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ثابت اما در واقعیت به لحاظ نرخ بهره فنی انتظاری ،به شکل
متوسط یا شناور پرداخته میشود ،از این منظر که باال رفتن این

چکیده

نرخ اثر مثبت برپایین آمدن خط بودجه مماس بر منحنی ریسک

بیمه عمر و سرمایهگذاری دارای ماهیت دوگانه بهشرط فوت

گریزی ،و دستیابی به مطلوبیت باالتر میگذارد .در گام بعدی

و بهشرط حیات بوده و از منظر بیمهگذاران یکی از مقبولترین

بدون درنظر گرفتن اثرگذاری نرخ سود مشارکت ،به اثر نهایی

بیمههای زندگی در سطح جهان و ایران بهشمار میرود .در

افزایش نرخ حق بیمه بر خود حق بیمه پرداختی ،پوششهای

این مقاله برای نخستین بار با استفاده ازمدل پایه تقاضای

دوگانه سرمایه فوت و اندوخته ریاضی (بازخرید) و تاثیر متقابل

بهینه بیمه به شکل نظری ،مدل تقاضای بهینه بیمه عمر و

آنها بر هم در اثر تغییر شیب خط بودجه اصلی بهخاطر افزایش

سرمایهگذاری و همچنین یک تحلیل اقتصاد خرد درخصوص

ریسک سن ،طبقه خطر شغل ،سابقه بیماری شخص و یا

پوشش بهینه بیمه عمر و سرمایهگذاری با بهرهگیری از

میزان سرمایه فوت انتخابی پرداخته میشود .در نهایت در

منحنیهای ریسکگریزی و خط بودجه اصلی(از رابطه حق

بخش نتیجهگیری ،حالت عمومی پوشش بهینه بیمه عمر و

بیمه-پوشش) و با توجه به ریسکهای اثرگذار بر شیب خط

سرمایهگذاری با ملحوظ نمودن هر دو اثر مربوط به تغییرات

مذکورارائه میگردد .در مرحله نخست ،فقط به جنبه ریسک

سود مشارکت و ریسکهای برشمرده فوت بررسی میگردد.
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مقدمه

رشداندک رشته عمردرسال  2015درایران در حد سهم

وجود دغدغه و مخاطرات احتمالی (ریسک)در زندگی انسان

جهانی ( 0/19با سرانه حق بیمه عمر  9/8دالر) از رشته بیمههای

که جان و اموال او را همواره مورد تهدید قرار میدهند علت

عمر متاسفانه پایین بوده است با اینحال از میزان  0/1از سهم

بوجود آمدن بیمه بهشمار میرود .در بیمههای اموال،

جهانی در سال  2007رشد بهتری را(60درصد) نشان میدهد.

خسارات مادی به بیمهگذار به شکل عینی یا مالی جبران
ً
میشود اما دریک بیمه عمر صرفا تامین زندگی بازماندگان

در قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله کشور ،از
آنجایی که چشم انداز ایران را بهعنوان کشوری بدون فقر و

مطرح است.البته شقوقی از بیمههای عمر با ماهیت پسانداز

پیشرو مجسم ساخته اند ،به نقش موثر بیمه در توسعه کشور،

وجود دارد که آینده خود بیمهگذار را نیز تامین میکند.

بهطورغیرمستقیم و تلویحی اشاره شده است .گسترش بیمه و

هدف اصلی خرید بیمههای عمر رفع وجود دغدغه

بویژه بیمههای عمر ازاقدامات موثری است که میتواند باعث

خانوادهها پس از فوت بیمه شدهشان با پرداخت سرمایه فوت

بهبود سطح زندگی و مانع تعمیق فقر بهدلیل بروز خطرات

میباشد .هدف دیگر که درخرید برخی از انواع بیمههای عمر

مختلف باشد.

به آن اهمیت داده شده کمک به معیشت قشر عموما متوسط،

سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که شرکتهای

تشکیل یک پسانداز یا تامین آتیه بیمهگذاران یا خانواده

بیمه با ریسکهای فردی در هنگام بیمه کردن افراد در بیمه

آنان برای آینده بهصورت یکجا یا یک مستمری است .از

عمر چگونه برخورد میکنند و نیز فرد بازای وضعیتی که دارد

این لحاظ این آیندهنگری فرد میتواند توام با حساب آینده از

چه تصمیمی را از حیث هزینه  -فایده در بیمه کردن خود باید

ارزش پول ملی ،تورم انتظاری و تنظیم درآمدهای خود باشد.

بگیرد .در این مقاله با یک رویکرد اقتصاد خرد در مورد عوامل

نقص در میزان پوششها و یا اجرا ی ناقص سیستمهای

فردی تاثیرگذار روی بیمه عمر درصدد پاسخ به این سواالت

تامین اجتماعی به عالوه نبود شفافیت کامل مالی و عدم

محوری هستیم که چگونه ریسکهای مربوط به افزایش

اختیار بیمهگذار در انتخاب ترکیبی از پوششها و عدم امکان

سن ،خطر شغل ،میزان سالمتی و میزان حق بیمه فرد بیمه

بازخرید در هر زمان در چنین بیمههای اجباری ،توجه

شده ونیز میزان نرخ سود مشارکت در منافع شرکت بیمه در

شهروندان هر جامعه را به بیمههای قابل انعطاف تری نظیر

میزان پوششهای بیمه عمرو سرمایهگذاری اثر میگذارند.

بیمه عمر و سرمایهگذاری نموده است .از دیدگاهی دیگر ،میل

پس از این مقدمه ،در بخش دوم بیان مسأله تحقیق با

به پسانداز و آتیهسازی سبب استقبال بیشتر جامعه به این

نگاه به ادبیات نظری در مورد تقاضای عمومی بیمه و پوشش

بیمه و باعث رواج آن در اقشار مختلف به جای بیمههای

بهینه بیمه عمر بحث میشود .در بخش سوم در مورد تعاریف

تامین اجتماعی و یا به شکلی مکمل گشته است.

و مبانی اصلی تقاضای بهینه بیمه در قالب مبانینظری

با توجه به آمار نشریه سیگما پایگاه دادههای بیمهای

میپردازیم .در بخش چهارم الگوی مورد نظر در این تحقیق

جهان[ ]1در سال 2014با توجه به ضریب پایین نفوذ رشته

پوشش بهینه برای بیمه عمر و سرمایهگذاری بر اساس مدل

عمر در کشور ما (از سهم تولید ناخالص داخلی)در حدود 0/19

عمومی پوشش بهینه بیمه بهصورت نظری ارائه میشود .در

درصد ،در مقایسه با کشورهایی نظیر بریتانیا (  7/99درصد )،

بخش پنجم نتیجهگیری و جمعبندی و سرانجام در بخش

هلند( 11درصد) ،فنالند( 10درصد) ،تایوان ( 15/64درصد)،

ششم پیشنهادها ارائه میشوند.

ژاپن ( 8/37درصد ) ،آفریقای جنوبی( 11/35درصد) ،کانادا
( 7درصد) جایگاه باالیی ندارد.
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 .1بیان مسأله و ادبیات نظری

و اچیم وامبا[ )2008( ]3و علی سوری ( )1391ارائه شده

برای ارائه پاسخ به سواالت مطرح شده در مقدمه الزم

است .این مدل برگرفته از فضای حق بیمه  -پوشش و

است ضمن بررسی ریسکهای موثر بیمهای بهدنبال مدل

منحنیهای ریسکگریزی جهت کلیه بیمهها بدون در نظر

مناسبی برای توجیه اثرگذاری این ریسکها بر ارکان یک

داشتن نوع بیمهنامه اموال یا اشخاص توسط محققین

قرارداد بیمه عمرو سرمایهگذاری از جمله حق بیمه ،پوشش

مطرح شده که ما آن را جهت ارائه مدل پوشش بهینه بیمه

فوت و بازخرید باشیم .شرکت بیمه نسبت به ریسکهای

عمر و سرمایهگذاری تحقیق مناسب میدانیم .اساس این

پیشنهاد شده بیمهگذار تصمیمات متفاوتی را در انجام

مدل پایهای تقاضای بیمه به گونهای است عالوه بر اینکه

قرارداد بیمه میگیرد که همین منجر به تصمیمگیری متقابل

در آن همانند منحنی تقاضای کاال ،محورهای حق بیمه و

فرد در خریدن یا انصراف از خرید بیمه عمر بهطور کلی ،و

پوشش بیمه بهجای قیمت و کاال وجود دارد ،به اضافه شدن

یا انتخاب بین شرکتهای بیمه و یا نحوه انتخاب ارکان

یا کم شدن داراییهای فرد در دو وضعیت وقوع یا عدم وقوع

قرارداد بیمه عمر خود با یک شرکت بیمه میگردد .بنابراین

خسارت عالوه بر ثروت اولیه او توجه میکند .بهاین شکل که

تحلیل ریسکها و نحوه تاثیر متقابل آنها بر ارکان یک

درصورت عدم وقوع خسارت ،فقط مبلغ حق بیمه از دارایی

قرارداد بیمه عمر و سرمایهگذاری ضروری به نظر میرسد.

فرد کم شده و در صورت وقوع خسارت ،مبلغ خسارت و حق

همانگونه که به تفصیل در مورد مبانی و اثبات اثرگذاری

بیمه ابتدا کم میگردد اما در عوض مبلغ تعهد شده پوشش

ریسکهای موثر در بخش مبانینظری آمده ریسکهای

که از بیمهگر جهت جبران خسارت اخذ شده به دارایی سابق

بیمه عمر و سرمایهگذاری عبارتند از ریسکهای فوت ناشی

او اضافه میشود .از این رو خواص مدل مورد نظر طوری است

از افزایش سن ،طبقه خطر شغل ،و میزان سالمتی خود یا

که میتواند با مباحث مطرح شده تقاضای بیمه عمر توسط

سابقه خانوادگی فرد از این بابت و ریسک سرمایهگذاری با

محققین دیگر در در مورد دارایی شخص در دو وضعیت حیات

توجه به نرخ سود مشارکت .تا کنون در ادبیات نظری ،اغلب

و فوت فرد همخوانی داشته باشد ضمن آنکه از ارکان قرارداد

تحقیقات در زمینه تقاضای بهینه بیمه عمرکمتر به ریسکها

بیمه در آن استفاده میشود .حال چنانچه مدل پایهای را به

و نیز ارکان اصلی یک قرارداد بیمه عمر پرداخته و یا بیشتر به

بیمههای عمر تعمیم دهیم بایستی بهجای خسارت مادی

مطلوبیت بیمهگذار از جنبه ارثگذاری در صورت حیات یا

آن را خسارت جانی در نظر بگیریم .مدل عمومی تقاضای

فوت فرد اکتفا نمودهاند .جهت نیل به ویژگیهای مورد نظر

بهینه بیمه این امکان را برای ما فراهم میآورد تا به ترکیب

این تحقیق باید دنبال مدلی باشیم که به ما ،هم در تحلیل

بهینهای از حق بیمه  -پوشش بیمه عمر (شامل سرمایه فوت

ریسکها و هم در تشخیص ترکیب بهینهای از میزان حق

و اندوخته ریاضی) بر اساس نوع و میزان تاثیرات ریسکهای

بیمه -پوشش با توجه به تاثیرگذاری ریسکهای برشمرده

فوت (نرخ حق بیمه فوت ) و ریسک سرمایهگذاری (نرخ سود

فوق بر شیب خط بودجه که موجب انتقال و نقطه تعادلی

مشارکت ) بر شیب خط بودجه مماس با منحنیهای مقعر

آن با منحنیهای مطلوبیت میشوند کمک کند .به همین

ریسکگریزی دست پیدا کنیم.

دلیل مدل عمومی تقاضای بهینه بیمه را که دارای چنین

با بررسی ادبیات نظری تقاضای بیمه عمر ،نزدیکترین

ویژگی بوده و به اهداف این تحقیق کمک میکند بهعنوان

تحقیق از جهت مشابهت با تحقیق ما در بکارگیری مبانی

مبنا انتخاب میکنیم .مدل مورد بحث از مبانی اقتصاد خرد

مدل عمومی پوشش بهینه بیمه و نیز نوع بیمه عمر را

بیمه بوده و توسط محققان مختلف از جمله رای ریس[]2

بابل[ ]4و ا کونومایدز [ )1985(]5در زمینه بیمه عمر مختلط
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بهشرط فوت و حیات[ ]6صورت دادند که همچنان از رابطه

در ادبیات نظری تقاضای بهینه بیمه عمر اکثر نظریات

حق بیمه  -پوشش و منحنیهای ریسکگریزی بهدست

فقط دو وضعیت مطلوبیت را در خریدن بیمه عمر با انگیزه

میآید که خود این موضوع موید انتخاب مدل مشابه برای

ارثگذاری شخص سرپرست خانوا ده بهعنوان فرد ریسک

بیمه عمر و سرمایهگذاری در این تحقیق است .آنها در مقاله

گریز چه در صورت حیات و چه فوت وی درنظر میگیرند،

خود مدل بهینهیابی پارتو را با اثبات و استفاده از منحنی

چنانکه در مورد مقاله بابل  -ا کونومایدز هم بحث شد .در

مقعر ریسکگریزی از رابطه حق بیمه  -پوشش بیمه عمر

این دسته از نظرات ارائه شده در زمینه بیمه عمر یک سری

به کمک خط بودجه (قرارداد شرکت بیمه) ارائه نمودند .از

روابط ریاضی از سوی اقتصادد انها در مورد تقاضای بیمه

لحاظ تشابه نوع بیمه ،بیمه عمر و سرمایهگذاری نیز یک

عمر ارائه شده است .در این دسته پایهایترین مبانینظری

بیمه مختلط بهشرط فوت و حیات است با این تفاوت که

در مورد تقاضای بیمه عمر توسط یاری[ ]7که اساس آن بیمه

درقرارداد بیمه بهشرط فوت و حیات مبلغ سرمایهگذاری شده

تمام عمر[ ]8است ارائه گردید .وی به همراه برخی از محققین

بهطور ثابت در خالل مدت بیمهنامه در صورت فوت بیمه

دیگر از زمره افرادی بهشمار میروند که خرید بیمه عمر را

شده یا انقضای آن به خانواده یا خود او پرداخت میشود.

یک امر فردی تلقی مینمایند که طی آن سرپرست خانواده

بنابراین مبلغ سرمایهگذاری شده از قبل مشخص بوده و

تصمیم میگیرد چه میزان از درآمد خود را به مصرف حال و

ضمنا از مبلغ سرمایه فوت تفکیک نشده است از این جهت

چه میزان آن را از طریق خرید بیمه عمر به مصرف آتی وراث

به جنبه نرخ متغیر سود مشارکت بهطور خالل مدت بیمهنامه

خود اختصاص دهد به نحوی که در هر دو صورت مطلوبیت

همانند آنچه مورد نیاز مدل این تحقیق است کاری ندارد.

انتظاری وی به حدا کثر برسد .در این دسته از تحقیقات انگیزه

بنابر این در مدل این دو محقق به تحلیل و نحوه اثرگذاری

ارثگذاری[ ]9سرپرست خانوار مهمترین عامل تقاضای بیمه

ریسکهای فوت و نرخ سود سرمایهگذاری و همچنین تعامل

عمر است .یاری به این نتیجه ملموس اشاره میکند که وقتی

بین حق بیمه و پوشش دوگانه فوت -بازخرید همانگونه که

انگیزه ارثگذاری و بیمه عمر وجود نداشته باشد ،افراد ترجیح

جزء ارکان بیمه عمر و سرمایهگذاری الزم هستند پرداخته

میدهند مصرف حال خود را اف زایش دهند .در این حالت

نشده و مطلوبیتها را از شکل طرف قرارداددر تحقیق خود

افراد ثروتهای خود را بهص ورت مستمری در زمان حیات

دنبال نمودند .مدلیابی آنها جهت بررسی رفتار سه طرف

خود مصرف خواهند نمود .ا گر انگیزه ارث وجود داشته باشد،

ارائه گردید :مصرفکننده ،شرکت بیمه ،و فروشنده بیمه عمر.

افراد مطلوبیت نهایی مصرف[ ]10را با مطلوبیت نهایی ارث

این مدل برای مصرفکننده به این صورت تشریح میشود

مقایسه میکنند .ا گر مطلوبی ت نهایی ارث[ ]11بیشتر باشد

که فرد در یک وضعیت دو حالته از بیاطمینانی قرار دارد؛

مردم بیمه عمر تقاضا میکنند .بهطور خالصه ،او نتیجهگیری

در صورت زنده ماندن عالوه بر سرمایه قرارداد بیمه عمر از

مینماید که وجود بیمه عمر ،نااطمینانی[ ]12در مورد مصرف

درآمد حاصل فعالیتش نیز بهره میبرد و در صورت فوت فقط

طول عمر را از بین میبرد .مدل یاری یک مدل پیوسته زمانی

سرمایه قرارداد بیمه به خان واده اش تعلق میگیرد و درآمد

است که چرخه زندگی سرپرست خانواده را با مفهوم طول عمر

کار او از دست میرود .هر چه شیب قرارداد ( نسبت مشتق

نامطمئن و تقاضای بیمه عمر مشخص میکند .وی برای این

حق بیمه به پوشش) کمتر شود میزان گرفتن پوشش افزایش

موضوع از انتگرالگیری توانست برای حداکثرسازی مطلوبیت

مییابد که طی این مطالعه نقاط بهینه پارتو بر روی منحنی

انتظاری فرد از مصرف بهینه نسبت به قید فرایند تجمع

ریسکگریزی بهدست میآیند.

پسانداز[ ]13کمک بگیرد و مسیر بهینه مصرف و پسانداز
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را به صورت معادالت دیفرانسیل استخراج نمود .در ادبیات

حق بیمه به سرمایه فوت برای خانواده دست یافته بنابراین با

موضوع تقاضای بهینه بیمه عمر افراد دیگری بر روی مدل

توجه به خط بودجه به منحنی مطلوبیت باالتر دست مییابد.

یاری کار کرده و آن را تغییر یا بسط و گسترش دادند .فیشر[]14

یعنی متقاضیان بیمۀ عمر بخشی از ریسک ناشی از احتمال

(  )1973به کمک مدل زمانی گسسته بهجای مدل پیوسته

مرگ زودرس را با خرید بیمۀ عمر میپوشانند .هیچیک از

یاری ،تحت شرایط نااطمینان ،الگوهای زمانی بهینه مصرف،

تحقیقات دسته اخیر تاکیدی روی نوع بیمه عمر خصوصا با

پسانداز و تقاضای بیمه عمر با تأ کید بر پویایی توابع بیمۀ

جنبه پسانداز همانند بیمههای عمر و سرمایهگذاری نداشته و

عمراستخراج کرده است .تحقیق لوئیس[ ،)1989( ]15نسبت

به ماهیت و کارکرد ریسکهای مربوط به فوت و نرخ پسانداز

به کار محققان گذشته متمایز است .اوهدف خانوارها را بهینه

همانند نرخ سود مشارکت که در بیمه عمر و سرمایهگذاری

کردن تابع مطلوبیت بازماندگان در نظر گرفت در حالی که

وجود دارند نپرداختهاند بنابراین مدلهای ارائه شده فاقد

تحقیقات گذشته ،تابع هدف را مطلوبیت انتظاری سرپرست

ویژگیهای الزم برای تحلیل چنین ریسکهایی هستند.

خانوار میانگاشتند .از نظر لوئیس ،تقاضای بیمۀ عمر فقط

در نتیجه ارزش این مقاله آن است که بهطور اخص از

برای تأمین نیازهای بازماندگان است .طبیعی است که مدل

لحاظ نظری به کمک مدل پایهای تقاضای بیمه ،مدل

لوئیس شامل انگیزههای ارثگذاری برای بازماندگان نباشد،

جامع پوشش بهینه عمر و سرمایهگذاری ارائه شده و راه را

زیرا این انگیزهها در ضمن تقاضای بیمۀ عمر برای پاسخ گویی

برای تحلیل ریسکها باز خواهد گذاشت اما به گونهای که

به خواستههای بازماندگان در نظرگرفته میشوند .الگوهای

با مبانینظریههای مربوط به تقاضای بیمه عمر همخوانی

زمانی بهینه مصرف ،پسانداز و تقاضای بیمه عمر را با تاکید

داشته باشد .همچنین با این کار امکان پدیدار شدن تاثیرات

بر پویایی توابع بیمه عمر استخراج نموده است .مهدوی

متقابل و ایجاد رابطه بین متغیرهای نرخ سود مشارکت و نرخ

( )1388در مقاله خود ،مدلی را ارائه داد به کمک آن مسیر

فوت بوجود خواهد آمد.

بهینه ضمنی تقاضای بیمۀ عمر ساده زمانی را در رفتار مصرفی
افراد در دو حالت معین و تصادفی استخراج نمود .مدل یک

 .2مبانینظری

دورهای تقاضای بهینه بیمۀ عمر او در حالت معین ،ریسک

قانون بیمه مصوب سال  1316بیمه را عقدی دو طرفه تعریف

پذیری فرد را نشان میدهد که در آن تعادل بین دارایی فرد در

میکند که یک طرف بهعنوان بیمهگذار با پرداخت وجهی

صورت حیات و دارایی خانواده وی در صورت فوت او با توجه

معین بهعنوان حق بیمه به طرف مقابل بهعنوان بیمهگر از

به یک خط بودجه مصرفکننده با شیب منفی ،بهصورت

وی تعهدی را بابت اعاده خسارت به موضوع بیمه در زمان

منحنی بی تفاوتی محدب برقرار است .بیمهگذار با پرداخت

وقوع خسارت اخذ میکند .حال میتوان این تعریف را به

حق بیمه که شامل هزینههای سربار شرکت بیمه نیز میشود،

بیمه عمر تعمیم داد با این توصیف که موضوع بیمه جان
ً
بیمه شده بوده و الزاما بیمهگذار و بیمه شده یکسان نیستند.

صورت فوت فرد ،بازماندهها ارث خود شخص و سرمایه فوت

حال این پوشش در بیمههای عمر با ماهیت پسانداز تنها در

را از شرکت بیمه دریافت میکنند .اما در عوض از درآمد معاش

صورت فوت نبوده بلکه در صورت انقضای بیمه نامه اندوخته

خود محروم میشوند .در صورت حیات فرد از ثروت اولیه

سرمایهگذاری تعلق میگیرد.

سرمایه فوت را برای خانواده خویش تضمین مینماید  .در

بعالوه درآمد حاصل از فعالیت شغل خود منهای حق بیمه

بیمه عمر و سرمایهگذاری دارای ماهیت مختلط بهشرط

پرداخت شده برخوردار است .در این مدل فرد بازای پرداخت

فوت و حیات بوده که در آن عالوه بر پوشش سرمایه فوت
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مشخص ،در هر صورت (چه فوت و چه حیات بیمه شده)

در اصول اقتصاد بیمه و کتب مربوطه که از مفاهیم کلی

اندوختههای حاصل از اعمال سودهای مشارکت بر حق

حاکم بر اقتصاد خرد،اقتصاد اطالعات و مولفههای رایج در

بیمههای خالص در خالل مدت بیمهنامه ،بهصورت یکجا

نظریه بازیها کمک گرفته میشود  .مطالعات انجام شده

یا مستمری به ذینفع بیمه پرداخته میشود .همچنین در

حول و حوش اینکه تقاضای بیمه چیست ،مدل پایهای

مقایسه با بیمه عمر و پسانداز در این نوع بیمه در میزان

پوشش بهینه بیمه را برای فرد بیمهگذار ارائه میدهد .در

پرداخت حق بیمهها توسط بیمهگذار انعطاف بیشتری وجود

این راستا ابتدا مفهوم ریسک گریزی[ ]16و شاخصهای

دارد .عالوه بر پوشش فوت و بازخرید در این بیمه یک سری

مربوطه را بایستی شناخت .شاخص ارو -پرات[ARA( ]17

مزایای اضافی همچون هزینههای درمان و نقص عضو به

) میزان تقعر منحنی ریسکگریزی را اندازهگیری میکند تا

بیمه شده نیز ارائه میشود.

جاییکه هر چه تقعر تابع مطلوبیت بیشتر باشد ،مقدار این

با توجه به سواالت محوری در مقدمه و بیان مسأله ،در این

شاخص نیز بیشتر خواهد بود .بهطورخالصه ،افراد ریسک

مقاله به بررسی نحوه اثرگذاری ریسکهای فردی در میزان

گریز افرادی هستند که در آمد مطمئن و پایین را بر درآمد

مطلوبیت فرد در زمان بستن قرارداد بیمه عمر و سرمایهگذاری

باال اما نامطمئن ترجیح میدهند .در حقیقت اینها افرادی

خواهیم پرداخت .مهمترین عوامل فردی آنهایی هستند که در

هستند که خواستار و دوستدار شرایط مطمئن هستند حتی

فرم پیشنهاد با پرسش از بیمه شده ،در محاسبه نرخ حق بیمه

با وجود این که مطلوبیت کمتری نصیبشان میشود  .علی

و میزان پوششهای فوت و بازخرید اثر مستقیم میگذارند.

سوری ( )1391در کتاب اقتصاد بیمه که پیش زمینه معرفی

این عوامل عبارتند از سن فرد بیمه شده ،طبقه خطر شغل ،و

ترجمه خود او ( )1390از کتاب اقتصاد خرد بیمه نوشته رای

میزان سالمتی وی ،و میزان حق بیمه با توجه به طبقه خطر

ریس و اچیم وامبا ( )2008است به مبانینظری و الگوی

ناشی از افزایش سرمایه فوت در بدو شروع بیمه نامه و در ادامه

پوشش بهینه بیمه بهطور عمومی پرداخته است و چنین

آن نر خهای سود مشارکت در منافع که روی اندوختههای

استنباط میکند که تقاضای پوشش بیمه از الگوی رابطه

سرمایهگذاری ناشی از حق بیمهها اعمال میشوند .سن خیلی

قیمت -پوشش بیمه به کمک منحنی ریسکگریزی و خط

کم همانند نوزادان و اطفال زیر پنج سال نیز با میزان سالمتی فرد

بودجه بیمهگذار بهدست میآید.او چنین عنوان میکند هر

و مدت بیمه نامه رابطه مستقیم دارد .زیرا این دسته از کودکان

قرارداد بیمه ،مجموعهای از حوادث را که برای بیمهگذار،

مصونیت کمتری در مقابل بیماریها بهصورت پیشبینی

زیان مالی در پی دارند را تصریح میکند و پوشش میدهد .هر

نشده دارند .بنابراین هر عاملی که باعث کم شدن سالمتی فرد

حادثهای که وقوع کند ،زیان ناشی از آن توسط بیمهگر جبران

شود میتواند هزینههای حق بیمه فوت را بیشتر کرده در نتیجه

میشود .پوشش بیمه و حق بیمه اجزای اصلی هر قرارداد

بازخرید کمتری را نصیب فرد در پایان بیمه نامه کند .همچنین
ً
خود حق بیمههای اصلی (که منطقا حاکی از بهبود معیشت

بیمه هستند .بیمهگذار با پرداخت حق بیمه (قیمت) اقدام به
خرید پوشش بیمه میکند .بیمهگذار بهعنوان متقاضی ،خرید

فرد دارد) میتواند در انتخاب پوشش باالتر سرمایه فوت ،کفاف

پوشش بیمه را تا جایی ادامه میدهد که مطلوبیت او حداکثر

هزینههای سربار ،و البته در اندوخته سازی بیشتر وی کمک

شود .بنابراین ،در اینجا نیز مانند نظریه رفتار مصرفکننده،

کند .همچنین اعمال نر خهای سود مشارکت در منافع که

پوشش بیمهای بهینه را از مدلی استخراج میکنیم که در

ساالنه از سوی شرکتهای بیمه اعالم میشود موجب افزایش

آن ،مطلوبیت مصرفکننده نسبت به قید بودجه او حداکثر

اندوختههای سرمایهگذاری شده بیمهگذار میگردد.

میشود .با وجود این ،بحث تقاضای بیمه با کاالهای معمولی

شماره  82و  - 83فر وردین و اردیبهشت ،خرداد و تیر 1396

58

ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ ،ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﻤﻪ

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ  ،ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ  Pﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﻗﻮﻉ
ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮﺷﺶ  ، Cﺛﺮﻭﺕ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ

W0 � P

ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﻗﻮﻉ

ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺍﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺣﺎﺩﺛﻪ،
ﺻﻮﺭﺕ ﻭﻗﻮﻉ
ﺍﺳﺖ W0 .ﮐﻪ ﺩﺭ
ﺛﺮﻭﺕ ﺍﻭﻟﯿﻪ
ﮐﻨﯿﻢ
ﻓﺮﺽ
ﺣﺎﺩﺛﻪاز ،ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺳﺖ Xﻭﺍﺯ:
ﻣﯿﺰﺍﻥﻋﺒﺎﺭﺕ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﯼ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ
استW0.
ﻣﯽ �
�P
عدم � X
شرایط ﺑﺎ C
تا حدودی متفاوت است که عمدتا" ناشی
ﻓﺮﺩاز
است
عبارت
فرد
مطلوبیتﻓﺮﺩانتظاری
ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ ،ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﻤﻪ

اطمینان است.

در اینجا،کاالی مورد تقاضا ،یعنی پوشش بیمه ،الزاما"

ﻋﺪﻡ)E(u
ﺻﻮﺭﺕ �
 u�W0ﺩﺭ)(1�π
ﻣﯽ �P
π Pu(W0ﺭﺍ �
ﻫﺮ � X
ﻣﯽ ﮐﻨﺪC�،ﺩﺭ �
ﻭﻗﻮﻉ
� ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ
ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ.
ﺻﻮﺭﺕ�، Pﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ
ﺣﺎﺩﺛﻪ

مطلوبیت
است از
عبارت
ﮔﺮﻓﺘﻦ بیمه
ﺑﺎمسئله
کردنﺻﻮﺭﺕ ﻭﻗﻮﻉ
حداکثر Wﻭ ﺩﺭ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ 0 � P
ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬﺍﺭ
گذار ،ﺛﺮﻭﺕ
ﭘﻮﺷﺶ C

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ

آن ﺍﺳﺖ ﺍﺯ:
ﻋﺒﺎﺭﺕ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﯼ ﻓﺮﺩ
ﺍﺳﺖ.
ﺣﺎﺩﺛﻪ  ،ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ 0 � P � X � C
که در
بیمه
قیدWحق
انتظاری نسبت به
نرخ
با پرداخت قیمت به دست نمیآید .بلکه قیمت آن در حال
)E(u) � (1�πﻣﯽ
u�W0ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ� ﺭﺍ
ﻭﯼ
ﯾﻌﻨﯽ
.
ﺍﺳﺖ
ﺑﯿﻤﻪ
ﺣﻖ
ﻧﺮﺥ
𝑝𝑝
ﺁﻥ
 P � 𝑝𝑝Cﮐﻪ ﺩﺭ
�P� � π u(W0 � P � X � C
حق بیمه است .یعنی وی قراردادی را مطالبه میکند که
حاضر پرداخت میشود ولی تحویل آن در آینده صورت
ﺑﺮﺍﯼ
ﮐﻨﺪ.
ﻭﯼ ﺭﺍ
)E(u
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﯼ
ﻣﺴﺌﻠﻪﺁﻥ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻭ ﭘﻮﺷﺶ
ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ
ﺣﺪﺍﮐﺜﺮﺑﻪ ﻗﯿﺪ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﯼ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ
ﮐﺮﺩﻥ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖﺍﺯ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ
ﺑﺘﻮﺍﻧﺪﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ
ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬﺍﺭ
حق بیمه و پوشش آن بتواند مطلوبیت انتظاری ) (E
وی
میگیرد ،البته نه به طور قطعی بلکه در آیندهای نامعین و با
ﻣﯽ
 P � 𝑝𝑝Cﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ 𝑝𝑝 ﻧﺮﺥ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺍﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻭﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
احتمال ،πکه احتمال وقوع خسارت را ﺣﻞ
ﺩﻫﯿﻢ ﻭ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺭﺍدرﺑﻪ
ﺟﺎﯼاین Pﻗﺮﺍﺭ
کند .ﺑﺎﻻ
کثرﺭﺍﺑﻄﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺍﺯ ﻗﯿﺪ � 𝑝𝑝Cرا Pحداﺩﺭ
مسئله،ﻣﯽاز قید
برایﺑﻪحل
ﺍﯾﻦدهد.
نشان می
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻭ ﭘﻮﺷﺶ ﺁﻥ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﯼ) E(uﻭﯼ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺍﯼ

ﺻﻮﺭﺕکهﺯﯾﺮدرﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ :ﺣﻞ ﺍﯾﻦرابطه
زیر
ﻣﯽ را ب
مسئله
دهیم
ﺭﺍﺑﻄﻪمی
جای Pﺩﺭقرار
صورت
فرض میکنیم ثروت اولیه  W0که فرد
ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺍﺯ
صورتﺭﺍ ﺑﻪ
ﺩﻫﯿﻢهﻭ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺟﺎﯼو Pﻗﺮﺍﺭ
ﺑﺎﻻ ﺑﻪ
باالﻗﯿﺪبه� 𝑝𝑝C

وقوع حادثه ،میزان خسارت برابر  Xو درصورت عدم وقوع

ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ:
ﺯﯾﺮ ﻣﯽ
نویسیم:
ﺻﻮﺭﺕمی

���E(u) � ū � (1�π) u �W0 � 𝑝𝑝C� � π u�W0 � X � �� � 𝑝𝑝��Cmax

حادثه ،برابر صفر میباشد .بیمهگذاری که اقدام به خرید بیمه

���E(u) � ū � (1�π) u �W0 � 𝑝𝑝C� � π u�W0 � X � �� � 𝑝𝑝��Cmax

بنابر این
میکند ،در هر صورت ،حق بیمه  Pرا میﺑﺎپردازد.
ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ
ﺷﺮﺍﯾﻂدر ﮐﺎﻥ ﺑﺎ -ﺗﺎﮐﺮ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺩﺍﺷﺖ:ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﺍﺷﺖ:
ﮐﺎﻥ -ﺗﺎﮐﺮ ،
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ،ﺍﺯ ﺷﺮﺍﯾﻂ

صورت عدم وقوع حادثه با گرفتن پوشش  ،Cثروت بیمهگذار

� XW0-P-X+
برابر با  W0-Pو در صورت وقوع حادثه ،برابر 0با�� �� � 𝑝𝑝�C�C

با استفاده از شرایط کان -تاکر ،خواهیم داشت:

���u
� ū� � �𝑝𝑝 �� � π� ú�W0 � 𝑝𝑝C� � �� � 𝑝𝑝� π ú�W0 � X � �� � 𝑝𝑝�C� � 0
���u
𝜕𝜕𝜕
�0
� ū� � �𝑝𝑝 �� � π� ú�W0 � 𝑝𝑝C� � �� � 𝑝𝑝� π ú�W0

ﻣﺸﺘﻖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ :

ﻣﺸﺘﻖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ :

مشتق مرتبه دوم نیز برابر است با :

𝜕𝜕𝜕

�C�0

�C

ū�� � 𝑝𝑝� �� � π� ű�W0 � 𝑝𝑝C� � �� � 𝑝𝑝�� π ű�W0 � X � �� � 𝑝𝑝�C� � 0

ﺍﮔﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  Cﻣﻘﻌﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺁﻧﮕﺎﻩ  ű � 0ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﺮﻁ ﻓﻮﻕ ﺗﺎﻣﯿﻦ

ū�� � 𝑝𝑝� �� � π� ű�W0 � 𝑝𝑝C� � �� � 𝑝𝑝�� π ű�W0 � X � �� � 𝑝𝑝�C� � 0
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻓﻮﻕ
ﺗﻮﺻﯿﻒ 0ﻣﯽ�ﮐﻨﺪ űﮐﻪﺍﺳﺖ
ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍﺁﻧﮕﺎﻩ
ﺑﺎﺷﺪ ،
ﺷﺮﻁﺑﻪﮐﺎﻥCﺗﺎﮐﺮﻣﻘﻌﺮ
ﺍﮔﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ
ﺷﺮﻁ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺑﺤﺚ ﺭﺍﻭ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﻭ

ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﯿﻨﻪ ،ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ) .�C � 0ﺩﺭﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮﺩ:

-۱

1
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ
)(C>0ﺭﺍ .ﺣﻖ
𝑝𝑝 � π
متمایزﺭﺍکرد:
ﺑﯿﻤﻪمﮔﺬیﺍﺭتوان
حالت را
خصوصﻣﯽسه
دراین

اگر تابع مطلوبیت نسبت به مقعر باشد ،آنگاه
است
ﺩﺍﺷﺖ:ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ
ﺣﺎﻟﺘﯽ
ﺑﺎﻻ ،ﺭﺍ ﺑﺎ
ﺑﺤﺚ
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻪ
ﭘﻮﺷﺶﮐﻨﺪ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ
ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ
ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭ
ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﺣﺎﻟﺖ
ﺣﺎﻟﺖﺯﯾﺮﺍ
ﺷﺮﻁ ﮐﺎﻥ ﺗﺎﮐﺮ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﻭﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
را حق بیمه منصفانه[ ]18میگویند که بیمهگذار
.1
و شرط فوق تامین خواهد شد.
ﮐﺮﺩ:
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ
�𝑝𝑝�Cﺗﻮﺍﻥ
ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﯿﻨﻪ ،ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ) .�C � 0ﺩﺭﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ
ú�W0
�� � � X
زیرا�
کند� �،
ú�W0
کامل �را� ú�W0
پوشش� �� � X
�𝑝𝑝�C
پوشش
طبق� حالت
� 𝑝𝑝Cم�ی
انتخاب
شرط کان تاکر مزبور دو حالت را توصیف میکند که بحث
�ú�W0 � 𝑝𝑝C

)(۱
مثبت در باال ،خواهیم داشت:
را با حالتی ادامه میدهیم که پوشش بهینه ،مثبت باشد
بهینه 1
ﺑﺎﺷﺪ :ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﭘﻮﺷﺶﺑﺮﺍﺑﺮﮐﺎﻣﻞ
ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬ
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﻣﯽ
 𝑝𝑝 � π -۱ﺭﺍ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ
ﻣﻘﺪﺍﺭﺍﺭﺛﺮﻭﺕ ﻧﯿﺰ
ﮐﻪﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻟﺬﺍ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﺑﺮﻧﺪ
ﭼﻮﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ

()1

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺯﯾﺮﺍ ﻃﺒﻖ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ  ،ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﺍﺷﺖ:

�ú�W0 � X � �� � 𝑝𝑝�C
�� � � ú�W0 � 𝑝𝑝C� � ú�W0 � X � �� � 𝑝𝑝�C
�ú�W0 � 𝑝𝑝C

بیمهگر برای جبران هزینههای اداری ،عالوه بر  ،درصدی را

چون مطلوبیتهای نهایی برابرند لذا بایستی مقدار ثروت نیز
)(۱
به نرخ حق بیمه اضافه میکند .از آنجا که نرخ حق بیمه لذا
برابر باشد:
ﭼﻮﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﺑﺮﻧﺪ ﻟﺬﺍ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺛﺮﻭﺕ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
خرید پوشش بیمه ،کمتر خواهد شد و به جای پوشش کامل،
W0 � 𝑝𝑝𝑝 � W0 � X � �� � 𝑝𝑝�C ⇒ C* � X
پوشش جزئی[ ]20را میخرد.

ﺭﺍ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﺑﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ  2ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻧﺮﺥ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺍﺯ
.2
را عامل سربار مثبت[ ]19میگویند .بهاین معنا
ﺎﺩﺛﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺩﺍﺭﯼ  ،ﻋﻼﻭﻩ
که نرخ حق بیمه از احتمال وقوع حادثه بیشتر است .در واقع
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺮﺥ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺮﺥ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻟﺬﺍ ﺧﺮﯾﺪ

ﻤﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ  ،ﭘﻮﺷﺶ ﺟﺰﺋﯽ 3ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﺮﺩ.

�ú�W0 � X � �� � 𝑝𝑝�C
�𝑝𝑝 � �� � � � ⇒ ú�W0 � 𝑝𝑝𝑝� � ú�W0 � X
�𝑝𝑝𝑝 � ú�W0
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ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻮﺩﻥ ) W0ﺛﺮﻭﺕ ﺍﻭﻟﯿﻪ(  ،ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺍﺯ  Pﻭ Cﺍﺳﺖ،
ﻟﺬﺍ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺯﯾﺮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ:

ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺍﺯﺍﺯPPﻭCﻭCﺍﺳﺖ،
ﺍﻭﻟﯿﻪ( ، ،ﺗﺎﺑﻌﯽ
W0W0
ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﻣﻌﯿﻦﺑﺎ ﻣﻌﯿﻦ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﯼ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ
ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺍﺳﺖ،
)ﺛﺮﻭﺕﺍﻭﻟﯿﻪ(
)ﺛﺮﻭﺕ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﯼ ﺑﺎ
ﻟﺬﺍ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺯﯾﺮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ:

ﻟﺬﺍ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺯﯾﺮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ:
چون مطلوبیتهای نهایی با ثروت رابطه منفی دارد ،لذا

�E��u, P�� � ū � �� � � ) u�W0 � 𝑝𝑝C� � � u�W0 � 𝑝𝑝C

�E��u, P�� � ū � �� � � ) u�W0 � 𝑝𝑝C� � � u�W0 � 𝑝𝑝C

بایستی شرط زیر برقرار باشد:

E��u, P�� � ū � �� � �ū) u�W0
�� 𝑝𝑝C� � � u�W0 � 𝑝𝑝C
� � � ú�W0 � P � � � C� � 0

*

� π ú�W0 � P � � � C� � 0

عامل سربار منفی[ ]21گویند بهاین معنا

.3

ū� � � ú�W0 � P � � � C� � 0

ū� � � ú�W0 � P � � � C� � 0

��� �� π
�ū� � � �� � π� ú�W0 �ū
� �P
� π�ú�W0
P � ú�W0
� �� � C
��0P

رابطه��
ﻣﻨﻔﯽو با
مثبت
این،ﻣﺜﺒﺖبا
داردū.
منفی�
ﺗﻌﯿﯿﻦ�
ﺑﺮﺍﯼ�
ﺩﺍﺭﺩπ� .
ú�W0
ﺭﺍﺑﻄﻪ�
رابطه�P
�P π
بنابر� P
�
که نرخ 0
ﺑﻨﺎﺑﺮ �ﺍﯾﻦ ،
ﻣﻨﺤﻨﯽ
ú�W0ﻭ ﺑﺎ
ﺭﺍﺑﻄﻪ
�C
� ﺑﺎ
�ū C
ﺷﯿﺐ �

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ  ū ،ﺑﺎ  Cﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﺑﺎ  Pﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﯿﺐ ﻣﻨﺤﻨﯽ

حق بیمه از احتمال وقوع حادثه کمتر است .در این حالت،ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﺩﺭ
ﺑﺪﺳﺖ (ﺁﻭﺭﯾﻢ ﮐﻪ ،ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﻧﻬﺎﯾﯽ
شیبﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
تعیین، �P,
ﻓﻀﺎﯼ )C
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦدر ﺭﺍفضای
تفاوتی
ﻧﺮﺥ بی
منحنی
برای
ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ )، �P, Cﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ��ﺷﯿﺐ ﻣﻨﺤﻨﯽ
ﻣﻨﻔﯽﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺑﺪﺳﺖﺭﺍﺑﻄﻪ
ﻣﺜﺒﺖ ﺭﺍﻭ ﺑﺎ P
ﻧﻬﺎﯾﯽﺭﺍﺑﻄﻪ
ﻧﺮﺥﺑﺎ C
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ū ،
ﺁﻭﺭﯾﻢ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﺑﺮﺍﺑﺮ �ū
� � � 0 dū � ū dC � ū dP � 0
قیمت پایین است و لذا بیمهگذار اقدام به خرید پوشش بیشﺍﺳﺖ ﺑﺎ :
 Pجانشین را cبهدست آوریم�ūکه برابر ��
است⇒با :
نهایی
نرخ
بایستی
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﺮﺥ ��
ū
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﻧﻬﺎﯾﯽ⇒
ﻓﻀﺎﯼ�)� � � �، 0�P,dūC
ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﺩﺭūc dC
dP � 0ﺑﯽ� ūP
ﺍﺳﺖ ﺑﺎ :
��
�ū
از حد میکند که آن را بیمه بیش از حد[ ]22میگویند :
 Pﺑﺪ )ﭼﻮﻥ ��
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ  ،ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﺷﯿﺐ ﺻﻌﻮﺩﯼ ﺩﺍﺭﺩ  ،ﺯﯾﺮﺍ ﮐﺎﻻﯼ�ū
ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺭﺍ
⇒ �� � � ū � 0 dū � ūc dC � ūP dP � 0
ﺍﺳﺖ ﺑﺎ :
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ( ﻭ  Cﮐﺎﻻﯼ ﺧﻮﺏ )ﭼﻮﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ� ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ( ﺍﺳﺖ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ  ،ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﺷﯿﺐ ﺻﻌﻮﺩﯼ ﺩﺍﺭﺩ  ،ﺯﯾﺮﺍ ﮐﺎﻻﯼ  Pﺑﺪ )ﭼﻮﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺭﺍ
ﺯﯾﺮ:
کاالی
زیرا
دارد،
صعودی
تفاوتی ،شیب
منحنی بی
ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﯽبنابر
ﺯﯾﺮﺍ ﮐﺎﻻﯼ  Pﺑﺪ )ﭼﻮﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺭﺍ
ﺻﻌﻮﺩﯼ ﺩﺍﺭﺩ
این،ﺷﯿﺐ
ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ،
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ( ﻭ  Cﮐﺎﻻﯼ ﺧﻮﺏ )ﭼﻮﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ( ﺍﺳﺖ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺭﺍمیPدهد)
)ﭼﻮﻥ را کاهش
مطلوبیت
(چون
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ( ﻭ  Cبد
و نتیجه میشود که :
خوب ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
کاالی ﺍﺳﺖ
ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ وﻣﯽ ﺩﻫﺪ (
ﺧﻮﺏ
ﮐﺎﻻﯼ
*

ﺯﯾﺮ:

u1

(چون مطلوبیت را افزایش میدهد ) است نمودار (:)1

ﺯﯾﺮ:

u2

u3

P

هر قرارداد بیمه شامل حق بیمه و پوشش بیمهu1است.با

C

u2

تعیین نرخ حق بیمه و پوشش بیمه است.باu3تعیین نرخ حق

u2

u2
u3

بیمه ( ،)pبیمهگذار آن را با احتمال وقوع حادثه ( ) πمقایسه

P

u1

u1

P

u3

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  -۱ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻭ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ

بیمه میکند .بیمهگذار
میکند و سپس اقدام به خرید پوشش
C

ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  C، ۱ﺗﺮﺗﯿﺐ u� � u� � u�Cﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ  .ﺯﯾﺮﺍ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎﯼ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ،

با دانستن میداند تا چه اندازه در معرض خطر قرار دارد ،لذا

ﺑﻪ ﺍﺯﺍﯼ ﯾﮏ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻌﯿﻦ )ﻫﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ(  ،ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻟﺬﺍ

نمودار  - 1منحنیهای مطلوبیت در فضای حق بیمه و پوشش بیمه

ارزش پوشش بیمهای را بر اساس ارزیابی میکند و سپسﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻭ ﭘﻮﺷﺶ
ﻫﺎﯼ
در -۱
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ
نمودار ﻭ
ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ
بدیهیﻫﺎﯼ
کند -.ﻣﻨﺤﻨﯽ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ۱
ﺑﯿﻤﻪ است.
برقرار
ترتیب
ﻣﻨﺤﻨﯽ(،)1
است که
آن را با نرخ حق بیمه مقایسه می

زیرا

ﺷﺮﻁ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺐ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ

منحنیهای سمت راست ،به ازای یک حق بیمه معین (هر
اگر قیمت پوشش بیمهای از نظر بیمهگذار پایین باشد ( در
ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ،
ﻣﻨﺤﻨﯽ
ﺯﯾﺮﺍ
ﺍﺳﺖ .
ﺑﺮﻗﺮﺍ
ﻣﻨﺤﻨﯽu
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ، ۱u
ﺩﺭ
ﻫﺎﯼﺭﺍ ﺩﺍﺭﯾﻢ:
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺯﯾﺮ
ﻗﺒﻠﯽ
ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﺟﻤﻊﺭ ﺑﻨﺪﯼ
ﭘﻮﺷﺶuﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺧﻄﻮﻁ
ﺣﻖ
� �
� �.-u
ﺗﺮﺗﯿﺐ �
ﺭﺍﺳﺖ،
ﺳﻤﺖ
ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎﻫﺎﯼ
ﺯﯾﺮﺍ
ﺍﺳﺖ
ﺑﯿﻤﻪﺭ
ﺑﺮﻗﺮﺍ
ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  ، ۱ﺗﺮﺗﯿﺐ �� � u� � u
حق بیمه) ،دارای پوشش بیشتری هستند و لذا مطلوبیت آنها
مقایسه با ) پوشش بیشتری را میخرد .رابطه بین حق
ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻟﺬﺍ
ﺩﺍﺭﺍﯼ
ﺑﯿﻤﻪ( ،
ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻖ
ﻣﻌﯿﻦ )ﻫﺮ
ﺣﻖ ،ﺑﯿﻤﻪ
ﺑﻪ ﺍﺯﺍﯼ ﯾﮏ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ)ﻫﺮﺍﺯﺍﯼﺣﻖﯾﮏ
ﻟﺬﺍ
ﻭ
ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ
ﺩﺍﺭﺍﯼ
ﺑﯿﻤﻪ(
��
𝑝𝑝 � �� � ﺷﯿﺐ ﺧﻂ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ -ﭘﻮﺷﺶ
بیمه ( ) و پوشش ( ) با استفاده از رابطه
= در
بیشتر خواهد بود.
ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺑﻮﺩ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺁﻧﻬﺎ است.
ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖشده
نمودار شکل  1نشان داده
شرط حدا کثر مطلوبیت در جایی ب
که شیب��
دست میآید �ū
����������úه�
� ﺷﯿﺐ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ

��������������� ú������ � � ú

�

�ū

��

��

از آنجا که مطلوبیت انتظاری با معین بودن ﺷﺮﻁ(ثروت
خطوط-پوشش
ﮐﻪ بیمه
شیبﺁﯾﺪحق
تفاوتی
منحنی بی
برابرﺑﺎ ﺷﯿﺐ
ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ
ﺷﯿﺐ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﯽ
ﺑﺪﺳﺖبا ﻣﯽ
ﺟﺎﯾﯽ
ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺩﺭ

ﺷﺮﻁ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺐ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ

نتایج زیر
ﺑﻨﺪﯼقبلی
مباحث
ﺑﺮﺍﺑﺮجمع
باشد.با
داریم:ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯾﻢ:
ﻗﺒﻠﯽراﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﺒﺎﺣﺚ
بندیﺟﻤﻊ
ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎ
است :ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻄﻮﻁ-ﭘﻮﺷﺶ
اولیه) ،تابعی از و است ،لذا شرایط زیر برقرار ﺣﻖ

ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻄﻮﻁ-ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯾﻢ:

()2

� ﺷﯿﺐ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ
�P

)(۲

�

𝑝𝑝 �

��
��

��

� ﺷﯿﺐ ﺧﻂ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ -ﭘﻮﺷﺶ

����������� ú
ﺷﯿﺐ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ
����������� ú
��
��
����������ū ú���������� � ú

��������������� ú������ � � ú
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��������������� ú������ � � ú
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� ﺷﯿﺐ ﺧﻂ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ -ﭘﻮﺷﺶ

�

�

�ū

��

��

 :ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﯼ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﯿﻨﻪ
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ﺷﺮﻁ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﺧﯿﺮ )ﺭﺍﺑﻄﻪ  (۲ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺮﻁ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ )ﺭﺍﺑﻄﻪ  (۱ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺯ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪﻩ

�

�ū

�ū

��

��
��

شرط تعادل اخیر (رابطه  )2همان شرط مرتبه اول )رابطه )1

مربوطه کسر خواهد شد ،مابقی حق بیمه به مرور بواسطه نرخ

است که باز نویسی شده است.تعادل بیمهگذار به ازای نرخ

سود مشارکت ساالنه ،یک اندوخته ریاضی برای بازخرید یا

حق بیمههای مختلف در مقایسه با

 ،در نمودار ( )2ترسیم

پرداخت مستمری را تشکیل میدهد.

شده است:

در واقع بیمه عمر و سرمایهگذاری بهعنوان یک بیمه عمر
ساده زمانی به عالوه یک حساب جاری پس انداز شناخته
میشود .طبق قرارداد عمر ساده زمانی ( متناسب با حق بیمه
معین پرداختی) فقط نسبت به خرید پوشش سرمایه فوت
اقدام شده که در یک دوره از بدو بیمه نامه تا زمان معین
در صورت فوت بیمه شده به ذینفع بیمه نامه قابل پرداخت
خواهد بود که در اینجا با  Cنمایش میدهیم .در بیمه عمر و
سرمایهگذاری اندازه اندوخته (پس اندازقابل بازخرید) که با S
نمودار  -2پوشش بهینه

نشان میدهیم نیز با میزان حق بیمه رابطه مستقیم دارد.
در بخش بیمه عمر آن ،نرخ حق بیمه تابعی است از سن

 .3معرفی الگوی تحقیق  :تحلیل ریسکها و پوشش

و سایر ریسکهای بیمه شده از قبیل وضعیت سالمتی فرد،

بهینه بیمه عمر و سرمایهگذاری

طبقه خطر شغل و سابقه بیماریهای ارثی در خانواده وی و

حال در این مقاله برای اولین بار قصد داریم با توجه به

میزان سرمایه فوت انتخابی میباشد.

بیان مسأله و مبانینظری اشاره شده در بخشهای قبل،

از یک طرف ریسکهای سن ،وضعیت سالمتی کنونی،

از منحنیهای ریسکگریزی با توجه به رابطه حق بیمه -

اندازه خطر شغل و سابقه بیماریهای ارثی و از سوی دیگر

پوشش بهعنوان پوشش بهینه بیمه عمر و سرمایهگذاری

ریسک مربوط به انتخاب سرمایه فوت را میتوان بهصورت

استفاده کنیم و به تحلیل ریسکها و تاثیرات متقابل عوامل

دو گروه اصلی دستهبندی نمود.از طرف دیگر ،بخش

موثر در این بیمه بپردازیم.

سرمایهگذاری که با نرخ متغیر پس انداز ساالنه مرتبط است،

ریسکهای موجود در فرآیند انعقاد قراردادهای بیمه

همواره ریسک سود دهی رقابتی را در مقایسه با بازارهای

انواع ریسکهای فرد از دو جنبه وضعیت سالمتی بیمه شده

دیگر (از قبیل آنچه بهعنوان بازدهی یانرخ سود بانکی و

و انتخاب وی در انجام سرمایهگذاری مطمئن در مقایسه با

شرکتهای بیمه رقیب ،سرمایهگذاری در بورس پیشنهاد

بازارهای رقابتی دیگر مورد توجه قرار میگیرد .همچنین ،از

میشود) در مقابل بیمهگذار قرارمی دهد.

آنجایی که پیشبینیها در تصمیمات عقالیی و انفرادی یک
بیمهگذار بالقوه تاثیرگذار میباشند ،بنابر این فرد حق بیمه

 .1-3بررسی مطلوبیت و ریسک سرمایهگذاری

دلخواه و سرمایه فوت مورد انتخاب خود را گزینش مینماید.

در آخرین مبانینظری پوشش بهینه بیمه ،فقط به موضوع

همانگونه که ذکر شد ،در بیمه عمر و سرمایهگذاری

ریسکها از حیث احتمال وقوع یا عدم وقوع خسارت جهت

(بهعنوان یک بیمه مختلط بهشرط فوت و بهشرط حیات)،

بررسی تقاضای بهینه بیمه توجه میشود که طی آن بیمهگذار

ابتدا حق بیمه مربوط به قسمت پوشش فوت در مرحله

تحت پوشش  Cارائه شده از سوی بیمهگر قرار دارد .البته با

نخست پرداخت میشود و در مرحله بعد ،دیگر هزینههای

این توضیح که ا گر خسارت همان جان از دست رفته فرد از
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لحاظ مالی بوده و نیز درآمد ناشی از فعالیت فرد برای خانواده

یا بازخرید بر جای مانده تا سال  t-1به اضافه یک حق بیمه

خود طبق دیگر مبانینظری در ثروت اولیه شخص خالصه

خالص جدید ساالنه  ،Ps1که بهصورت حق بیمه خالص یکجا

شده باشد .هدف ما تعمیم مدل عمومی پوشش بهینه بیمه

صرف ایجاد یک اندوخته ریاضی یا پوشش بازخریدی جدید با

به بیمه عمر و سرمایهگذاری و آنگاه یافتن حقایق تازه است.

رقم باالتر در سال  tبا توجه به نرخ بهره(سود مشارکت ساالنه)

اما در خصوص بیمههای عمرو سرمایهگذاری ،عالوه بر C

 rبهصورت زیر میشود بهطوریکه در پایان سال  ،tاصل مبلغ

بهعنوان پوشش فوت ،یک پوشش پس اندازی  Sنیز مطرح

حق بیمه یکجا به عالوه سود ساالنه آن پرداخته میشود:

است که با نرخ پس انداز به شکل مستقیم و با میزان ریسک
()6

فوت در تامین حق بیمه خالص بهصورت غیر مستقیم رابطه
که در آن :

دارد .بنابراین در حالت کلی،کل پوشش یا سرمایه مورد تعهد
شرکت بیمه برای بیمه عمر وسرمایهگذاری عبارت خواهد بود
از:

و بهصورت حالت کلی بخش مربوط به حق بیمه خالص از

()3

همان( رابطه )5بهدست میآید :
در صورت فوت یا عدم فوت بیمه شده مبلغ بازخرید

 ،و تنها در صورت فوت بیمهشده سرمایه فوت

با بهدست آوردن و جاگذاری معادل از معادله(رابطه

قابل

پرداخت میباشد ،بنابراین ،در این صورت کل پوشش

 )6خواهیم داشت:

ارائه میگردد .کل حق بیمه پرداختی برای پوشش
عبارت خواهد بود از اصلی ،شامل حق بیمه فوت

()7

(حق

بیمه سرمایه فوت و کلیه هزینههای سربار نظیر هزینههای

بنابراین همانگونه که نشان داده شد نرخ حق بیمه عمر و

بیمهگری و صدور و اداری و کارمزد فروش) که پس از کسر این

سرمایهگذاری با نرخ بهره(سود مشارکت ساالنه) رابطه عکس

جهت تشکیل

دارد .بنابر این با باال رفتن سود مشارکت در منافع کل  ،rعکس

اقالم ،مانده به شکل حق بیمه خالص،

اندوخته ریاضی تخصیص مییابد ،لذا حق بیمه اصلی

شیب  pعمل کرده باعث کم شدن شیب خط بودجه (p (C+S

پرداختی از جانب بیمهگذار (که با نیز نشان داده میشود) را

و باعث افزایش مطلوبیت بیمهگذار آن میگردد .زیرا در این

میتوان به شکل ذیل استخراج نمود:

وضعیت فرد با توجه به پایین آمدن شیب خط بودجه و رابطه

()4

آن با حق بیمه خالص بهصورت ↓Ps↓= p.Sحق بیمه
ناخالص کمتری را (بهعنوان کاالی همچنان بد) پرداخت

که در آن شیب اصلی  pبهعنوان نرخ بیمه عمر و سرمایهگذاری

میکند هر چند که طبق  S=Ps (1+r)،میزان اندوخته S

شناخته میشود که پس از ضرب شدن  Pc, Cدر حق بیمه

بهخاطر افزایش  rمیتواند زیاد شود .بنابر این در اینجا

فوت (شامل کلیههای هزینههای دیگر) ودر  Ps, Sحق بیمه

لحاظ مفهومی نرخ حق بیمه خالص بحساب میآید که همان

خالص را ایجاد مینماید.

شیب خط اصلی بوده که فقط صرف خلق اندوخته ریاضی

()5

شده و با ریسک فوت

از

ارتباط مستقیم ندارد.اما در حالت

کلی خواهیم داشت:
 Psعبارت است از حق بیمه خالص انباشته (اندوخته ریاضی)
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البته باید متذکر شد که این شرایط زمانی برقرار است که
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 rثابت باشد .هنگامی که سود مشارکت در منافع ثابت نباشد

داراییهای موجود بیمه نامه به ریال ،به شکل حق بیمه

و از یک نرخ تضمینی rFixed ،یا باختصار  rFبه عالوه یک

یکجا  ،Psدر ریسک نرخ بهره متوسط ضرب نماییم،ریسک

اضافه سود بهعنوان نرخ بهره فنی یعنی  rExtraیا باختصار

کل اندوخته سال جاری به شکل زیر بهدست میآید:

 rEتشکیل شده باشد ،به سبب در نوسان بودن  rEو با عنایت
که در نتیجه:

به فرض نرمال بودن توزیع این نوسانات حول نرخ اضافه
بهره انتظاری  ،reEبهصورت متوسط (در اینجا با عالمت بار

()12

باالی (  rEنشان داده میشود .این رویه بدان معناست که

از طرف دیگر ،خط بودجه اصلی با عنایت به بخش اندوخته

اگر فرد در ذهن خود اضافه نرخ مشارکت بهعنوان مثال ده

ساز از کل حق بیمه اصلی و با توجه به پوشش بهینه بیمه

درصدی را بهصورت ثابت در نظر داشته باشد ،نرمال بودن

عمر و سرمایهگذاری عبارت خواهد بود از :

نوسانات باعث میشود که در سالی که این نرخ هشت درصد

()13

اعالم گردد دو درصد ضرر کرده ( )-2و در یکسال دیگر با نرخ

که با جایگذاری (رابطه )11و (رابطه  )12در (رابطه )13

12درصد )+2( ،سود نماید .بنابراین میانگین سود و ضررهای

خواهیم داشت:

این فرد طی این سالها برابر صفر و با نوسانی حول میانگین دو

		
()14

ﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ  ۱۰ﺩﺭﺻﺪﯼ ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ

به عبارت دیگر ،همان نتیجه (رابطه  )7اما این بار با فرض

درصد بهعنوان میزان  rریسک شده یا باختصار  rRبا توزیع

ﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺮﺥ  ۸ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﺩ  ۲ﺩﺭﺻﺪ ﺿﺮﺭ ﮐﺮﺩﻩ )( ۲-
احتمال  σبهعنوان انحراف معیار مقیاس طبیعی با توجه
ﺩﺭ ﯾﮑﺴﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ۱۲ﺩﺭﺻﺪ  (۲+) ،ﺳﻮﺩ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻮﺩ ﻭ

عدم ثبات نرخ سود مشارکت ،و با در نظر گرفتن متوسط آن
در طی سالهای بیمه نامه استخراج گردید.هر چه

به نااطمینانی نسبت به نرخ انتظاری او ،در سمت راست یا

ﺿﺮﺭﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﻃﯽ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮ  ۰ﻭ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ ﺣﻮﻝ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۲ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ

باشد ،شیب خط بودجه کمتر شده (که در واقع  rRیا میزان

چپ یک توزیع احتماالت اضافه نرخ بهره به شکل متقارن و

ﺰﺍﻥ  rﺭﯾﺴﮏ ﺷﺪﻩ ﯾﺎ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ  rRﺑﺎ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ  σﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﻣﻘﯿﺎﺱ

نرخ بهرهای که فرد بر روی آن ریسک نموده کمتر میشود) و

ﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زنگوله
است.ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﯼ ﺍﻭ  ،ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ ﯾﮏ
همراهﺑﻪ ﻧﺮﺥ
ایﻧﺴﺒﺖ
ﻧﺎﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ

در نتیجه مطلوبیت فرد افزایش مییابد.

عایدی سرمایه
توزیع
مبانی ﻭخرد
احتمالﺍﺳﺖ.
ﺍﯼ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺯﻧﮕﻮﻟﻪ
همانندﻣﺘﻘﺎﺭﻥ
بنابراینﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻮﺯﯾﻊ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ

در حالت کلی با توجه به ریسک فوت خواهیم داشت:

سبد دارایی از مباحث اقتصاد کالن شرایط متوسط بودن نرخ

ﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﺮﺩ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻋﺎﯾﺪﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺒﺪ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ

()15

بهرهها را بهخاطر تصادفی بودن میزان نرخ مشارکت ریسک

ﻼﻥ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺼﺎﺩﻓﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻧﺮﺥ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ

از طرف دیگر میتوان با جاگذاری (رابطه  )14و (رابطه  )12در

شده اینگونه میتوان نشان داد :

ﺴﮏ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ :
)( ۹

ﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ

̅Rr

(رابطه  )11برای اندوخته سرمایهگذاری خواهیم داشت:

() 9

�

� ̅r̅ � � r� � r̅ � → r̅ � r� � r

که البته  Rبا

→ �r̅ � � � � � σ

که با توجه به نمودار ( )3میتوان رابطه اندوخته ریاضی

رابطه عکس دارد .اما بهخاطر

ﺑﺎ ̅ rﻭ � ̅ rﺭﺍﺑﻄﻪ ﻋﮑﺲ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﯼ

متوسط را با ریسک انجام این کار

توان
هستند م
�ی�σr
یکسان �σ r
دارای ریسک �� σ r
یکسان )( ۱۰
نوسانات ﮔﺮﻓﺖ:
میزان ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺘﺠﻪ
ﺴﮏ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ
R

نتیجه گرفت:

E

() 10

قابل محاسبه است:

عبارت
( ۱۱عمر و سرمایه
کل ارزش (اندوخته) بیمه )نامه
گذاریS� � P
� ̅� �� � r

با افزایش خط بودجه از  0به  1منتقل میشود (کاهش

خواهد بود از:

ﺮ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﺳﺎﻝ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺁﺧﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﮐﻞ ﺍﺭﺯﺵ ﯾﺎ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﯿﻤﻪ

()11

) یعنی با افزایش متوسط نرخ سود مشارکت شیب خط

ﻣﻪ ﺑﻪ ﺭﯾﺎﻝ  ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﮑﺠﺎ  ، Psﺩﺭ ﺭﯾﺴﮏ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺿﺮﺏ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ

بودجه بیشتر شده و با منحنیهای باالتری (مقعر و واژگون

اگر اندوخته سال ما قبل آخر را بهعنوان میزان کل ارزش یا

ﯾﺴﮏ ﮐﻞ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺯﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ:

ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ :

�

��σ

� �σ�� . P� σs

or σ�� .

��σ
��σ

� �P

ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ،ﺧﻂ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﺳﺎﺯ ﺍﺯ ﮐﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺍﺻﻠﯽ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ :

را بهعنوان پوشش

بهینه سرمایهگذاری رسم نمود .شیب خط بر اساس رابطه ذیل

ﻞ ﺍﺭﺯﺵ )ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ( ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ:

)(۱۲

بیشتر
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بطرف ) در شرایط ریسک گریزی مماس میشود  .در این

در اینجا مسئله بیمه عمر شیب خط بودجه بیمهگذار

شرایط میزان اندوخته و ریسک افزایش مییابد که به معنای

همچون نمودار ( )2که در مبانینظری در خصوص پوشش

کسب مطلوبیت و رضایت خاطر فرد ریسک گریز (بیمهگذار) از

بهینه بیمه نشان داده شد فقط با نرخ حق بیمه  pاصلی

افزایش ریسک (ناخواسته) توام با افزایش اندوخته میباشد.

تعیین میشود که همانطور گفته شد هنگام ضرب شدن

(مراجعه شود به قسمت د ،مثال عددی پایان مقاله)

درمیزان پوشش فوت  Cحق بیمه فوت  Pcرا ایجاد مینماید.
در محورعمودی در مواجهه

البته ا گر فقط با داشتن
با محورافقی

(پوشش فوت

به عالوه بازخرید

)،

خط بودجه بیمه عمر و سرمایهگذاری رسم میگردید ،آنگاه
عرض از مبدایی باندازه

روی محور

اما در اینجا بهخاطر اعمال حق بیمه اصلی
در مواجهه با
نمودار  - 3پوشش بهینه سرمایهگذاری برای بیمه عمر و
سرمایهگذاری

ایجاد میشد،
بهجای

و بدون اینکه ریسک وقوع حادثه یا عدم

وقوع حادثه برای قسمت سرمایهگذاری یک بیمه نامه عمر و
سرمایهگذاری در میان باشد ،خط بودجه از مبداء مختصات

 .2-3بررسی مطلوبیت و ریسک بخش عمر

رسم میشود ،زیرا در اینجا فقط ریسک ناشی ازفوت این بیمه

حال به بررسی ریسکهای دسته اول بخش عمر از بیمه

نامه بهصورت یک بیمه عمر ساده زمانی اهمیت مییابد و
ً
عمال بخش پس اندازی این بیمه نامه بهخاطر ارتباط غیر

فوت بهصورت ثابت (در اینجا عالمت بار به معنای ثابت

مستقیم آن با ریسک فوت بیمه شده( از نظر شرکت بیمه) ،از

است) و بدون در نظرگرفتن اثر نرخ سود مشارکت  ،rدر مورد سن

این جنبه که آن را ثابت نگاه داشته یا کم و زیاد میکند ،مورد

هرچه در مورد فرد بیمه شده باالتر باشد از دید بیمهگر احتمال
ً
خرید فوت وی بیشتر خواهد بود.البته استثنائا کودکان تا سن

بررسی قرار میگیرد.

عمروسرمایهگذاری میپردازیم .با در نظر داشتن یک سرمایه

پس میتوان در نمودار فرض کرد بهجای

از

نوجوانی،به ویژه نوزادان بدو تولد از ریسک باالتری بهخاطر

بهعنوان پوشش مورد تقاضا استفاده میشود ،اما در این

احتمال عدم مصونیتشان در مقابل بیماریهای احتمالی

وضعیت بهخاطر ریسک و احتمال ضرر دهی شرکت بیمه

برخوردار هستند بهخاطر همین بیمهگذاران (والدین) تنها

واز جمله وجود هزینههای سربار مثبت از جمله هزینههای

مجاز به انتخاب پوشش محدودی از سرمایه فوت برایشان

بیمهگری و دیگر هزینههای اداری و کارمزد (به خصوص

میباشند .اما بهطور کلی با باال بودن سن فرد و نزدیک شدن

در سالهای ابتدایی )به نماینده فروش و نیز بانگیزه سود

به سن پیری ،احتمال خطر یا ریسک بیمهای فوت او

آوری شرکت بیمه اقدام به باال بردن نرخ حق بیمه مینماید.

برای بیمهگر(شرکت بیمه) از بدو بیمه نسبت به یک فرد کم

بنابر این نرخ حق بیمه را تا آنجا میبرد که نه تنها در سطح
بلکه از آن باالتریعنی

سن و سالتر زیادتر هست.

شود،یعنی نرخ حق

با توجه به بحثهای قبل با توجه به نمودار حق بیمه-

بیمه اصلی کل را از احتمال ریسک ناشی از فوت باالتر نگاه

پوشش بیمه در ابتدا فرد روی منحنی ریسک گریزی با

میدارد .میزان مطلوبیت فرد با افزایش شیب خط بودجه

بیشترین مطلوبیت و بودجه پایینتر واقع است که با توجه به

اش یعنی حق بیمه مربوط به بخش بیمه عمر این بیمه نامه

در کمترین شیب قرار دارد.

و تاثیر آن در حق بیمه اصلی بیمهگذار ،کمتر میشود .بنابر

بودجه بیمه گزار به لحاظ
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این در این وضعیت با پرداخت حق بیمه معین برای گرفتن

حد اعالی حسن نیت[ ]23مبنی بر وجود سابقه بیماری در

فرد با دو وضعیت تصمیمگیری

خانواده و تشخیص احتمال انتقال آن از طریق ارث از سوی

روبرو میشود .اوال" ،یا باید هزینههای ریسک باال بودن سن

بیمهگر،تا آنجا که برای شرکت بیمه قابل قبول باشد و باعث

و بازای کمتر شدن بازخرید

رد شدن پیشنهاد بیمه نشود و همچنین طبقه خطر شغل

را

فرد،اصطالحا" باعث اعمال "اضافه نرخ "[( ]24که بهصورت

طوری افزایش دهد که به عدد اندوخته مد نظرش در سال t

درصدی از سوی بیمهگر اعالم میشود ) گردیده ،که در چنین

پوشش ثابت فوت یعنی

خود را از قبل حق بیمه خالص

بپردازد و یا اینکه مجبوراست میزان حق بیمه خود
ام ،یعنی

دست یابد.

شرایطی فرد با دو وضعیت تصمیمگیری مشابه آنچه برای

عالوه بر سن در مورد سایر ریسکهای همدسته آن،یعنی

ریسک سن ذکر شد یعنی کم شدن میزان بازخرید و پرداخت

وضعیت سالمتی شخص و یا وجود بیماریهای تاثیرگذار

بیشتر حق بیمه روبرو میگردد.

ارثی در خانواده وی (دقیقا Qقبل از شروع دوره بیمه) و طبقه

خالصه انواع وضعیتهای تصمیمگیری شخص در

خطر شغل بیمه شده نیز میتوان چنین تحلیلی را انجام داد.

خصوص چگونگی انعقاد قرارداد بیمه عمر وسرمایهگذاری

اگر بیماری مهمی در فرد احتمال فوتش را (از نظر شرکت

و همچنین نمودارهای ( )4و ( )5مربوط به پوشش -حق

بیمه) باالتر ببرد ،و یا درصورت اعالم فرد بر اساس اصل

بیمه این موارد برای چند سن متفاوت در زیر ارائه میشود.

→

↑ ﺭﯾﺴﮏ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻮﺕ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﺷﻐﻠﯽ ،ﻋﺪﻡ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻭﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﻦ

𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 𝒑𝒑

→ ﺑﺎﻧﮕﯿﺰﻩ ﺳﻮﺩ ﺁﻭﺭﯼ ﻭﭘﻮﺷﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺑﺎﺭ

𝐒 𝐒𝐒𝐒 → 𝐏𝐏  ∶ (1) IFﻭﺿﻌﯿﺘﻬﺎﯼ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ →
𝐏 𝐏𝐏 → 𝐒𝐒 �� ���

� � 𝒑𝒑

→ � � 𝒑𝒑 � 𝐜𝐜𝒑𝒑

Age3>Age2> Age1

Age3>Age2> Age1
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ - ۴ﻧﻮﻉ ﺍﻭﻝ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺭﯾﺴﮏ ﺳﻦ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮﻭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ
نمودار - 4نوع اول پوشش بهینه با توجه به وضعیت ریسک سن در بیمه عمرو سرمایهگذاری

تفسیر ریاضی برای نمودار ( )4عبارت است از:
2- Overcharge or Additional Premium Rate
65

Utmost Good Faith

1-
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ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  ۴ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ:
→ P � 𝑝𝑝 � � 𝑝𝑝 �� � S� → 𝑝𝑝� � 𝑝𝑝 � π → 𝑝𝑝 ↑ → 𝑝𝑝 � π
→ � � �� �� � �, �P � � → P � ↑ 𝑝𝑝 �� � S 𝐒 � → PS ↓ , ds
��
��
� � � � � � � � � ; dUP � � , dUw
��

��

بر کل حق بیمه عمر و سرمایهگذاری ،و نیز

بهعنوان

قدر مطلق اثر نهایی نرخ حق بیمه فوت بر میزان بازخرید و
یا اثرجانشینی بازخرید برای پرداخت اضافه نرخ یک سرمایه
فوت معین در اثر باال رفتن سن در نظر گرفته شوند ،میتوان
تفسیر ریاضی و روابط بین آنها را مشابه روند فوق الذکر تحلیل
نمود.
همانگونه که عنوان شد نرخ حق بیمه تابعی از سرمایه
فوت نیز میباشد که بررسی ریسک آن تا حدودی با
دستهبندی قبلی تفاوت دارد.
با فرض ثبات سایر شرایط ،زمانی که بیمه شده سرمایه
ً
فوت باالتری را انتخاب میکند ،ماهیتا ریسک بیشتری را

Age3>Age2>Age1
نمودار  -5پوشش بهینه نوع دوم با توجه به وضعیت ریسک
Age3>Age2>Age1
سن در بیمه عمرو سرمایهگذاری

به لحاظ تعهد باالتر پیش روی شرکت بیمه قرار میدهد.
ً
بنابر این،
شده که مجددا شرکت برای جلوگیری از

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  -۵ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻡ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺭﯾﺴﮏ ﺳﻦ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮﻭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ

ﺍﺳﺖ :5به شرح زیر است :
نمودار
تفسیر ریاضی برای
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  ۵ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ

ضرر و نیز پوشش هزینههای سربار بیشتر ،از جمله بیمهگری
و کارمزد باالتر فروشندههای عمر (که دربرخی از شرکتهای

→ P � 𝑝𝑝 W � 𝑝𝑝 �C � S� → 𝑝𝑝� � 𝑝𝑝 � π → 𝑝𝑝 � → 𝑝𝑝 � π
� � → � P � � 𝑝𝑝 �C � S� → �P � � → IF �C � �� �S
��
��
� � � � � � � � � ; dUP � � � d Uw
��

بیمه از محل سرمایه فوت است) نرخ حق بیمه را تا
افزایش میدهد تا سود آوری را نیز تضمین نماید.

��

ﺍﺳﺎﺱ ﺭﺍﺑﻄﻪ
ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮ
ﺑﻪیﻣﺪﻝ
فوق ﻣﯽ ﺩﻫﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎﻥ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﯼ ﻓﻮﻕ
مدل
توجه به
دهد ،با
ﺗﻮﺟﻪ م
چنین  ،ﺑﺎنشان
نمودارهای

در مقایسه با ریسکهای فوق الذکر سن ،وضعیت

تقاضای بیمه بر اساس رابطه پوشش -حق بیمه ،اگر چه

سالمتی بیمه شده و خانواده وی این بار نه فقط بهخاطر

نرخ
خاطر
فرد به
افزایش ،سن
بودجه مثال
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪخط
ﺩﺍﺷﺘﻦشیب
ﻓﻮﺕ ﻣﻌﯿﻦ
افزایش ﻣﻘﻌﺮ
ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎﯼ
ﻓﺮﺩ ﺑﺎ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ
ﺑﺼﻮﺭﺕبا ﺛﺎﺑﺖ C

افزایش ریسک فوت بلکه بهخاطر هزینههای سربار بیشتر و

ﭘﻮﺷﺶ -ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ  ،ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﯿﺐ ﺧﻂ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﻦ ﻓﺮﺩ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ

ﻧﺮﺥ ﺑﯿﻤﻪ 𝑝𝑝 ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻓﺮﺩ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ

خود پوشش

ﺑﺎﺯﺧﺮﯾﺪ S
ﺭﺍﺳﺖ )ﯾﻌﻨﯽ
ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻮﺭ W
ﻓﻘﻂ ﺩﺭ
بیمهﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ۴
ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ
نظر
میشود ﺑﺎاما به
ﺳﻤﺖکمتر
مطلوبیتﺑﻪفرد
شود و
بیشتر می

ﺑﯿﺸﺘﺮ( ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  ۵ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻮﺭ  Pﺑﻄﺮﻑ ﭘﺎﯾﯿﻦ )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ

فوتی

میرسد با در نظر داشتن سرمایه فوت معین بهصورت ثابت

 Pﮐﻤﺘﺮ( ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ) .ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯼ ﺍﻟﻒ ﻭ ﺏ ﺍﺯ ﻣﺜﺎﻝ ﻋﺪﺩﯼ ﭘﺎﯾﺎﻥ

به سمت راست (یعنی با بازخرید

میتوان نتیجه گرفت حق بیمه فوتی فرد در مقایسه با

ﺿﻤﻨﺎ" ﺍﮔﺮ � �  ،ﻗﺪﺭ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﺛﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺮﺥ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻓﻮﺕ ﺑﺮ ﮐﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻭ
��

حالیکه در نمودار  5فقط در جهت محور
بیشتر) در
بطرف
��
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ  ،ﻭ ﻧﯿﺰ � � ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺪﺭ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﺛﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺮﺥ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻓﻮﺕ ﺑﺮ

وضعیتهای قبل افزایش بیشتری مییابد .در این حالت
ً
معموال شرکت بیمه حق بیمه اصلی ، ،بیشتری را بهخاطر

��

ﺍﺛﺮﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ بیمه
(یعنی با حق
ﻣﯿﺰﺍﻥ پایین
شده
کمتر)
است.ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻮﺕ
ﻧﺮﺥ ﯾﮏ
بیشترﺍﺿﺎﻓﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺑﺎﺯﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ
ﺑﺎﺯﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﯾﺎ

ﻣﻌﯿﻦ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺑﺎﻻ ً ﺭﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﯿﻦ
ضمنا اگر
فوت
 ،قدر مطلق اثر نهایی نرخ حق بیمه

انتخاب سرمایه فوت باالتر مطالبه مینماید چرا که پوشش

ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﮐﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮﺩ.
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بهصورت توامان افزایش مییابد .بنابر این ،بهخاطر

افزایش  ،در رابطه مقابل و بهصورت

ﻣﻘﺎﻟﻪ( ،مطلوبیت فرد با منحنیهای مقعر بی تفاوتی در نمودار ()4
در جهت محور
فقط
��

به سبب خرید سرمایه فوت باالتر،حق بیمه
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ﻫﺎﯼ ﻓﻮﺕ ﯾﺎ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻓﻮﺕ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺯﺧﺮﯾﺪ  ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻮﺍﺑﮕﻮﯼ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻮﺕ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻮﺕ ﻭ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ

ﺑﺎ ﺁﻥ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ،ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ  Pﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﮐﻔﺎﻑ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ

خرید،افزایشﺑﯿﺸﺘﺮ
باز ﺧﺎﻟﺺ ﻫﻢ
سرمایهﺑﯿﻤﻪ
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻫﺎ ،ﺣﻖ
ﮐﺎﺭﻣﺰﺩ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ
ﭘﻮﺷﺶ C
ﺍﯾﻨﮑﻪ نتیجه گرفت که
ﺷﺪﻩ مﺗﺎیتوان
یابد .لذا
ﺎﻓﺘﻪتواند
بازخرید ،ﯾنمی
فوتﻭ از محل
هزینههای فوت یا حق بیمه

بودجهﺣﯿﺚو هم روی میزان
ﻟﺤﺎﻅهم
انتخاب C
طبقات
باشد.یعنی
سرمایه فوت
شیب ﻭخطﻫﻢ ﺍﺯ
روی ﻓﻮﺕ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ  Wﻫﻢ ﺍﺯ
ﺷﺪﻩ ﺩﺭ
باالتر ﺍﺿﺎﻓﻪ
ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ S
به طور کامل جوابگویﺣﺴﺎﺏ

گذارد.
خریداری شده
پوشش
ترتیب
مختلفی را برای سرمایه
ﺭﻭﯼ ﺷﯿﺐ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏاثرمCیﻫﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺘﯿﺠﻪ
آن .ﻟﺬﺍ
متناسب ﯾباﺎﺑﺪ
بیمه ،ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ
فوتﻪ وﺑﺎﺯحقﺧﺮﯾﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾ
حال به
تصمیمگیری شخص جهت انجام قرارداد
وضعیت
ﻣﯿﺰﺍﻥ کفاف
عالوه بر
ﮔﺬﺍﺭﺩ.
خالصهﺍﺛﺮﻣﯽ
ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﺷﺪﻩ
افزایشﺭﻭﯼ
لحاظ πﻭ ﻫﻢ
ﺑﻮﺩﺟﻪ
داده است،اما با این ﺧﻂ
هزینههای پوشش و کارمزد افزایش یافته فروشندهها،حق
بیمه عمر سرمایهگذاری و نیز نمودار مربوطه که نشان دهنده
ﮔﺬﺍﺭﯼ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ
ﺷﺨﺺ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻭﺿﻌﯿﺖ
اندوخته
حساب
ﺧﻼﺻﻪتا اینکه
بیمه خالص هم بیشتر شده
ﮔﯿﺮﯼ اضافه
سرمایﻭهگذاری میباشد،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪعمر و
بیمه-پوشش بیمه
رابطه حق
شده در نتیجه

ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ
ﭘﻮﺷﺶ
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺣﻖ باﺑﯿﻤﻪ-
ﺩﻫﻨﺪﻩ
ﻧﺸﺎﻥ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ
ﻧﯿﺰازﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
حیث
هم از
فوت و
لحاظ سرمایه
هم
ﮔﺬﺍﺭﯼ شده است:
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪزیر ارائه
سرمایهﻭفوت در
افزایش
توجه به
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻮﺕ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ:
↑  Cﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ → 𝑝𝑝� � 𝑝𝑝 � π

→ ↑ ﺭﯾﺴﮏ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻮﺕ

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 → ﺑﺎﻧﮕﯿﺰﻩ ﺳﻮﺩ ﺁﻭﺭﯼ ﻭ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺑﺎﺭﻣﻀﺎﻋﻒ � 𝑝𝑝 →
↑  ∶ P ↑↑ → C ↑ , S ↑→ Wﺗﻨﻬﺎﻭﺿﻌﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ → π

Death Capital 3 �Death Capital 2 �Death Capital 1

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  -۶ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺭﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻮﺕ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮﻭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ

Death Capital 3 >Death Capital 2 >Death Capital 1
نمودار  -6پوشش بهینه با توجه به وضعیت ریسک سرمایه فوت در بیمه عمرو سرمایهگذاری

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ : ۶
تفسیر ریاضی برای نمودار (: )6
→ P � � W � � �C � 𝑃� → ↑ C → � � π → � ↑ → � � π
��
��
��Ι
� � �� � �C � � → � � � → � ↑ → �ΙΙ
→
��

; 𝑃 𝑃 𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃  → C ↑ ,ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮﯼ � � �

� � �dU� � � , dU

��

��

��

→ ↑↑ �Ι� � �ΙΙ� → P

ﺭﻗﻢ وPبهخاطر افزایش پوشش
ﮔﺮ کمتر
ﺑﯿﻤﻪ باال
گذار ،رو به
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪبیمه
مطلوبیت
( )6با
شود ،در
همچنان که مالحظه م
ﻓﻮﺕ
سرمایه ۶ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ
افزایشﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
ﺷﻮﺩ ،ﺩﺭ
نمودارﻣﯽ
ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥی ﮐﻪ
ﻭﺑﺨﺎﻃﺮ بیشتر شده است.
راست یعنی
ﺭﻭ به
بازخرید
لحاظ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖفوت
فوت ،بیمهگر رقم
ﻣﯽ می
مطالبه
باالتری را
سمتﮐﻤﺘﺮ
ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﺑﯿﻤﻪوﮔﺬﺍﺭ
اینﻟﺤﺎﻅ
ﮐﻨﺪکندﮐﻪکهﺍﺯازﺍﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯼ ﺭﺍ

ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﻓﻮﺕ ﻭ ﺑﺎﺯﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ  Wﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ) .ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ

ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺝ ﺍﺯ ﻣﺜﺎﻝ ﻋﺪﺩﯼ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ(
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 .3-3مدل اصلی پوشش بهینه بیمه عمر و سرمایهگذاری

مطلوبیت بیشتر انتقال مییابد ،به شرح زیر قابل استخراج

بهعنوان یک نتیجهگیری کلی ،هر چه نرخ حق بیمه اصلی

است:

 pکمتر شود میزان پرداخت حق بیمه با شیب افقیتر خط
بودجه ،کمتر شده و در نتیجه مطلوبیت فرد بیشتر میگردد.
در یک دسته بندی ،عوامل اثرگذار روی نرخ حق بیمه  pاز
یک سو ریسک فوت اعم از سن ،طبقه خطر شغل ،سابقه
بیماری شخص بیمه شده وخانواده وی ( با مد نظر داشتن
یک سرمایه فوت ثابت) در وهله اول و در وهله دوم انتخاب
میزان پوشش سرمایه فوت بهخاطر تغییر طبقه خطر ناشی از
افزایش سرمایه را شامل میشوند .از سوی دیگر ،این عوامل
تحت تاثیر ریسک سرمایهگذاری با توجه به میانگین نرخ سود
مشارکت در منافع بیمهگذار عمر و سرمایهگذاری طی دوره

نمودار  - 7حالت عمومی پوشش بهینه بیمه عمر و
سرمایهگذاری

بیمه نامه هستند .باید توجه داشت که هرچه (متوسط نرخ

بهره) بیشتر شود ،مطلوبیت نیز افزایش مییابد .بنابر این،
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  - ۷ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ
همانگونه که در نمودار ( )7از رابطه نرخ حق بیمه
میزان اثر پذیری شیب خط اصلی  pبه برآیند اثر همسویی
(مخالف جهت میزان افزایش یا کاهش نرخ حق بیمه فوت و

سرمایهگذاری (شیب خط بودجه) – نرخ سود مشارکت نشان

متوسط نرخ سود مشارکت بهطور همزمان ) بستگی مییابد.

داده شده با افزایش نرخ سود مشارکت

طی سالیان بیمه

ﺑﻮﺩﺟﻪ( –
رابطه ﺧﻂ
یعنی)ﺷﯿﺐ
ﮔﺬﺍﺭﯼ
یﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾ
ﻧﺮﺥ ﺣﻖ
وضعیت ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  ۷ﺍﺯ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ
عکس غیر
شود
بیمه ﺑﯿpﻤﻪکمتر م
ﺭﺍﺑﻄﻪ حق
نامه ،نرخ
اما در حالت کلی با عنایت به نمودار ( ،)7ابتدا در هر

ﺳﻮﺩمجازی
صورت
با پرداخت یک حق بیمه معین(ثابت)  ،Pبه
دارند.ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ̅ rﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﺑﯿﻤﻪ
خطی ﺷﺪﻩ
ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ
ﻧﺮﺥ
نمودار ( )8در زیر
( )7ﻏدرﯿﺮباال و
نمودار
همانگونهﻌﻨکه
نیزﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺧﻄﯽ
ﻋﮑﺲ
ﯽ درﺭﺍﺑﻄﻪ
حقﯿﻤﻪ  pﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﯾ
بابتﺣﻖ ﺑ
محاسبه ،وﻧﺮﺥ
باالتر از ریسک فرد ،نرخ حق بیمهای ﻧﺎﻣﻪ

نشان داده شدهاند برای حالت حدی غیر واقعی و غیر منفی
بیمه فوت  Pcاخذ میشود ؛ یعنی بهطور موقت و فرضی
استﺣﺎﻟﺖ
ﺑﺮﺍﯼ
نهایتﺷﺪﻩ ﺍ
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ۸بینﺩﺭ ﺯﯾ
سودﻭ ﻧﯿﺰ
نرخﺑﺎﻻ
شود ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ۷ﺩﺭ
ﮐﻪ ﺩﺭ
مشارکت،
تغییرﻧﺪپذیر
صفرﺮتا بی
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ می
خط بودجهای با منحنی مطلوبیت کمتری تشکیل

خطﺗﻐﯿﯿﺮ
شیبﯾﺖ
بیمه ﺑیاﯽ ﻧﻬﺎ
ﺻﻔﺮ ﺗﺎ
آن rﺑﯿ
ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ̅ ،
ایجاد ﻏﯿﺮ
و سپس همزمان با اعمال سود مشارکت وﺣﺪﯼ
ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻭ ﻏﯿﺮیعنی
نرخﻦ حق
ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ و مطابق
بازخرید،
مطلوبیت ﯾﻌﻨﯽ
خط بودجه اصلی به شکل کم شیبتر و باﭘﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ
ﺑﺼﻮﺭﺕ
ﺑﻮﺩﺟﻪ
مینماید؛ﺧﻂ
تغییرﺎ ﺷﯿﺐ
صورتﺁﻥ ﻧﺮﺥ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾ
بودجهﻭ بهﻣﻄﺎﺑﻖ
بیشتر ∞ � ̅۰ � r
واقعیت
اما در
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
خاطرﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺻﻔﺮ ﯾبهﺎ ﺑﯽ
نهایتﺗﻮﺍﻧﺪ
بی rﻧﻤﯽ
ﻭﺍﻗﻌﯿیاﺖ ̅
فوتﯿﯿﺮ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪنم؛یﺍﻣﺎ
�  ۰ﺗﻐ
تعدیل میشود.در واقع اثر نامطلوب پرداخت� 1
ﺑﺎﺷﺪسود
وجود نرخ
باشد بلکه
ﺩﺭ صفر
تواند
حق𝑝𝑝بیمه

تضمینی rFrFم
ﻭﺟﻮﺩتوان
نهایت می
که� ̅ rF rF�r̅E � rکهﮐﻪ ﺩﺭ
گرفت ﮐﻪ
نتیجهﮔﺮﻓﺖ
توانﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﻲیﺗﻮان
ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ
را با تشکیل بازخرید جبران مینماید و درﺧﺎﻃﺮ
نتیجهگیری نمود:

این
ﻧﻤﻮﺩ می
گردد .لذا
صورت ﻟﺬﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ می
استنباط ﻧﺮﺥ
توان ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﮐﻪ ﺍﺛﺮ
ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ
ﯽ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ � 𝑝𝑝 � 1در ۰ﻣ
ﺟﻬﺖ بین
ریسک،ﺩﺭفوت که
مشارکت
متوسط
ﺳﻮﺩ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺑﺮ ﺭﯾﺴﮏ نمود
ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻧﻮﺳﺎﻥبرﺍﺳﺖ
سودﺩﺭ
نرخﯾﮏ
ﺻﻔﺮ ﻭ
ﻓﻮﺕکهﮐﻪاثرﺑﯿﻦ

بهره (نرخ
ﮐﻨﺪ.در نوسان است ،در جهت مخالف آن اثرگذارده و
صفرﻣ وﯽیک
سودﺁﻥ ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ
ﮔﺬﺍﺭﺩﻩ ﻭ
چنانچه از اندازه شیب مذکور نسبت به نرخﺁﻥ ﺍﺛﺮ

مشارکت در منافع) متوسط مشتق بگیریم ،مقداری که در

آن را جبران میکند.

اثر باال رفتن یک واحد(درصد) نرخ بهره از اندازه شیب کم
میشود که در نتیجه آن به منحنی پایینتر ریسکگریزی با
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تاثیر اولیه خود را با

عمروسرمایهگذاری بهصورت

توجه به ریسک سن،وضعیت و سالمتی ،و مقدار سرمایه
فوت انتخابی اخذ میکند (که بیمهگر باالتر از نرخ حق
بیمه بهخاطر هزینههای سربار و سود آوری
میکند) ،اما با توجه به

تعیین

آن را به سمت پایین به سمت

شیب خط بودجه اصلی تعیین شده تعدیل میکند و در نتیجه
بهدست میآید .پس نتیجه میگیریم در هر
حال رابطه نرخ حق بیمه رابطهای غیرخطی و غیر مستقیم با
نمودار  -8رابطه بین نرخ حق بیمه و نرخ سود مشارکت  :حالت
حدی مثبت

نرخ سود مشارکت دارد.
اما همزمان با فرآیند فوق ،همچنان که مالحظه گردید،

شیب منحنی نمودار ( )8همانطور که نشان داده شده بر

در منحنی پوشش بهینه سرمایهگذاری با افزایش یا کاهش

همواره منفی بوده،

(احتمال ریسک نرخ سود مشارکت) ،خط بودجه و

که قدر مطلق آن در واقعیت به جهت تغییر متوسط نرخ سود

منحنی ریسک گریزی به سمت

با مطلوبیت باالتر انتقال

مشارکت در منافع باالتر از نرخ تضمینی  ،rFبه اندازه نرخ بهره

مییابد.

اساس

فنی

بهخاطر عالمت

(و در واقعیت حول و حوش سود انتظاری) ،بزرگتر از

اما همانطور که مالحظه شد چنانچه اثر سود مشارکت

صفر و کوچکتر از یک میباشد .البته هر چه مقدار باالتر باشد

نادیده گرفته شود ،بحث در مورد میزان و نحوه خود پرداز

باشد

حق بیمه از قبل بازخرید (اندوخته ریاضی) بهدلیل افزایش

) برابر با  1بوده یا بیشترین حد را داراست

ریسک سن یا عدم سالمتی و یا به ناچار افزایش حق بیمه از

است قدر مطلق شیب( )

جیب بیمهگذار ،با هدف اخذ یک سرمایه فوت ثابت در وهله

 ،قدر مطلق شیب

اول مطرح میشود و در وهله دوم با افزایش سرمایه فوت

) برابر با  0/34است یعنی همترازتر با افق میشود .پس

بیشتر به لحاظ طبقه باالتر ریسک و با توجه به همزمانی

هر چه نرخ سود سرمایهگذاری به بینهایت نزدیکتر شود شیب

افزایش سرمایه فوت ،در نهایت با اثر بر خط بودجه ،منجر به

منحنی به صفر میل میکند.

پرداخت حق بیمه بیشتر از جانب بیمهگذار میشود که این امر

شیب افقیتر میشود .یعنی وقتی مثال"
قدر مطلق شیب(
اما وقتی

و

برابر با  0/75و وقتی
(

و

بنابراین ،با توجه به رابطه

و

و با فرض ثبات

منفعت مالی بیشتری نیز برای بیمهگذار به همراه خواهد آورد.

حق بیمه اصلی ،یعنی  ،وقتی ناشی از پایین آمدن ریسک
فوت پایین باشد حق بیمه فوت  Pcکمتر میگردد ،اما ابتدا

جمعبندی و مالحظات

حق بیمه خالص اندوخته ساز  Psبهطور موقت کم شده اما در

همانگونه که در مبانینظری و پیشینه تحقیق بحث شد

مرحله بعد با توجه به اثرگذاری روی میزان اندوخته ریاضی،

افراد مختلفی نظیر یاری ،فیشر راجع به مطلوبیت فردی

طبق رابطه
افزایش یافته و در نتیجه

( ،به خاطر افزایش نرخ بهره)

بیمهگذار عمر از حیث انگیزه ارثگذاری نظر دادند .بر اساس

از این طریق بیشتر

ادبیات تقاضای بهینه بیمه عمر ،مهدوی بین داراییهای

میشود:

فرد در زمان حیات و زمان فوت یک منحنی بی تفاوتی

بنابر این شیب خط بودجه (نرخ حق بیمه) مربوط به

محدب را با توجه به خط بودجه ترسیم نمود .فرد با فوت
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خویش از حیث سرمایه فوت معینی که البته با کسر حق

پیشنهادهای کاربردی

بیمه و درآمد کاری در طول حیات خویش نصیب خانواده

الف -بیمهگران

اش میکند رضایتمندی بیشتری را بهدست میآورد بهخاطر

شرکتهای بیمه میتوانند در جذب پرتفوی عمر و

همین بیمه عمر را خریداری میکند .تحقیق حاظر بر مبنای

سرمایهگذاری بهجای بیمههای پر ریسک بهطور استراتژیک

مدل عمومی پوشش بهینه بیمه رای ریس و اچیم وامبا از

سود آوری بهتری داشته باشند که تاثیر کالن اقتصادی آن

رابطه بین حق بیمه -پوشش با منحنیهای مقعر ریسک

افزایش ضریب نفوذ عمر در کشورها بهخصوص ایران باشد.

گریزی و خط بودجه مصرفکننده ارائه شد .هر چقدر شیب

شرکتهای بیمه طبق آمار مرگ و میر و صرفه اقتصادی

خط بودجه(قرارداد) بطرف پایین متمایل شود میزان پوشش

خود باید محدودیتهای سنی را در انجام قرارداد بیمه عمر

بیمه نیز افزایش مییابد .البته بابل و اکونومایدز نیز با استفاده

در ایران برداشته و افزایش سن را به مثابه عاملی پر ریسک

از مدل اخیر برای بیمه عمر بهشرط فوت و حیات رفتار خریدار

درنظر نگیرند تا هزینههای بیشتری صرف حق بیمه اصلی

بیمه را در فضای پوشش -حق بیمه و به کمک منحنی مقعر

شود و یا مستلزم نظارت بیشتری با گذراندن مراحل آزمایش

ریسکگریزی نقاط بهینه پارتو مشخص نمودند.

سالمت فرد باشد که در این صورت موجب انصراف بیمهگر و یا

با توجه به تعمیم مدل عمومی فوق به بیمه عمر و

خود بیمهگذار مسن در وضعیت غیر مطلوب گردد .همچنین

سرمایهگذاری ثابت شد که نرخ حق بیمه عمر و سرمایهگذاری

شایسته است تا همه شرکتهای بیمه جهت افزایش ضریب

در واقع به شکل نرخ حق بیمه فوت (شامل هزینههای سربار)

نفوذ بیمه برنامه فرا گیری را همانند کشورهای توسعه یافته

با شیب خط بودجه مصرفکننده و در نتیجه در تعیین حق

برای کلیه سنین بهخصوص سال خردهها و در جهت رفاه

بیمه و پوشش عمر و پس انداز بهینه وی نقش دارد .هر چقدر

آنان در پیش بگیرند .همینطور بهتر است شرکتهای بیمه

سن فرد و ریسک موقعیت شغلی باالتر و میزان سالمتی وی

اوال با شفافیت کامل نسبت به اعالم نرخ ساالنه سود مشارکت

کمتر باشند شیب خط بودجه بطرف محور عمودی حق بیمه

در منافع اقدام کنند و در ثانی استراتژی خود را روی روند

میل کرده و در نتیجه مبلغ حق بیمه فوت را بیشتر نموده و از

صعودی اعالم این نرخ سود برای جذابیت بیشتر بیمهگذاران

حق بیمه اندوخته ساز وی کاسته میشود .بنابراین فرد یا باید

بگذارند .همانطور که ثابت شد این نرخ میتواند در طی

مبلغ جدیدی از جیب خود اضافه کند یا از اندوخته خود برای

سالیان متمادی به کم کردن ریسک فوت کمک نماید ضمن

جبران آن بپردازد .البته در صورت انتخاب سرمایه فوت باالتر

آن که اصوال روند سودآوری شرکتهای بیمه با گذشت

حق بیمه قبلی را باید بیشتر کند تا تامین طبقه خطر ناشی از

زمان ،آن را در موقعیت بهتری در پذیرش ریسکها و جبران

افزایش سرمایه فوت نموده که ضمن آن مبلغ پوشش بازخرید

هزینههای بیمهگری سوق میدهد .بنابر این ،جهت تحقق

طبق روال قراردادهای شرکتهای بیمه بیشتر میشود.

این امر میتوان روی این گروه از محصوالت بیمهای تمرکز

همچنین ثابت شد که متوسط نرخ سود مشارکت در منافع در

نمود.

جهت عکس نرخ حق بیمه فوت موجب کاهش آن و در نتیجه
افزایش پوشش اندوخته سرمایهگذاری عمل کرده و مطلوبیت

ب -بیمهگذاران

فرد افزایش مییابد .بنابراین تمام این اثرات را بهطور یکجا

اگر چه بیمهگذاران در ایران از سنین کودکی تا میانسالی (40

طبق یک مدل ابتکاری نشان دادیم و رابطه بین نرخ حق

سال) با بهترین بازده بیمه عمر و سرمایهگذاری با توجه به

بیمه فوت و نرخ سود مشارکت در منافع را مشخص کردیم.

مدت کامل ( که فعال سی ساله است) از قرارداد بیمه نامه مزبور
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برای تشکیل اندوخته خود روبرو هستند اما توصیه میشود

در جهت ارتقاء اصالح و بروز کنند و شیوههای تبلیغات خوبی

سنین باالتر بهخاطر ریسک فوت روی به بیمه عمر بیاورند و

از رسانههای عمومی در آ گاهی دادن به جامعه در مورد فواید

فقط جنبه سرمایهگذاری را در نظر نداشته باشند .البته فرد

بیمه عمر اتخاذ کنند.

میتواند بهخاطر از دست دادن زمان خود در انجام قرارداد
بیمه ،حق بیمه چند سال خود را یکجا بپردازد .بهعالوه،

د -جهت مطالعات بعدی

بهخاطر اضافه نرخ مربوط به مشکل سالمتی فرد نباید نگران

همچنین ضرورت دارد روی مدل تقاضای بهینه بیمه عمر

کم شدن میزان بازخرید خود باشد بلکه این مشکل با گذشت

و سرمایهگذاری تحقیقات موثر و دامنه داری هم به لحاظ

زمان در سالهای باال با اندکی اختالف با فردی بدون مشکل

نظری در سطح اقتصاد خرد و هم از لحاظ تجربی به انجام

از لحاظ سالمتی ،حل شده در نتیجه وی میتواند اندوخته

برسد و هم الزم است که روی جنبههای دیگر موضوع از قبیل

ریاضی خوبی را دریافت کند.

تفسیر حساسیت یا کشش نرخ سود مشارکت در منافع نسبت
به افزایش نرخ حق بیمه (که بین صفر و یک در نوسان است)

ج -سیاستگزاران

مطالعات بیشتر انجام شود .بهعنوان نمونه از جنبه نظری یا

ً
انجام بیمهها خصوصا عمر میتواند از بارمالی دولت در

تجربی در مورد جهت علیت حق بیمه به نرخ سود مشارکت

تامین نقدینگی پروژهها و اعطای وام به صنایع کم کند.

در منافع و بالعکس میتوان تحقیق نمود .همچنین بررسی

صنعت بیمه بهعنوان یکی از واسطههای مالی در اقتصاد

مکانیزم تقاضای جمعی بیمهگذاران ،منحنی عرضه،تجمیع

کشور میتواند در جریان ورود نقد به صنایع دیگر نقش

ریسک ،منحنی تقاضای بازار بیمه و از منظر اقتصاد کالن

عظیم داشته باشد .چنانچه رشد بیمه در کشور با مانع روبرو

ارائه بحثهایی در خصوص اثرگذاری بر تولید ناخالص

باشد رشد اقتصاد آن نیز از آهنگ کندی برخوردار میگردد.

داخلی الزامی به نظر میرسد.

صنعت بیمه به بالنده شدن فعالیتهای اقتصادی که به

پینوشت

توان مالی احتیاج دارند کمک میکند .به نظر میرسد با توجه

Sigma World Insurance Database.

1.

Ray Rees.

2.

صنعت بیمه باید در صدد توسعه بیمه به همه اقشار سنی

Achim Wambach.

3.

Babbel.

4.

وشغلی با هر وضعیت مالی و سالمتی هستند باشند .الزم است

Economides.

5.

زمینهای را با رایزنی خود با آموزش و پرورش بوجود آورند تا

Endowment Life Insurance.

6.

Endowment Life Insurance.

7.

Whole Life Insurance.

8.

Bequest Motive.

9.

به جذابیت بیمه عمر و سرمایهگذاری رویکرد عمومی نسبت
به آن در حال افزایش و در جهت مثبت است .سیاستگزاران

آموزش بیمه عمر حداقل بهعنوان موضوعی خارج از برنامه
درسی در مدارس به خردساالن و والدینشان در جهت گسترش
فرهنگ بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه آموزش داده شود.

10. Marginal Utility of Consumption.

بهتر است سیاستگزاران خصوصا در بیمه مرکزی زمینه رشد

11. Marginal Utility of Bequest.
12. Uncertainty.

سرمایهگذاری حاصل از حق بیمههای مشارکت در منافع را

13. Saving Accumulation Process.

جهت کمک به استراتژی رشد نرخ سود مشارکت در منافع

14. Fischer.

ایجاد کنند .همینطور بهتر است آیین نامههای بیمه عمر را

15. Lewis.
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16. Risk Aversion.

،) (ترجمه عباس شاکری، تئوری اقتصاد خرد،. ا. ا، جی و والترز.لیارد پی آر

17. Arrow–Pratt.

.1377 ،انتشارات نشر نی

18. Fair Premium.

 کاربردی از اقتصاد در شرایط عدم: تقاضای بیمۀ عمر تصادفی،مهدوی غدیر

19. Positive loading.

88  شماره، دانشکده اقتصاد تهران، مجله تحقیقات اقتصادی،اطمینان

20. Partial Cover.

.1388 ، پیام نور،2 اقتصاد خرد،1394 ، یگانه،موسوی جهرمی

21. Negative Loading .
22. Over insurance.

Babbel, David F. And Economides, Nicholas S. ,1985,
The Pareto-Optimal
Design Of Life Insurance
Contracts, Scandanivan Actuarial Journal, Issue 1,
Pp. 49-63

23. Utmost Good Faith.
24. Overcharge or Additional Premium Rate.

Economic Review, Vol. 79 No 3, Pp.452-467.
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