اطالعات کارکنان اکچوئری:
مدیریت اکچوئری بیمه سامان از آذر ماه  1931زیر مجموعه معاونت طرح و برنامه تشکیل شد .قبل از تشکیل مدیریت اکچوئری ،
اداره ای تحت عنوان محاسبات و کنترل ذخائر فنی زیر مجموعه مدیریت بیمه های اندوخته ساز فعالیت های اکچوئری را انجام می
داد .با گسترش فعالیت شرکت و نیاز به انجام اکچوئری در کلیه حوزه ها و رشته های بیمه ای این اداره به مدیریت تبدیل شد.
درحال حاضرچهار نیروی متخصص (مدیر – رئیس اداره -کارشناس ارشد-کارشناس) در این مدیریت مشغول به کار هستند که
دارای تحصیالت عالی(کارشناسی ارشد و باالتر) در رشته های اکچوئری ،ریاضی و آمار می باشند.
وظایف در مدیریت اکچوئری:
برخی از وظایف عبارتند از:
 طراحی و استقرار نظام تعیین نرخ حق بیمه های موردنیاز ،ذخایر و بدهی های نقدی الزم جهت پرداخت مزایای آتی. نظارت بر نحوه محاسبات حق بیمه ها در کلیه رشته ها براساس نتایج حاصل از گزارشات محاسبه نرخ طراحی و استقرار نظام تحلیل اطالعات آماری برای برآورد نرخ های مرگ و میر ،تصادف ،بیماری ،ازکارافتادگی و بازنشستگی وکلیه اظالعات آماری مورد نیاز
 هدایت و هماهنگی و نظارت بر امور مربوط به همکاری با مدیریت های فنی و غیر فنی در توسعه و ایجاد طرح ها در رشته هایجدید بیمه ای یا بهبود محصوالت موجود
 تدوین و استقرار راهکارهای اجرایی برای سطوح مختلف شرکت در جهت استفاده و بکارگیری نتایج حاصل از تحلیل ها وگزارشهای ریسک سنجی و محاسبات اکچوئری
 طراحی و استقرار نظام ساختن جداول احتمال برای حوادثی نظیر آتش سوزی ،بالیای طبیعی ،و بیکاری بر مبنای تحلیل دادههای آماری و سایر اطالعات مرتبط
 طراحی و استقرار نظام تعیین برآورد و اندوخته های قراردادهای بیمه برای هر رشته ی بیمه ای و نظارت بر حسن اجرای آن تحلیل ساالنه هزینه و سود آوری برای کلیه رشته های بیمه ای محاسبه نرخ برای کلیه رشته های بیمه ای مطابق با رویه های تعیین شده نظارت بر تهیه دفترچه ارزیابی ریسک برای کلیه رشته های بیمه ای مشارکت در تدوین و استقرار راهکارهای اجرایی برای سطوح مختلف شرکت در جهت استفاده و بکارگیری نتایج حاصل ازتحلیل ها و گزارشهای ریسک سنجی و محاسبات اکچوئری

 همکاری در بررسی توجیه اقتصادی محصوالت بیمه ای جدید همکاری در طراحی محصوالت و خدمات جدید همکاری در بازنگری محصوالت و خدمات شرکت تهیه گزارشات الزم در حوزه کارشناسی ریسک و اکچوئری ارائه خدمات مشاوره اکچوئری و ریسک سنجی به سایر شرکتها و نهادها کنترل بردروهای ارسالی بیمه مرکزی (موارد محاسباتی بردروها) کنترل نحوه محاسبات حق بیمه در کلیه رشته ها براساس نتایج حاصل از گزارشات محاسبه نرخ و ارائه گزارش تحلیلی مستند سازی کلیه روشهای بکارگیری در تحلیل های ریسک سنجی،سود آوری و محاسبه نرخ ارائه مقاالت در سمینارها ،همایشها و مجالت داخلی و خارجی در موضوعات کارشناسی ریسک و اکچوئریفعالیتهای اکچوئری در محاسبه ذخائر فنی ،نرخ گذاری ،سیاستهای پذیرش ریسک  ،کفایت پوشش های اتکایی و
الزامات کفایت سرمایه موسسه بیمه:
-

محاسبه ذخائر فنی  :فرمولهای مربوط به ذخائر ریاضی توسط مدیریت اکچوئری تهیه و تایید می گردد .سپس فرمولها
جهت پیدا سازی در نرم افزارهای بیمه ای به واحد انفورماتیک ارسال و پس از پیاده سازی و استخراج گزارش مجددا به
تایید مدیریت اکچوئری می رسد  .درخصوص گزارشات ذخائر ریاضی ارسالی به بیمه مرکزی نیز اکچوئر رسمی مورد
تایید بیمه مرکزی گزارشات را بررسی  ،تایید و امضا می نماید .در این خصوص دستورالعمل استخراج گزارشات ذخائر
ریاضی نیز تدوین گردیده است.
همچنین گزارشات و محاسبات ذخائر ریاضی به صورت دوره ای مورد کنترل قرار می گیرد.

-

نرخ گذاری  :دستورالعملهای نرخ گذاری در رشته های بیمه ای توسط کارشناسان در مدیریت اکچوئری بررسی می شود و در
نهایت پس از تایید توسط اکچوئر رسمی مورد تایید بیمه مرکزی امضا و ابالغ می گردد.
در خصوص نرخ گذاری و ارزیابی ریسک دستورالعمل فرآیند محاسبه نرخ و کارشناسی ریسک تدوین گردیده و اجرا می شود.

-

سیاستهای پذیرش ریسک :دستورالعملهای ارزیابی و کارشناسی ریسک توسط مدیریت اکچوئری تایید می گردد .مانند راهنمای
تعیین نرخ بیمه نامه های عمر و تشکیل سرمایه  ،جدول اضافه نرخ بیمه نامه عمر به ازای طبقات مشاغل ،جدول اضافه نرخ بیمه
نامه عمر به ازای قد ،وزن و سن بیمه شده و ...
همچنین در برخی موارد و با توجه به نوع رشته بیمه ای و حساسیت آن گزارشهای تحلیلی و آماری از ریسکهای پذیرفته شده تهیه
 ،ارزیابی و ارائه می شود.
درخصوص محصوالت استراتژیک همانند بیمه های عمر و تشکیل سرمایه و درمان مسافرتی هرساله گزارشات تحلیل هزینه و آنالیز
سودآوری توسط مدیریت اکچوئری تهیه و برای مدیران ارشد ارسال می شود.

-

کفایت پوششهای اتکایی:
بیمه سامان مبادرت به ایجاد ساز و کار ی در این خصوص نموده است ولیکن تا زمان اجرایی شدن این ساز و کار با رعایت مفاد
آیین نامه شماره  67و با توجه به کاهش سهم اتکایی اجباری و با همکاری مدیریتهای فنی ذیربط نسبت به اتکایی هر پوشش اقدام
می شود.
همچنین این شرکت جهت احتراز از پرداخت خسارتهای احتمالی عمده با راهبری بیمه مرکزی مبادرت به خرید پوشش های مازاد
خسارت باربری و غیر باربری نموده است.

