادث معموالً در مناطق خاصی از جهان به صورت ساالنه تکرار میشوند ،لذا شرکتهای
بیمهای که در این مناطق فعالیت میکنند ،گاهی اوقات در معرض خطر ورشکستگی قرار میگیرند .بیمۀ اتکایی یک راهکار
سنتی جهت نجات از این بحران است اما با توجه به حجم باالی خسارت در مناطق حادثهخیز ممکن است شرکتهای بیمۀ
اتکایی نیز توانایی پوشش تمام ریسک ها را نداشته باشند .یکی از ابزارهای کارآمد و مؤثر برای حل این مشکل استفاده از
اوراق بهادار مرتبط با بیمه است که این اوراق ظرفیت بیمه و بیمۀ اتکایی را در مقابل حوادث فاجعهآمیز افزایش میدهند.
در ایران ساالنه به دلیل نبود سازوکار بیمه ای برای مقابله با این خطرات ،دولت مجبور است از طریق بودجه در قالب
اعتبارات مادة  11قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ،بخشی از این خسارتها را از طریق وزارت کشور و سازمان
مدیریت بحران جبران کند .ایجاد و راهاندازی سازوکارهای بیمهای ،ضمن ساماندهی و بهینهسازی اقدامات دولت در جبران
خسارتهای اینگونه حوادث ،میتواند در تامین مالی و برنامهریزی برای کاهش زیانهای ناشی از آنها نقش بسیار مؤثری
داشته باشد.از مجموع  2۱نوع بالیای طبیعی در جهان ۱۱ ،نوع آن در ایران وجود دارد .بدین ترتیب ایران جزو  11کشور
بالخیز جهان محسوب میشود.

 1-1صندوق بیمۀ همگانی حوادث طبیعی
در ایران بعد از  11سال جهت مدیریت ریسک حوادث فاجعهآمیز ،صندوق بیمۀ حوادث طبیعی در سال  81توسط
مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید.در دنیا دو تکنیک مدیریت ریسک وجود دارد ،که تکنیک اول کنترل ریسک و
تکنیک دوم روش تأمین مالی ریسک نام دارد .ایجاد صندوق بیمۀ حوادث طبیعی دومین تکنیک مدیریت ریسک حوادث
فاجعهآمیزاست که در آن عالوه بر کمک به آسیبدیدگان ،بار مالی دولت هم کاهش مییابد.
طبق الیحۀ تأسیس این صندوق" ،صندوق بیمۀ همگانی حوادث طبیعی" به منظور جبران خسارتهای وارده به
واحدهای مسکونی ناشی از حوادث طبیعی از قبیل سیل ،زلزله ،طوفان ،صاعقه ،برف ،رانش زمین ،ریزش کوه و سونامی
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تأسیس شده است .طبق این الیحه بیمۀ همگانی حوادث طبیعی واحدهای مسکونی اجباری است .همچنین طبق مادة  2این
الیحه ،این صندوق مشمول هیچ گونه پوشش بیمۀ اتکایی اجباری نیست و در صورت لزوم میتواند با موافقت بیمۀ مرکزی
جمهوری اسالمی ایران برای خطرهای تحت پوشش خود از بازار بیمه های داخل یا خارج کشور پوشش بیمۀ اتکایی مورد
نیاز را اخذ نماید.
با توجه به الیحۀ تصویب شده همچنان فقدان پوشش بیمۀ عمر حوادث فاجعهآمیز وجود دارد؛ چراکه این صندوق صرفاً
به بیمۀ خسارت وارده به واحدهای مسکونی و جنبۀ مالی حوادث فاجعهآمیز میپردازد .لذا پوشش بیمهای اینگونه حوادث
از جنبۀ خسارتهای جانی افراد نیز نیاز کشور محسوب میشود .در این مقاله به مدلبندی و قیمتگذاری پوشش ریسک
حوادث فاجعهآمیز در حوزة بیمۀ عمر پرداخته میشود.
قبل از ادامۀ بحث الزم است مختصری حوادث فاجعهآمیز ایران و تعداد قربانیان آنها را مورد بررسی قرار دهیم.

 2حوادث فاجعهآمیز ایران
در این بخش تعدادی از بزرگترین حوادث فاجعهآمیز ایران از سال  1822تا  2112میالدی مورد بررسی قرار میگیرند.
الزم به ذکر است که حوادث فاجعهآمیز مورد بررسی در این مقاله شامل حوادث طبیعی و غیر طبیعی بیمهپذیر 1است.
جدول :1حوادث فاجعهآمیز ایران (سال  2112-1792میالدی)
تعداد کشتهشده و مفقودشدگان

نوع حادثۀ فاجعهآمیز

سال

1۱22

زلزلۀ فارس

1822

21111

زلزلۀ طبس

182۹

21111

لغزش زمین (منجیل و رودبار)

1881

22221

زلزلۀ بم

211۱

12۹

سقوط هواپیما

2118

2۹

سقوط هواپیما

2111

۱12

زلزلۀ ورزقان

2112

۱2

زلزلۀ بوشهر

211۱

۱2

زلزلۀ ایران -پاکستان

211۱

28

برخورد قطار سمنان

2112

همانطور که مالحظه میشود ،ایران همواره در معرض خسارتهای جانی ناشی از حوادث فاجعهآمیز بوده و هست.

 3مدلبندی ریسک حوادث فاجعهآمیز در بیمۀ عمر
در مدل ارائه شده توسط اخدن و هاسجر ( ،)2112پایۀ مدلبندی بر اساس مدل پواسن مرکب است و از مدل قلههای
فراتر از آستانه برای ارزیابی توزیع خسارت ناشی از کشته شدن افراد در هر حادثۀ فاجعهآمیز و از توزیع بتا-دوجملهای
برای نسبت این خسارت به مشتریان شرکت بیمه ،استفاده شده است.

 .1حوادثی مانند جنگ ،حمالت تروریستی و درگیریهای انتخاباتی در نظر گرفته نشدهاند.
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 1-3مدلقلههای فراتر از آستانه
مدل قلههای فراتر از آستانه براساس قضیۀ پیکاندز  1812شکل گرفته است .در این مدل که در زمینۀ علم بیمسنجی ،بیشتر
برای توزیعهای دمسنگین و چوله به راست مورد استفاده قرار میگیرد ،فرض بر این است که با انتخاب آستانۀ به اندازة کافی
بزرگ اگر توزیع مورد بررسی عضو حوزة ربایش ماکسیمم توزیعهای مقدار کرانگین باشد ،توزیع پارتوی تعمیم یافته برای
مقدار فزونی بیش از مقدار آستانه مناسب است و از طرف دیگر تعداد فزونیها از توزیع پواسن پیروی میکند.

 2-3اجزای ریسک حوادث فاجعهآمیز در بیمۀ عمر
در یک قرارداد پوشش مازاد زیان حوادث فاجعهآمیز تعهد بیمه گر اتکایی به دو عامل بستگی دارد :الف) فراوانی حوادثی
که منجر به کشتهشدن  mنفر به باال می شود و ب) توزیع نگه داشت مبلغ در معرض ریسک در داشتمان شرکت بیمه .در
ادامه اجزای ریسک بر اساس توزیعها و پارامترهای هر یک از این دو عامل تعیین میشود.

 1-2-3نرخ حادثه
برای تحلیل فراوانی حوادث ،دانستن توزیع تعداد خسارت ها به تنهایی کافی نبوده و الزم است بدانیم در طول زمان
حوادث چگونه رخ می دهند .به همین دلیل دانستن نرخ حادثه اهمیت پیدا میکند و برای برآورد آن مفهوم توزیع متغیر
تصادفی را به فرایند تصادفی گسترش میدهیم.
در مدل قله های فراتر از آستانه فرض بر این است که تعداد حوادث فاجعهآمیزی که در طول  Tسال رخ میدهند دارای
توزیع پواسن با نرخ ثابت

است .به عبارت دیگر اگر تعداد حوادث فاجعهآمیز با حداقل  mکشته در طی  Tسال را با

نشان دهیم ،آنگاه فرض میکنیم که

) Nm( T) = Nm ∼ POI ( λmT

الزم به ذکر است که در این مقاله  T=1فرض شده است.

 2-2-3تعداد کشتهشدگان
اگر تعداد کشتهشدگان در یک حادثۀ فاجعهآمیز را با  Xنشان دهیم ،آنگاه  Xیک متغیر تصادفی با تابع جرم احتمال
شرطی
Pm(n ) = P ( X = n| X ≥ m ) ; n ≥ m

و تابع توزیع شرطی
Fm(n ) = P ( X ≤ n| X ≥ m ) ; n ≥ m

خواهد بود.
از آنجایی که در این مقاله فقط حوادث فاجعه آمیز مدنظر هستند ،بنابراین با حوادثی سروکار خواهیم داشت که در اثر
آنها تعداد زیادی از افراد جان خود را از دست داده اند و در نتیجه بیشتر مربوط به دم توزیع )  Pm( nهستند .بنابراین با
توجه به اینکه هدف مدلبندی دم توزیع از مقدار آستانۀ  mبه بعد است ،استفاده از رویکرد مدل قلههای فراتر از آستانه
توجیهپذیر است .لذا می توان مقادیر فراتر از آستانه را دارای توزیع پارتوی تعمیمیافتۀ گسسته در نظر گرفت .بنابراین متغیر
تصادفی گسستۀ زیر را به این صورت تعریف میکنیم:
)

به طوریکه

متغیر تصادفی پارتوی تعمیمیافتۀ پیوسته با پارامترهای )

( X :=round

( DGPاست .فرض میکنیم که
]

و
2
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)) Var(X

(Var

 3-2-3تعداد خسارتها
اگر تعداد افرادی که در حادثه کشته شده و بیمه شده ی شرکت بوده اند را با  Yنشان دهیم ،میتوان نتیجه گرفت
هموارهYبین صفر و  Xاست که  Xتعداد کل کشته شدگان در حادثه ی فاجعه آمیز و  Yتعداد خسارتهای وارد شده به
شرکت بیمه است .برای روشن شدن ارتباط دقیق بین  XوYبه درجه نفوذ بازار نیاز داریم.
درجه نفوذ بازار برای یک شرکت بیمۀ عمر عبارت است از تعداد قراردادهای فروخته شده به حجم کل جامعه.
)))Ekheden and Hössjer (2014

در این مقاله درجه نفوذ بازار را با  qنشان میدهیم.
از آنجایی که همواره از کل  Xنفر کشته شده در حادثه تنها  Yنفر آنها بیمهشدة شرکت هستند ،بنابراین با فرض
استقالل بین زندگی افراد توزیع شرطی  Yبه شرط  Xتوزیع دوجمله با پارامترهای  Xو  qخواهد بود .از یک طرف با
توجه به آنکه افرادی که در یک حادثۀ فاجعهآمیز کشته می شوند به دلیل حضور در حادثۀ مشترک از یکدیگر مستقل نیستند،
پارامتر همبستگی بین افراد از دیگر اجزای مدل است که الزم است وارد مدل شود؛ از طرف دیگر احتمال اینکه فرد حادثه
دیده بیمهشدة شرکت باشد از حادثها ی به حادثۀ دیگر تغییر کرده و لذا متغیری تصادفی با میانگینی برابر  qاست .با این
توضیحات ،توزیع دوجملهای به توزیع بتا -دوجملهای گسترش داده میشود .بهطوریکه:

Y | X, p ∼Bin ( X, p ),

<)p| X ∼Beta ( d ( X ) q, d ( X ) ( − q ) ) , 0<d(X

همان طور که پیداست در این رابطه شاهد توزیع بتا با میانگین  qهستیم .در توزیع بتا-دوجملهای پارامتری مطرح است
به نام ضریب بیش پراکنش که همبستگی زوجی بین  Xآزمایش برنولی را اندازه میگیرد .در زیربخش بعدی نشان داده
میشود که به واسطۀ ) d(Xو با استفاده از ضریب بیشپراکنش همبستگی بین زندگی افراد نیز وارد مدل شده است

 4-2-3همبستگی بین زندگی افراد
اگر حوادث فاجعه آمیز را متناسب با حجم خسارتی که به بارمیآورند تقسیمبندی نماییم ،انتظار داریم که هرچه حادثه
بزرگتر است همبستگی بین زندگی افراد کمتر باشد و از طرف دیگر هر چه اندازهی حادثه کوچکتر است شاهد همبستگی
قویتری هستیم .از آنجایی که این همبستگی درمسأله مورد بررسی همواره وجود دارد و در حوادث بزرگ به کندی به سمت
صفر میل میکند ،بنابراین رابطهی زیرکه به صورت ضریبی از لگاریتم تعداد کل افراد کشته شده در حادثهی فاجعه آمیز
است ،برای لحاظ کردن این موضوع پیشنهاد میشود:
.

∈ d( X ) = θ log ( X ) ; θ

اگر ضریب بیش پراکنش را با توجه به توزیع بتا-دوجملهای مطرح شده در بخش قبل بدست آوریم ،خواهیم داشت:
) (

با توجه به آنکه

به تنهایی فقط همبستگی زوجی را اندازه میگیرد ،با استفاده از پارامتر  θکه پارامتر همبستگی نامیده

میشود ،کل همبستگی وارد مدل میشود.
فرض کنید

تعداد بیمهشدگان کشته شده در حادثۀ  kام باشد ،از آنجا که برای شرکت بیمه حادثهای فاجعهآمیز تلقی

میشود که در اثر آن حداقل  mبیمهشده کشته شده باشند ،تعریف میکنیم:
{
1
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بنابراین

دارای توزیع بتا-دوجملهای بریده شده در  mاست.

 3-3توزیع مبلغ خسارت
نشان دهیم ،بررسی میکنیم

اگر حجم خسارت ناشی ازkامین حادثهی فاجعهآمیز را با

چگونه تعیین میشود .با

توجه به اینکه در عمل بیشتر شاهد بیمههای گروهی هستیم ،فرض میکنیم بیمهی عمرگروهی و سرمایهی فوت هر فرد
برابر یک واحد است.
با توجه به اینکه بیمهی عمر اتکایی مازاد زیان مد نظر است ،مبلغ خسارت در هر حادثهی فاجعهآمیز با توجه به حدود
قرارداد به صورت زیر تعیین میشود:
{
∑

که در آن کل خسارت ناشی از حادثۀ kام به صورت

به طوریکه

سرمایۀ فوت فرد  iام در حادثۀ

فاجعهآمیز  kام است S .و  Lحدود باال وپایین قرارداد بیمۀ اتکایی است.

 4-3خسارت ساالنۀ کل
با توجه به مطالب مطرح شده در بخشهای قبل ،می توان هزینۀ کل خسارت را برای شرکت بیمۀ عمر مدل نمود .هزینۀ
کل خسارت در طول دورة قرارداد را به صورت زیر تعریف میکنیم:
∑

باتوجه به مدل مطرحشده ،خسارت ساالنۀ کل هم به پارامترهای مدل از جمله

،

 θ ،و  qو هم به پارامترهای

قرارداد از جمله  L ،S،mو انتخاب نوع قرارداد که بیمۀ عمر گروهی باشد یا انفرادی بستگی دارد .بنابراین درصورت وجود
دادههای حوادث فاجعهآمیز میتوان با استفاده از مدل معرفیشده براورد پارامترهای مدل را بدست آورد و درنهایت با استفاده
از روشهای عددی شبیهسازی مونت کارلویی توزیع کل خسارت را شبیه سازی نمود .بعد از آن میتوان با استفاده از میانگین
و واریانس خسارت شبیهسازی شده به قیمت عادالنۀ بیمهنامه دست یافت .در ادامه به این مسأله خواهیم پرداخت.

 4تحلیل دادههای حوادث فاجعهآمیز ایران
در این بخش بعد از بررسی آمار توصیفی تعداد و شدت حوادث فاجعهآمیز ایران از سال  18۹۱تا  2112میالدی (یک
دورة  22ساله) ،مدل اخدن و هاسجر( )2112به دادهها برازش داده میشود .با توجه به تعریف حوادث فاجعهآمیز ،حواثی
مورد تحلیل قرار گرفتهاند که در اثر وقوع آنها حداقل  21نفر به صورت همزمان کشته شدهاند.

 1-4آمار توصیفی و تحلیل تعداد حوادث فاجعهآمیز
تعداد کل حوادث فاجعهآمیز ایران در طول این دورة  22ساله 22 ،مورد گزارش و ثبت شده است که شامل حوادث
طبیعی و غیر طبیعی بیمهپذیر با شدت خسارت حداقل  21کشته است .در دادههای ثبت شده حوادث فاجعهآمیز ناشی از
تصادفات جادهای ،بهمن ،لغزش زمین و زلزله و غیره وجود داشتهاند .با استفاده از این دادهها میانگین و واریانس تعداد
حوادث فاجعهآمیز ایراندر هر سال در دو دورة به ترتیب  8و  11ساله در جدول  2محاسبه و گزارش شده است.
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جدول  :2نرخ ساالنۀ وقوع حوادث فاجعهآمیز ایران از سال  1793تا  2114میالدی
نسبت واریانس به میانگین

واریانس

میانگین

دوره

1/28

۱/18

1/2۹

18۹۱-1881

1/21

1/1۱

۱/22

1882-2112

با توجه به جدول  2مالحظه میشود که نسبت واریانس به میانگین تعداد حوادث با حداقل  21قربانی در هر دو دوره
نزدیک  1است .بنابراین میتوان فرض پواسن را برای تعداد حوادث فاجعهآمیز ایران پذیرفت.
در شکل  1نمودار بافتنگار تعداد حوادث فاجعهآمیز ایران در هر سال از سال  18۹۱تا  2112میالدی نشان داده شده است.

نمودار ( -)1نمودار بافتنگار تعداد حوادث فاجعهآمیز ایران در هر سال ()2114 - 1793

همان طور که مالحظه میشود در کل این دورة  22ساله تنها  1سال آن هیچ حادثۀ فاجعهآمیزی رخ نداده است .درطی 2
سال آن شاهد 12حادثۀ فاجعهآمیز و در یک سال این دوره  2حادثۀ فاجعهآمیز رخ داده است .بنابراین مالحظه میشود که
فراوانی تعداد حوادث فاجعهآمیز باالست.

 2-4آمار توصیفی و تحلیل تعداد کشتهشدگان در حوادث فاجعهآمیز
با استفاده از دادههای تعداد کشتهشدگان در هر حادثۀ فاجعهآمیز از سال  18۹۱تا  ،2112میانگین تعداد قربانیان در هر
دوره محاسبه شده و نتایج در جدول  ۱گزارش شدهاند.
جدول  :3تعداد کشتهشدگاندر حوادث فاجعهآمیز ایران از سال  1793تا  2114میالدی
واریانس

میانگین

دوره

11،882،211

1122/22

18۹۱-1881

۱،221،221

218/21

1882-2112
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نمودار ( -)2نمودار بافتنگار تعداد کشتهشدگان حوادث فاجعهآمیز ایران در هر حادثه ()2114 - 1793

با توجه به شکل  2مالحظه میشود که اگر تمامی کشتهشدگان در هر حادثۀ فاجعهآمیز را بررسی کنیم ،این تعداد در این
دوره حداکثر  21تا  21هزار نفر هستند و میانهی آنها برابر  ۱۱قربانی است.
در ادامه تعداد قربانیان را به صورت متوسط ساالنه مورد بررسی قرار میدهیم.

نمودار ( -)3نمودار بافتنگار متوسط تعداد کشتهشدگان حوادث فاجعهآمیز ایران در هر سال ()2114 - 1793

مالحظه میشود که به طور متوسط در هر سال  82۹نفر در اثر حوادث فاجعهآمیز جان خود را از دست میدهند .به طور
متوسط بیشینه تعداد قربانیان  11111نفر و میانۀ دادهها حدود  ۱۹نفر است .همان طور که انتظار میرود مالحظه میشود که
تعداد کشتهشدگان دم سنگین و دارای توزیعی چوله به راست است .اکنون بررسی میکنیم که آیا توزیع پارتوی تعمیمیافتۀ
گسسته برازندة تعداد کشتهشدگان است؟
بعد از برازش این توزیع و براورد ماکسیمم درستنمایی پارامترهای آن ،نیکویی برازش در شکل  2قابل بررسی است .در
این شکل نمودار  Q-Qتعداد کشته شدگان در مقابل توزیع برازانده شده همراه فاصله اطمینان  %81آن به نمایش درآمده
است.
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نمودار ( -)4نمودار Q-Qتعداد کشتهشدگان در حوادث فاجعهآمیز ایران در هر سال ()2114 - 1793

باتوجه به شکل  2مدل پارتوی تعمیمیافتۀ گسسته برای تعداد کشتهشدگان در حوادث فاجعهآمیز ایران توجیهپذیر به نظر
میرسد ،زیرا تمامی نقاط در باند به فاصلۀ اطمینان  %81قرار گرفتهاند.
با استفاده از مدل معرفی شده ،توزیع فزونی بیش از مقدار آستانه ،توزیع پارتوی تعمیمیافتۀ گسسته با پارامتر مکان 21
(با تصحیح پیوستگی  )18/1است وبراورد ماکسیمم درستنمایی پارامتر مقیاس  1228/۱۹و پارامتر شکل  1/۹2بدست
میآید .الزم به ذکر است که متوسط تعداد افراد کشته شده در هر سال در صورت وقوع حوادث فاجعهآمیز با این توزیع
براورد میشود.

 5شبیهسازی و براورد خسارت ساالنۀ کل برای حوادث فاجعهآمیز ایران:
اگر  Cخسارت ساالنۀ کل باشد ،از  Cبرای  ۱1111سال شبیه سازی میکنیم .با فرض اینکه سرمایۀ فوت افراد  1واحد
و ضریب نفوذ بازار شرکت بیمه  1/111و مقدار سایر پارامترهای براورد شده به شرح جدول  2باشد:
جدول :4براورد پارامترهای مدل با استفاده از دادههای حوادث فاجعهآمیز ایران 2112-1792
پارامترهای مدل

انحراف استاندارد

براورد ماکسیمم درستنمایی

-

2/21

228/22

1228/۱۹

1/11

1/۹2

-

1/111

q

-

1/1

θ

با توجه به آنکه پوشش مازاد زیان حوادث فاجعه آمیز مطرح است ،حدود پایین و باالی قرارداد را به ترتیب  1و 111
واحد در نظر میگیریم .با توجه به ماهیت دادههای ایران مقدار آستانه برابر  21است که با توجه به تصحیح پیوستگی برابر
 18/1در نظر گرفته میشود .بعد از شبیه سازی خسارت ساالنه کل با استفاده از براوردهای بدست آمده و فرضهای در نظر
گرفته شده ،میانگین خسارت کل برابر 22/2۱و انحراف معیار آن برابر 122/82بدست میآید .با فرض اینکه  1/2انحراف
معیار به عنوان هزینه سربار به میانگین اضافه شود ،قیمت بیمهنامۀ اتکایی پوشش مازاد زیان حوادث فاجعهآمیز در ایران
 81/۱2واحد براورد میشود .با توجه به نرخ بر خط 1در پوششهای اتکایی ،که از تقسیم قیمت بیمهنامه بر حد باالی

1. Rate on Line

8

مجموعه مقاالت بیستوچهارمین همایش ملی بیمه و توسعه

قرارداد بدست میآید ،نرخ بر خط این پوشش برابر  %81است .توجه داریم که عکس نرخ بر خط در پوششهای اتکایی
مدت قرارداد را بدست میدهد .با این توضیحات مدت این قرارداد حدود یک سال و یکماه است.

نمودار ( -)5نمودار بافتنگار شبیهسازی شده از خسارت ساالنۀ کل ناشی از حوادث فاجعهآمیز در ایران

 -2نتایج و چالشهای قابل بررسی:
-

با توجه به نتایج حاصل از شبیهسازی مدل ،به ازای یک واحد سرمایۀ فوت در نظر گرفته شده برای هر فرد،

متوسط قیمت بیمۀ پوشش مازاد زیان حوادث فاجعهآمیز برابر  81/۱2واحد براورد میشود که رقمی بسیار بزرگ است.
علت آن وجود اطالعات حوادثی نادر همچون زلزلۀ بم در سال  211۱و زلزلۀ منجیل و رودبار در سال  1881است که در
هر کدام بالغ بر  21هزار نفر کشته شدهاند.
-

با توجه به تصویب الیحۀ صندوق بیمۀ حوادث طبیعی ،یافتن راهکاری جهت مدلبندی خسارتهای ناشی از

بیخانمان شدن افراد و آسیبدیدگان در اثر حوادث فاجعهآمیز از مسائل قابل بررسی است.
-

با توجه به آنکه در اثر حوادث فاجعهآمیز تعداد زیادی از افراد آسیب جسمی شدیدی میبینند ،ارائۀ مدلی مناسب

برای بیمۀ درمان ،ازکارافتادگی و غیره برای چنین افرادی نیز از ملزومات بیمۀ حوادث فاجعهآمیز محسوب میشود که در
رشتۀ بیمههای غیر زندگی قابل بررسی است.
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