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 19/12/1393تاریخ پذیرش:        18/2/1393تاریخ دریافت: 

 چکيده
بیمرة  در شررتت   بیمة اتومبیلاران زگ اطالعات بیمه در این پژوهش با استفاده از پویایی موجود در

اول  ةتره در درجر   ،تحقیق های فرضیه شود. آزمون تقارن اطالعاتی و نوع آن آزمون می  ، عدمایران
ترتیر  برا اسرتفاده از     تژمنشی و تژگزینی اسرت، بره  پدیدة اطالعات نامتقارن و سپس تفکیک دو 

بیمرة   ةجرایز  گرذاری جریمره/   بر اساس نظام قیمت های پویا و رویکرد ویژگی شرطی ةرویکرد رابط
 مشخصرات  دربرارة  ل اطالعراتی  شرام  ر های مورد نیاز این تحقیق شود. داده تشور انجام می اتومبیل 

سروابق  و ار، مشخصات اتومبیل مورد استفاده نظیر نروع تراربری، ارزش و سرال تو یرد آن،     زگ  بیمه
بیمة بدنرة  ار زگ بیمه 86637 ةاز پروند ر وقوع خسارت  ار نظیر دریافت تخفیف عدمزگ رانندگی بیمه

 ةبدنر  ةنامر  بیمه درپی به صورت پی 1391ا ی  1389 های ته طی سال ، بیمة ایرانشرتت  اتومبیل
پروبیرت    ایسرتا و آزمرون   ةهای پروبیت دوگانر  آزموناجرای مین شده است. با أ، تاند هاتومبیل خرید

از آنجا تره درخواسرت ارامرت در یرک      .تقارن اطالعات مشاهده شد  پویا، شواهدی از عدم ةدوگان
تقرارن اطالعرات از نروع      عردم  ایرن  ،شرود  بعرد مری   ةدوره باعث تاهش درخواست ارامرت در دور 

 .شود  تژمنشی شناسایی می

 JEL: D82, G22 يبند   هطبق

تژگزینری، تژمنشری،   هرای پانرل،    بدنة اتومبیرل، داده  بیمة اطالعات نامتقارن،  :واژگان کليدي

 .های پویا ویژگی

 

                                           
 66022755تلفن: ، مسئول ةنویسند* 

mailto:G.K.Haddad@sharif.edu
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 مقدمه

 1شررتت بیمره  سود  زیراتقارن اطالعات وجود دارد،   عدمامکان وقوع  بیمة اتومبیلدر بازار 

اران هنگام رانندگی است. حال اگر خردمات  زگ وابسته به میزان ریسک، مهارت و دقت بیمه

توانرد دارار ضرعف     در نظر گرفته شود، شرتت بیمه از دو جنبه مری  ییتاال منز ة بیمه به

توانرد   فرد می الًار آگاهی ندارد، مثزگ بیمه 2شرتت بیمه از نوع ترجیحات. 1 :اطالعات باشد

عکس توان رانندگی پایینی داشرته باشرد. در برازار بیمره     ریا بباشد رانندگی بسیار ماهر در 

یا حرداقل  ر  رداد از میزان ریسک خود آگاه استهنگام عقد قرا 3خرد مینامه  فردی ته بیمه

در حا ی ته انین دانشی برای شرتت بیمه وجود نردارد.   ر گر آگاهی بیشتری دارد به بیمه

ار از احتمرال میرزان وقروع خسرارت یرا توزیرن میرزان        زگر  شود ته بیمه گونه فرض می این

 ةوشری شرتت بیمه از . 2 ؛4(تژگزینیتند یا هر دو آگاهی تافی دارد ) خسارتی ته ایجاد می

را در توانرد رفترار وی    نامه آگاهی ترافی نردارد و نمری    پس از خرید بیمهگزار  رانندگی بیمه

میرزان ترالش    برای شررتت بیمره امکران تشرخی      ،درنتیجه .تند 5حین رانندگی تنترل

 .6)تژمنشی( شده وجود ندارد راننده برای جلوگیری از وقوع خسارت حاصل ةشد صرف

زیرا ، تقارن اطالعاتی ضری  خسارت است  عدم تشخی ِ ابتداییِ هایِ یکی از شاخ 

وقروع  میزان ریسرک سربد دارایری شررتت بیمره و       افزایشِ ةتنند تواند به نوعی بیان می

هرا بابرت    دهد ته اند درصرد از حرق بیمره    . این شاخ  نشان میتژگزینی باشد ةپدید

با توجه  7شود. ضری  خسارت برگشت میاران زگ پوشش به بیمه  خسارت خطرهای تحت

 11.شود محاسبه می 10دریافتی ةبیم  و حق 9پرداختی  ، ارامت8تنظیمات ةبه هزین

                                           
1. insurer 

2. type 

3. policyholder 

4. adverse selection 

5. monitor 

6. moral hazard 

7. loss ratio 

8. total losses paid out in claims 

9. adjustment expenses 

10. total earned premiums 

11. 
Total losses Paid out in Claims+Adjustment Expenses

Loss Ratio
Total Earned Premiums
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 1مرکزي ةکشور بر اساس اطالعات بيم بدنة اتومبيل بيمةضریب خسارت در بازار  .1 نمودار

بیمرة  تشور و همچنرین   بیمة بدنة اتومبیلروند ضری  خسارت در صنعت  1 نمودار

دهرد.   را نشران مری   1392ا ری   1389هرای   طری سرال   بیمة ایرانشرتت  بدنة اتومبیل

زیررا  باشرد،   وجرود اطالعرات نامتقرارن   توانرد شراهدی برر     افزایش ضری  خسرارت مری  

 .استتژگزینی  ةمیزان ریسک شرتت بیمه و وقوع پدید افزایشِ ةتنند بیان

مرورد   هرای  آیا طی این سال»تر موضوع و پاسخ به این پرسش ته  برای بررسی دقیق

و آیرا شرواهد موجرود     ؟وجود داشته است تقارن اطالعاتی  عدم( 1392 ر 1389)بررسی 

هرای پویرا    بایرد از رویکررد داده   «؟در هر سال بیانگر تاهش عدم تقارن اطالعرات اسرت  

ییرد  أرد یرا ت  در یک سال وجود اطالعات متقرارن ته . این امکان وجود دارد دتراستفاده 

تقارن اطالعات در طی زمران باشرد.    فقدانتواند د یلی بر وجود یا  و ی این امر نمی ،شود

ری خرود در  مشتریان تکرا بارةتوانسته در 2بیمة ایراندهد ته شرتت  نشان می 1جدول 

                                           
 1392ا ری   1389های  اتومبیل ایران برای سال ةبدن ةبازار بیمتو یدشده در ة ایران از حق بیم ةسهم شرتت بیم. 1

 درصد بوده است. 48و ، 47 ،45، 42ترتی   به

های فعال و با توجه به سهم باالی ایرن شررتت در    اران تلیة شرتتزگ نداشتن به اطالعات بیمه . به د یل دسترسی2

تقرارن    های شرتت بیمة ایران بره بررسری عردم    ه ز دادبازار بیمة بدنة اتومبیل ایران، در این تحقیق با استفاده ا

 شود. اطالعات در قراردادهای این شرتت و تارایی این قراردادها پرداخته می
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تقرارن    عردم ر اثر آاز د و با استفاده از این اطالعرات  نطی زمان اطالعات بیشتری تس  ت

در طری   ،کاهد. برر اسراس ایرن جردول    باران تا حدودی زگ اطالعات در این بخش از بیمه

 ؛اند افرزایش یافتره اسرت    تعداد افرادی ته باالترین ضری  تخفیف را دریافت ترده ،زمان

شده در خصوص تس  اطالعات بیشتر شرتت بیمه  استدالل انجام تأیید به نوعیاین امر 

 از مشتریان تکراری خود است.

 تخفيف عدم درخواست غرامت ۀکنند اران دریافتزگ سهم بيمه. 1جدول 

 شرح

1389 1390 1391 

 تعداد

 )نفر(

 سهم

 )درصد(

 تعداد

 )نفر(

 سهم

 )درصد(

 تعداد

 )نفر(

 سهم

 )درصد(

0 606/27 32 602/8 10 335/7 8 

25% 474/20 24 452/23 27 980/6 8 

35% 401/16 19 500/18 21 026/21 24 

45% 483/11 13 251/15 18 072/17 20 

65% 673/10 12 832/20 24 224/34 40 
 و محاسبات پژوهش بیمة ایرانمنبن: بانک اطالعات شرتت 

 مطلبری مطا عرة  بره   تروان  اقتصاد اطالعات مری  ةحوز تشور در های پژوهشاز جمله 

ین صرورت  دبر  ؛یی بازار بیمه اسرت ابیشتر بر تارپژوهش ( اشاره ترد. تمرتز این 1382)

منجرر  ی شرتت بیمه یترشدن سبد دارا ته به ریسکی ،ته آیا شواهدی مبنی بر تژگزینی

در ایرن پرژوهش،    ،وجرود دارد یرا خیرر؟ بردین منظرور      بیمة ایرانهای  در داده ،شود می

ه اسرت. ایرن   شرد شده و رفتار این ضری  در طی زمان بررسری   محاسبهضری  تژگزینی 

شرده محاسربه    ثبرت  ةنامر  ضری  از تقسیم  گاریتم تعداد خسارت به  گاریتم تعداد بیمره 

ی بیمه در طی زمران  یشود. افزایش ضری  تژگزینی به این مفهوم است ته سبد دارا می

تژگزینی و جرایگزینی   منز ة ی به تواند سیگنا ترشدن است و این امر می در حال ریسکی

رویکرردی   برا  ،(1385) یعبرد  ریسرک تعبیرر شرود.     افراد ریسرکی بره جرای افرراد ترم     

یی سراختار  او ترار  هبیمر  اطالعراتی  قراردادهرای سرازگار   تنظیم پذیری امکان، پارامتریک

یی نظام موجود ضرایبی نظیر احتمال خسرارت،  ابرای بررسی ناتار .تردموجود را مطا عه 
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و رفتار این ضرای  در شده سبت خسارت و مبلغ تل خسارت به تعداد حوادث محاسبه ن

بره معنری   ه عر ا طمشرده در ایرن    است. افرزایش ضررای  معرفری   شده طی زمان بررسی 

  ( بر عردم 1386) ماجدای و  شرزه یی است.ابروز ناتار ،اطالعات و در نتیجه بودنِ تقارنم نا

تشررور و تژگزینرری متمرتررز شرردند.   ةدهررای بیمررتقررارن اطالعررات در سرراختار قراردا 

دنبرال   بره  ،(1385) ( و عبرد ی 1382) مطلبری هماننرد   ،حاضر در پژوهشپژوهشگران 

وجرود دارد تره    ینامتقارن تشور اطالعات بیمة اتومبیلند ته آیا در ا پاسخ به این پرسش

 ی شرتت بیمه شود یا خیر؟یترشدن سبد دارا یی و ریسکیاسب  بروز ناتار

برا  و  ( با استفاده از دو رویکرد پارامتریرک و ناپارامتریرک  1390) ورز و امیرخانلوتشا

 بیمرة اتومبیرل  اطالعرات نامتقرارن در    بیمه در ایرانة اندجانب انحصار توجه به ساختار

انلو اه تشراورز و امیرخر  اگر .ندترد آزمون  1شرطی ةرابطرا بر اساس  بیمة ایرانشرتت 

را   نروع آن  ،تردنرد  تأییرد ایرران را   بیمرة اتومبیرل  در بازار  یعدم تقارن اطالعات( 1390)

برا   (1390) تشاورز و امیرخانلو مطا عةدر جهت تکمیل حاضر پژوهش  مشخ  نکردند.

و  ایراپوری  آبرینر،،  ،(2013) دیونی، میچراد و داارور   ةاستفاده از رویکرد مورد استفاد

ایراپوری   ،آبرین، ةل انتخاب مقا د ی. ه استشد های پانل انجام  و داده (2003) پینکت

خروانی نظرام    تژگزینری و تژمنشری و هرم    ةامکران تفکیرک دو پدیرد    (2003) پینکتو 

سیستم  2.در ایران است بیمة اتومبیلااراوب تئوریک این مدل و حق  گذاری در قیمت

 ؛اسرت  3جرایزه  سیسرتم جریمره/  اساس  بر بیمة ایرانشرتت  بدنه در ةگذاری بیم قیمت

تره مررتبب برا     4پایره  مقردار  .1 :شرود  دو عامل مشخ  میبا ت ته حق بیمه ین صوردب

ته در این تحقیق برر تیییررات آن    ،5جایزه ضری  جریمه/ .2 ؛استار زگ مشخصات بیمه

                                           
1. conditional correlation 

ان قبرل از رجروع   گرزار  رانندگی بیمره  ةهای بیمه از سابق نظام اطالعاتی سراسری مشترک، شرتت فقدانبه د یل . 2

شود ته شرتت بیمره نتوانرد تصرویر درسرتی از      این امر سب  می ؛دمات بیمه آگاهی تافی ندارندخرید خ برای

ضرری    ةتواند با ارائر  بدنه فرد می ةته در بیم تردباید به این نکته اشاره  ،میزان ریسک افراد داشته باشد. ا بته

د. بدیهی اسرت ایرن امرر    تنتفاده جدید اس ةقبلی از این تخفیف در قرارداد با بیم ةتخفیف خود در شرتت بیم

ته بره د یرل    ،دارای تخفیف باشد و در صورت نداشتن تخفیف گزار اتفاق خواهد افتاد ته بیمه یدر صورت فقب

 رانندگی خود را ارائه نخواهد ترد. ةفرد سابق ،داشتن تصادف است
3. bonus/malus 

4. base premium 

5. bonus/malus coefficient 
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فرد از ضرب مقدار پایه در این  ةبیم  حق ،شد. به طور تلی در طی زمان متمرتز خواهیم 

در صرورت عردم وقروع     .ل برابر یرک اسرت  شود. این ضری  در سال او ضری  تعیین می

 بیمة بدنة اتومبیرل گذاری  در نظام قیمتیابد.  آتی تاهش می ةدوردر تصادف این ضری  

 .گیرد تخفیف تعلق میار زگ قبل به بیمه ةخسارت در دور فقداندر صورت  فقب، راندر ای

بره فررد    ین صورت است ته به د یل وجود خسارتدگذاری ایران ب جریمه در نظام قیمت

تلقری   گرزار  تصادف برای بیمه ةتواند افزایش هزین گیرد ته به نوعی می تخفیف تعلق نمی

توسرب شررتت بیمره.    اران زگر  برای تشویق و مجازات بیمهاست این ضری  اهرمی  .دشو

های  هزینه تند برای افرادی ته تصادفات زیادی دارند شرتت بیمه با این روش تالش می

 ةتصرادفی نداشرته باشرد، بیمره جرایز     ار زگر  بیمره اگر و در مقابل  را افزایش دهدتصادف 

 به تمدید قرارداد خریرد بیمره  ار زگ د تا از این طریق بیمهتن تشویقی برای وی تعیین می

بین تعرداد تصرادف و تعرداد درخواسرت     ( 2013) و دااوردیونی، میچاد  شود. مند عالقه

خرود را    آزمرون پژوهش حاضر ن احققد. این ویژگی سب  شد منا دهارامت تفاوت قائل ش

یرادگیری را نیرز    ةخسارت واقعی انجام دهند و همچنین بتوانند پدیدبا استفاده از تعداد 

 .ایندزمبیا

 عردم  ةشرده در حروز   انجرام مطا عرات  سایر تارهرای   در مقایسه با مطا عهاین  ویژگی

های  ی پویا به جای دادهها استفاده از داده .1: استبه شرح ذیل تقارن اطالعات در ایران  

 امکان تشخی  منبن عدم. 3؛ در طی زماناران زگ پیگیری پویایی رفتار بیمه .2؛ مقطعی

هررای ناشرری از نظررام  دال ررت .4؛ شرررطی ةتقررارن اطالعررات و رفررن نقرر  رویکرررد رابطرر 

بررسی تحقق آشنایی  .5؛ تقارن اطالعات  عدم ةلئو تشف مس بیمة اتومبیلگذاری  قیمت

ای  قراردادهرای انرددوره   ،ایران با مشتریان تکراری خود. بر اساس تئروری  ةیمبشرتت 

در ایرن تحقیرق ایرن     سرد؛  شناببهترر  را شرتت بیمه مشرتریان خرود   شود ته  میباعث 

 شد. تأییدمشاهده 

و  بره بررسری عردم تقرارن اطالعرات در قراردادهرای بیمره       ایرن مطا عره    دومبخش 

روش اقتصادسرنجی مرورد   بره  بخرش سروم    ؛بیهای شناسایی آن در مطا عات تجر روش

و  بیمة بدنرة اتومبیرل  ای  نامه بررسی فضای آیین به اهارمبخش  ؛استفاده در این تحقیق

 اختصاص دارد. تفسیر نتایجبه بخش پنجم  و ؛ها توصیف داده
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 عدم تقارن اطالعات در قراردادهاي بيمه

قررارداد برر خروجری برازار و     آگاهی هر یرک از طررفین   نا تقارن اطالعات مرتبب  در عدم

 2(، راتشریلد و اسرتیگلیتز  1970) 1اف آتررل مطا عرات  . دگرذار  ترأثیر مری  بهینگی تعادل 

در حا رت  . انرد  تقارن اطالعرات   عدم ةنظری مهم او یه در حوز طا عاتم( از جمله 1976)

و  توان به سه گرروه برا فرروض    تقارن اطالعات را می  شده برای عدم هئهای ارا تئوری ،تلی

 ای هرابطر بر اسراس آن  ته است هایی  اول شامل تئوری ةدست :ترد  تقسیمگوناگون نتایج 

د و ایرن امرر   نگیر در نظر میرا انتخابی فرد و میزان ریسک وی  ةبیم 3مثبت بین پوشش

دهرد تره    ها نشان می تئوری دومِ  ةدست ؛ندندا تقارن اطالعات در بازار می  را ناشی از عدم

هرا   ریسک فرد و منوی انتخابی وی منفی است. در این دسته از تئروری بین سطح  ةرابط

نظیرر   ر گیری نیسرت  مشاهده و اندازهدرخور ته  ،های افراد با واردتردن برخی از مشخصه

ان مزیت اطالعاتی نسبت به شرتت بیمه گزار بیمه گریزی یا این حقیقت ته  زوماً ریسک

منفری برین ریسرک و     ای هرابطر  ر ا ی ندارنداحتمال تصادف و میزان خسارت احتم بارةدر

 ( اشراره تررد.  1990) 4همنویمطا عة توان به  می ،الًمث .ندتن بینی می پوشش بیمه پیش

 پوشرش  و ریسرک  برین  منفری  ای هرابط، 5مساعد انتخاب، با ورود بحث (1990) همنوی

گونره   هری   تنند ته ها استدالل می دیگری از تئوری ةدست ،سرانجامبینی ترد.  پیش بیمه

توان  می ،الًمثداری بین پوشش انتخابی فرد و میزان ریسک وی وجود ندارد.  معنی ةرابط

 ( اشاره ترد.2007) 6توفوپو سمطا عة به 

 تقارن اطالعات  تفکيک منبع عدم .1

 ةجرایز  گرذاری جریمره/   نظام قیمرت تارگیری   ه( با ب2003) 7ایاپوری و پینکت ،آبرین،

 نظرام جریمره/   تدوین تردنرد. تژگزینی و تژمنشی را ل تفکیک یک مد تعیین حق بیمه

از آنجرا تره ایرن     .1 :شرود  های شرتت بیمه مری  تاهش هزینه موج  شیوهدو  بهجایزه 

                                           
1. Akerlof 

2. Rothschild & Stiglitz 

3. coverage 

4. Hemenway 

5. propitious selection 

6. Koufopolous 

7. Abbring, Chiappori & Pinquet 
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شود ته شرتت بیمره از   هد، سب  می تصادفات را نشان می ةعملکرد فرد در زمین ضری 

شرده در طری زمران     تس تند. این اطالعات  تس ی رانندگی فرد آگاهی بیشتری یتوانا

 ةبیم  از آنجا ته حق .2 ؛یاری تنداران زگ تواند شرتت بیمه را در تخمین ریسک بیمه می

آینرده   ةبیم  افزایش حق موج فرد است و تصادف امروز  ةجاری تابعی از عملکرد گذشت

 د.تنر دقرت  شود ته در هنگام رانندگی بیشرتر   ایجاد میار زگ شود، این انگیزه در بیمه می

 ةبین درخواست ارامرت دور  ةدال ت تجربی این مدل آن است ته با وجود تژمنشی رابط

قبل منفی خواهد بود و تحت تژگزینی این رابطه مثبت  ةجاری و درخواست ارامت دور

باال در هر دو دوره درخواست  کین معنی است ته فرد با ریسدمثبت ب ةخواهد بود. رابط

 ریسک باالتری خواهد داشت. ،یجهو در نت ی خواهد تردارامت بیشتر

و به مرور  هشده در پی تشف منبن عدم تقارن اطالعات بود انجام تجربیِ هایِ پژوهش

مهرم در   تجربریِ  طا عرات  ماز  ه است.شدتالش منشی ژتژگزینی و ت ةپدید برای تفکیک 

 ( برا 2000) 1ایراپوری و سرلنی  مطا عرة  تروان بره    تشف عدم تقارن اطالعات مری  ةحوز

دیرونی،  مطا عرة  و ( 2003ت )آبرین،، ایاپوری و پینکر مطا عة و  2شرطی ةرابطرد رویک

در جهت تفکیرک برین تژگزینری و     4های پویا با رویکرد ویژگی (2013) 3میچاد و دااور

تشرف   ةشرده در حروز   های انجام به بررسی پژوهش نخستدر ادامه  اشاره ترد.منشی ژت

تفکیرک تژگزینری از تژمنشری     ةلئبره مسر  سپس شرطی و  ةعدم تقارن اطالعات و رابط

 شود. پرداخته می

 شرطی ةکشف عدم تقارن اطالعات و رابط .2

برین ریسرک و پوشرش بیمره برا توجره بره         ةرابطشرطی به د یل بررسی  ةرویکرد رابط

  عردم  ةلئبه این نام مشهور است و از این رویکرد بررای تشرف مسر    گزار های بیمه ویژگی

 راتشریلد و اسرتیگلیتز  طا عرة  بینری م  با توجه بره پریش   شود. میتقارن اطالعات استفاده 

انتخابی و ریسک فررد   ةبین پوشش بیم ة، رابط«تقارن اطالعات  عدم» با عنوان(، 1976)

قبل از عقد قرارداد ار زگ درخواست خرید پوشش بیمه توسب بیمه زیرا ،مثبت خواهد بود

                                           
1. Chiappori & Salani 

2. conditional correlation 

3. Dionne, Michaud & Dahchour 

4. dynamic properties 
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د قرارداد نیز خرید پوشش بیمه بیشتر تواند نشانی از ریسک زیاد وی باشد. پس از عق می

 شود. در جهت جلوگیری از وقوع زیان میار زگ های بیمه تاهش انگیزه موج 

و ریسرک   پوششة معاد از آنجا ته دو  ،(2010) 1توهین و سیگلمنمطا عة بر اساس 

 ةاست. اگر رابطر  شدنی این معادالت محاسبه 2بین پسماند ةرابط ،شود زمان برآورد می هم

تقارن اطالعات وجرود    عدم ،داری مخا ف صفر باشد ها به  حاظ آماری به صورت معنی آن

انرد   تقارن اطالعات پرداختره   ته با استفاده از همین رویکرد به تشف عدمتی طا عامدارد. 

برا  هرای اساسری    آمرده تفراوت   دست هاند و گاه نتایج ب به نتایج مشترک و یکسانی نرسیده

( در 2005) ترروهنو (، 1999) (، ریچرراد1994) پرروئلز و اسررنو ،الًدارنررد. مررثیکرردیگر 

در حا ی ته ایراپوری   ،شواهدی مبنی بر وجود اطالعات نامتقارن یافتند هایشان پژوهش

هری  شراهدی   در مطا عاتشران  ( 2001) گروریکس و وانراس   ( و دیرونی، 2000) و سلنی

 مبنی بر وجود اطالعات نامتقارن نیافتند.

 ز کژمنشی. تفکيک کژگزینی ا3

و  3( بسرریار سرراده و مسررتحکم2000) شرررطی ایرراپوری و سررلنی ةاگرارره روش رابطرر

ست، ایراداتی نیرز برر ایرن روش وارد    ا یبردتار و ایستا 4های مقطعی همچنین برای داده

 ،دتن نمی یتوجهاران زگ پویایی رفتار بیمهبه های مقطعی در طی زمان  داده تاربرد  :است

رانندگی و درخواست ارامرت فررد برر قراردادهرای فعلری نادیرده        ةر سابقیثتأ ،در نتیجه

در طری زمران   ار زگر  قررارداد برین شررتت بیمره و بیمره      ،شود. به طرور تلری   گرفته می

یک از شود شرایب جدیدی برای هر  تند ته سب  می پیدا می یهای بسیار مختلف ویژگی

شرایب و در نتیجه تیییرر   این تیییر. تس  تنند و اطالعاتی قرارداد ایجاد شوددو طرف 

اسرت و   شردنی  با بررسی رفترار افرراد در طری زمران تشرف     فقب ها  گیری رفتار و تصمیم

 .یستاین اطالعات ن ةهای ایستا دربرگیرند داده

تقرارن اطالعرات و در     توانی تشخی  نوع عردم ناایراد دومی ته بر این روش وارد است 

فقررب ایررن رابطرره  ،اسررت. در حقیقررتنتیجرره ایجرراد تفرراوت بررین تژمنشرری و تژگزینرری 

                                           
1. Cohen & Siegelman 

2. residuals 

3. robust 

4. cross data 
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 زیررا ، ددارنر وابستگی پوشش بیمه و ریسک فرد است و توانایی تشف علیت را  ةدهند نشان

طرور تره گفتره     شود و همران  تمرتز می مثبت ریسک و پوشش بیمه ةدر این روش بر رابط

ب تواند ناشی از تژگزینی باشد تره ریسرک براالی فررد بره انتخرا       مثبت می ةاین رابط ،شد

فرد پرس از خریرد پوشرش     شده است یا اینکه به د یل وقوع تژمنشیمنجر پوشش باالتر 

مثبت دال ت برر   ةرابط ةمشاهد ،. در نتیجهتند  مراقبت میتمتر باال هنگام رانندگی  ةبیم

ای  هری  نتیجره  تقرارن اطالعرات     نروع ایرن عردم    برارة و ی در ،قارن اطالعات داردت  عدم

گرذاری متفراوتی    های سیاست تقارن اطالعات دال ت  ته نوع عدم توان گرفت. از آنجا نمی

 تننده باشد. تواند تمک نمیتنهایی  تقارن بهمنا اطالعات  وجودتند، اثبات  را ایجاد می

 هاي پویا ویژگی .4

ین صرورت تره وقروع    دبر  ؛جایزه قابلیت خوبی برای پرژوهش تجربری دارد   نظام جریمه/

قرار دهد. ایرن   تأثیرهای آتی را تحت  سال ةبیم   حقمة هتواند  تصادف در زمان حال می

بلکه از همه  ،دهد متوسب انتظاری فرد را تیییر می ةتنها ثروت انتظاری و هزین موضوع نه

 ةهزینر زیررا   ،دهرد  قررار مری   تأثیرتر، ارزش حال انتظاری تصادفات آتی را نیز تحت  مهم

 ،تصادفات قبلی اسرت. بنرابراین   ةسابق فعلی و در نتیجه ةبیم  تصادف بعدی تابعی از حق

ژمنشری، در صرورت   تدهد. با وجرود   های پیش روی فرد را تیییر می وقوع تصادف انگیزه

تصادفات، میرزان   ةبرای جلوگیری از افزایش هزینار زگ جاری، بیمه ةع تصادف در دورووق

برین   ةبطر و در نتیجره را  دهرد  میبرای جلوگیری از ایجاد تصادف افزایش را تالش خود 

شود. با وجود تژگزینی، به د یل سطح  آتی منفی می ةجاری و دور ةوقوع تصادف در دور

مثبرت برقررار    ای هآتری رابطر   ةبین درخواست ارامت ایرن دوره و دور  ،ریسک باالی فرد

تصادف در آینده با توجه به  ة( هزین2003) ایاپوری و پینکت ،آبرین،مطا عة در  است.

یک اثر تصادفی ته ناشی از وقوع تصادف  ،او ی :شود مسیر تعیین می فرد از دو ةبیم  حق

زا ته ناشری از پیامردهای ترالش فررد اسرت.       یک تصمیم برون ،و دیگری ؛در آینده است

بررای دریافرت    گزار بیمهدرخواست  ،وجود تژمنشیبا  ،توان نتیجه گرفت ته بنابراین می

در ادبیرات   . از این رابطة منفری شود  هآیندوی در تاهش احتمال تصادف موج  ارامت 
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برا   ،. دال رت قابرل آزمرون مردل    شرود  یراد مری   1وابستگی وقوع منفیاقتصاد اطالعات به 

 ،آبرینر،  .خواهرد برود  بررسی وجرود وابسرتگی وقروع منفری      ،2های پانل استفاده از داده

ا ری   1987اول اتتبرر   بیمة اتومبیرل  های با استفاده از داده (2003) ایاپوری و پینکت

برا  را تقارن اطالعرات    عدم ةلئمس تردندتالش  3فرانسه ةبیم  شرتت 1989سپتامبر  30

هررای  . بررا اسررتفاده از روشبیازماینرردتشررور فرانسرره  ةجررایز /اسررتفاده از نظررام جریمرره

 ناپارامتریک مختلف هی  گونه شاهدی مبنی برر وجرود تژمنشری یافرت نشرد. اسررائیل      

( 2003) ایاپوری و پینکت ،آبرین، ةطا عشده در م رائه( نیز با استفاده از روش ا2007)

 مریکرا طری ده سرال ترالش    ادر ایا ت ایلینوی  گزار بیمه  هزار سی های با استفاده از داده

تنرد. ایرن تحقیرق شرواهدی برر وجرود        تفکیرک تژگزینی را از تژمنشری   ةترد تا پدید

 تژمنشی یافته است.

برا دسترسری بره آمرار وقروع تصرادف و       ، 4(2013) دیونی، میچاد و دااوردر مطا عة 

یادگیری از تژمنشی و تژگزینی تفکیک شده اسرت. در   ةلئتعداد درخواست ارامت، مس

مثبت بین انتخاب  ةرابط 5ای دوره (، در قرارداد تک2004) دااوردیونی، میچاد و مطا عة 

ی نشررانی از عرردم تقررارن اطالعررات و در قراردادهررا گررزار پوشررش بیمرره و ریسررک بیمرره

مثبت بین درخواست ارامت در این دوره و  ةوجود تژمنشی به صورت رابط 6ای انددوره

(، 2007) دیونی، میچاد و داارور  مطا عة در شده است. تفسیر  قبل ةپوشش بیمه در دور

امکان تفکیک تژگزینری، تژمنشری و    ،به د یل تفکیک درخواست ارامت و وقوع تصادف

مثبت برین انتخراب پوشرش     ةت. در این پژوهش رابطیادگیری از یکدیگر فراهم شده اس

ای  نشرانی از عردم تقرارن اطالعرات و در قراردادهرای انرددوره      ار زگ بیمه و ریسک بیمه

مثبت بین درخواست ارامت در این دوره و پوشش بیمه  ةوجود تژمنشی به صورت رابط

خواسرت  جراری و در  ةمثبرت برین پوشرش دور    ةقبل و یادگیری به صورت رابط ةدر دور

                                           
1. negative occurrence dependence 

2. longitudinal/panel insurance data 

3. French Insurer 

 ،2004 هرای  سرال  طری  تکمیرل  حرال  در های نسخه دارای( 2013) دااور و میچاد دیونی، ته است ذتر شایان. 4

 .اند بوده 2009 و 2007
5. single-period contract 

6. multi-period contract 
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مثبت  ة( رابط2013دیونی، میچاد و دااور )مطا عة در  شود. تفسیر می قبل ةارامت دور

نشرانی از عردم تقرارن اطالعرات و در     ار زگر  بین انتخراب پوشرش بیمره و ریسرک بیمره     

جراری و   ةمثبرت برین پوشرش دور    ةگیری به صرورت رابطر  دای یا قراردادهای انددوره

: منشی به صورت دو نوع رابطه تفسیر شده اسرت و وجود تژ قبل ةدرخواست ارامت دور

 ةرابط .2؛ قبل ةمثبت بین درخواست ارامت در این دوره و پوشش بیمه در دور ةابطر .1

تی انرد برا  . قبرل  ةامرت در دور رمنفی بین درخواست ارامت در این دوره و درخواست ا

ایراپوری و   ،ن،دال ت آبری تأییددوم به نوعی  ةرابط ،در حقیقت ،دقت بیشتر باید گفت

 ( برای وجود تژمنشی است.2003) پینکت

 بیمرة اتومبیرل  با استفاده از اطالعات بازار  (2004) دااوردیونی، میچاد و مطا عة در 

شواهدی مبنی بر وجود تژمنشری یافرت شرد. در     1997ر   1995 های فرانسه برای سال

فرانسره   بیمة اتومبیلبازار با استفاده از اطالعات  (2007) دااوردیونی، میچاد و مطا عة 

رانندگی تمترر   ةسابق بااران زگ تژمنشی برای بیمه ةپدید 1997 ر  1995 های برای سال

سرال  از پرنج  رانندگی تمترر   ةان با سابقگزار شود. در بین بیمه سال مشاهده می پانزدهاز 

ر شود. در حا ی تره عردم تقرارن اطالعرات د     ترتیبی از تژمنشی و یادگیری مشاهده می

 مطا عرة شرود. در   سرال مشراهده نمری    پرانزده  رانندگی بریش از   ةبا سابق یبین رانندگان

 دست آمده است. هب 2007نیز نتایج پژوهش سال  (2013) دااوردیونی، میچاد و 

( 2013) ( و دیونی، میچراد و داارور  2003) آبرین،، ایاپوری و پینکت تفاوت رویکرد

های پویرا   ( با استفاده از داده2003) پوری و پینکتآبرین،، ایامطا عة در آن است ته در 

  شده اسرت ترا بتروان نروع عردم       در طی زمان این امکان فراهمگزاران  و پیگیری رفتار بیمه

با بسرب  نیز ( 2013) دیونی، میچاد و دااور مطا عةو در  .تقارن اطالعات نیز شناسایی شود

شرررطی و مبتنرری بررر  ةکرررد رابطرر( و بررا اسررتفاده از روی2000) سررلنی مرردل ایرراپوری و

 ه است.شدعدم تقارن اطالعات و نوع آن بررسی گزاران  های بیمه ویژگی

 ها مالحظات اقتصادسنجی و آزمون فرضيه

( 2000) شده در مدل ایراپوری و سرلنی   ارائه ةمدل پروبیت دوگاننخست در این بخش 

i د. در این مدلشو معرفی می , , ,...,N1 2 ای  مجموعره  Xiاست. ارانزگ بیمهر بیانگ 3
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 شرود.  تعریف می 1زاست ته در این مدل به صورت مجازی از متییرهای برون
iw   تعرداد

بیمه بوده است. در این مردل دو متییرر وابسرته بره      1989در سال i روزی است ته فرد 

 ه است:شرح زیر تعریف شد

id 1  اگر فرد iرا خریده باشرد و  2جبرانی ةپوشش بیم 
id 0   اگرر فررد i   حرداقل

 باشد. هبیمه را خرید
in 1  اگر فردi   باشرد حداقل در یک تصادف مقصر شناخته شرده 

و 
in 0  اگر فرد i باشدیا مقصر شناخته نشده  کرده باشدتصادف ن. 

 ند از:ا پروبیت عبارت ةاین دو معاد 

(1) i i i

i i i

d I(X β )

n I(X γ )

   

  

0

0
 

مشخصات قابرل   رمشروط ب inو  idمثبت بین  ةرابطتقارن اطالعات به معنی   عدم

و  i ،صرفر  ة. تحت فرضیاست iو iبین  ةرابطاین امر به مفهوم  ؛است iXةمشاهد

i  دف برا انتخراب منروی    وقروع تصرا  ای برین   رابطره  ،در نتیجه ،دارندیکدیگر رابطه نبا

تقرارن اطالعرات در     مشرکل عردم  این ادعا را داشت تره   توان مینیست و  برقرارقرارداد 

رابطه بین پسماندها فقدان با فرض  فقب 1 ةدو معاد  ةجداگانبرآورد  ها وجود ندارد. داده

 زمران  برای اطمینان از برآورد باید معادالت به صورت پروبیت دوگانره و هرم   .ستمعتبر ا

 باشد.

 است: 2رابطة تقارن اطالعات به صورت   مآزمون عد

(2) H : 0 0 

 دهرد.   بین پسماند معادالت انتخاب پوشرش بیمره و ریسرک را نشران مری      ةرابط

:) بین پسماند این دو معاد هة رابطصفر  ةفرضی 0 0H  )ضری  الگرانژ آزمرون   ةآمار با

شود.  می اقدام 1 ةرابطمنشی به بازنویسی ژتژگزینی و ت ةشود. برای تفکیک دو پدید می

 3رابطرة  به صورت  1 معادالت ید، اجزای خطادوره در نظر گرفته شو Tاگر یک مدل با 

 آید: درمی

(3) ,ni ni nit di di ditu u       

                                           
1. dummy 

2. comprehensive coverage 
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ni و 
di ت تصادفی است. تحت این شرایب آزمون اطالعات نامتقارن به ابیانگر اثر

 خواهد بود: 4رابطة صورت 

(4) it it it i

it it it d it i it n

H : F(d ,n | X , ; )

F(d | X , ; )F(n | X , ; ), t

  

    

0
 

انتخراب   ةخطرا در رابطر   یبرین اجرزا   هآزمون اطالعات نامتقارن بررسی وجود رابطر 

هرر یرک از متییرهرای مشرروط     سابقة تن فوق است. با درنظرگرفپوشش بیمه و ریسک 

 خواهیم داشت:

(5) it it it it it i

it it it it it d it it it it it n

H : F(d ,n | X ,d ,n , ;θ)

F(d | X ,d ,n , ; )F(n | X ,d ,n , ; ), t

 

   

 

     

0 1 1

1 1 1 1 1
 

 برآورد شود: 6برای آزمون تفکیک این دو پدیده باید مدل  ،در نتیجه

(6) it it n it n nn it nd it ni nit

it it d it d dd it dn it di dit

n I(X β w γ n d )

d I(X β w γ d n )

 

 

        

        

1 1

1 1

0

0 

ته در آن 
id 1 ،

in و ، 1
iw ترتیر  انتخراب پوشرش تکمیلری، وقروع یرا عردم وقروع          بره  1

های پانل با طرول   اول قرارداد است. برای دادهدورة شده در  و میزان مسافت طی ،خسارت

برا مشرکل مقردار     1دینامیک با ساختار خطای ترتیبیدوگانة زمان تم تخمین یک مدل 

مشکل از رویکرد مورد اسرتفاده در  (. برای رفن این 1981، )هکمن شود مواجه می 2او یه

 رابطرة تقارن اطالعات اینجا نیز به صورت   آزمون عدم شود. ( استفاده می2000) 3وودریج

 است: 7رابطة شود و آزمون تژمنشی پویا نیز به صورت  انجام می 2

(7) 
nn ndH : or H :   0 00 0 

برین   ةرابطر ل یرا  قبر  ةو دور جراری  ةارامرت دور  برین درخواسرت   ةاین آزمون رابط

تنرد. در   را بررسری مری   قبرل  ةجاری و پوشرش بیمره در دور   ةدرخواست ارامت در دور

 ةیرک رابطر   دورة جاریو درخواست ارامت  دورة قبلصورتی ته بین درخواست ارامت 

                                           
1. error component structure 

2. initial condition problem 

3. Wooldridge 
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 دورة قبرل و پوشرش بیمره در    دورة جاریدرخواست ارامت در منفی برقرار باشد یا بین 

 شاهدی بر وجود تژمنشی است.مثبت برقرار باشد،  ةرابط

 ها و توصيف داده بيمة بدنة اتومبيلاي  نامه فضاي آیين

 ةبرای اتومبیل وجود دارد. پوشش بیمر  2بدنه ةو بیم 1ثا ث  شخ بیمة در ایران دو نوع 

واردشرده بره     زیران  هبدنر  ةو بیم  3به دیگرانگزار  شخ  ثا ث زیان واردشده توسب بیمه

دهد. بر اسراس قروانین در ایرران،     پوشش میرا مقصربودن وی  حتی در صورتگزار  بیمه

بدنره بررای راننردگان اختیراری      ةشخ  ثا ث برای همه اجباری و خرید بیم ةخرید بیم

دهی صحیح انتخاب افرراد   بودن شخ  ثا ث و امکان عدم سیگنال است. به د یل اجباری

قررار   بیمة بدنة اتومبیل تمرتز بر روی ،در هنگام عقد قرارداد خرید پوشش شخ  ثا ث

خرید سطح . 1 :تردتنظیم توان  میدو نوع قرارداد  بیمة بدنة اتومبیلداده شده است. در 

های تکمیلی تره   امکان خرید پوشش .2 ؛شود اصلی میخطرهای پوشش ته شامل  ةاو ی

جبرران   :ند ازا بدنه عبارت ةنام اصلی تحت پوشش بیمههای خطربه نوعی اختیاری است. 

مقصرر  اسرت یرا   گرزار   بیمره یا حادثه  مقصرِدر مواردی ته  اتومبیل ةارت وارد به بدنخس

گرزار   بیمره آن خسرارت وارد بره اتومبیرل     حوادثی تره در یا است یا فراری است نامعلوم 

سرررقت تلرری ؛ اسررتحادثرره  سرنگین برروده و پرداخررت آن خررارا از ترروان مررا ی مقصرررِ 

 .سوزی و انفجار آتش؛اتومبیل

 ةسررقت درجرای قطعرات و  روازم وسریل      نرد از: ا اری تکمیلی نیز عبارتیتهای اخ پوشش

ناشری از مرواد    یاهر خطرو  ؛بالیرای طبیعری   ؛نوسانات قیمت ؛تعمیرات روزهایارامت  ؛نقلیه

 .یشیمیای

                                           
1. third party 

2. comprehensive 

یرا   دیدگان ناشی از وسایل نقلیة موتوری زمینی )اعم از زیران جرانی و مرا ی( خرواه اشرخاص حقیقری       . تلیة زیان3

های ما ی وارد به تلیة اموال منقرول   و خسارت شوند نامیده می شخ  ثا ث ها( باشند اشخاص حقوقی )شرتت

ای ته آسی  ببیند اره جرانی    دیده شود. هر زیان  و ایر منقول متعلق )تحت ما کیت( اشخاص ثا ث جبران می

 شود. محسوب میشخ  ثا ث است به استثنای رانندة مسئول حادثه ته سرنشین  و اه ما ی
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بدنره از طررف شررتت     ة هایی برای قرارداد بیم وقوع خسارت تخفیف  در صورت عدم

 درصد 60شروع و تا  سال اول در درصد 25 ازها  فتخفی اینشود ته  ارائه می بیمة ایران

 داشت.ادامه خواهد 

بیمرة  اتومبیرل شررتت    ةبدن ة های بیم از داده ْهای تحقیق برای بررسی صحت فرضیه

بیمرة  شرتت  ةبدن  ةبیماران زگ بیمه ةتلی ةهای مورد نیاز از پروند استفاده شد. داده ایران

بیمرة  از این شررتت خردمات    1391ا ی  1389 های طی سال به صورت پیاپی ته ،ایران

 ها شامل اهار دسته اطالعات است: استخراا شد. این پرونده ،بودند   هخرید اتومبیل

 ارزگ اول: مشخصات بيمه ةدست

 نامه   جنسیت، سال تو د، سال اخذ گواهی

 شده دوم: مشخصات اتومبيل بيمه ةدست

 ری، ارزش اتومبیل و ارزش  وازم اضافیسیستم، نوع، سال ساخت، تعداد سیلندر، نوع تارب

 سوم: سوابق رانندگی ةدست

 جایزه، میزان تخفیف عدم خسارت، درخواست ارامت ضری  جریمه/

 چهارم: انتخاب پوشش بيمهدستة 

 های اضافی پوشش ةبیم  تل، حق ةبیم  پایه، حق ةبیم  حق

ا ری   1389های  ته طی سال ،تکراریار زگ بیمه 86637به د یل محدودیت اطالعات، 

مرورد   ةبه عنوان نمونر  ،اند خرید ترده بیمة اتومبیلخدمات  بیمة ایراناز شرتت  1391

 ةاز حرق بیمر   بیمرة ایرران  سهم شرتت  ،ها بررسی انتخاب و شناسایی شد. طی این سال

در  درصد بروده اسرت.   47و  45، 42ترتی   ایران به بیمة بدنة اتومبیلتو یدشده در بازار 

به د یل عدم دسترسی به اطالعات آمار تصادف و درخواست ارامرت هرر    ،پژوهش جاری

دیونی، میچراد  مطا عة فرد، امکان تفکیک یادگیری از تژگزینی و تژمنشی نظیر آنچه در 

متییر وابسته در این مدل بر اسراس  بنابراین، شده وجود نداشت،   ( انجام2013) و دااور

هرای تراریخ    یرل عردم دسترسری بره داده    بره د   ،درخواست ارامت ساخته شد. همچنین

امکران آزمرون روش تجربری مرورد      ،ارانزگر  بیمه ةنام بیمه پایانتصادف و تاریخ شروع و 
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 ،وجررود نداشرت. در نتیجرره  (2003) پینکرت ایرراپوری و  ،آبرینر، مطا عررة اسرتفاده در  

مطا عرة  شرده در   های تجربی عدم تقارن اطالعات با استفاده از مردل پویرای ارائره    دال ت

 .شد( آزمون 2013) دیونی، میچاد و دااور

درخواسرت  »ترتیر    متییرهای وابسته برای توصیف ریسک و انتخاب پوشش بیمه به

تکمیلری از میران شرش     ةانتخاب حرداقل یرک پوشرش بیمر    »و « حداقل یک بار ارامت

متییرهای توضیحی مورد اسرتفاده در ایرن    ،تعریف شده است. همچنین« پوشش موجود

 :ند ازا عبارتبخش 

توانرد   اسرت. ایرن ضرری  مری    ار زگر  بیمه ةجایز سطح ضری  جریمه/جایزه:  جریمه/

اطالعرات   ةدربرگیرنرد  درصد را اختیار تند. ایرن متییرر   60و  ،45، 35، 25مقادیر صفر 

 است.ار زگ بیمه ةمفیدی از عملکرد گذشت

   .ارزگ بیانگر سن بیمه سن راننده:

 .ارزگ رانندگی بیمه ةبیانگر سابق راننده: ةتجرب

تعرداد سریلندر، عمرر اتومبیرل و ارزش اتومبیرل از       بیمة بدنرة اتومبیرل  در  :سیلندر

. اگر تعداد سیلندر اتومبیرل  استبرخوردار  بیمة اتومبیلگذاری  اهمیت بسزایی در قیمت

 است. برابر با یک و در ایر این صورت برابر با صفر ،باشد 4بیش از 

نامه به صورت نقدی یا قسطی و به نروعی امکران خریرد     بیمهخرید  ةنحو خرید:نحوة 

شود  دهد. از طریق خرید قسطی این امکان فراهم می ان را نشان میگزار بیمه توسب بیمه

بیمره را بره صرورت قسرطی     ار زگ ته فرد بتواند پوشش بیشتر را خریداری تند. اگر بیمه

 .است ا صفربرابر با یک و در ایر این صورت برابر ب ،خریده باشد

نقش مهمی دارد. ایرن   بیمة بدنة اتومبیلگذاری  عمر اتومبیل در قیمت عمر اتومبیل:

و در ایر این صورت برابر باشد بیش از سه سال   اگر عمر اتومبیل متییر برابر با یک است

بیشتر از سه   عمر اتومبیلته  ی. علت انتخاب این عدد آن است ته در صورتاستبا صفر 

 بخشی به عنوان استهالک تسر خواهد شد. باشد،سال 

یابرد. ایرن متییرر     بیمه نیز افزایش مری   با افزایش ارزش اتومبیل حق ارزش اتومبیل:

ایرر ایرن   ریرال باشرد و در    96،000،000برابر با یک است اگر ارزش اتومبیرل بریش از   

 است. سه سال بودهطی ها  میانگین ارزش اتومبیلصفر است. این عدد با صورت برابر 
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ذترر اسرت تره جنسریت      شرایان اسرت.  ار زگر  بیانگر جنسیت بیمره  :جنسیت راننده

. ایرن متییرر برابرر    ته اسر مرد در نظر گرفته شدها و ادارات با تقری   ان شرتتگزار بیمه

 .است صفربا مرد باشد و در ایر این صورت برابر  گزار یک است اگر جنسیت بیمه

یرک اسرت   برا  اده از اتومبیل است. این متییر برابر این متییر بیانگر نوع استف :تاربرد

. است شده باشد و در ایر این صورت برابر با صفر شخصی بیمه ةفادتاگر اتومبیل برای اس

 دهد. این متییر ریسک استفاده از مورد بیمه را نشان می

 تقارن اطالعات  آزمون عدم

تا و پویرا صرورت   تقرارن اطالعرات در دو بخرش ایسر      در این بخش آزمرون تشرف عردم   

 گیرد. می

 هاي ایستا ه تقارن اطالعات با داد  آزمون عدم .1

. بررای ایرن ترار،    دش  آزمون های ایستا  در این بخش اطالعات نامتقارن با استفاده از داده

برین   ةرابطر  ،سرپس شرد.   به صورت پروبیرت دوگانره بررآورد     1 ةشده در رابط مدل ارائه

بررای هرر سرال از     ،. بدین منظورشد آزمون  2ة ر رابطصف ةپسماند متییرها توسب فرضی

شررطی برین انتخراب پوشرش بیمره و ریسرک        ةبه طور جداگانه رابط 1391ا ی  1389

 زن مستحکم استفاده شد. و برای اطمینان از نتایج از تخمین شد آزمون 

ة بین پسماند دو معاد ه توسرب رابطر   ةداری رابط معنی ،2 طبق جدول ،بر این اساس

Prob،1389برررای سررال   نتررایج شررد.آزمررون  1 Chi / 2 0 ، برررای سررال  0082

1390،Prob Chi / 2 0 Pr، 1391و برای سال ، 000 ob Chi / 2 0 بوده  2043

 فقردان و  1390و  1389های  است. این نتایج دال ت بر وجود اطالعات نامتقارن در سال

تواند مدعایی بر این استدالل باشد ته شرتت بیمره   است. این امر می 1391آن در سال 

د و برا  نر توانسته در مورد مشتریان تکراری خود در طی زمان اطالعات بیشتری تسر  ت 

ان گزار این بخش از بیمه بارةتقارن اطالعات را در  منفی عدمر اثآاستفاده از این اطالعات 

مورد بررسی طی ایرن سره    ةونبرای نمرا بدنه  ةوضعیت تخفیفات بیم 1. جدول دتنرفن 

تعداد افرادی ته باالترین ضرری    ،در طی زمان ،. بر اساس این جدولدهد نشان میسال 
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شرده در   اسرتدالل انجرام   تأییداند افزایش یافته است ته به نوعی  تخفیف را دریافت ترده

 خصوص تس  اطالعات بیشتر شرتت بیمه از مشتریان تکراری خود است.

در  2 متییرها باید اشاره ترد ته بر اساس نتایج حاصرل از جردول   در توضیح عالمت

متییرهای توضیحی برای انتخاب پوشش بیمه و درخواسرت ارامرت از    ةتلی 1389سال 

 انتخاب پوشش بیمه، افزایش ضری  جریمره/  ةبر اساس معاد  دار است. نظر آماری معنی

 ةسریلندر اتومبیرل، افرزایش تجربر     ، افزایش تعدادارزگ ، افزایش سن بیمهارزگ بیمه ةجایز

خریرد پوشرش   موجر   نامره   و خرید قسطی بیمره  ،شخصی از اتومبیل ةرانندگی، استفاد

خریرد پوشرش    موجر  و در مقابل مردبودن و افزایش عمر اتومبیل شود  میبیشتر  ةبیم

جرایزه،   درخواست ارامت، افزایش ضرری  جریمره/   ةشود. بر اساس معاد  تمتر می ةبیم

تراهش تصرادفات    موجر  شخصری   ةعداد سیلندر اتومبیل، مردبودن و اسرتفاد افزایش ت

نامه سب   خرید قسطی بیمهو ارزش اتومبیل،  ،د و در مقابل افزایش عمروش میار زگ بیمه

 .شود میار زگ افزایش تعداد درخواست ارامت توسب بیمه

ی متییرهرای توضریحی بررا    ةتلیر  1390دهد تره در سرال    نشان می 2 نتایج جدول

جز ضری  متییرر ارزش و عمرر اتومبیرل در     به ر انتخاب پوشش بیمه و درخواست ارامت

دار است. عالمت ضرای  در هرر دو معاد ره    از نظر آماری معنی ر درخواست ارامت ةمعاد 

، برا افرزایش   1390همانند سال قبل است. در سال  ارزگ رانندگی بیمه ةجز متییر تجرب به

درخواست ارامت تاهش یافته است. بر اساس نترایج حاصرل از    ارزگ رانندگی بیمه ةتجرب

متییرهررای توضرریحی برررای انتخرراب پوشررش بیمرره و  ةتلیرر 1391، در سررال 2 جرردول

دار  از نظر آمراری معنری   ر جز ضری  تعداد سیلندر در هر دو معاد ه به ر درخواست ارامت

 ل و ضرری  جریمره/  جز متییرهای عمر اتومبیر  عالمت ضرای  در هر دو معاد ه به است.

، با افزایش طول عمرر اتومبیرل درخواسرت    1390جایزه همانند سال قبل است. در سال 

جایزه سب  افرزایش میرزان    افزایش ضری  جریمه/ ،ارامت تاهش یافته است. همچنین

 آماریِ داریِ عدم معنیتوجه به ماندن متییرها با  د یل باقی. درخواست ارامت شده است

 .های تجربی و نظری ادبیات موضوع بوده است ا گو ها بر اساس تصریح آن وجود  ضرورت 
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 هاي پویا تقارن اطالعات با داده  آزمون عدم .2

در برآورد مدل پروبیت دوگانه برای معادالت انتخاب پوشش بیمره و میرزان درخواسرت    

دین شرود. بر   های پویا رویکردی شبیه به بخش قبل پیگیری می ارامت با استفاده از داده

و وجرود تژمنشری برر     2 ةصفر رابط ةآزمون وجود اطالعات نامتقارن تحت فرضی ،منظور

شود. متییرهای وابسته در این بخش همانند بخش قبل خواهند  انجام می 7 ةاساس رابط

 با این تفاوت ته در ایرن مردل بره جرای متییرر      ،بود و از متییرهای توصیفی بخش قبل

استفاده شده است. این متییر برای افرادی ته در هر  60 ةجایز جایزه از جریمه/ جریمه/

ایر ایرن صرورت   در یک و با اند برابر  داشته ر 60ر حداتثر ةجایز سه سال ضری  جریمه/

تژگزینری و تژمنشری از    ةاست ته برای تفکیک دو پدیرد ذتر شایان برابر با صفر است. 

ه در بخرش متییرهرای   برا یرک دوره وقفر   انتخاب پوشش و درخواست ارامت متییرهای 

دینامیرک بررای جرایگزینی اثررات      ةبرای برآورد مردل دوگانر   شود. توصیفی استفاده می

تصادفی 
ni  و

di ( و متییرهرای مرورد   2000) وودریرج مطا عرة   شده در از روش ارائه

سه متییرر  بنابراین، شود.  استفاده می (2013) ردیونی، میچاد و دااومطا عة استفاده در 

ة جایز اول و جریمه/ ةدور درخواست ارامتاول،  ةدور جدید تحت عنوان انتخاب پوشش

داری و جهرت عالمرت ضررای      شود ته معنی به متییرهای توضیحی اضافه می اول ةدور

جهرت رفرن مشرکل     ایرن متییرهرا در   زیررا ، نیسرت ها در تفسیر مردل مرورد توجره     آن

 انرد.  زمانی مجموعه اطالعاتی در مقابل مشاهدات فردی وارد شرده  ةبودن طول دور هتوتا

ید أیدار بین پسماندهای این دو معاد ه را ت شده همبستگی معنی نتیجه آنکه آزمون انجام

ه اسرت تره   شرد داری رابطه بین پسرماند دو معاد ره آزمرون     ، معنی2 جدول درتند.  می

Probحاصل  ةنتیج Chi / 2 0 این نتیجه بیرانگر وجرود اطالعرات     بوده است. 0422

درخواسرت ارامرت    ةدر معاد ر  دورة قبلدرخواست ارامت  ضری  متییر نامتقارن است.

( و 2003) ایراپوری و پینکرت   ،آبرینر، مطا عرة  تره برر اسراس     استدار  منفی و معنی

اران زگر  بیمره به مفهوم وجود تژمنشری در برین    (2013) دیونی، میچاد و دااورمطا عة 

در  دورة قبرل   انتخراب پوشرش   بودن ضری مثبت، مورد بررسی در این تحقیق است. اما

یکری دیگرر از    (2013) دیونی، میچراد و داارور  مطا عة ته در  ،درخواست ارامت ةمعاد 
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دسرت   همعنری بر   از نظر آمراری بری   ،بودن با وجود مثبت ،های وجود تژمنشی است دال ت

 آمده است.

متییرهرای توضریحی بررای انتخراب      ةتلیر ، 2 جردول از  آمده دست بهج بر اساس نتای

انتخاب پوشش  ةشخصی در معاد  ةجز متییر استفاد بهر  پوشش بیمه و درخواست ارامت

از نظرر آمراری    ر درخواسرت ارامرت   ةمتییر انتخاب پوشش با یک دوره وقفه در معاد ر  و

ماندن متییرهرا برا    شود ته د یل باقی دار است. در اینجا نیز باید این نکته یادآوری معنی

های تجربری و نظرری ادبیرات موضروع      ها در ا گو داری آماری تصریح آن وجود عدم معنی

تکمیلری در سرال قبرل،     ةانتخاب پوشش بیمه، خرید پوشش بیمر  ةبیمه است. در معاد 

، خریرد قسرطی   ارزگر  درصد در هر سه سرال، افرزایش سرن بیمره     60استفاده از تخفیف 

شود و در مقابرل   خرید پوشش بیمه می افزایشِموج  نامه و افزایش ارزش اتومبیل  بیمه

رانندگی، افرزایش تعرداد سریلندر و عمرر      ة، افزایش تجربدورة قبلدرخواست ارامت در 

. در دشرو   تاهش خریرد پوشرش بیمره مری     موج  شخصی و مردبودن ةاتومبیل، استفاد

، افزایش سن راننرده، خریرد   دورة قبلابی درخواست ارامت، افزایش پوشش انتخ ةمعاد 

افرزایش درخواسرت ارامرت و در مقابرل      موجر  قسطی و افزایش ارزش و عمر اتومبیل 

درصرد در هرر سره     60، استفاده از تخفیف دورة قبلافزایش تعداد درخواست ارامت در 

 ة، افرزایش تعرداد سریلندر اتومبیرل، مردبرودن و اسرتفاد      گرزار  بیمه ةسال، افزایش تجرب

های  شود. در مقایسه با مدل داده تاهش درخواست ارامت می موج شخصی از اتومبیل 

ایستا، در طی زمان تیییراتی جزئی در میزان اثرگذاری برخی متییرها بر انتخاب پوشش 

انتخراب پوشرش بیمره،     ةدر معاد ر  ،مشاهد شد. بر این اساساران زگ بیمه و ریسک بیمه

تراهش خریرد پوشرش     موج و افزایش تعداد سیلندر شخصی  ةرانندگی، استفاد ةتجرب

افرزایش   موجر  درخواست ارامت نیز افرزایش عمرر اتومبیرل     ةشود و در معاد  بیمه می

 تعداد درخواست ارامت شده است.

شرود. ایرن    خرید پوشش بیمه می افزایشِ موج جایزه  افزایش سطح ضری  جریمه/

 ةتوانند پوشش بیم تخفیف افراد می یشِمشاهده بیانگر این حقیقت است ته به د یل افزا

بودن میزان ریسرک   د، در تنار آن، امکان دارد ته فرد به د یل آگاهی از تمنخرببیشتری 

، اما این اتفاق نیفتاده است. در مدل پویا افرادی تره در  ندخربتمتری  ةخود پوشش بیم
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بروده اسرت از    ر  حرداتثر تخفیرف  ر  درصرد  60 هرا  آن ةجایز این سه سال ضری  جریمه/

خرنرد. شرهود ایرن     میبیشتری  ةنتیجه آنکه این افراد پوشش بیم ؛نددیگران متمایز شد

 ،درصرد تخفیرف   60مندی از  به د یل بهره ،تواند بیانگر این موضوع باشد ته مشاهده می

 ها مقرون به صرفه است. خرید پوشش تکمیلی برای آن

 تقارن اطالعات  نتایج آزمون عدم. 2جدول 

 1389 1390 1391 پویا رمتغي

  انتخاب پوشش ةمعادل

  جایزه جریمه/
0027/0 

(0000/0) 

0049/0 

(0000/0) 

0056/0 

(0000/0) 

 سن راننده
0491/0 

(0675/0) 

0690/0 

(0070/0) 

0666/0 

(0066/0) 

0605/0 

(0122/0) 

 راننده ةتجرب
0895/0- 

(0380/0) 

0066/0 

(8565/0) 

1362/0 

(0003/0) 

1251/0 

(0006) 

 سیلندر تعداد
1706/0- 

(0013/0) 

1262/0 

(0249/0) 

3870/0 

(0000/0) 

4570/0 

(0000/0) 

 خرید ةنحو
0834/0 

(0000/0) 

1615/0 

(0000/0) 

1148/0 

(0000/0) 

0911/0 

(0000/0) 

 عمر اتومبیل
0349/0- 

(0046/0) 

0455/0- 

(0001/0) 

04389583/0- 

(0001/0) 

0675/0- 

(0000/0) 

 ارزش اتومبیل
0397/0 

(0014/0) 

1316/0 

(0000/0) 

14770242/0 

(0000/0) 

1706/0 

(0000/0) 

 جنسیت راننده
0564/0- 

(0000/0) 

1241/0- 

(0000/0) 

13865454/0- 

(0000/0) 

1459/0- 

(0000/0) 

 تاربرد
0117/0- 

(6471/0) 

6311/0 

(0000/0) 

6958/0 

(0000/0) 

8786/0 

(0000/0) 

 دورة قبلانتخاب پوشش 
4198/2 

(0000/0) 
  

 

 

دورة درخواست ارامت 

 قبل

1773/0- 

(0000/0) 
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 تقارن اطالعات  نتایج آزمون عدم. 2جدول ادامه 

 1389 1390 1391 پویا متغير

     معادلة انتخاب پوشش

 60 جایزة /جریمه
1254/0 

(0000/0) 
  

 

 

 دورة اول انتخاب پوشش
4874/0 

(0000/0) 
  

 

 

دورة  درخواست ارامت

 اول

0337/0 

(1831/0) 
  

 

 

 جریمه/ جایزة دورة اول
0019/0- 

(0000/0) 
  

 

 

-cons 
9101/0- 

(0000/0) 

3679/0 

(0000/0) 

1782/0 

(0000/0) 

0399/0 

(1444) 

  جایزه / جریمه
0033/0 

(0000/0) 

0115/0- 

(0000/0) 

0099/0- 

(0000/0) 

 سن راننده
6466/1 

(0000/0) 

0574/2 

(0000/0) 

3992/1 

(0000/0) 

4697/0 

(0000/0) 

 تجربة راننده
9905/0- 

(0000/0) 

8784/0- 

(0000/0) 

9172/0- 

(0000/0) 

6018/7 

(0000/0) 

 سیلندر
1931/0- 

(0008/0) 

1315/0- 

(1518/0) 

2003/0- 

(0066/0) 

1721/0- 

(0000/0) 

 نحوة خرید
1519/0 

(0000/0) 

0998/0 

(0000/0) 

0410/0 

(0028/0) 

0674/0 

(0000/0) 

 اتومبیلعمر 
0496/0 

(0000/0) 

0400/0- 

(0309/0) 

0168/0 

(2541/0) 

0848/0 

(0000/0) 

 ارزش اتومبیل
02155/0 

(0619/0) 

0404/0 

(0353/0) 

0132/0 

(3646/0) 

0496/0 

(0000/0) 

 جنس
0868/0- 

(0000/0) 

1547/0- 

(0000/0) 

0498/0- 

(0014/0) 

0798/0- 

(0000/0) 
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 تقارن اطالعات  نتایج آزمون عدم. 2جدول ادامه 

 1389 1390 1391 پویا متغير

     معادلة انتخاب پوشش

 تاربرد
2031/0- 

(0000/0) 

2135/0- 

(0000/0) 

1820/0- 

(0000/0) 

1659/0- 

(0000/0) 

 انتخاب پوشش دورة قبل
0102/0 

(7087/0) 

 

 
 

 

 

درخواست ارامت دورة 

 قبل

0767/0- 

(0001/0) 

 

 
 

 

 

 60 جایزة /جریمه
0707/0- 

(0000/0) 

 

 
 

 

 

 دورة اولانتخاب پوشش 
0541/0 

(0487/0) 

 

 
 

 

 

دورة  درخواست ارامت

 اول

3062/0 

(0000/0) 

 

 
 

 

 

 جریمه/ جایزة دورة اول
0057/0- 

(0000/0) 
  

 

 

-cons 
4443/1- 

(0000/0) 

8024/1- 

(0000/0) 

9379/0- 

(0000/0) 

1747/1- 

(0000/0) 

Athrho 

 

0234/0 

(0422/0) 

0164/0 

(2043/0) 

0491/0 

(0000/0) 

0275/0 

(0082/0) 

 .مقدارها هستند -pاعداد داخل پرانتز 

های پویا بره د یرل نروع     های ایستا به مدل با داده تیییر ضرای  متییرها از مدل داده

های پویا انعکاس بهترری   داده درویکر ، زیراهای مورد استفاده در تحقیق حاضر است داده

در  ،تنرد و  ارائره مری  را هرا   دهی ناشری از رفترار آن   و سیگنالران ازگ پویایی رفتار بیمهاز 

شود. انین امری در  آشکار می گزار حقایق بیشتری از قرارداد شرتت بیمه و بیمه ،نتیجه

شود، تا جایی ته  ( نیز مشاهد می2013) های مشابه نظیر دیونی، میچاد و دااور پژوهش

 ن رفته است.داری ضرای  نیز از بی در برخی موارد معنی
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شرده در   هرای انجرام   آمده در این پژوهش با سایر پرژوهش  دست هضرای  ب ةبرای مقایس

در ایرن پرژوهش    .( اشاره ترد2006) سایتومطا عة توان به  این حوزه به صورت موردی می

شررطی اسرتفاده شرده     ةحجم موتور در جهت تشخی  رابطو گزار  از متییرهای سن بیمه

مشرابهت دارد. در  حاضرر  ایرن متییرهرا برا تحقیرق      ةمده برای تلیر آ دست هاست. ضرای  ب

افرزایش  منز ة تواند به  ( فرض شده است ته افزایش تعداد سیلندر می2006) سایتومطا عة 

توان و قدرت اتومبیل تلقی شود و از این طریق متییر تعداد سریلندر در مقایسره برا حجرم     

، گرزار  شود ته ضری  سرن بیمره   ز اشاره میضرای  نی ةاست. در مقایس شدنی موتور مقایسه

در  ؛انتخاب پوشش بیمره و درخواسرت ارامرت مثبرت بروده اسرت       ةحجم موتور در معاد 

 دهد. های ایستا همین عالمت را نشان می نیز این متییر برای دادهحاضر تحقیق 

، میچراد و  دیرونی ی پویرا  ةاین پژوهش با ضرای  معادالت پروبیت دوگانر  ةدر مقایس

خیر در هر دو معاد ره مثبرت و   أ، ضری  متییر پوشش بیمه با یک دوره ت(2004) ردااو

درخواسرت ارامرت    ةدر معاد ر فقرب  ، اما ضری  متییر درخواست ارامرت  بودهدار  معنی

هرای   معنی است. در یافتره  انتخاب پوشش بیمه از نظر آماری بی ةو در معاد  بوده مثبت 

انتخاب پوشش بیمه و درخواست ارامرت برا    ضری  هر دو متییر محققان پژوهش حاضر

دار بوده است. طبق برآوردها، متییر  خیر در هر دو معاد ه از نظر آماری معنیأیک دوره ت

انتخاب پوشش بیمه در هر دو معاد ه مثبت بوده و ضری  متییرر درخواسرت ارامرت برا     

ایراپوری   ،برینر، آبه مطا عة خیر در هر دو معاد ه منفی بوده است. با توجه أیک دوره ت

خواهد اران زگ بیمهن ایمای شاهدی بر وجود تژمنشی در  انین یافته ،(2003) و پینکت

(، ضرری  متییرر   2004) پویرای دیرونی، میچراد و داارور     ةپروبیت دوگان ةبود. در معاد 

 ةدر معاد ر  ر درصد 50درصد و در فرانسه  60در ایران  ر متناظر با داشتن حداتثر تخفیف

ترتی  مثبت و منفی بوده است ته با ضرای   شش بیمه و درخواست ارامت بهانتخاب پو

ها در دو معاد ه  . از دیگر متییرهایی ته ضری  آنستسو آمده در این تحقیق هم دست هب

 حطسر  ،تیسر نج ،یگدنر نار ةبرجت ،رازگ همیب نس یاهرییتم هب ناوت یم دنراد یناوخهم

 .درت هراشا لیبموتا رمع و ،راوناخ دمآرد

 راثر آنهرایی اسرت. تحلیرل    ر اثآ ةدوگانه محاسبروبیت پورد آیکی از موارد مفید در بر

اثرگذاری هر یک از متییرهرای توضریحی برر     بارةتواند اطالعات ارزشمندی در نهایی می
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برر احتمرال    مستقل. در اثر نهایی اثرگذاری متییرهای دتنروی متییرهای وابسته فراهم 

(( 0 و 0و ) ،(1 و 0(، )0 و 1(، )1 و 1)) متییرهرای وابسرته   وقوع هر یک از اهار حا رت 

 60تخفیرف  دارای تره  افررادی  ن ایر م، در 3جدول به با توجه  ،الًشود. مث ری میگی اندازه

بیشتر و نداشتن  ةانتخاب پوشش بیم» ، احتمال وقوع حا تندهست هر سه سالی درصد

یابد یا افزایش سرن   ر تاهش میو برای سه حا ت دیگیابد  میافزایش « درخواست ارامت

و « بیشرتر و داشرتن درخواسرت ارامرت     ةانتخراب پوشرش بیمر   »احتمال وقروع حا رت   

دهرد و در   را افزایش می« بیشتر و داشتن درخواست ارامت ةنکردن پوشش بیم انتخاب»

 .است برخالف آن دو حا ت دیگر

 پویا ةپروبيت دوگان يدهارنهایی در برآور اثآ ةمحاسب .3جدول 

 

 =انتخاب پوشش0

=درخواست 0

 غرامت

 =انتخاب پوشش1

=درخواست 0

 غرامت

 =انتخاب پوشش0

=درخواست 1

 غرامت

 =انتخاب پوشش1

=درخواست 1

 غرامت

 0333/0 -0323/0 6452/0 -6462/0 دورة قبلانتخاب پوشش 

 -0080/0 0005/0 -0181/0 0256/0 دورة قبلدرخواست ارامت 

 -0059/0 -0011/0 0220/0 -0149/0 60 ةجایز /جریمه

 3917/0 0252/0 -3854/0 -0315/0 سن راننده

 -0450/0 -0029/0 0323/0 0156/0 راننده ةتجرب

 -0166/0 -0029/0 -0090/0 0259/0 سیلندر

 0157/0 0004/0 -0048/0 -0113/0 خرید ةنحو

 0045/0 0005/0 -0092/0 0041/0 عمر ماشین

 0023/0 -0010/0 0029/0 -0051/0 ارزش ماشین

 -009/0 -0002/0 0016/0 0075/0 جنسیت راننده

 -0005/0 -0014/0 0212/0 0030/0 تاربرد

 گيري بندي و نتيجه جمع

تقرارن    عردم  بیمة ایرانو شرتت اران زگ دهد ته در بین بیمه نتایج این تحقیق نشان می

اسرت و بره د یرل     موجود از نوع تژمنشیاطالعات  تقارن   اطالعات وجود دارد و این عدم

تقرارن اطالعرات     ، عدمدورة قبلو  دورة جاریمثبت بین درخواست ارامت  ةرابطفقدان 

زیرا رسد،  نظر می ای به طور معقول طبیعی به لهئاز نوع تژگزینی نیست. وجود انین مس
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شرود. ایرن واقعیرت سرب       هرا بیمره مری    بلکه اتومبیل آن ،شوند در ایران افراد بیمه نمی

اطالعرات  تننرد   شرتت بیمه از افرادی ته از خودروی مورد نظر اسرتفاده مری   شود تا می

ی شررتت بیمره   یافزایش میزان ریسک سبد دارا موج . این وضعیت نداشته باشدتافی 

باید به دنبال راهکارهایی باشد ترا بتوانرد    بیمة ایرانشرتت : پیشنهاداز باب خواهد شد. 

در  ،طور ته اشاره شرد   همان د قرارداد فائق آید.تقارن اطالعات پس از عق  بر مشکل عدم

توجره  هرای آن   هرا بیشرتر بره اتومبیرل و ویژگری      شرتت ،ایران هنگام عقد قرارداد بیمه

ارزش اتومبیرل، تعرداد    زیرادی بدنه آنچره اهمیرت    ةتنند. به طور خاص در مورد بیم می

شرود.   نمری  توجره  های آن اندان و ویژگیار زگ سیلندر و سال ساخت آن است و به بیمه

و ریسرک ناشری از آن آگراه    ار زگر  های بیمه شود شرتت بیمه از ویژگی این امر سب  می

توانرد   شدن اتومبیل از جمله مواردی اسرت تره مری    شدن افراد به جای بیمه نباشد. بیمه

شررتت بیمره   تره  ایرن دارد   ها دال رت برر   . یافتهدتنموجود را تا حد زیادی رفن  ةنقیص

بره   گرزار  هرای بیمره   هرای مهرم و مررتبب برا ویژگری       فهؤم ةتوجه به رابطدارد با فرصت 

از ایرن طریرق بتوانرد برا قرراردادن       ترا تند اقدام ات مشتریان خود حشناسایی نوع ترجی

بندی مختلف ریسک امکان طراحی قراردادهرای سرازگار اطالعراتی را     مشتریان در طبقه

بیشرتر معکروس    ةو خرید پوشرش بیمر   مردبودن ةدر این پژوهش رابط ،الً. مثدتنفراهم 

رانندگی در بیشتر  اییِمحاسبه شد. این مشاهده دال ت بر آن دارد ته مردها به د یل توان

 ةهرا پوشرش بیمر     زن ،از سویی دیگرر  .دارندتمایل های تکمیلی تمتری  به خرید پوشش

. ایرن امرر   نرد تن مری خرند و نسبت به مرردان درخواسرت ارامرت بیشرتری      میبیشتری 

زن از ریسک بیشتری برخوردارنرد   باشد برای شرتت بیمه ته مشتریانِ ای نشانهتواند  یم

و نباید منوی قیمتی پیشنهادی برای زن و مرد یکسان باشد. از دیگر دسرتاوردهای ایرن   

هرای   تواند اثرگذاری هر متییرر برر احتمرال حا رت     تحقیق، تحلیل اثر نهایی است ته می

مردبودن احتمرال   ،الً. مثدگیرب  اندازهرا خرید پوشش بیمه درخواست ارامت و  ةاهارگان

نداشتن پوشرش  »و همچنین « و نداشتن درخواست ارامت شتربی ةداشتن پوشش بیم»

تواند دال رت برر مهرارت     دهد ته می را افزایش می« بیشتر و عدم درخواست ارامت ةبیم

 بیشتر مردان در رانندگی داشته باشد.
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