
مهقیاس صنعت بی

این گزارش توسط گروه سامان ویژن 
.گردآوری شده است



بیمه دانابیمه پاسارگادبیمه پارسیانبیمه البرزبیمه اتکایی ایرانیانبیمه آسیا

رشته
ه مبلغ حق بیم

صادره
مبلغ خسارت 

پرداختی
مبلغ حق بیمه 

صادره
مبلغ خسارت 

پرداختی
مبلغ حق بیمه 

صادره
مبلغ خسارت 

پرداختی
ه مبلغ حق بیم

صادره
مبلغ خسارت 

پرداختی
مبلغ حق بیمه 

صادره
مبلغ خسارت 

پرداختی
مبلغ حق بیمه

صادره
مبلغ خسارت 

پرداختی

799,162175,662189,850107,8401,196,535252,646485,24054,677291,60039,030487,260155,369آتش سوزی

2060000-00000069,898اعتباری

967,538164,15845,4259,054302,80928,523152,9608,005109,44013,698286,67831,438باربری

2,926,3651,613,57300733,703457,055793,680558,624390,683232,8121,249,723979,353بدنه خودرو

3250907500-00414874,1650پول

8,864,5712,458,582002,982,931771,8693,900,1611,871,4722,012,723484,6657,552,9453,312,341اجباری-ثالث 

648,113132,27800112,38837,67300104,66136,68500مازاد و دیه-ثالث 

140,94922,7590058,82215,3713,0238722,6094,187386,015125,419حوادث

1,218,347509,93100405,997143,037510,766241,221281,696110,060994,109390,691حوادث سرنشین

4,272,3153,067,6214,7127,2975,971,9482,627,4201,721,3821,638,8641,347,611605,9534,428,6935,726,798درمان

1,487,552373,74500325,869103,602669,562249,2528,116,054852,6171,077,357252,184اندوخته دار-زندگی 

483,370334,84200233,475160,415196,34354,6791,017,547168,551377,780334,614غیر اندوخته دار-زندگی 

453,3521,493526,0850-603-0043,6754590سایر

1,182,478244,8113,8309,5301,077,035186,647592,224303,115558,61162,851620,575237,353مسئولیت

149,51747,582139,91022,582455,30959,724158,90625,44134,9336,324427,60047,223مهندسی

10,942694,28617,743194,4440485,6439,320101,9057,530-230,2480261,363نفت و انرژی

4,8100725160168,1634,92916,961079,3442,6543240هواپیما

27,61814,89013,3065,1790-1,044171,587105,9014,273-12,7789,23821,765کشتی

23,388,1139,154,782711,669145,02314,895,0224,971,9529,469,4534,980,96514,870,4452,642,72318,022,22811,600,313جمع کل

1400گزارش فعالیت شرکت های بیمه در سه ماهه 



بیمه کوثربیمه نوینبیمه ملتبیمه معلمبیمه مابیمه سامانبیمه دی

رشته
ه مبلغ حق بیم

صادره
مبلغ خسارت 

پرداختی
مبلغ حق 

صادرهبیمه 
مبلغ خسارت 

پرداختی
مبلغ حق 

صادرهبیمه 
مبلغ خسارت

پرداختی
مه مبلغ حق بی
صادره

مبلغ خسارت
پرداختی

مبلغ حق 
صادرهبیمه 

مبلغ خسارت 
پرداختی

مه مبلغ حق بی
صادره

مبلغ 
خسارت 
پرداختی

مبلغ حق 
صادرهبیمه 

مبلغ خسارت 
پرداختی

584,96968,952149,02665,4381,561,119103,156250,13531,313191,61696,204758,04734,0621,507,564145,341آتش سوزی
001400000000000اعتباری
9,2420214,84210,54070,821585118,6795,36646,6506,654240,1751,864128,91024,219باربری

116,78562,065178,01399,247219,446106,394314,596189,294203,314173,150201,111127,227463,204267,193بدنه خودرو
41000019,33506,07916-1,388076802,770پول

717,979138,250418,57590,341999,946167,7542,530,048842,1271,115,733473,999721,370133,5303,318,331941,733اجباری-ثالث 
15,6983,21215,302018,4065,60566,4498,51332,19147,39624,9582,453139,85229,574مازاد و دیه-ثالث 

25,42720324,46118,35077,5518,413372,507415,714158,7187,65110,9931,566839,407177,572حوادث
96,8556,23157,29215,747134,79031,706330,275147,112153,59449,11196,16425,619453,890229,455حوادث سرنشین

59,4851,105,513534,213957,7951,872,9482,169,190-2,021,0647,380,3821,168,095914,244845,617423,6985,605,7091,848,819درمان
123,58712,7581,664,868576,663973,344356,462831,449115,772629,650167,721958,190215,7741,093,484208,070اندوخته دار-زندگی 

278,55026,049346,61365,207178,971250,6873,162,349674,826568,93475,169276,6337,1501,456,257502,664غیر اندوخته دار-زندگی 
00001,5271500000003,3820سایر

173,62952,814276,14890,136309,44599,212329,580398,539266,58269,421287,54678,378711,223403,691مسئولیت
31,89934686,2407,27238,2323,216339,14713,378138,12024,70830,6154,311219,6679,366مهندسی

537,634065,5373,35965,8622500312,5984,26214,2232,741127,9058,498نفت و انرژی
2250358,9090-5818716,16316121170106,151726-1,1040هواپیما
5,1743,41024,9715,4420320,1306,82141,36977,0585715,35718,1436,844-16,021کشتی

4,751,8317,746,0884,669,1461,981,7025,519,4521,557,18314,571,2644,697,6643,905,7352,378,7434,174,122جمع کل
1,597,87

7
12,719,15

5
5,123,426

1400گزارش فعالیت شرکت های بیمه در سه ماهه 



1400نسبت خسارت پرداختی سه ماهه 98نسبت خسارت پرداختی 99نسبت خسارت پرداختی 98حق بیمه صادره 99حق بیمه صادره 98خسارت پرداختی 99خسارت پرداختی نماد

%42%45%6,841,4696,013,66416,878,29013,223,14441بساما

%61%52%9,294,3397,385,62220,012,50614,267,56546ملت

%18%28%12,179,5349,289,27750,113,90332,645,11824بپاس

%38%61%7,982,8626,082,20713,743,3079,901,38858نوین

%53%54%19,001,11815,353,43237,172,12428,536,68751پارسیان

%28%45%6,635,4414,549,87716,548,93110,194,13640ما

%40%55%20,721,39513,401,06736,232,17224,510,13857کوثر

%39%55%46,102,79833,236,28284,103,84060,200,92555آسیا

%20%35%574,184477,2341,892,9901,360,09030اتکای

%163%54%26,139,94422,025,14941,138,05141,097,93964ودی

%33%61%21,801,58219,169,57943,738,91831,316,30350البرز

%55%4,503,2593,205,77211,140,3405,845,73540بنو

%32%64%22,240,12815,240,98030,687,08223,714,62672ومعلم

%64%58%43,843,31527,487,24269,185,72147,526,95563دانا

%78%7,868,7587,949,59914,156,07010,148,80156ورازی

فرآیندتاسممکن.استصادرهبیمهحقوپرداختیخسارتدرزمانیهمامکانعدمبهمربوطنسبتاینمشکلوشودمیمحاسبهصادرهبیمهحقبهپرداختیخسارتتقسیمازپرداختیخسارتنسبت
درماههسهصادرههبیمحقفقطکهزیراسالکلبهنسبتدیبیمهماههسهمانندشود,میخسارتنسبتتغییربهمنجرکهشودشرکتواردتاخیرباخسارتوشودزمانبرهارشتهبرخیدرخسارتارزیابی

اتکاییخسارتوتومانمیلیارد2300درمانپرداختیخسارتکهاستمشاهدهقابلشرکت99مالیصورتبررسیصورتدرونیستماههسهبهمربوطلزوماهاخسارتاماشدهگرفتهنظردرمحاسبات
نسبتاینازادهاستفموردموارددیگرازوباشدنکردهچندانیتفاوتمختلفهایزمانمدتدرصدورمیزانکهکرداستفادهتوانمیزمانیپرداختیخسارتنسبتازدرحقیقت.باشدمیتومانمیلیارد1900
.رسیدبیمهکتشرریسکمدیریتنحوهازتحلیلیبهبتوانمتوالیدورهچنددرخسارتنسبتمقایسهباو(دهدمیرخندرتبهمعموالکه)باشدداشتهثابتیرشدمداومصورتبهشرکتکهاستزمانی

نسبت خسارت پرداخت

بیمه تجارت نو و رازی در دسترس نبود1400سه ماهه اطالعات * 



این نسبت نشان دهنده این است که دارایی شرکت های بیمه تا چه میزان توان پرداخت 
ریسک صدور بیمه نامه, ریسک بازار, 4ریسک های موجود را داراست که طبق آیین نامه شامل 

.ریسک اعتبار و ریسک نقدینگی است

کت بیمه در به عبارتی توانگری مالی به مفهوم توانایی سریع برآورد خسارت و سرعت عملکرد شر
.  پرداخت خسارت به زیان دیده در زمان بروز خسارت می باشد

:سطوح مختلف توانگری مالی شرکت های بیمه به شرح جدول زیر است

نسبت توانگری

توضیحاتنسبت توانگریسطح

1سطح 
–درصد 100نسبت حداقل 

وضعیت مطلوب
قابلیت ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه گذاران و صاحبان

.حقوق آنها به میزان مطلوب

درصد100درصد تا 70بین 2سطح 
ند ولی قادر به ایفای تعهدات خود طبق تعریف شرکت بیمه هست
ا دهندبرای رسیدن به شرایط مطلوب, باید وضعیت مالی را ارتق

درصد70درصد تا 50بین 3سطح 
ساله به تفکیک هر سال و 2اعالم برنامه ترمیم وضعیت مالی 

سال آتی 2ارائه برنامه افزایش سرمایه برای 

درصد50درصد تا 10بین 4سطح 
رای ارائه برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه ب

ی سال آینده و همچنین تمهیدات الزم جهت ارتقا سطح توانگر

درصد10کمتر از 5سطح 
یا بیمه مرکزی مجاز است پروانه فعالیت موسسه بیمه در یک

چند رشته بیمه ای را تعلیق یا ابطال نماید


