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مقدمه

ی زان مصرف گرایدر دهه های اخیر با توجه به تحوالت مختلف اقتصادی، اجتماعی و فناورانه مانند افزایش شهرنشینی، تغییر در الگوی مصرف و می•

. اسـت و افزایش نفوذ و بهره گیری از فناوری های نوین، زندگی بشر با چالش ها و مسائل جدیدی در سبک زندگی و محـی  زیسـت مواجـه شـده    

های اخیـر  در دهه پدیده هایی مانند چاقی و پیری جامعه، کمبود منابع آبی پایدار، تغییرات آب و هوایی، آلودگی هوا، ایمنی و امنیت غذایی و پسماند

ـ   . خود قرار می دهندتأثیر به مسائلی کلیدی برای بشر تبدیل شده اند که آینده و بقای ما را تحت  ود پـارادایم  با این وجود این چالش هـا در نـوع خ

.جدیدی از زندگی را رقم زده است که مملو از فرصت ها و الگوهای نوین کسب وکار می باشد

سـریع  در سال های اخیر، عالوه بر توجه بـه حـوزه هـایی کـه بازگشـت     استارت آپی و اکوسیستم های ( استارت آپ ها)با گسترش شرکت های نوپا •

ـ    یان ه مشـتر اقتصادی داشته اند و با مدل های کسب وکار جدید توانسته اند خدمات و ارزش های جدیدی را با بهره وری باالتر و با قیمت پـایین تـر ب

رائـه  ادیده می شود که با تمرکز بر حل مسائل و چالش های کلیـدی زنـدگی امـروزی، عـالوه بـر      استارت آپ هایی عرضه کنند، روند روبه رشدی از 

.راه حل های خالقانه مبتنی بر مدل های کسب وکار جدید، به حل این مسائل و چالش ها کمک های بزرگی کرده اند

یست بوم و جهت گیری های اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کمک به توسعه زمأموریت ها با توجه به اینکه در سال های اخیر یکی از •

الش های شرکت های نوپا و شرکت های دانش بنیان بوده است، شناسایی جهت گیری های موجود این شرکت ها از یک سو و شناخت موضوعات و چ

، یکـی از  بنـابراین . راهبردی کشور از سوی دیگر می تواند به راهنمایی مسیرهای جدید برای شکل گیری و رشد اینگونـه شـرکت هـا کمـک کنـد     

تصـادی و هـم   رسالت های معاونت علمی هدایت و بازگشایی مسیرهایی جدید برای اکوسیستم شرکت های نوپا و دانش بنیان بوده تا هم اثـرات اق 
. به حداکثر برساندها را آناثرات اجتماعی 

ـ        • وین از این رو، طرح آینده نگاری ملی که دبیرخانه آن در معاونت علمی و فناوری مستقر اسـت، تـالش داشـته اسـت ضـمن بررسـی الگوهـای ن

ـ   د بیشـترین  کسب وکارهای نوپا در سطح جهانی و مقایسه آن با رفتارهای شرکت های نوپای ایرانی، بر حوزه های نوینی متمرکز شود که مـی توانن

وندهای حاکم بر در این طرح، با بهره گیری از رویکرد ترازیابی و شناخت مهم ترین ر. اجتماعی را عالوه بر دستاورد اقتصادی داشته باشندتأثیرات 

.  معرفی شوندسعی شده است که مسیرهای جدیدی برای شرکت های نوپا و دانش بنیان ایرانی شناسایی واستارت آپی تحوالت اکوسیستم های 
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ظهور تغال و بهدر سال های اخیر با توسعه اکوسیستم کارآفرینی شرکت های نوپا در ایران و افزایش تعداد شرکت های نوپا در کشور، زمینه ایجاد اش•

د می باشد هم اکنون که این پارادایم جدید خلق ثروت در حال رش. رسیدن ایده های نوآورانه جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاهی فراهم گردیده است

.  و از نوپایی خارج شده است نیازمند متنوع سازی و تمرکز بیشتر بر حوزه های جدید می باشد

توجه به د و با اغلب ایده ها و فعالیت های اکوسیستم موجود بر روی فعالیت های خدماتی مانند فروش، حمل ونقل و غذا به صورت آنالین متمرکز شده ان•

مئنـا   این موضـوع مط . موفقیت چند شرکت در این حوزه ها، اغلب افراد جدیدی که می خواهند به این حوزه وارد شوند به همین حوزه ها وارد می شوند

صـادی و  نرخ شکست را در این حوزه ها باال برده و از سوی دیگر می تواند منجر به سرخوردگی کارآفرینان از یک سو و همچنین کـاهش اثـرات اقت  

. ایجاد اشتغال در اکوسیستم شود

ـ  هدایت کارآفرینان و به ویژه سرمایه گذاران جدیدی که به اکوسیستم وارد می شوند به سمت حوزه های کمتر مورد توجه و با پتانسـی • رات ل بـاال و اث

ه چالش های با توجه ب. اجتماعی و اقتصادی و ملی باال در شرای  کنونی هم به بقای اکوسیستم کمک خواهد کرد و هم اثرات آن را افزایش خواهد داد

این دسـت،  روزافزون کشور در عرصه هایی مانند کشاورزی، سبک زندگی شهرنشینی، مسائل اجتماعی، محی  زیست، آلودگی و انرژی و مواردی از

صـاد و اشـتغال داشـته    به این حوزه ها احتماال  به علت نبود رقیب های سنتی می تواند اثرات بیشتری بر اقتاستارت آپی ورود کارآفرینان و اکوسیستم 

. باشند و عالوه بر این به حل مسائل و مشکالت اجتماعی و ملی نیز کمک نمایند

معاونت سیاستگذاری و توسعه

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مقدمه
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معرفی برنامه ملی آینده نگاري و ارتباط آن با اکوسيستم استارت آپی

ناوری ریاسـت  نگاری علم و فناوری توس  معاونت علمی و فپس از انجام مطالعات مقدماتی و مرور تجربیات سایر کشورها، انجام برنامه ملی آینده•

هــ مـورخ   51377ت/154202جمهوری پیشنهاد و با پیگیری این طرح در شورای عالی علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، براسـاو مصـوبه  شـماره       

.ه استوزیران، اجرای این برنامه بر عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان دبیرخانه این برنامه قرار گرفتت أهی1393/12/17

تفکـر حـامی   نگاری در راستای هدف اصلی خود در ارائه تصویری شفاف از آینده به ذینفعـان سـطوح مختلـف و توسـعه    دبیرخانه برنامه ملی آینده•

.آپی نموده استسازی پیرامون توسعه اکوسیستم استارتمختلفی اقدام به گفتمانهایآپی، با ابزاراکوسیستم استارت

کارکردهای مورد انتظار برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوری

اجماع و ایجاد مدل ذهنی  
مشترک در خصوص اتخاذ  

در سطح  خدمات راهبردها و 
ملی

ی ایجاد مکانيزم هشدارده
ندهنسبت به تغييرات آی

ایجاد درک عينی در  
يرات ارتباط با آینده و تغي

آن

در  مشارکت خصوصی ـ دولتی
ها و حلطراحی راه
هاي ملیاولویت

ر  دذینفعان ارتقاي دانش 
یراستاي خلق جامعه دانش

اوری مدنظر در برنامه ملی آینده نگاری علم و فنترین اهداف مهم
در جهت توسعه اکوسیستم استارت آپی
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استارت آپشرکت هاي معرفی طرح بررسی تجربيات جهانی 

ورزش و سـالمت  . 2مـدیریت پسـماند،   . 1: محور مورد مطالعه قرار گرفته اند کـه عبارتنـد از  استارت آپی مسأله های در فاز اول از طرح حاضر حوزه•

انرژی . 9کاالهای زودمصرف . 8خدمات اجتماعی . 7سالمت دیجیتال . 6مدیریت آب و خشکسالی . 5کشاورزی، . 4مدیریت آلودگی هوا، . 3جسمی، 

. های مجزا تولید و ارائه می شوندآموزش، که در قالب گزارش. 13بیمه . 12خودرو . 11گردشگری . 10

دی هـر  هر گزارش دربرگیرنده بخش های مختلفی است که از تحلیل های کالن هر موضوع شروع شده و با پیوند میان چالش ها و موضـوعات راهبـر  •

ی بـر  تنبحوزه با الگوهای کسب وکار شرکت های نوپای جهانی و معرفی استارت آپ های مهم ادامه پیدا می کند و در نهایت مجموعه ای از تحلیل های م

ـ  . ها خاتمه می یابدآنبزرگ شدن شناخت فناوری ها، مدل های کسب وکار و الگوهای تأمین مالی و نحوه  ه بخـش  بنابراین هر گزارش دربرگیرنـده س

: اصلی است

o بر وضعیت کالن آن حوزه و شناسایی موضوعات راهبردی و چالش های کلیدی مرتب تحلیلی

o کلیدی در هر موضوع راهبردی استارت آپ های شناسایی و معرفی

oجمع بندی و تحلیل از منظر فناوری ها، حوزه فعالیت، مدل کسب وکار و نحوه پاسخگویی به چالش های کلیدی آن حوزه
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استارت آپ هاي حوزه بيمه. 12

حوزهبررسی وضعيت کالن . 1ـ12



بيمهچالش ها و فرصت هاي کليدي حوزه 

1

5

2

ات بیمهه ای  در راستای ارائهه بتهته ههای  ه م    هر فرد و اعتبارسنجی رفتارسنجی استفاده از داده های مشتریان به منظور 
حرکت به سمت شخصی سازی   ماتمتناسب و 

4

6

3

ع م حرکت بهه سهمت ارائهه  ه مات    ها و از سوی آن  مات یکتان عمومی ای و ارائه افزایش تع اد شرکت های بیمه
(هاات بیمهوجود ابهام برای مشتریان در مورد   م)شفافیت در   مات تخصصی ای و همچنین ع م متنوع و نوین بیمه

رکت ههای  رویکرد مناسهب بها شهرایو توسهو شه     به منظور ا ذ ها دادهجامعه با استفاده از کالنرفتار امکان تحلیل 
های احتمالیو پیشگیری از  تارتپیشنهادات   مات بهبود بیمه و 

ارچهع م وجود پلتفرم های م یریت بیمه به منظور م یریت کلیه بیمه های فرد به صورت کامل و یکپ

و کهاهش  ذیریپ، افزایش انعطافهای بیمهبهبود فرآین های شرکتبه منظور نوین استفاده از ظرفیت فناوری های 
بروکراسی و زمان انجام فرآین  بیمه و مطالبه بیمه

ی، تتههی   تغییر در م ل های کتب و کار سنتی شرکت های بیمه و نوآوری در آن برای نمونه ایجاد بیمه های اشهتراک 
...ریتک گروهی و 
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براي مسائل راهبردي مطرح شدهاستارت آپی راهکارهاي 

توسعه

:1فرصت /چالش

ریان بررسی نیاز مشت
به منظور ارائه 
مه پیشنهاد خدمت بی
 هامتناسب با نیاز آن

ر در  ایجاد تنوع و انعطاف بیشت
اد به بیمه های پیشنهادی به افر

که امکان شخصی  ایگونه
.سازی وجود داشته باشد

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجيره فعاليت  ها

14

ارائه خدمات نوین و متنوع بيمه-1

ای ارائه استفاده از داده های مشتریان به منظور رفتارسنجی و اعتبارسنجی هر فرد در راست
بتته های   مات بیمه ای متناسب و حرکت به سمت شخصی سازی   مات

متقاضیان بیمه شرکت های بیمه

5

پلتفرم آنالین مقایسه و آموزش خدمات حوزه بيمه-2

امکان پرداخت 
در هزینه بیمه فقط

زمان استفاده از 
وسیله یا کاال

6
ر امکان خرید بیمه ب
حسب یک زمان 
مشخص و فقط در 
هنگام استفاده

3
استفاده از دستیاران هوشمند
برای کمک به مشتریان به 
منظور شخصی سازی بیمه 
انتخابی و راهنمایی آنها در  

انتخاب خدمات بیمه

تنوع بخشی به 
حوزه های پوشش بیمه 
ن برای مثال اضافه کرد
، بیمه حیوانات خانگی

...کلکسیون و

2
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براي مسائل راهبردي مطرح شدهاستارت آپی راهکارهاي 

ارائه خدمات نوین و متنوع بيمه-1

:2فرصت /چالش
ها و ع مای و ارائه   مات  یکتان عمومی از سوی آنافزایش تع اد شرکت های بیمه

 مات  ای و همچنین ع م شفافیت در  حرکت به سمت ارائه   مات متنوع و نوین بیمه
(هاوجود ابهام برای مشتریان در مورد   مات بیمه)تخصصی 

متقاضیان بیمه

:راهکار

:مخاطب

:  هاجایگاه در زنجيره فعاليت

های  استفاده از روش
نوین به منظور معرفی

د  ای و کاربرخدمات بیمه
ها  نامهانواع بیمه

افزایی آموزش و دانش)
(متقاضیان بیمه

1
ی ابخشی خدمات بیمهتنوع 
مه مثال اضافه کردن بیبرای 

ون حیوانات خانگی، کلکسی
...و

3
کاهش واسطه گری به منظور 
ید تسهیل دسترسی برای خر
ام بیمه نامه و کاهش قیمت تم
بشده با استفاده از بستر و

4

شرکت های بیمه

پلتفرم آنالین مقایسه و آموزش خدمات حوزه بيمه-2

استفاده از دستیار 
هوشمند برای کمک 
به انتخاب خدمات 
یانبیمه توسط مشتر

ابزارهاي مدیریت بيمه براي بيمه شوندگان-4

5
استفاده از بستر
ی آنالین برای معرف

ور مشاتریننزدیک
وی یا نماینده بیمه ر

نقشه

2
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براي مسائل راهبردي مطرح شدهاستارت آپی راهکارهاي 

ورت کامل  ع م وجود پلتفرم های م یریت بیمه به منظور م یریت کلیه بیمه های فرد به ص:3فرصت /چالش
و یکپارچه

فاده تسهیل امکان مدیریت و است
از خدمات بیمه  به صورت 
خ یکپارچه و یکجا مانند تاری
انقضاء، وضعیت پرداخت ها

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجيره فعاليت  ها

2
ی و ایجاد داشبورد برای ردیاب

بررسی وضعیت بیمه های
تحت مالکیت فرد

ابزارهاي مدیریت بيمه براي بيمه شوندگان-4

1

متقاضیان بیمه شرکت های بیمه

پلتفرم آنالین مقایسه و آموزش خدمات حوزه بيمه-2

انجام فرآیند امکان 
یمه مطالبه ب، بیمهتمدید 

مه و استفاده از مزایای بی
در یک پنل

3
برای چینبالکاستفاده از بستر 

افزایش شفافیت اطالعات و 
سوابق بیمه افراد و عدم 
دستکاری در سوابق بیمه

4
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براي مسائل راهبردي مطرح شدهاستارت آپی راهکارهاي 

هبود  تحلیل رفتار جامعه به منظور ا ذ رویکرد مناسب با شرایو توسو شرکت های بیمه و ب:4فرصت /چالش
های احتمالی  پیشنهادات   مات  و پیشگیری از  تارت

گذاری جمع آوری و به اشتراک
مه و اطالعات مشتریان شرکت های بی
-خطتحلیل آن ها به منظور ایجاد 

درستهایگذاریسیاستو هامشی

یل جذب کاربران جدید با تحل
اطالعات و پیشنهاد خدمات 

بیمه متناسب به آن ها

شرکت های بیمه متقاضیان بیمه

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجيره فعاليت  ها

12

خدمات پشتيبان به شرکت هاي بيمه-3

4
اتخاد خدمات تشویقی و 

تار تنبیهی متناسب با رف
مشتریان

3
ق ایجاد امکان ردیابی سواب

سازیشفافبیمه برای 
اطالعات هر کاربر و تحلیل

وضعیت وی

بيمهارائه خدمات نوین و متنوع -1

16



براي مسائل راهبردي مطرح شدهاستارت آپی راهکارهاي 

یمه،  استفاده از ظرفیت فناوری های نوین به منظور بهبود فرآین های شرکت های ب:5فرصت /چالش
 های مطالبه بیمهپذیری و کاهش بروکراسی و زمان انجام فرآینافزایش انعطاف

بهبود بسترهای بیمه 
از اتکایی به منظور حمایت
شرکت های بیمه

و ایجاد راهکارهای نرم افزاری
سخت افزاری برای افزایش 
بازدهی و کاهش زمان انجام 
فعالیت های شرکت بیمه 

:راهکار

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

:مخاطب

ی برون سپاری بعضی از فعالیت ها
ی و زنجیره شرکت بیمه مانند ارزیاب

کارشناسی

123
تسهیل دسترسی و ارتباط 
ه با مشتریان با شرکت های بیم

استفاده از فناوری مانند هوش
.  ..مصنوعی،پلتفرم آنالین و

4

خدمات پشتيبان به شرکت هاي بيمه-3

متقاضیان بیمه ICTشرکت های زیرساخت شرکت های بیمه

17



براي مسائل راهبردي مطرح شدهاستارت آپی راهکارهاي 

ه هاي تغيير در مدل هاي کسب و کار سنتی شرکت هاي بيمه و نوآوري در آن براي نمونه ایجاد بيم:6فرصت /چالش
...اشتراکی، تسهيم ریسک گروهی و 

اعی به استفاده از بستر شبکه اجتم
منظور تشکیل گروه ها با هدف 
مشترک و ریسک مشترک

شرکت های بیمهمتقاضیان بیمه

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

12

ارائه خدمات نوین و متنوع بيمه-1

کاهش هزینه بیمه افراد یک 
گروه با انتخاب ارائه خدمات 

تراک نوین و متنوع بیمه و به اش
بین گذاشتن هزینه پرداخت بیمه

افراد آن گروه

ن تقسیم ریسک گروهی بی
افراد و حمایت بقیه اعضاء  
گروه از فرد آسیب دیده

3

18



فعال در صنعت بيمهاستارت آپ هاي حوزه فعاليت 

19



تفکيک جایگاه در زنجيره فعاليت هابيمه ـ به حوزه ي استارت آپ هاي 

20



استارت آپ هاي حوزه بيمه. 12

ارائه خدمات نوین و متنوع بيمه. 2ـ12





ارائه خدمات نوین و متنوع بيمه. 2

خودروبيمه . 1ـ2



(بيمه خودرو)ارائه خدمات نوین و متنوع بيمه فعال در زمينه ي استارت آپ هاي 

:توضیح

www.joinroot.com

یـک برنامـه   ازاسـت کـه   ارائه دهنده بيمه مبتنی بر تلفن همراه این شرکت اولين 

شنکت   این   . نـد رفتار رانندگی آن ها، استفاده می کبراي ارزیابی رانندگان بر اساس 

پن  ا   تزیینه   و( تس  رانندگی تاربک) بکرسی تکدهعادات رانندگی تاربک را بکای دو تا سه هفته 

ی تناربک  تسن  راننندگ  . می دهدارائه تاربک ایرا مطابق با رفتارهای جادهو تحلیل، خدم  بیمه ای  

. منی گینکد  نظنک آن در قیمن   شکایط بیمه نامنه و  عاملی اس  ته ای  شکت  هنگام ارائه تکی  بیرگ

.می گیکدک نظنیی در سابقه اعتباری تلی تاربک را رانندگی و مقدار پ  ا  آن  با و ن تمتکی،  

هوش مصنوعی/اپلیکیشن موبایل:فناوری های کلی ی

2015:سال تاسیس

یاالت متحده آمریکاا:موقعیت جغرافیایی

رانندگان:گروه مخاطب

Root Insurance:نام شرکت

فروش مستقیم:م ل درآم 

:متائل راهبردی

ر رانندهارائه بیمه خودرو متناسب با رفتا:  مت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر177.5:هکل سرمایه  تامین ش 

Series D:آ رین نوع تامین سرمایه

4، 2، 1چالش و فرصت  

24

(ودروبیمه خ)بیمه ارائه خدمات نوین و متنوع 



(بيمه خودرو)ارائه خدمات نوین و متنوع بيمه فعال در زمينه ي استارت آپ هاي 

:توضیح

www.metromile.com

ایـل  مدل پرداخت بيمه بـه ازاي هـر م  از طریق  خودرو را صدور بيمه این شرکت 

ایزاد بکای مدیکی  ریسکای هوشمندانههایراهای  استارت آپ  واقع در . کرده استمتحول 

لومتک استفاده اساس مییان تیبیمه خودرو مقکون به صکفه، قیم  شفاف بک تکده اس ؛ ا  جمله ارائه 

خیص جیئینات  ا  ماشی  و دستکسی سکیع به تشاستفاده سا یبهینهها بکای دادهارائه شده ا  ماشی ، 

ویافتنه  در سکاسک ایاالت متحده گسنتک   Metromile. اپلیکیش  رانندگیوسایل نقلیه ا  طکیق 

نیا، ویکجینینا و  ، ایلیننوی، اورگنان، نیوجکسنی، پنسنیلوا    تالیفکنینا در حال حاضک در اختیار راننندگان  

-دالر در سنال صنکفه  500به طور متوسط ، تنندمشتکیانی ته ا  ای  بیمه استفاده می. واشنگت  اس 

.تنندمیجویی

اینترنت اشیا/ اپلیکیشن موبایل:فناوری های کلی ی

2011:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

رانندگان:گروه مخاطب

Metromile:نام شرکت

فروش مستقیم:م ل درآم 

:متائل راهبردی

ل هر مایبر اساس پرداخت بیمه خودرو :  مت/محصول
رانندگی

:حوزه فعالیت

میلیون دالر295.5:هکل سرمایه  تامین ش 

Series E:آ رین نوع تامین سرمایه

4، 2، 1چالش و فرصت  
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(ودروبیمه خ)بیمه ارائه خدمات نوین و متنوع 



(بيمه خودرو)ارائه خدمات نوین و متنوع بيمه فعال در زمينه ي استارت آپ هاي 

:توضیح

www.slice.is

پلتفرم به این .  دهدمیاس  ته یک پلتفکم مبتنی بک تقاضا ارائه استارت آپ بیمه ای  شکت  یک 

صـورت  نـه بـه  )را فقط زمانی که نياز دارنـد خدمات بيمه تا می دهد کاربران اجازه 

بـراي  ت بيمه خدمبه عنوان مثال این برنامه یک . خریداري کنند( ساالنههايبرنامه

دگی خـود  فقط درحين راننمی تواند راننده که ايبه گونهمی دهد رانندگان ارائه 

ارائنه  )Rideshareبکای ای  تار تافی اس   راننده به هنگنام راننندگی  بکنامنه ی    . را بيمه کند

نگنامی  ه. را روش  تند و  مانی ته  به مقصد رسید آن را خنامو  تنند  ( شده توسط همی  شکت 

  این  شنکت  . منی باشند  بکای راننده روش  باشد او تح   پوشش بیمنه  Rideshareته ای  بکنامه 

.می دهدپوشش نیی به همی  صورت خدمات محافظ  خانه و حمالت سایبکی را 

هوش مصنوعی/ اپلیکیشن موبایل :فناوری های کلی ی

2015:سال تاسیس

یاالت متحده آمریکاا:موقعیت جغرافیایی

دارانخانهرانندگان، :گروه مخاطب

 Slice Labs:نام شرکت

فروش مستقیم:م ل درآم 

:متائل راهبردی

مبتنی بر تقاضاارائه بیمه:  مت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر15.5:هکل سرمایه  تامین ش 

Series A:آ رین نوع تامین سرمایه

2، 1چالش و فرصت  
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(ودروبیمه خ)بیمه ارائه خدمات نوین و متنوع 



(بيمه خودرو)ارائه خدمات نوین و متنوع بيمه فعال در زمينه ي استارت آپ هاي 

:توضیح

cuvva.com

-نعطـا  اهـاي زمـان شرکت ارائه دهنده بيمه خودرو مبتنی بر تقاضا در  مدت این 

ص  بيمـه  می تواند فقط  براي مدت زمـانی مشـخ  راننده به گونه اي که . استپذیر

ا بنه صنورت   ای  شکت  با استفاده ا  اپلیکیشن  موباینل،  خکیند بیمنه خنودرو ر     . خریداري کند

ک به عنوان مثال اگکفکدی  قصد دارد یک سفک ی. ارائه می دهد…ساعتی، رو انه، هفتگی، ماهانه و 

پن  ا   . رو ه داشته باشد می تواند بیمه یک رو ه خکیداری تند و سپ  سنفک خنود را آزنا  نمایند    

اربک بناقی  خکید بیمه، در اپلیکیش  هک لحظه نشان داده می شود ته چه مدت  مانی تنا پاینان بیمنه تن    

در ای  مدت اگک تاربک نیا  به ب. مانده اس 

.یمه بیشتکی داشته باشد می تواند آن را نیی افیایش دهد

اپلیکیشن موبایل:فناوری های کلی ی

2014:سال تاسیس

انگلستان:موقعیت جغرافیایی

رانندگان:گروه مخاطب

Cuvva:نام شرکت

فروش مستقیم:م ل درآم 

:متائل راهبردی

اارائه بیمه خودرو مبتنی بر تقاض:  مت/محصول

(ودروبیمه خ)بیمه ارائه خدمات نوین و متنوع :حوزه فعالیت

میلیون یورو2:هکل سرمایه  تامین ش 

Seed:آ رین نوع تامین سرمایه

2، 1چالش و فرصت  
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ارائه خدمات نوین و متنوع بيمه. 2

بيمه تجاري و شرکت ها. 2ـ2



(بيمه شرکت ها)ارائه خدمات نوین و متنوع بيمه فعال در زمينه ي استارت آپ هاي 

:توضیح

www.next-insurance.com آنالین/پلتفرم نرم افزاری:فناوری های کلی ی

2016:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

کسب و کارهای کوچک:گروه مخاطب

Next Insurance:نام شرکت

فروش مستقیم:م ل درآم 

:متائل راهبردی

بیمه شرکت ها و کسب و کارهای :  مت/محصول
کوچک

:حوزه فعالیت

دالرمیلیون 131:هکل سرمایه  تامین ش 

Series B:آ رین نوع تامین سرمایه

ارائهکوچککارهايوکسبوکارآفرینانبرايآنالینبيمهشرکت،این

ودخریسکتامی دهدرافکص ای توچکتارهایوتسببهمزموعهای واقعدر.می دهد

دنبالراخوداهدافبیشتکیخاطکاطمینانباخودتاروتسبتکدنبیمهباودهندتاهشرا

مانندوچکتتارهایوتسببهراایحکفهمسئولی وعمکبیمهشکت ای حاضکدرحال.تنند

ودرمانییک یبایی،تلینسال منیل،خدماتشکت  هایاندام،تناسبحو هفعالی ،پیمانکاران

هیبممی تواندسای بهشدنواردباهکشکت .می دهدارائهآمو  وسکگکمیمؤسسات

.تندخکیداریراموردنظکخود

2، 1چالش و فرصت  
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بیمه )ارائه خدمات نوین و متنوع بیمه 
(شرکت ها



(بيمه شرکت ها)ارائه خدمات نوین و متنوع بيمه فعال در زمينه ي استارت آپ هاي 

:توضیح

www.hiscox.com آنالین/پلتفرم نرم افزاری:فناوری های کلی ی

2006:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

کسب و کارهای کوچک:گروه مخاطب

Hiscox:نام شرکت

فروش مستقیم:م ل درآم 

:متائل راهبردی

بیمه شرکت ها:  مت/محصول

:حوزه فعالیت

--:هکل سرمایه  تامین ش 

IPO:آ رین نوع تامین سرمایه

شدن،هکهبيمخسارت،اموال،بيمهباالدرآمدباافرادوهاشرکتبهشرکتاین

 شکتای هدف.می دهدارائهآنالینصورتبهايماهوارهخساراتورباییآدم

بکای.اس یدهپیچبسیاردیگکبیمههایشکت بکایتهاس بیمها  مینه هاییرویبکتمکتی

.تندمیمشخصراخودشغلوایال سای ،بهشدنواردا پ تاربکمناسب،طکحدریاف 

.شودمیپیشنهادآنبهمختلفهایویژگیبابیمهبستهچندی انتخابیایال وشغلبهتوجهباسپ 

.شودمیزامانخکیدوتاربکاطالعاتدریاف مکاحلتاربکتوسطنظکموردبستهانتخابا پ 

.می باشدانسانینیکوی10000تا5000وآمکیکاتشوردرنمایندگی14دارایشکت ای 

بیمه )ارائه خدمات نوین و متنوع بیمه 
(شرکت ها

2، 1چالش و فرصت  
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(بيمه شرکت ها)ارائه خدمات نوین و متنوع بيمه فعال در زمينه ي استارت آپ هاي 

32

:توضیح

www.safeshareinsurance.com چینبالک/ آنالین/ نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2015:سال تاسیس

انگلستان:موقعیت جغرافیایی

کسب و کارهای کوچک:گروه مخاطب

SafeShare:نام شرکت Global

فروش مستقیم:م ل درآم 

:متائل راهبردی

ی بیمه شرکت ها و کسب و کارها:  مت/محصول
کوچک

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین ش 

:آ رین نوع تامین سرمایه

راBlockchainبرمبتنیايبيمهحلراهیککهاستجهاندرشرکتاولينشرکتاین
باشکت ای .تاسکردهاندازيراهگذارياشتراکبهاقتصادنيازهايبهپاسخگوییبراي

رداضافیهایاتاقمی دهداجا هخانه هاصاحببهتهانگلیسیشکت یک)Vrumiشکت همکاری
بکنامه(ندبدهاجارهدارند،خودتاروتسباجکایبکایفضابهنیا تهافکادیبهراخودشخصیهایخانه

SafeShareتوتاهموق بیمه،سا دمیقادرراتوچکتاروتسبصاحبانتهاس دادهارائهرا
تأییدلندنLloydتوسطته)شدهرائهاپوشش.تنندخکیداریخوداجاره ایقکاردادا رو هکبکایمدت
تهمانی می شود،گکفتهنادیدهمسکونیخانهبیمهخدماتسویا ازلبتهراشکافیک(اس شده
ا تفادهاسباشکت ای .می تندپکمی شود،استفادهتزاریمدتتوتاهایهاجاره بکایشدهبیمهاموال
.می تندهاستفادبیمهجدیدبا ارهایبهورودبکایهوشمندقکاردادهایا چی ،بالکفناوریهایتوانایی

هایشکطاسبکاسثالث،شخصمداخلهبهنیا بدونتههستندریییبکنامهقابلمنطقهوشمند،قکاردادهای
انواعتماموناتوماسیبکایایبالقوهقابلی دارایتکنولوژیای .می شونداجکاخودشده،تعیی پیشا 

شکت ای .می دهدتاهشراهاهیینهتوجهیقابلطوربهتهطوریبهاس ،بیمهمطالبهجملها قکاردادها
Insurtechودیزیتالهایجاییهدرنامهبیمهاستارت آپ بهتکی بکایاخیکاً شدهانتخابلندندر2017
.اس 

2، 1چالش و فرصت  

بیمه )ارائه خدمات نوین و متنوع بیمه 
(شرکت ها



ارائه خدمات نوین و متنوع بيمه. 2

و مسافرتسالمتبيمه . 3ـ2



(بيمه سالمت و مسافرت)ارائه خدمات نوین و متنوع بيمه فعال در زمينه ي استارت آپ هاي 

:توضیح

www.hioscar.com

افراد، پ به استارت آاین . استدرمانی فعال در حوزه بيمه شرکت این شرکت یک 

تگـزاس  در منـاطق نيویـورک، نيوجرسـی، کاليفرنيـا و    که هاییزوج ها و خانواده

ـ   کنندزندگی می المت ارائـه  و  فاقد بيمه از  سوي کارفرماي خود هسـتند، بيمـه س

. دهند ارائنه منی  هنا آنای  مزموعه با نیا سنزی ا  ای  دسته افکاد، خدمات منعطفی را به .می دهد

ا ی و هنم زیکمزن  ( سای  و اپلیکیش ) همچنی   ای  شکت  خدمات خود را هم به صورت مزا ی 

ریافرت طرر    به منظور خرید اینترنتی، کاربر پس از وارد شدن به سایت بررای د . می دهدارائه به مشتکیان 

-نی را میچه کساکند که می، سپس مشخص کندمیشخصی سازی شده خود، ابتدا کد ایالت خود را وارد 

خودش، خودش و همسررش، خرودش و همسررش و فرزنردانش و یرا فقرط خرودش و        ) خواهد بیمه کند 

ت در نهایر . کنرد سپس سن خود و افراد مشخص شده را و در مرحله بعد در آمد خود را وارد می(. فرزندانش

اربر پرس از  کر . شودبا توجه به اطالعات وارد شده، چندین طر  بیمه با جزئیات کامل به کاربر پیشنهاد می

.خود را انجام دهدخرید تواند انتخاب  طر  مورد نظر می

اپلیکیشن موبایل/ آنالین/نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2012:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب

Oscar Health:نام شرکت

فروش مستقیم:م ل درآم 

:متائل راهبردی

بیمه سالمت :  مت/محصول

(سالمت)ارائه خدمات نوین و متنوع بیمه :حوزه فعالیت

بیلیون دالر1.3:هکل سرمایه  تامین ش 

Corporate Round:آ رین نوع تامین سرمایه

2، 1چالش و فرصت  

34

متقاضی بیمهافراد 



:توضیح

cloverhealth.com

ـ است کـه  پلتفرم مبتنی بر کالن داده یک شرکت بيمه داراي این  ردیـابی تمـام   ا ب

ـ مطالبه هاي سابق بيمه وي، سابقه پزشکی یک نفر با استفاده از  رادي کـه بيشـترین   اف

هنا آنای و بنک تنند این  بیمناران تنار منی    سپ  با . می دهدخطر بيماري را دارند، تشخيص 

سنالمتی  وص در خصن و نتنای  بهتنکی   تک شنوند  سالمتا به آنها تمک تند ته بکنامه طکاحی می تند 

ک بنکود و ا   بیمنه درمنانی سننتی فکاتن    شکت  هنای  هدف ای  شکت  ای  اس  ته  ا  . دریاف  تنند

اتی نظینک نتنای    بکای انزام ای  تنار، اطالعن  . استفاده تندبکای بیماران تسب نتای  بهتک بکای هاداده

چینیی  می شنود، آوری، نتای  رادیولوژی و ا  جمله مشخصات تلی سالم  فکد جمعآ مایشگاهی

منه افنکاد   تمامی این  اطالعنات در مطالبنه بی   انزام دهد،  یکا می تواند ته فقط یک ارائه دهنده بیمه 

. داردوجود 

بزرگهایدادهتجزیه و تحلیل / آنالین/نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2013:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب

Clover Health:نام شرکت

فروش مستقیم:م ل درآم 

:متائل راهبردی

بیمه سالمت :  مت/محصول

(سالمت)ارائه خدمات نوین و متنوع بیمه:حوزه فعالیت

میلیون دالر425:هکل سرمایه  تامین ش 

Series D:آ رین نوع تامین سرمایه

4، 2، 1چالش و فرصت  

35

افراد متقاضی بیمه

(بيمه سالمت و مسافرت)ارائه خدمات نوین و متنوع بيمه فعال در زمينه ي استارت آپ هاي 



:توضیح

www.visitorscoverage.com

رت را به صورت نامه مسافبيمه این شرکت ارائه دهنده بيمه مسافرتی است که انواع 

گکی بنکای  شامل بیمه گکدشن شکت  ای  هابیمه نامه. آنالین و از طریق سایت ارائه می دهد

، بیمنه وینیا   هنا اییآمکیکن و زینک  هاآمکیکاییبا دیدتنندگان آمکیکا، بیمه مسافکت بی  المللی بکای 

این   .  می باشند ... و شنگ ، بیمه بکای دارندگان گکی  تارت آمکیکا، بیمه لغو سفک، بیمه سفک تاری

نفک  و  مان شنکوع و پاینان   5شکت  به گکدشگکان ای  امکان را می دهد ته اگک تعداد آن ها باالی 

کی  آن تنک و مندی  سفک آن ها یکی باشد، بیمه گکوهی خکیداری تننند تنه ا  لحنای قیمن  مناسنب     

این  امکنان   د، تننمیای  شکت  همچنی  بکای تسانی ته به طور مککر در سال سفک .تک اس راح 

نگ  آن هنم  بیمه وییا ش. تکده اس  تا یک بیمه ساالنه بکای سفکهای خود خکیداری تنندرا فکاهم 

منی تواننند ینک    به چندی  تشور اروپا سفک تنند  وخواهندمیبکای تسانی اس  ته با وییا شنگ  

سن  تنه  اگنک    بیمه لغو سفک هم به ای  شنکل ا . آن تشورها دریاف  تنندیهمهبیمه مسافکت بکای 

لن  مشنکلی   را بپکدا د اما قبل ا  رفنت  بنه ع  .. یک سفک ا  جمله بلیط، هتل و هایهیینهتسی تمام 

.انزام شده بکای سفک را مطالبه تندهایهیینهسفک  را تنسل تند، می تواند 

آنالین/نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2006:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

مسافران:گروه مخاطب

VisitorsCoverage:نام شرکت

فروش مستقیم:م ل درآم 

:متائل راهبردی

بیمه مسافرت :  مت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین ش 

:آ رین نوع تامین سرمایه

(مسافرت)ارائه خدمات نوین و متنوع بیمه 

2، 1چالش و فرصت  

36

(بيمه سالمت و مسافرت)ارائه خدمات نوین و متنوع بيمه فعال در زمينه ي استارت آپ هاي 



:توضیح

www.easytravelinsurance.com.au

هـاي راي بخـش انواع بيمه نامه را بمسافرتی است که  شرکت بيمه این شرکت یک 

د سنفک داخلنی ینا    شکت  بکای افکاد سات  استکالیا تنه قصن  ای . می دهدارائه مختلف استراليا 

گوننه ای ارائنه   بنه  راالمللی  و یا گکدشگکانی ته قصد با دید ا  استکالیا را دارند،  بیمه مسنافکت بی 

اتمام سنفک  می دهد ته تاربکان می توانند با ورود به سای  پ  ا  وارد تکدن مقصد ، تاریخ شکوع و

.به صورت آنالی  بیمه مسافکتی خود را تهیه تنند

آنالین/نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2011:سال تاسیس

استرالیا:موقعیت جغرافیایی

مسافران:گروه مخاطب

Easy travel insurance:نام شرکت

فروش مستقیم:م ل درآم 

:متائل راهبردی

بیمه مسافرت :  مت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین ش 

:آ رین نوع تامین سرمایه

(مسافرت)ارائه خدمات نوین و متنوع بیمه 

2، 1چالش و فرصت  

37

(بيمه سالمت و مسافرت)ارائه خدمات نوین و متنوع بيمه فعال در زمينه ي استارت آپ هاي 





ارائه خدمات نوین و متنوع بيمه. 2

عمر و تکميلیبيمه . 4ـ2



:توضیح

www.ladderlife.com

ر واقـ   د. این شرکت ارائه دهنده بيمه عمر به صورت فوري، ساده و هوشمند است

ه سای  ابتدا مییان تاربک با ورود ب.  بيمه عمر را به صورت آنالین به مشتریان ارائه می دهد

، 10هیینه ای ته قکار اس  بکای خکید بیمه عمک خود بپکدا د و همچنی   مدت  منان آن را ا  بنی   

، سنالمتی  سپ  سه دسته سوال در حو ه فعالی  های تاربک. سال انتخاب می تند30، یا 25، 20، 15

ات تناربک  و شخصی بکای تاربک نمایش داده می شود ته با پاسخ دادن به آن سوال ها، شکت  اطاعن 

ن صنورت  را بکرسی می تند و سپ  بیمه عمک مکبوطه به اطالع مشتکی منی رسند و فکآینند خکیند آ    

د منی توانند   ای  شکت  ای  امکان را بکای تاربک فکاهم تکده اس  ته هک  مانی ته بخواه. می گیکد

.ا  طکیق پنل تاربکی خود پوشش بیمه عمک خود را تاهش یا افیایش دهد

هوش مصنوعی/آنالین/نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2015:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

افراد بدون بیمه:گروه مخاطب

Ladder:نام شرکت

فروش مستقیم:م ل درآم 

:متائل راهبردی

بیمه عمر:  مت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر54:هکل سرمایه  تامین ش 

Series B:آ رین نوع تامین سرمایه

(عمر)ارائه خدمات نوین و متنوع بیمه

2، 1چالش و فرصت  

40

(عمر و تکميلی)ارائه خدمات نوین و متنوع بيمه فعال در زمينه ي استارت آپ هاي 



:توضیح

www.meetfabric.com

خـدمات  و بيمه عمر است که بيمه هاي مرگ ناگهـانی استارت آپ این شرکت یک 

 ، بیمنه  اصنلی این  شنکت   محصول . می دهدارائه را در بازه هاي مختلف قيمت عمر بيمه 

در عنک  چنند دقیقنه ا  طکینق وبسنای  سناده       می توانند  ته اس   Instantمکگ ناگهانی  به نام 

محصنول  . منی باشند  سناله در دسنتکس   50تا 25افکاد  با ای  حال ای  بیمه فقط بکای . خکیداری شود

ای  شکت  . شودمعاینه پیشکی انزامابتدا باید بکای خکید آن اس  ته بیمه عمک دیگک ای  شکت ، 

کداخن  در  با پکسیدن چندی  سوال ا  تاربک در خصوص، س ، شغل، درآمد، مییان حق بیمه قابنل پ 

وجه بنه اینکنه   تبا . هک ماه، ایال  و سوابق تاربک،  بیمه شخصی سا ی شده تاربک را  پیشنهاد می دهد

ه بنه   ای  شکت  یک شکت  آنالی  اس  ، اما دارای یک تیم خندم  دهنی بنه مشنتکیان اسن  تن      

. مشتکیان مشاوره سکیع و حکفه ای می دهند

آنالین/نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2015:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

افراد بدون بیمه:گروه مخاطب

Fabric:نام شرکت

فروش مستقیم:م ل درآم 

:متائل راهبردی

بیمه عمر و بیمه مرگ ناگهانی:  مت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر12.5:هکل سرمایه  تامین ش 

Series A:آ رین نوع تامین سرمایه

(عمر)ارائه خدمات نوین و متنوع بیمه

2، 1چالش و فرصت  

41

(عمر و تکميلی)ارائه خدمات نوین و متنوع بيمه فعال در زمينه ي استارت آپ هاي 



:توضیح

havenlife.com

زمان هاي مختلـف بـه صـورت    عمر با مدت بيمه  Ladderشرکتشرکت مانند این 

ی آ منایش  ای  شکت  به جنای بکرسن  . می دهدمتقاضيان واجد شرایط ارائه آنالین، براي 

هنا و همچننی  سنوابق   پیشکی، نسنخه  های داده پکونده های پایگاه خون و ار یابی فکدی تاربک، ا  

نظنک  یمنه منورد   تناربک بنکای دریافن  طنکح ب    . می تندار یابی سالم  تاربک استفاده بکای رانندگی، 

منین   اانقضنای آن، شنماره   و تناریخ  اطالعاتی شامل شماره گواهی نامنه راننندگی   باید خود،  ابتدا 

ه تنکده  خانوادگی خنود را آمناد  و فعلی و تاریخچه پیشکی شخصی و و ن ، قد (تد ملی)اجتماعی 

ی را ای  شکت  با پکسیدن چنندی  سنوال ا  تناربک و بکرسنی پاسنخ هنای آن هنا، طنکح هنای         . باشد

.متناسب با تاربک پیشنهاد می دهد

یهوش مصنوع/ و تحلیل داده های بزرگ تجزیه / آنالین/نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2014:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

افراد بدون بیمه:گروه مخاطب

Haven Life:نام شرکت

فروش مستقیم:م ل درآم 

:متائل راهبردی

بیمه عمر:  مت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین ش 

:آ رین نوع تامین سرمایه

(عمر)ارائه خدمات نوین و متنوع بیمه 

4، 2، 1چالش و فرصت  

42

(عمر و تکميلی)ارائه خدمات نوین و متنوع بيمه فعال در زمينه ي استارت آپ هاي 



:توضیح

www.liazon.com

سنب و تارهنای   یک فکوشگاه بیمه تکمیلی آنالی  اس  ته مبنادالت بیمنه را بنکای ت   شکت   ای  

ه پـ  از  بستري فراهم کرده کواق   این استارت آپ در . بیرگ و توچک اجکا می تند

ـ   نهاد مـی دهـد و   کسب اطالعات افراد، بهترین نوع بيمه را متناسب با نياز آن هـا پيش

لتفکم ای  شنکت  بنه   پ. مشتریان می توانند بيمه ایی شخصی سازي شده را دریافت کنند
، بسنته هنای میاینای خنود را بنا انتخناب ا  بخنش سنالم ، دندانپیشنکی         منی دهند   اجنا ه  تارتنان 

تننند و بنه   شخصنی سنا ی  بیمنه  و بسیاری ا  میایای دیگک ا  ارائنه دهنندگان   بینایی،عمک، معلولی  
را شنکت  هنا هنم منی تواننند ننوعی بیمنه تکمیلنی خناص         .. صورت گکوهی هیینه را پکداخ  تنند

خود خکیداری متاسب با نوع تار شکت  و فاتتورهای دیگک شخصی سا ی تکده و بکای تارمندان
.تنند

آنالین/نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2006:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

شرکت ها و کارکنان آن ها:گروه مخاطب

liazon:نام شرکت

فرو ش مستقیم:م ل درآم 

:متائل راهبردی

:  مت/محصول

:حوزه فعالیت

ارائه خدمات نوین و متنوع بیمه

دالرمیلیون 30.8:هکل سرمایه  تامین ش 

Series D:آ رین نوع تامین سرمایه

یمه ب)ارائه خدمات نوین و متنوع بیمه
(تکمیلی

2، 1چالش و فرصت  

43

(عمر و تکميلی)ارائه خدمات نوین و متنوع بيمه فعال در زمينه ي استارت آپ هاي 



:توضیح

www.zanebenefits.com

کـه توسـط   ا بيمه تکميلی سـالمت خـود ر  را قادر می سازد تا این شرکت کارکنان 

 Zaneیار نکم اف. کنندتامين مالی می شود،  شخص سازي و خریداري کارفرماي خود 

Benefits  ود را خن مشتکی تمک تکده اس  ته بکنامه بیمه بهداش  شخصنی  20،000بیش ا  به
شننکت  .  اسنن peoplekeep یننک مزموعننه شننکت  اینن  شننکت  درواقننع  . خکیننداری تنننند
peoplekeep  کمنای  نیی ای  اجا ه را به تارمندان می دهد ته با توجه به مقدار هییننه ای تنه تارف

   مختلف بهداش ، تلف  همکاه، آموآن ها متقبل می شود میایای مورد نظک خود را در حو ه های 
.با نشستگی خکیداری تنندو پکور ، حمل و نقل و 

آنالین/پلتفرم نرم افزاری:فناوری های کلی ی

2006:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

شرکت ها و کارکنان آن ها:گروه مخاطب

Zane Benefits:نام شرکت

فرو ش مستقیم:م ل درآم 

:متائل راهبردی

:  مت/محصول

:حوزه فعالیت

ارائه خدمات نوین و متنوع بیمه

میلیون دالر2.2:هکل سرمایه  تامین ش 

seed:آ رین نوع تامین سرمایه

یمه ب)ارائه خدمات نوین و متنوع بیمه
(تکمیلی

2، 1چالش و فرصت  

44

(عمر و تکميلی)ارائه خدمات نوین و متنوع بيمه فعال در زمينه ي استارت آپ هاي 



ارائه خدمات نوین و متنوع بيمه. 2

، محصوالت، حوادثاموالبيمه . 5ـ2



:توضیح

www.squaretrade.com

SquareTrade ـ  یک ارائه دهنده ی و لـوازم  گارانتی مستقل براي لـوازم الکترونيک

ه ایند، اگنک   چه لوا م الکتکونیکی را  ا  تزا خکیداری تکدنیس  ته مهم در واقع . مصرفی است
ه سنای  ا   تناربک  بنا وارد شندن بن    . باشد توسط ای  شکت  گارانتی می شنود شکایط محصول واجد 

.طکیق پنل تاربکی  خود می تواند محصوالت خود را گارانتی تند

آنالین/نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

1999:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

مصرف کننده :گروه مخاطب

SquareTrade:نام شرکت

فروش مستقیم:م ل درآم 

:متائل راهبردی

گارانتی محصوالت الکترونیکی:  مت/محصول

ارائه خدمات نوین و متنوع بیمه :حوزه فعالیت
(، محصوالت، حوادثاموال)

میلیون دالر247:هکل سرمایه  تامین ش 

M&A:آ رین نوع تامین سرمایه

2، 1چالش و فرصت  

46

ارائه خدمات نوین و متنوع بيمهفعال در زمينه ي استارت آپ هاي 
(، محصوالت و حوادثاموال)



:توضیح

trov.com

اربر مهم اسـت  از  است که اطالعاتی را که براي یک کپلتفرم بيمه شرکت یک این 

مپیوتک، ای  تزهییات شامل تلف  همنکاه، تنا  .  می کندو محافظت جم  آوري تجهيزات آن 
تزهینیات  تلویییون، بنا ی دیزیتنال ، دوربنی ، هندفون و اسنپیکک، تزهینیات موسنیقی و همچننی         

ای  شکت  به طنور مسنتقیم بنه    ( cloud-based)پکدا   ابکی درواقع  راه حل . می باشدور شی 
اهم تنند و  پوشنش درسن  در  منان مناسنب را فنک     دقیقاً به طوری ته می شود سیستم تاربک  متصل 

ه باشند، آن  سپ  اطالعات تاربک را جمع آوری تند تا هک  مانی ته تاربک به آن اطالعات نیا  داشت

ا بيمه کرده می توان گفت پلتفرم این شرکت، اطالعات ر.دهند ها را در اختیار تاربک قکار 

شـامل بيمـه خـود    و حتی از آنها نسخه پشتيبان می گيرد و این نسخه پشتيبان را هـم 

.می کند

ی ابکیخیکه سا ذپردازش و/ اپلیکیشن موبایل/ آنالین / نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2012:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

مصرف کننده :گروه مخاطب

Trov:نام شرکت

فروش مستقیم:م ل درآم 

:متائل راهبردی

محافظت از اطالعات کاربر:  مت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر87.8:هکل سرمایه  تامین ش 

Series D:آ رین نوع تامین سرمایه

ارائه خدمات نوین و متنوع بیمه 
(، محصوالت، حوادثاموال)

2، 1چالش و فرصت  
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ارائه خدمات نوین و متنوع بيمهفعال در زمينه ي استارت آپ هاي 
(، محصوالت و حوادثاموال)



:توضیح

figopetinsurance.com

ر واقـ   د. فکاهم منی تنند  خانگی حیوانات های بهداشتی و خدمات بیمه بکای مکاقب  ای  شکت  

ـ   راي حيوانـات  این استارت آپ یک اپليکشن موبایل ساخته است که از طریـق آن ب

رخ قابل تنظيم خانگی بيمه و برنامه هاي مراقبت  بهداشتی مقرون به صرفه و داراي ن

ارک پنکدا   ابنکی امکنان بارگن اری مند     نوآوراننه  فناوری استفاده ا  همچنی  با . ارائه می دهد

امکنان پن یک   اربک ا  طکیق دستگاه تلف  همکاه تمکبوط به مطالبه بیمه و انزام عملیات مطالبه بیمه را  

Figoبکچسب مخصوص می تند و  با یک  Pet Tag  منی تنند تنا    به صاحبان حیوانات تمنک  نیی

ارائه Pet Cloudعالوه بک ای ،  .حیوان خود را در صورتی ته گم شده باشد، به راحتی پیدا تنند
ی، دهنده موقعی  های مکانی مکان هایی مانند پارک ها، رستوران های مخصوص حیواننات خنانگ  

.می باشددامپیشکی، هتل های حیوانات خانگی و زیکه 

برچسب ردیاب/ پردازش و ذخیره سازی ابری/ اپلیکیشن موبایل / آنالین/نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2013:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

افراد دارای حیوانات خانگی:گروه مخاطب

Figo:نام شرکت Pet Insurance

فروش مستقیم:م ل درآم 

:متائل راهبردی

حیوانات خانگیبیمه :  مت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر13:هکل سرمایه  تامین ش 

Series A:آ رین نوع تامین سرمایه

ارائه خدمات نوین و متنوع بیمه 
(، محصوالت، حوادثاموال)

2، 1چالش و فرصت  
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ارائه خدمات نوین و متنوع بيمهفعال در زمينه ي استارت آپ هاي 
(، محصوالت و حوادثاموال)



:توضیح

www.upsie.com

Upsie ا می باشـد کاالهبرنامه تلفن همراه است که ارائه دهنده وارانتی براي یک .

ا قیمن   دیگنک را بن  شنکت  هنای   در ای  اپلیکیش  تاربک همان ضمان  و پوشش ارائنه شنده توسنط    

در این   گ اری وارانتنی هنا و گییننه هنای پوشنش     قیم  تمام . می تنددریاف  صکفه تک مقکون به 

سارت ا  بخکد و  پ  ا  آن در هنگام بکو  خپوشش مورد نظک را دارد وتاربک می تواند بکنامه وجود 

آن ها را ذخینکه  ه و عک  گکفتتاربک نیی رسیدهای ای  بکنامه ا  . طکیق همی  اپلیکیش  مطالبه تند

!  می تند

اپلیکیشن موبایل/ آنالین / نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2015:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

مصرف کننده :گروه مخاطب

Upsie:نام شرکت

واسطه گری:م ل درآم 

:متائل راهبردی

ارائه وارانتی برای هر نوع محصول:  مت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر3.2:هکل سرمایه  تامین ش 

Seed:آ رین نوع تامین سرمایه

ارائه خدمات نوین و متنوع بیمه
(، محصوالت، حوادثاموال)

5،  2،  1چالش و فرصت  
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ارائه خدمات نوین و متنوع بيمهفعال در زمينه ي استارت آپ هاي 
(، محصوالت و حوادثاموال)



:توضیح

www.squareoneinsurance.com

را قادر می سازد تامين کننده بيمه خانه در کانادا است که کاربراناین شرکت یک 

نامنه  بیمنه  وننه  نم. را شخصی سازي کنندخدمات بيمه خود تا با توجه به نيازهاي خود، 

هییننه  .  زیکه اسن اموال و بیمه شهکی، بیمه خانه و آپارتمان، بیمه مستاجک، خانههای آن شامل بیمه 

بکای را آن ها و می شود دالر در هک ماه شکوع 15های بیمه شکت  متناسب با ویژگی درخواستی ا  

ود را تناربکان منی تواننند ویژگنی بیمنه منورد نظنک خن        .مقکون به صکفه می سا د جامعه تمام سطوح 

.شخصی سا ی تنند و یا ویژگی های پیشنهادی بکای هک بیمه را انتخاب نمایند

آنالین/نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2010:سال تاسیس

کانادا:موقعیت جغرافیایی

افراد بدون بیمه:گروه مخاطب

Square One Insurance:نام شرکت

فروش مستقیم:م ل درآم 

:متائل راهبردی

بیمه خانه:  مت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین ش 

:آ رین نوع تامین سرمایه

ارائه خدمات نوین و متنوع بیمه
(، محصوالت، حوادثاموال)

2، 1چالش و فرصت  

50

ارائه خدمات نوین و متنوع بيمهفعال در زمينه ي استارت آپ هاي 
(، محصوالت و حوادثاموال)



ارائه خدمات نوین و متنوع بيمه. 2

همتا به همتابيمه . 6ـ2



(بيمه همتا به همتا)ارائه خدمات نوین و متنوع بيمهفعال در زمينه ي استارت آپ هاي 

:توضیح

www.friendsurance.de

بـه گونـه اي کـه     پياده سازي کـرده اسـت   را P2Pبيمه آنالین این شرکت مفهوم 

 تواننند بنه شنبکه    مشنتکیان منی  . ترکيب می کندبيمه شرکت هاي اجتماعی را با شبکه هاي 

بیمنه  حنق  ه در نتیزن تنه  خود را شنکیک شنوند   فکدی متصل و  با دیگک تاربکان بیمه های بیمه های 

ه ا  تتاربکان ، به گکوه هایی ا  پایان هک سالای  شکت  در . می دهندتاهش ٪50ساالنه خود را تا 

، یمه خانهمحدوده بدر ای  شکت  . حق بیمه خود چییی را مطالبه نککده باشند، پادا  نقدی می دهد

.حقوقی فعالی  می تندمسئولی  خصوصی و بیمه های 

آنالین/نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2010:سال تاسیس

آلمان:موقعیت جغرافیایی

بیمه و مصرف کنندهشرکت های :گروه مخاطب

friendsurance:نام شرکت

واسطه گری:م ل درآم 

:متائل راهبردی

ی ایحاد ارتباط بین بیمه گذاران برا:  مت/محصول
خرید یک خدمت بیمه ایی مشترک

همتا به)ارائه خدمات نوین و متنوع بیمه :حوزه فعالیت
(همتا

میلیون دالر15.3:هکل سرمایه  تامین ش 

-Venture:آ رین نوع تامین سرمایه series 
Unknown

6چالش و فرصت  

52



:توضیح

www. e.com

تنه در حنال   یاد شده، یک شکت  بیمنه متفناوت اسن    « صنع  بیمهابک »لیموناد ته ا  آن به عنوان 

ه به صـورت  کاستارت آپ این . متحول تکدن ساختار قدیمی و بوروتکاتیک صنع  بیمه اس 

نابراین و بنمی کند کار می کند، از هيچ کارگزاري استفاده ((P2Pشخص به شخص 

هـوش  پوشش  هـاي بيمـه بـه وسـيله    . حق بيمه  هاي آن کمتر از حد متوسط است

چنـد روز  والً معمو فرآیندي که می شود مصنوعی روي گوشی موبایل مشتري انجام 

یکنی ا   . شـود مـی یا چند هفته طول می کشد، با سرعتی بی  نظير و رکورد شکن طی 

  هنای بشنک   ویژگی های محوری لیموناد ای  اس  ته حق بیمه  های خکج نشده افکاد به واسطه فعالی 

.می شوددوستانه و به انتخاب خود آنها به سا مان های زیکانتفاعی واگ ار 

یادگیری ماشین/ هوش مصنوعی/ اپلیکیشن موبایل/ آنالین / نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2015:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

افراد بدون بیمه:گروه مخاطب

Lemonade:نام شرکت

فروش مستقیم:م ل درآم 

:متائل راهبردی

به صورت همتا به همتاخانهبیمه :  مت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر180:هکل سرمایه  تامین ش 

Series C:آ رین نوع تامین سرمایه

5،  2، 1چالش و فرصت  

53

(بيمه همتا به همتا)ارائه خدمات نوین و متنوع بيمهفعال در زمينه ي استارت آپ هاي 

همتا به)ارائه خدمات نوین و متنوع بیمه 
(همتا



:توضیح

teambrella.com

Teambrella گران استدیبا ریسک اشتراک گذاري اجتماعی براي به یک برنامه .

را با یکدیگر بـه  کاربران می توانند عضو یک تيم شوند که افراد آن تيم ریسک خود

ـ   یک عضو در تيم در واق   اگر . اشتراک می گذارند ود و  خود متحمـل خسـارت ش

ی همنه ی  بنه عبنارت  . مطالبه کند، هم تيمی ها آن را بازپرداخـت مـی کننـد   حق بيمه 

به طوری ته . ندخود را در یک تیف پول بی  توی  شخصی سپکده می تناعضای تیم،  پول بیمه 

  خسنارت  بنا  پکداخن  اگک تنیم رای بنه   . تل تیم تنتکل می شودپول توسط وجوه  موجود در تیف 

ول پن بکای با  پکداخن  آن خسنارت تینف    یک هم تیمی بدهد، همه هم تیمی ها باید سهم خود را 

.پکداخ  تنند

ارز رمزنگاری/آنالین/نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2017:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

بیمه و مصرف کنندهشرکت های :گروه مخاطب

Teambrella:نام شرکت

واسطه گری:م ل درآم 

:متائل راهبردی

پلتفرم خرید یک خدمت بیمه به:  مت/محصول
صورت اشتراکی

:حوزه فعالیت

میلیون دالر1.3:هکل سرمایه  تامین ش 

Seed:آ رین نوع تامین سرمایه

6چالش و فرصت  
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(بيمه همتا به همتا)ارائه خدمات نوین و متنوع بيمهفعال در زمينه ي استارت آپ هاي 

همتا به)ارائه خدمات نوین و متنوع بیمه 
(همتا



:توضیح

www.axieme.com

بيمـه  ریسـک تـا  می دهد است که به کاربران اجازه ایتاليایی  P2Pپلتفرم بيمه یک 

ه خندم  بیمنه   تناربکانی تن  . تصاد  و خسارت خود را با یکدیگر بـه اشـتراک بگذارنـد   

ای گنکوه  اعضن (.  ته به آن دایکه گفته منی شنود  ) مشابهی دارند می توانند در یک گکوه قکار گیکند 

را بنه  ود حق بیمه خیک بانک فکضی را در دایکه ایزاد می تنند و با همه اعضای دیگک همان دایکه، 

اد گنکوه و  سنایک افنک  می توانند اطالعنات  افکاد یک گکوه پلتفکم همه ی ای  در . اشتکاک می گ ارند

ط مشنی،  در پاینان خن  . را ردینابی تننند  ارائه خدمات نوی  و متنوع بیمنه  مییان مطالبه هک فکد ا  حق 

ا پکداخن   مطالبه تمتک ب» منطق اساس عضو گکوه بک با پکداخ  بکای هک یک Axiemeالگوریتم

، بنا  پکداخن    باشده حق بیمه مطالبه تکدبه عبارتی  هکعضو گکوه ته تمتک . محاسبه می تند« بیشتک

.می تندبیشتکی دریاف  

تجزیه و تحلیل داده های بزرگ/API/ آنالین/نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2016:سال تاسیس

ایتالیا:موقعیت جغرافیایی

شرکت های بیمه و مصرف کننده:گروه مخاطب

Axieme:نام شرکت

واسطه گری:م ل درآم 

:متائل راهبردی

مه کاهش هزینه با خرید بی:  مت/محصول
به صورت گروهی

:حوزه فعالیت

هزار یورو70:هکل سرمایه  تامین ش 

Seed:آ رین نوع تامین سرمایه

6چالش و فرصت  

55

(بيمه همتا به همتا)ارائه خدمات نوین و متنوع بيمهفعال در زمينه ي استارت آپ هاي 

همتا به)ارائه خدمات نوین و متنوع بیمه 
(همتا



:توضیح

inspool.com/fraudsters

تان خنود  تنا راننندگان بنا خنانواده و دوسن     می تند قدرت شبکه های اجتماعی استفاده ای  شکت  ا  

ـ   . های بیمه خود را تشکیل دهندو گکوه ارتباط بکقکار تنند  ا هـم بـه   گروه ها حـق بيمـه را ب

ی کـه خسـارتی   و با اعتماد به یکدیگر هر زمانصورت آنالین به اشتراک می گذارند 

تناربکان  Inspoolبنا .براي یک عضو از آن ها اتفاق افتاد، حق بيمه را مطالبه می کند

بنا این    . ننند می توانند فقط  مانی ته مطالبه بیمه بکای عضوی اتفاق افتناد سنهم خنود را پکداخن  ت    

.اشیدوجود دیگک نیا ی به شکت  بیمه نیس  و شما خود می توانید ارائه دهنده بیمه خود ب

آنالین/نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2015:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

خریداران  بیمه:گروه مخاطب

Inspool:نام شرکت

واسطه گری:م ل درآم 

:متائل راهبردی

:  مت/محصول

:حوزه فعالیت

---:هکل سرمایه  تامین ش 

---:آ رین نوع تامین سرمایه

برای  استفاده از بستر شبکه اجتماعی
تشکیل گروه برای خرید بیمه

6چالش و فرصت  
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(بيمه همتا به همتا)ارائه خدمات نوین و متنوع بيمهفعال در زمينه ي استارت آپ هاي 

همتا به)ارائه خدمات نوین و متنوع بیمه 
(همتا



استارت آپ هاي حوزه بيمه. 12

مهپلتفرم آنالین  ارائه خدمات بي. 3ـ12





پلتفرم آنالین مقایسه و آموزش خدمات حوزه بيمه. 3

پلتفرم فروش و مقایسه انواع بيمه ها. 1ـ3



پلتفرم آنالین مقایسه و آموزش خدمات حوزه بيمه فعال در زمينه ي استارت آپ هاي 

:توضیح

www.goji.com

که بـا اسـتفاده از   بين المللی بيمه اي پيشرو در آمریکا استاین شرکت یک آژان  

قيمـت  ین بيمه  بـا   بهتریافتن کاربران در تخصص انسانی به و با تکنولوژي هوشمند 

یمه های خانه، انواع بیمه هایی ته توسط ای  شکت  ارائه می شود شامل ب. می کندمناسب کمک 

به صندها هنیار آمکیکنایی تمنک     Goji، 2007سال ا  .خودرو، مستاجک و بیمه مسئولی  می باشد
ب اسن ،  را تنه بنکای آنهنا مناسن    خندماتی  تکده اس  تا قیم  های بکندهای بکتک را مقایسه تنند و 

.خکیداری تنند

هوش مصنوعی/ آنالین/ نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2007:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

هشرکت های بیمه و  مصرف کنند:گروه مخاطب

Goji:نام شرکت

واسطه گری:م ل درآم 

:متائل راهبردی

مقایسه انواع بیمه :  مت/محصول

پلتفرم فروش و مقایسه انواع بیمه ها:حوزه فعالیت

میلیون دالر104.2:هکل سرمایه  تامین ش 

-Venture:آ رین نوع تامین سرمایه series 
Unknown

2، 1چالش و فرصت  

60



:توضیح

www.coverfox.com

اشن ،  ، دوچکخنه، بهد می تندته شامل بیمه خنودرو تارگیاری بیمه را فکاهم ای  شکت  خدمات 
اسـت و  این شرکت در واق  با شرکت هـاي بيمـه در ارتبـاط   . خانه می باشدمسافکت و 

یان ارائـه  بيمه ها را با همان قيمتی که شرکت هاي بيمه ارائـه مـی دهنـد، بـه مشـتر     

نـد،  می دهد و درآمد خود را از کميسيونی که از شرکت هاي بيمـه دریافـت مـی ک   

منه را بنکای خنود    مشتکیان می توانند با مقایسه شنکت  هنای بیمنه مناسنب تنکی  بی     . کسب می کند
.انتخاب تنند

آنالین/ نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2013:سال تاسیس

هند:موقعیت جغرافیایی

هشرکت های بیمه و  مصرف کنند:گروه مخاطب

Coverfox:نام شرکت Insurance

واسطه گری:م ل درآم 

:متائل راهبردی

فروش و مقایسه انواع بیمه :  مت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر41.5:هکل سرمایه  تامین ش 

series C:آ رین نوع تامین سرمایه

2چالش و فرصت  
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پلتفرم آنالین مقایسه و آموزش خدمات حوزه بيمه فعال در زمينه ي استارت آپ هاي 

پلتفرم فروش و مقایسه انواع بیمه ها



:توضیح

www. Insureon.com

تارهایوتسبریسکتاهشبکایبیمهخدماتتهاس آنالی بیمهآژان یکشکت ای 

یکمچونهکهاستکردهایجادراپلتفرمیکشرکتاین.می تندفکاهمراتوچک

وقاضیمتکارهايوکسببهرابيمهخدمتبهترینبيمهحوزهخبرهدستيار

مشتريکهاستصورتبدینعملکردنحوه.می دهدپيشنهادآن هانيازبامتناسب

بانکدروجستجباشرکتهوشمنددستيارودادهپاسخسواالتبهمراحلیطی

واقعدر.می دهدهادپيشنکاروکسبنيازبامتناسبرابيمهبهترینبيمه هااطالعات
وسیونتمیهیینهومی دهدخدماتمستقیمطوربهتوچکتارهایوتسببهاستارت آپ ای 

.می تنددریاف راخودهایحلراهارائهبکایخدمات

هوش مصنوعی/ آنالین/ نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

1997:سال تاسیس

آمریکاایاالت متحده :موقعیت جغرافیایی

شرکت های تجاری:گروه مخاطب

Insureon:نام شرکت

واسطه گری:م ل درآم 

:متائل راهبردی

پیشنهاد بیمه شرکت های تجاری:  مت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر31:هکل سرمایه  تامین ش 

Series Unknown:آ رین نوع تامین سرمایه

4، 2چالش و فرصت  
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پلتفرم آنالین مقایسه و آموزش خدمات حوزه بيمه فعال در زمينه ي استارت آپ هاي 

پلتفرم فروش و مقایسه انواع بیمه ها



:توضیح

www.cover.com

م کرده است که با این شرکت با استفاده از یک اپليکيشن موبایل این امکان را فراه

تجزیـه و  دریافت عک  یا ویدیو  از هر وسيله یـا تجهيـزي، درخصـوص آن وسـيله    

ها به مشتري پيشنهاد تحليل انجام گيرد و سپ  بهترین بيمه ها با مناسب ترین قيمت

 ، خنودرو،  در واقع تاربک پ  ا  نصب اپلیکیش  می تواند ا  هک چییی ماننند خاننه، شنکت   . گردد
ا بارگن اری  حیوان خانگی، جواهکات، وسایل الکتکونیکی و زیکه عک  یا ویدیو تهیه تنند و آن ر 

بهتکی  بیمنه  سپ  تارشناسان شکت  درخصوص آن وسیله تزییه و تحلیل انزام می دهند و. نماید
ظنک خنود را   هارا  با مناسب تکی  قیم  ها  به تاربک پیشنهاد می دهد و تناربک منی توانند بیمنه منورد ن     

اسطه گنکی  ای  اپلیکیش  بکای افکاد رایگان اس  و شکت  درآمد خود را ا طکیق و. خکیداری تند

.بکای شکت  های بیمه به دس  خواهد آورد

هوش مصنوعی/ اپلیکیشن موبایل/ آنالین / نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2016:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

مصرف کننده:گروه مخاطب

Cover:نام شرکت

واسطه گری:م ل درآم 

:متائل راهبردی

پیشنهاد بیمه با تحلیل عکس:  مت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر11:هکل سرمایه  تامین ش 

series A:آ رین نوع تامین سرمایه

2، 1چالش و فرصت  
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پلتفرم آنالین مقایسه و آموزش خدمات حوزه بيمه فعال در زمينه ي استارت آپ هاي 

پلتفرم فروش و مقایسه انواع بیمه ها



:توضیح

www.imoney-group.com

iMoney ن بـين بيمـه،   برنامه هاي مالی است که به صورت آنالیمقایسه یک پورتال

انجـام  بـراي مصـر  کننـدگان  مقایسـه    هاي اعتباري، وام ها، پهنـاي بانـد   کارت 

رایگنان ا   تزیینه و تحلینل  فنناوری بنه مشنتکیان ینک     در واقع ای  شکت  با اسنتفاده ا   . می دهد
چندی  ا قادر می سا د تا بدون با دید مشتکیان را ای  تار . می دهدارائه محصوالت مورد نیا  خود 

امپیوتک ینا تلفن    به طنور مسنتقیم بنا اسنتفاده ا  تن     خود، بتوانند تننده بکای مقایسه محصوالت تأمی  
بکنامنه  -1سه ویژگی اصلی ای  شکت  به این  صنورت اسن  تنه     . دهندمقایسه را انزام ای  همکاه 

مشتکیان می توانند به -2. های مالی را با استفاده ا  ابیار ساده و شفاف بکای مشتکیان مقایسه می تند
آسنان  مقناالتی  -3. صورت مستقیم ا  طکیق وب سای  و یا تلف  فکآیند خکید خود را انزنام دهنند  

تنند، خود تمک چگونه به مدیکی  و حفظ منابع مالیمشتکیان به منظور  اینکه ته تمک به بکای 
ی آن در مکتنیی این  شنکت  در تواالالمپنور و دفناتک عملینات      دفتنک  .ا  طکیق سای  ارائه می شنود 

.سنگاپور، اندونیی، فیلیپی ، هنگ تنگ و تایلند می باشد

هوش مصنوعی/ آنالین / نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2012:سال تاسیس

مالزی:موقعیت جغرافیایی

مصرف کننده:گروه مخاطب

iMoney:نام شرکت Group

حق اشتراک:م ل درآم 

:متائل راهبردی

حوزه مقایسه تامین کنندگان فعال در:  مت/محصول
فینتک

:حوزه فعالیت

میلیون دالر10.7:هکل سرمایه  تامین ش 

-Venture:آ رین نوع تامین سرمایه series 
Unknown

2، 1چالش و فرصت  
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پلتفرم آنالین مقایسه و آموزش خدمات حوزه بيمه فعال در زمينه ي استارت آپ هاي 

پلتفرم فروش و مقایسه انواع بیمه ها



:توضیح

www.comparityins.com

ایسـه و خریـد   است که کاربران را قادر به مقپلتفرم آنالین یک این شرکت داراي  

بنه مقایسنه   خکیداران قادر. می کندبسته هاي بيمه براي خودروها، خانه ها و موارد دیگر 

.اس یکدیگک می باشند ته به راحتی قابل درککسان تنار در یک فکم  یانواع بیمه 

آنالین/ پلتفرم نرم افزاری:فناوری های کلی ی

2013:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

هشرکت های بیمه و  مصرف کنند:گروه مخاطب

COMPARITY:نام شرکت

واسطه گری:م ل درآم 

:متائل راهبردی

انواع بیمه :  مت/محصول

:حوزه فعالیت

هزار دالر225:هکل سرمایه  تامین ش 

Seed:آ رین نوع تامین سرمایه

2چالش و فرصت  
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پلتفرم آنالین مقایسه و آموزش خدمات حوزه بيمه فعال در زمينه ي استارت آپ هاي 

پلتفرم فروش و مقایسه انواع بیمه ها





پلتفرم آنالین مقایسه و آموزش خدمات حوزه بيمه. 3

مشاوره و آموزش در حوزه بيمه. 2ـ3



:توضیح

www.simplyinsured.com

سالمت بـراي  این شرکت ارائه دهنده یک پلتفرم آنالین درخصوص اطالعات بيمه

ک تمنک  تسب و تارهنای توچن  نه تنها به شکت  ای  . کسب و کارهاي کوچک می باشد

ا بنک روی  هنای خنود ر  و بکنامنه  تننند تا نکخ بیمه های بهداشتی تارتنان را مقایسه و خکیند  می تند 

یمنه سنالم ،   پلتفکم مدیکی  تنند، بلکه یک راهنمای جامع ا  بیمه در چندی  بخش، شامل اساس ب

لنف ارائنه   راهنمای خکید بیمه سالم  بکای تسب و تارهای توچک به تفکیک شنکت  هنای مخت  

ه دهنده بیمه، مطالعه منوردی درخصنوص ارائنه بیمنه سنالم  بنه تسنب و تارهنای توچنک، ارائن          

ی اطالعات درخصوص تارگیاری های  بیمه ، خبکهای جدیند درحنو ه بیمنه و همچننی  گیارشنات     

.درخصوص روند افیایش حق بیمه در سال های اخیک را نشان می دهد

آنالین/ نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2012:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

شرکت های بیمه و خریداران بیمه:گروه مخاطب

SimplyInsured:نام شرکت

واسطه گری:م ل درآم 

:متائل راهبردی

یمهپلتفرم مقایسه، فروش و آموزش ب:  مت/محصول

مشاوره و آموزش در حوزه بیمه:حوزه فعالیت

میلیون دالر8.4:هکل سرمایه  تامین ش 

Series A:آ رین نوع تامین سرمایه

2چالش و فرصت  
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پلتفرم آنالین مقایسه و آموزش خدمات حوزه بيمه فعال در زمينه ي استارت آپ هاي 



:توضیح

agentreview.net

هـد از  این شرکت خدمات متعددي در حوزه آموزش بيمه به مشتریان ارائـه مـی د  

خصـوص هـر   جمله یافتن نمایندگی بيمه در منطقه مورد نظر مشـتري، اطالعـات در  

ـ . نوع بيمه و غيره ه، ایالـت، نـوع   در این پلتفرم کاربر هم می تواند با انتخاب منطق

ـ  ود را جسـتجو  بيمه، سابقه کاري، زبان و جنسيت نماینده بيمه، نماینده مورد نظر خ

ـ  . تجو نمایـد کند و هم می تواند به صورت جداگانه با داشتن نام نماینده ، آن را جس

وط به آن را عالوه بک ای  تاربک می تواند هک نوع بیمه مورد نظک خود را انتخاب و  تلیه اطالعات مکب

.می دهدپشتیبانی مشتکیان  بان مختلف 72به پلتفکم ای  . تندمطالعه 

آنالین/ پلتفرم نرم افزاری:فناوری های کلی ی

2014:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

دگاننمایندگی های بیمه و  مصرف کنن:گروه مخاطب

Agent Review:نام شرکت

حق اشتراک:م ل درآم 

:متائل راهبردی

مه گر و پلتفرم تسهیل ارتباط میان بی:  مت/محصول
بیمه گذار و آموزش بیمه گذار

مشاوره و آموزش در حوزه بیمه:حوزه فعالیت

دالرهزار 250:هکل سرمایه  تامین ش 

Seed:آ رین نوع تامین سرمایه

2چالش و فرصت  
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پلتفرم آنالین مقایسه و آموزش خدمات حوزه بيمه فعال در زمينه ي استارت آپ هاي 



:توضیح

www.braveday.co.nz

تندا یکنی ا    در اب. فعاليت این شرکت، ارائه مشاوره در حوزه بيمه بـه مشـتریان اسـت   

ی را مشاوران ای  شکت  با مشتکی مالقات خواهد تکد و با جمنع آوری اطالعنات، نیا هنای مشنتک    

  تنه  این دستکس ارائه می دهند و   در بیمه های اطالعاتی در مورد میایای همچنی  . شناسایی می تند

مشتکی  العات سپ  اط. مناسب خواهد بودای  بیمه ها  بکای پاسخ گویی به نیا های مشتکی چگونه 

شده را  به و توصیه شخصی سا ینقل قول ها را جمع آوری تنند، و تزییه و تحلیل می را  بکرسی 

.مشتکی ارائه می دهند

گتجزیه و تحلیل داده های بزر/  هوش مصنوعی / آنالین/نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2000:سال تاسیس

نیوزلند:موقعیت جغرافیایی

بیمه شوندگان:گروه مخاطب

Brave Day:نام شرکت

حق اشتراک:م ل درآم 

:متائل راهبردی

مشاوره و آموزش خدمات بیمه:  مت/محصول

مشاوره و آموزش در حوزه بیمه:حوزه فعالیت

--:هکل سرمایه  تامین ش 

---:آ رین نوع تامین سرمایه

2چالش و فرصت  
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پلتفرم آنالین مقایسه و آموزش خدمات حوزه بيمه فعال در زمينه ي استارت آپ هاي 



استارت آپ هاي حوزه بيمه. 12

بهخدمات پشتيبان . 4ـ12
بيمهشرکت هاي 





به شرکت هاي بيمهخدمات پشتيبان . 4

مصرف کنندهتحليل داده و رفتار . 1ـ4



(تحليل رفتار)بيمه فعال در زمينه ي خدمات پشتيبان به شرکت هاي استارت آپ هاي 

:توضیح

www.shift-technology.com

اي ایــن شــرکت بهتــرین داده هــاي علمــی را بــراي تشــخيص خودکــار شــبکه هــ

  بنا اسنتفاده ا    شنکت این   . مـی گيـرد  به کار بيمه و تجارت الکترونيک کالهبرداران در 
فنکم تصنمیم   پلتیک شکت  های بیمه به فناوری هو  مصنوعی و تزییه و تحلیل داده های بیرگ، 

فتارهای بیمه ظکفی  های خود را بکای تشخیص طیف گستکده ای ا  رتا گیکی اختصاص داده اس  
ه ، اتوماسنیون  ای  شکت  عالوه بک تشنخیص تقلنب در بیمن   . دهندسا مان یافته بسط جعلی و جکایم 

.سا ی مطالبه بیمه را نیی انزام می دهد

هو  مصنوعی/ تجزیه و تحلیل داده های بزرگ/ آنالین /نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2014:سال تاسیس

فرانسه:موقعیت جغرافیایی

شرکت های بیمه:گروه مخاطب

Shift Technology:نام شرکت

فروش مستقیم:م ل درآم 

:متائل راهبردی

اطالعات مشتریانتحلیل :  مت/محصول

تحلیل داده و رفتار مصرف کننده:حوزه فعالیت

میلیون دالر39.8:هکل سرمایه  تامین ش 

Series B:آ رین نوع تامین سرمایه

4چالش و فرصت  
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(تحليل رفتار)بيمه فعال در زمينه ي خدمات پشتيبان به شرکت هاي استارت آپ هاي 

:توضیح

www.apixio.com

فایل بک روی پکوای  .ای  شکت  یک شکت  اطالعات علمی بکای مکاقب  های بهداشتی می باشد
( منت  )یک پلتفکم هو  مصننوعی سناخته شنده اسن  تنه داننش را ا  داده هنای بنالینی ناسنا گار          

 machine)در واقنع این  پلتفنکم بنا ننوآوری در تکنولنوژی ینادگیکی ماشنی          . می تنند استخکاج 

learning  ) ا هییننه  امکان خواندن، تفسیک و درک اطالعات بیمار را بکای مکاقب  های بهداشتی بن
ادر مـی سـازد   این شرکت،  سيستم هاي سالمت و بيمه را ق.می تندتمتک و موثکتک فکاهم 

رنامه هاي تا با استفاده از داده هاي  خود  اطالعاتی در مورد سالمت بيمار کسب و  ب

ـ   . پزشکی خود را دقيق تر و کارآمد تر بررسی کنند ی تواننـد  با این عمـل آن هـا م

هبـود  شکا  ها و اشتباهات خود را اصالح نمایند، گـزارش گيـري مـالی خـود را ب    

.بخشند و خدمات با کيفيت تري را ارائه دهند

هوش مصنوعی/ یادگیری ماشین /  آنالین /نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2009:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

شرکت های بیمه:گروه مخاطب

Apixio:نام شرکت

فروش مستقیم:م ل درآم 

:متائل راهبردی

تحلیل رفتار و داده در حوزه سالمت:  مت/محصول

تحلیل داده و رفتار مصرف کننده:حوزه فعالیت

میلیون دالر36.1:هکل سرمایه  تامین ش 

Series D:آ رین نوع تامین سرمایه

4چالش و فرصت  
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(تحليل رفتار)بيمه فعال در زمينه ي خدمات پشتيبان به شرکت هاي استارت آپ هاي 

:توضیح

www.inforcepro.io

InforcePro  و در جمـ  آوري بيمـه نامـه   یک ابزار تحت وب است که متخصـص

ر دو نقـل قـول هـاي بـازار     قراردادهـا  اطالعـات عملکـرد   بيمه گذاران، اطالعات 

ـ نظـارت و اسـتخراج   سپ  از این اطالعـات بـراي   . خصوص بيمه است هـا  ون ميلي

کای تزیینه و تحلینل را بن   شنکت  علنم   این   . استفاده می کندIn-forceخدمت بيمه با نام   

هنا و  باننک  )د خنو مشنتکیان  و بینشنی را بنه   منی گینکد   بیمه های عمنک بنه تنار    رقابتی تعیی  موقعی  

ل و قیمن   تا تصمیمات مکبوط بنه محصنو  می تند تمک می دهد ته به آنها ارائه ( شکت  های بیمه

عمنک بنکای   حو ه  بیمنه تتابچه هایی ا  تحلیل اطالعات در ای  شکت  همچنی  . بیامو ندگ اری را 

د خندمات آن هنا   ته به طور چشمگیکی باعث بهبنو می تند شکت  ها و تو یع تنندگان بیمه فکاهم 

.می شود

یهوش مصنوع/ تجزیه و تحلیل داده های بزرگ / آنالین /نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2011:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

شرکت های بیمه:گروه مخاطب

InforcePRO:نام شرکت

فروش مستقیم:م ل درآم 

:متائل راهبردی

تحلیل داده  :  مت/محصول

تحلیل داده و رفتار مصرف کننده:حوزه فعالیت

دالرمیلیون 6.6:هکل سرمایه  تامین ش 

Series A:آ رین نوع تامین سرمایه

4چالش و فرصت  
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(تحليل رفتار)بيمه فعال در زمينه ي خدمات پشتيبان به شرکت هاي استارت آپ هاي 

:توضیح

www.drivefactor.com

سـتگاه  این شرکت داده هاي رانندگی و تجزیه و تحليل آن هـا را بـا اسـتفاده از د   

ه ادغـام  مصـر  کننـد  پروفایـل خصوصـی   که با یـک  می کند ضبط داده ها فراهم 

یی سنکیع و  ای  شکت  ای  امکان را فکاهم می تند تا شکت  های بیمه، قادر به صکفه جنو . می شود

ینک پشنتیبانی   مقکون به صکفه در تخفیفات پیشنهادی  به مصکف تننندگان خنود باشنند و همچننی     

ننندگان را  شنکت   همچننی  مصنکف ت   ای  . تحلیلی بکای ار یابی دقیق تک نکخ ریسک ارائه می دهد

ک بنه فنکد   منحصن ، امتیا  رانندگی  ایم های قادر می سا د تا با رعای  ایمنی حی  رانندگی و عادت 

DriveFactorمصکف تنندگان با باالتکی  امتیا . خود را  ایزاد تنندDriveFactor  می تواننند

تگاه ضنبط  بنا اسنتفاده ا   ینک دسن    در واقع . تخفیف های بیرگ در بیمه خودرو خود دریاف  تنند

ای تنه عنادت هن   منی شنوند   داده، رانندگان به وسیله نقلینه خنود و ینک وبسنای  خصوصنی وصنل       

بنه فنکد آن هنا را نشنان     منحصنک  DriveFactorهنای بهبنودی و امتینا     توصیه رانندگی، مسیکها، 

.می دهد

IOT/ آنالین /نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2010:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

بیمه ، رانندگانشرکت های :گروه مخاطب

DriveFactor:نام شرکت

فروش مستقیم خدمات:م ل درآم 

:متائل راهبردی

:  مت/محصول
تحلیل رفتار مصرف کننده به 

د شرکت های بیمه و کد تخفیف خری
بیمه به مصرف کنندگان

وتحلیل رفتار مصرف کننده بیمه خودر:حوزه فعالیت

میلیون دالر6.1:هکل سرمایه  تامین ش 

Series Unknown:آ رین نوع تامین سرمایه

4چالش و فرصت  
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(تحليل رفتار)بيمه فعال در زمينه ي خدمات پشتيبان به شرکت هاي استارت آپ هاي 

:توضیح

www.aureusanalytics.com

کـه  اسـت ي شرکت تجزیه و تحليـل اطالعـات و تجربيـات مشـتر    این شرکت، یک 

منجـر بـه   که مشتریانو بانک ها را قادر می سازد تا تجارب بالقوه شرکت هاي بيمه 

شنکت  این    این  .را دریافت کنندمی شود، حفظ مشتري بيشتر، وفاداري و ارزش عمر 

 machine)ماشنی   تحلینل، ینادگیکی   تزیینه و  بیننی،  عمل را بنا اسنتفاده ا  تکنینک هنای پنیش      

learning ) محصنوالت پنکدا    . می دهند و ارائه دیدگاه های عملی در نقطه تصمیم گیکی انزام
فاده و های قدرتمند، رابط تاربکی آسنان بنکای اسنت   ویژگی با شکت  ای  ( cloud-based)ابکی 

ادر می سنا د  قها در ابعاد مختلف را بانک شکت  های بیمه و مدل قیم  گ اری مبتنی بک اشتکاک، 

.ارگیکندداخلی و خارجی را بکای ارائه تزکبه بکتک به مشتکیان خود به تداده های تا مقدار وسیعی 

نوعیهو  مص/ پکدا   و ذخیکه سا ی ابکی/ ماشی  یادگیکی / آنالین /نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2013:سال تاسیس

سنگاپور:موقعیت جغرافیایی

شرکت های بیمه:گروه مخاطب

Aureus:نام شرکت Analytics

حق اشتراک:م ل درآم 

:متائل راهبردی

اطالعات مشتریانتحلیل :  مت/محصول

تحلیل داده و رفتار مصرف کننده:حوزه فعالیت

هزار دالر850:هکل سرمایه  تامین ش 

Seed:آ رین نوع تامین سرمایه

4چالش و فرصت  
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به شرکت هاي بيمهخدمات پشتيبان . 4

بهبود فرایندهاي اجرایی بيمه ها. 2ـ4



(بهبود فرایندها)بيمه فعال در زمينه ي خدمات پشتيبان به شرکت هاي استارت آپ هاي 

:توضیح

www.wefoxgroup.com

ا بن چنی  صننع  بیمنه و بنک پاینه بنالک     بنکای  مفهومی مدل Stratumn نزیکه بلوتی استارت آپ

عت صـن در چـين بـالک این از اصلی هد . اسن  ایزاد تکده موسسه بیمه ای 14همکاری 

فکانسنه تحن    قنانون جدیندی تنه در   . بيمه تسهيل جریان اطالعات بين بيمه گذاران است

Hamonعنوان  Law    ل بیمنه  تصویب شده به بیمه شدگان اجا ه می دهد تا بتواننند بعند ا  سنال او

  تنه بتوانند   اجکای درس  ای  قانون نیا  به پلتفکمنی اسن  بکای . دهندشدن، بیمه گ ار خود را تغییک 

این    توانند  منی چی جکیان اطالعات بی  بیمه گ اران را به صورت دائمی حفظ تند و فناوری بالک

مشنتکیان  مدل مفهومی به عالوه بستکی فکاهم تکده  ته می تواند ا  داده هایای  . دهدپلتفکم را ارائه 

.بک اساس دستورالعمل ها محافظ  تند

چینبالک:فناوری های کلی ی

2016:سال تاسیس

فرانسه:موقعیت جغرافیایی

شرکت های بیمه و مشتریان:گروه مخاطب

Stratumn:نام شرکت

فروش خدمات :م ل درآم 

:متائل راهبردی

ران تسهیل انتقال اطالعات بین کارب:  مت/محصول
بیمه و شرکت های بیمه

بهبود فرآیندها:حوزه فعالیت

دالرمیلیون 9.7:هکل سرمایه  تامین ش 

Series A:آ رین نوع تامین سرمایه

5چالش و فرصت 
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(بهبود فرایندها)بيمه فعال در زمينه ي خدمات پشتيبان به شرکت هاي استارت آپ هاي 

:توضیح

www.wefoxgroup.com

Wefoxو ارائه دهندگان پلتفرم بيمه آلمانی است که مشتریان، کارگزاران بيمهیک

در واقنع  . کننـد بيمه را قادر می سازد تا به صورت  دیجيتال بيمه را مدیریت و معامله
خ دادن بنه چنند   ای  شکت  یک اپلیکیش  تلف  همکاه ارائه داده اس  ته  پ  ا  ورود تاربک و پاس

با تاربک تماس گکفته می شنود و تمنام اطالعنات   Wefoxسوال شخصی، ا  طکف تارشناسان بیمه  
ی تواننند در این    تناربکان من  .جمع آوری و سپ  بهتکی  بیمه متناسب با تاربک به آن پیشنهاد می شود

ود را نینی  اپلیکیش  انواع بیمه خود را مدیکی  و خکیداری تنند و  عالوه بنک آن مطالبنه مزنا ی خن    
مصنکف  250،000و شنکت  بیمنه   300ا  ا  خدمات ای  شکت ، بیش حال حاضک در . انزام دهند

یگکی شکت  دیک هلدینگ فعال در  مینه بیمه می باشد ته Wefoxگکوه . استفاده می تنندتننده 
م اسن  و چشن  تامالً دیزیتنال  بیمه اروپایی یک شکت  ONE. می تندرا نیی مدیکی  ONEبه نام 

طنور تامنل   به  ONE. اندا  آن ای  اس  ته تنها یک بیمه بکای تمام خطکات در  ندگی ایزادتند
.شده اس یکپارچه Wefoxدر پلتفکم 

زرگ تجزیه و تحلیل داده های ب/ هوش مصنوعی/ اپلیکیشن موبایل / آنالین /پلتفرم نرم افزاری:فناوری های کلی ی

2015:سال تاسیس

آلمان:موقعیت جغرافیایی

شرکت های بیمه و مشتریان:گروه مخاطب

wefox:نام شرکت Group

واسطه گری:م ل درآم 

:متائل راهبردی

ت های اپلیکیشن دیجیتال برای شرک:  مت/محصول
بیمه و مشتریان

بهبود فرآیندها:حوزه فعالیت

میلیون دالر38.5:هکل سرمایه  تامین ش 

Debt Financing:آ رین نوع تامین سرمایه

5چالش و فرصت 
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(بهبود فرایندها)بيمه فعال در زمينه ي خدمات پشتيبان به شرکت هاي استارت آپ هاي 

:توضیح

www.eligible.com

 هـاي  باعث تسهيل دسترسی بـه شـرکت  که است APIرابط یک این شرکت داراي 

ایـن  ر واق  د. . متحده می شودایاالت فرآیندهاي مربوط به بيمه در بيمه درمانی و  

ائـه  یک محيط بـراي معـامالت دیجيتـال بـين پرداخـت کننـده هـا و ار       APIشبکه 

یع آن سیستم های مختلفی را قادر به ارسنال و دریافن  سنک   APIرابط .دهندگان بيمه می باشد

کت  هنای  شهای بهداشتی و با پکداخ  ها به مکاقب  پکداخ  فکآیندهای معامالت مورد نیا  بکای 

.می تندمختلف بیمه 

API/ آنالین /نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2011:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

شرکت های بیمه و مشتریان:گروه مخاطب

Eligible:نام شرکت

واسطه گری:م ل درآم 

:متائل راهبردی

یمه هابرای دسترسی ساده تر به بAPI:  مت/محصول

بهبود فرآیندها:حوزه فعالیت

میلیون دالر25.2:هکل سرمایه  تامین ش 

-Venture:آ رین نوع تامین سرمایه series 
Unknown

5چالش و فرصت 
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(بهبود فرایندها)بيمه فعال در زمينه ي خدمات پشتيبان به شرکت هاي استارت آپ هاي 

:توضیح

www.credsimple.com

دهنده راه حل هاي مـدیریت  و ارائه  NCQAمدرک اعتبار سنجیاین شرکت یک 

ی ارائـه  در واق  این شرکت به شرکت هاي بيمه یک نرم افـزار سـازمان  . استداده 

کت  هنم بنه   ای  ش. می دهد تا فرآیندهاي صدور و مطالبه بيمه را راحت و تسری  کند

کدن عملیات تمؤثکتک بکای ح ف ریسک، ساده و هم ارائه دهندگان بیمه و تنندگان بیمه پکداخ  

ها و فکاینند ا  پیناده سنا ی    بنا اسنتفاده   در واقع  این  عمنل را   . تمک تندو مدیکی  خدمات خود 

ارائنه  هنای  سنا مان  CredSimpleاعتباردهی پلتفکم .  می دهدفناوری های مبتنی بک داده ها انزام 

کم بنار اداری را  این  پلتفن  . تلینک سناده منی تنند    چند بیمه و اعتبارنامه با قادر به ارائه دهنده بیمه را 

.فکآیندهای سا مانی می بخشدو ار   باور نککدنی را به می دهد تاهش 

فناوری  مبتنی بر داده/  آنالین/نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2013:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

شرکت های بیمه:گروه مخاطب

CredSimple:نام شرکت

حق اشتراک:م ل درآم 

:متائل راهبردی

:  مت/محصول

بهبود فرآیندها:حوزه فعالیت

میلیون دالر13.4:هکل سرمایه  تامین ش 

-Venture:آ رین نوع تامین سرمایه series 
Unknown

ارائه راه حل های بهبود فرآیندها و 
ی پلتفرم دیجیتال برای سازمان ها

بهداشت

5چالش و فرصت 

83



(بهبود فرایندها)بيمه فعال در زمينه ي خدمات پشتيبان به شرکت هاي استارت آپ هاي 

:توضیح

www.claimdi.com

بـين  عاهـاي  و اداین شرکت یک اپليکيشن تلفـن همـراه بـراي تسـهيل ارتباطـات      

تنکده انند   دو راننده ای ته با هم تصنادف . بيمه ایجاد کرده استشرکت هاي رانندگان و 
هنند بنا این  تنار     دباید ای  اپلیکیش  را نصب تنند و سپ  تلفن  خنود را درتننار یکندیگک تکنان      
بیمه  های شکت . مشخصات ماشی  و تصادف هک دو راننده به شکت  های بیمه آن ها ارسال می شود

می تواننند  ، درخواس  های مطالبه را ا  طکیق ای  اپلیکیش  اعمال می تنند و رانندگاندو رانندههک 
ا شنخص  هنگنامی تنه رانننده بن    . اینکه منتظک نقشنه بنکداری بماننند   به راحتی ا  هم جدا شوند بدون 

 ،  دیگکی تصادف نککده اسن  و فقنط خنودرو آن بنه جنایی بکخنورد تنکده و  آسنیب دینده اسن          
ه بیمنه خنود را   می تواند ا  آسیب خودرو خود عک  بگیکد و با ارسال آن ا  طکیق اپلیکیش ، مطالبن 

.انزام دهد

اپلیکیشن  موبایل/ آنالین /نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2000:سال تاسیس

تایلند:موقعیت جغرافیایی

شرکت های بیمه و رانندگان:گروه مخاطب

Claim Di:نام شرکت

فروش مستقیم:م ل درآم 

:متائل راهبردی

ان جهت اپلیکیشن موبایل برای رانندگ:  مت/محصول
مهارائه مدارک تصادف به شرکت بی

بهبود فرآیندها:حوزه فعالیت

میلیون دالر2:هکل سرمایه  تامین ش 

Series A:آ رین نوع تامین سرمایه

5چالش و فرصت 
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(بهبود فرایندها)بيمه فعال در زمينه ي خدمات پشتيبان به شرکت هاي استارت آپ هاي 

:توضیح

Kuvare.com

Kuvare ت بيمـه  کمک می کند، بـه عبـارتی یـک شـرک    بيمه شرکت هاي ایجاد به

ـ    تـممين  آنها یک ترکيبـی از توزیـ ،   . اتکائی است دیریت مـالی و راه حـل هـاي م

ده فـراهم  در پلتفرم هاي ساخته شایجاد و رشد شرکت بيمه جدید دارایی را براي 

د بنکای  موجود و فعال تکدن  مینه های جدین شکت  های هدف آنها تقوی  نقاط قوت . می کنند

و تأسنی  تسنب   یتنه سنابقه   می شود پشتیبانی گ ارانی ای  شکت  توسط سکمایه . گستک  اس 

مننک بننه آنهننا پشننتیبانی اسننتکاتژیک و منننابع قابننل تننوجهی را بننکای ت . را دارننندتارهننای بننیرگ 

.می دهندیک رشد پایدار ارائه ها با در دستیابی به فکص  شکت  هایشان 

آنالین/پلتفرم نرم افزاری:فناوری های کلی ی

2014:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

شرکت های بیمه:گروه مخاطب

Kuvare:نام شرکت

فروش مستقیم:م ل درآم 

:متائل راهبردی

حمایت از شرکت های بیمه :  مت/محصول
(بیمه اتکائی)

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین ش 

Private Equity:آ رین نوع تامین سرمایه

بهبود فرآیندها

5چالش و فرصت  
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(بهبود فرایندها)بيمه فعال در زمينه ي خدمات پشتيبان به شرکت هاي استارت آپ هاي 

:توضیح

assis.to

تفاده از یک این شرکت به رانندگان  کمک می کند تا مدارک تصاد  خود را با اس

ـ    ود را مطالبـه  اپليکيشن موبایل براي شرکت بيمه خود ارسال کنند و حـق بيمـه خ

د، سنپ  مکنان   بکای ای  عمل پ  ا  تصادف تاربک ابتدا باید نوع تصادف را انتخاب نماین . نمایند
گیکد و  آپلود مکحله بعد تاربک باید ا  تصادف چندی  عک  ب. تصادف را روی نقشه مشخص تند 

د تنه  سپ  در فکمی ته نشان داده می شود اطالعات بیمنه، ماشنی  و رانننده را وارد منی نماین     . نماید

ک بعند ا  آن تنارب  . اسک  هم می تواند استفاده تنند QRبکای پکتکدن سکیع ای  اطالعات ا  امکان  
یمه مکبوطه باید تکوتی تصادف را رسم تند و درنهای  با رسم امضاء خود، مدارک بکای شکت  ب

.پ  ا  بکرسی و تایید حق بیمه تاربک به حسابش واریی می شود.  ارسال می گکدد

اپلیکیشن  موبایل/ آنالین /نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2013:سال تاسیس

بلژیک:موقعیت جغرافیایی

شرکت های بیمه و رانندگان:گروه مخاطب

Assisto:نام شرکت

فروش مستقیم:م ل درآم 

:متائل راهبردی

ان جهت اپلیکیشن موبایل برای رانندگ:  مت/محصول
مهارائه مدارک تصادف به شرکت بی

بهبود فرآیندها:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین ش 

:آ رین نوع تامین سرمایه

5چالش و فرصت  
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(بهبود فرایندها)بيمه فعال در زمينه ي خدمات پشتيبان به شرکت هاي استارت آپ هاي 

:توضیح

www.analyzere.com

Analyze Re   و شـرکت نـرم افـزاري اسـت کـه پرتفليـو مـدیریت ریسـک        یـک

ـ  قيمت گذاري را براي صنعت بيمه اتکائی توسـعه  سيستم هاي  در واقنع این    .دمـی ده

تواننند  ب( مزندد )ارائه دهننده بیمنه اتکنائی    شکت  های اس  ته ارائه دهنده راه های نوینی شکت  

باتی بنا  عمل را با ارائه یک چارچوب محاسای  شکت ، ای  . های خود را تزییه و تحلیل تنندداده 

.می تندب  بیمه اتکائی مکاقارائه دهندگان ا  نیا های پکدا   اطالعات می دهدته تارایی باال انزام 

ا مانینکم افیار س/ داده های بیرگ تزییه و تحلیل / پیش بینی/ آنالین /نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2013:سال تاسیس

کانادا:موقعیت جغرافیایی

کشاورزان، رستوران ها:گروه مخاطب

Analyze Re:نام شرکت

فروش مستقیم:م ل درآم 

:متائل راهبردی

پرتفلیو مدیریت ریسک برای :  مت/محصول
شرکت های بیمه مجدد  

:حوزه فعالیت

دالرمیلیون 1.4:هکل سرمایه  تامین ش 

Series A:آ رین نوع تامین سرمایه

بهبود فرآیندها

5چالش و فرصت  
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به شرکت هاي بيمهخدمات پشتيبان . 4

جذب کاربر و مشتري. 3ـ4



(جذب کاربر و مشتري)بيمه فعال در زمينه ي خدمات پشتيبان به شرکت هاي استارت آپ هاي 

:توضیح

www.hepstar.com API/  آنالین /نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2013:سال تاسیس

آفریقا جنوبی:موقعیت جغرافیایی

شرکت های بیمه مسافرت و تاجران:گروه مخاطب
حوزه  گردشگری

Hepstar:نام شرکت

واسطه گری:م ل درآم 

:متائل راهبردی

افرتپلتفرم جذب مشتری برای بیمه مس:  مت/محصول

جذب کاربر و مشتر ی برای بیمه ها:حوزه فعالیت

میلیون دالر2:هکل سرمایه  تامین ش 

Seed:آ رین نوع تامین سرمایه

آنالینتصوربهمسافرتبيمهبرايبازاریابیخدماتدهندهارائهشرکتاین

داشت باهتمی تندفکاهمگکدشگکیحو هتاجکانبکایراامکانای واقعدرشکت ای .است

ای .باشندهداشتستکسیدمتعدددهندگانارائها مسافکتیبیمهمحتوایبهمکتیینقطهیک

استفادهباوالکتکونیکتزارتطکیقا رامسافکتبیمهفکو ا حاصلدرآمدهمچنی شکت 

.می تندبهینهبیمهشکت  هایبکایتبلیغاتیپیشکفتهابیارهایوسا یشخصیهمچونامکاناتیا 

4چالش و فرصت  
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(جذب کاربر و مشتري)بيمه فعال در زمينه ي خدمات پشتيبان به شرکت هاي استارت آپ هاي 

:توضیح

www.contactability.com پردازش و ذخیره سازی ابری/ آنالین /نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2012:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

شرکت های بیمه:گروه مخاطب

contactability:نام شرکت

فروش مستقیم:م ل درآم 

:متائل راهبردی

:  مت/محصول

جذب کاربر و مشتر ی برای  بیمه ها:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین ش 

:آ رین نوع تامین سرمایه

ري بـراي  بـه جـذب مشـت   کـه  پردازش ابري است پلتفرم فناوري این شرکت یک 

.ک می کندشرکت هاي بيمه از جمله بيمه عمر، سالمتی، خودرو، خانه و تجاري کم

ا  . نندشکت  های بیمه درخواس  خود را  بکای ج ب مشتکی ا  طکیق سای  شکت  اعالم می ت

و      smartfinancial.comطکفنننننننننی ایننننننننن  شنننننننننکت  ا  طکینننننننننق دو سنننننننننای  
unitedstatesinsurance.com (   ه بنه  ته خکیداران بیمه بکای مقایسه خندماتی مختلنف بیمن

ش مکبوط به پوشن شامل اطالعات سوال ا  مشتکی می پکسد ته 35( ای  سای  ها مکاجعه می تنند
  پ  ا  به دسن  آوردن اطالعنات مشنتکی ، این  شنکت     . آن ها می باشدفعلی و اطالعات تماس 

.ی تنداطالعات  مشتکیان را بکرسی و ا  بی  آن ها مشتکیانی را بکای شکت  های بیمه ج ب م

پلتفرم جذب مشتری  برای 
شرکت های بیمه 

4چالش و فرصت 
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(جذب کاربر و مشتري)بيمه فعال در زمينه ي خدمات پشتيبان به شرکت هاي استارت آپ هاي 

:توضیح

dyl.com پردازش و  ذخیره سازی ابری/ آنالین /نرم افزاریپلتفرم :فناوری های کلی ی

2009:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

شرکت های بیمه:گروه مخاطب

DYL:نام شرکت

حق اشتراک:م ل درآم 

:متائل راهبردی

:  مت/محصول

جذب کاربر و مشتر ی برای  بیمه ها:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین ش 

:آ رین نوع تامین سرمایه

بارايمهبشرکتجملهازمختلفیشرکت هايتماس هايمدیریتشرکتاین

آنشتریانمنگهداريوجذببهبودبرايابري،پردازشسيستمیکازاستفاده

مکتفکو هایتیمبهمزا یتماسمکتییکباشکت ای .می دهدانجامشرکت
درتماس100ا بیشمی تند،گیکیشمارهخودتارطوربهتههاییتلف ا استفادهباتامی تند
گیکهشماریکتهاس تمپی گیکیشمارهشکت ای دیگکامکان.دهندانزامراساع 
شاملنآدیگکخدمات.باشدمیفکدبهمنحصکهایفکو ا لیستیباتماسبکایقدرتمند

میخکوجیوورودیهایتماسردیابیبکایداخلیCRMیکپارچگیباVoIPتلف خدمات
ملهجا شکت رهبکانبکایگیکیشمارهمدیکی مزموعهیکهمچنی شکت ای .باشد
.می دهدانزامرا...وهامالقاتقکاراتوماتیک،پیگیکیسکیع،تماس

پلتفرم جذب مشتری  برای 
شرکت های بیمه 

4چالش و فرصت 
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استارت آپ هاي حوزه بيمه. 12

ابزارهاي مدیریت بيمه. 5ـ12
براي بيمه شوندگان



ابزارهاي مدیریت بيمه براي بيمه شوندگانفعال در زمينه ي استارت آپ هاي 

:توضیح

www.knip.ch

امکـان را  کـه ایـن  است همراه یک ابزار مدیریت بيمه مبتنی بر تلفن Knipبرنامه 

ود را ردیابی بيمه، حق بيمه و مزایاي خخدماتی  تا تمام می کند براي کاربر فراهم 

را اجکا تند دید خدمات جبه صورت الکتکونیک حق بیمه خود را تنظیم تند، می تواند تاربک . کند

مشناوره  د نیی خدمات بیمه خوتارتنان ای  شکت  به تاربکان در تمام جنبه های . یا آنها را لغو تند

.می دهند

موبایلاپلیکیشن /آنالین/پلتفرم نرم افزاری:فناوری های کلی ی

2014:سال تاسیس

سوئیس:موقعیت جغرافیایی

خریداران بیمه:گروه مخاطب

knip:نام شرکت

حق اشتراک:م ل درآم 

:متائل راهبردی

یمهاپلیکیشن مدیریت و ردیابی ب:  مت/محصول

مدیریت بیمه:حوزه فعالیت

میلیون دالر15.7:هکل سرمایه  تامین ش 

Series B:آ رین نوع تامین سرمایه

5،  3، 2چالش و فرصت  
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ابزارهاي مدیریت بيمه براي بيمه شوندگانفعال در زمينه ي استارت آپ هاي 

:توضیح

snapsheetapp.com

Snapsheet اری خنودرو شخصنی و تزن   در حو ه بیمنه  مزا ی پلتفکمی بکای مطالبه دهنده ارائه

و همچننی   را انزنام منی دهند   بیمنه  مطالبهمزا ی  مبادالت یک پلتفکم، وسیله شکت  به ای . اس 

در . می دهدخودرو ا  ارسال عک  مزا ی تا تعمیک و پکداخ  نهایی را بهبودتعمیک بکآورد فکآیند 

پـ  از  را این شرکت یک برنامه تلفن همراه ساخته است که آسيب خـودرو واق  

ننی   پلتفنکم   همچ. می کندو به عنوان یک ارزیاب مجازي عمل تصاد  بررسی می کند 

ه، ا  جملنه شنکت  بیمن   رسنیدگی بنه مطالبنه را بنکای همنه      فکآیند ،Snapsheetمزا ی  مطالبه 

سارت ارائنه  ای  شکت  بکای هک بکآوردی ته ا  خ. می تندساده و راح  تعمیکگاه بسیار مشتکی و 

.می دهد، پول دریاف  می تند

موبایلاپلیکیشن /آنالین/پلتفرم نرم افزاری:فناوری های کلی ی

2010:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

شرکت های بیمه، خریداران بیمه :گروه مخاطب
خودرو و تعمیرگاه ها

Snapsheet:نام شرکت

حق اشتراک:م ل درآم 

:متائل راهبردی

اپلیکیشن مدیریت بیمه خودرو:  مت/محصول

مدیریت بیمه:حوزه فعالیت

میلیون دالر47.6:هکل سرمایه  تامین ش 

- Venture:آ رین نوع تامین سرمایه series 
Unknown

5،  3، 2چالش و فرصت  
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ابزارهاي مدیریت بيمه براي بيمه شوندگانفعال در زمينه ي استارت آپ هاي 

:توضیح

www.heybrolly.com

Brolly ـ یک ابزار براي خرید و مدیریت بيمه هاي کاربر ق برنامـه  است که از طری
Brollyای  بکنامه شامل سه قسم   .  می باشدتلفن همراه در دسترس  Advisor،Brolly

Locker  وBrolly Shop   ن نیا  در درک، مدیکی  و خکید بیمه ای ته به آاربک  تاس  ته به
Brolly. می تنددارد، تمک  Advisor ک را نیا  های بیمنه تنارب  می تواند  یک ابیار مفید اس  ته

ا پوشش تککاری درک تند و بگوید ته آیا تاربک بیش ا  حد یا تم تح  پوشش بیمه می باشد، آی
Brolly. یا  ا  دس  رفته دارد و زیکه Locker   مکانی بکای ذخیکه همه بیمه نامه های تناربک ا  هنک

، تناربک خندمات بنابکای ، اسنناد،  . ارائه دهنده بیمه ای اس  ته تا به حال ا  آن خکیداری شده اس 
طکینق  آنزا وجود دارد  و هنگنامی تنه تناربک بیمنه را ا     زیکه همیشه در تاریخ تمدید، حق بیمه، و 

Brolly Shop  ،بالفاصله در خکیداری می تندBrolly Locker  در قسم  . می شودخود ذخیکه
Brolly Shop  نند ثانینه   بهتکی  بیمه متناسب بنا خنود را انتخناب و در عنک  چ    نییتاربک می تواند
. خکیداری تند

هوش مصنوعی/  اپلیکیشن موبایل/ آنالین/پلتفرم نرم افزاری:فناوری های کلی ی

2016:سال تاسیس

انگلستان:موقعیت جغرافیایی

خریدارانبیمه وشرکت های :گروه مخاطب

Brolly:نام شرکت

حق اشتراک /واسطه گری:م ل درآم 

:متائل راهبردی

د بیمهاپلیکیشن مدیریت بیمه و خری:  مت/محصول

مدیریت بیمه :حوزه فعالیت

میلیون یورو1:هکل سرمایه  تامین ش 

Seed:آ رین نوع تامین سرمایه

5،  3، 2چالش و فرصت  
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ابزارهاي مدیریت بيمه براي بيمه شوندگانفعال در زمينه ي استارت آپ هاي 

:توضیح

www.agentero.com

بیمه می دهد تاا ه اجآن ها ته به مشتکیان می دهد ارائه ای  شکت  به نمایندگان بیمه یک اپلیکیش  

ـ   . خود را مدیکی  تننند  تریان  تمـام  این اپليکيشن این امکان را فراهم می کنـد کـه مش

اهنند  و همچننی  هنک  منانی تنه بخو    اطالعات  بيمه هاي خود را در یک مکان نگه دارنـد  
بیمنه را قنادر   این  شنکت  نماینندگان   . تننند دریاف  خود مشاوره و نقل قول نماینده بیمه بتوانند ا  

.می سا د ته خدمات مشتکی دیزیتالی، فکو  متقابل و فکو  باال را انزام دهند

اپلیکیشن موبایل/ آنالین/پلتفرم نرم افزاری:فناوری های کلی ی

:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

خریدارن بیمه:گروه مخاطب

agentero:نام شرکت

حق اشتراک:م ل درآم 

:متائل راهبردی

اپلیکیشن مدیریت بیمه:  مت/محصول

مدیریت بیمه:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین ش 

Seed:آ رین نوع تامین سرمایه

5،  3، 2چالش و فرصت  
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استارت آپ هاي حوزه بيمه. 12

جمع بندي. 6ـ12



استارت آپ هاي حوزه بيمهفناوري هاي مطرح در 

پردازش 
و ذخيره 

سازي 
ابري

اینترنت
اشياء

هوش مصنوعی
و یادگيري 

ماشين

چينبالک

اپليکيشن  
موبایل

داده کاوي

ینپلتفرم آنال
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فناوريتفکيک استارت آپ هاي حوزه بيمه ـ به 

101



بيمهحوزه استارت آپ هاي مدل هاي درآمدي مطرح در 

توضيحعنوان

درآمدفکو  مستقیم خدمات بیمه به متقاضیان بیمه و تسبفکو  مستقیم خدمات

دریاف  حق اشتکاک
(Subscription, Freemium, 

Premium)

بنه  )ل و سنکوی   ایزاد جکیان نقدی قابل پیش بینی با دریاف  مبلغ دستکسی بنه محصنو  

ارد در بکخنی منو  . و یا بنک اسناس مینیان اسنتفاده ا  محصنول     (صورت یکزا یا دوره ای

حنق  )ممک  اس  محصول پاینه رایگنان باشند و بنکای امکاننات بیشنتک حنق اشنتکاک        

دریاف  شود( اشتکاک

بی  افنکاد  تعداد  یادی خکیدار را به تعداد  یادی فکوشنده معکفی می تند و ا  تکاتنشواسطه گکی
.مقداری تمیسیون بکداش  میکند
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تفکيک مدل درآمدبيمه ـ به حوزه ي استارت آپ هاي 
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تزنجیره فعالی
(نوع فعالیت)

م ل درآم ی  فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه ش همتأله ی راهبردی
کلی ی

ذ تحلیل رفتار جامعه بهه منظهور ا ه   
و رویکرد مناسهب بها شهرایو توسه    

شههههرکت هههههای بیمههههه و بهبههههود  
ی از پیشنهادات   مات  و پیشهگیر 

های احتمالی  تارت

ک به استفاده از دستیاران هوشمند برای کم
مره  مشتریان به منظرور شخصری سرازی بی   

انتخابی و راهنمایی وی در انتخاب خردمات 
بیمه

ع
ن و متنو

ت نوی
ارائه خدما

بيمه
1

App/نرم افزاریپلتفرم 
هوش مصنوعی

Big data

b2c

Big data
هوش مصنوعی

b2c
b2b

فروش مستقیم 
خدمت/محصول

یشنهاد بررسی نیاز مشتریان به منظور ارائه پ
متناسب با نیاز آن ها

 های ایجاد تنوع و انعطاف بیستر در بیمه
پیشنهادی به افراد

مستقیم فروش 
خدمت/محصول

واسطه گری

چینبالک
Big data

مصنوعیهوش 

پردازش و ذخیره سازی ابری
مصنوعیهوش 

امکان پرداخرت هزینره بیمره فقرط در     
زمان استفاده از وسیله یا کاال

امکرران خریررد بیمرره بررر حسررب یررک زمرران 
مشخص و فقط در هنگام استفاده

یمره  تنوع بخشی به حوزه های پوشش ب
نرات  برای مثال اضافه کردن بیمه حیوا

...خانگی، کلکسیون و

b2c

فروش مستقیم 
خدمت/محصول

b2c

b2c

b2c
b2b

Big data
مصنوعیهوش 

سازی ابریذخیره پردازش و 

Big data
مصنوعیهوش 

سازی ابریذخیره پردازش و 

فروش مستقیم 
خدمت/محصول

واسطه گری

فروش مستقیم 
خدمت/محصول

فروش مستقیم 
خدمت/محصول
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تزنجیره فعالی
م ل درآم ی  فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه ش همتأله ی راهبردی(نوع فعالیت)

کلی ی

افههزایش تعهه اد شههرکت هههای    
ای و ارائه   مات عمومی از بیمه

هها و عه م شهفافیت در    سوی آن
وجههود ابهههام ) هه مات تخصصههی 

برای مشتریان در مورد  ه مات 
(هابیمه

ع
ن و متنو

ت نوی
ارائه خدما

بيمه
1

App/نرم افزاریپلتفرم 
Big data

هوش مصنوعی

b2c

b2c
b2b

بهکاربربهمشاورهوآموزشپلتفرمارائه
...وآنالینیاتلفنیصورت

همقایسبرایآنالینبسترازاستفاده
آن هافروشتسهیلوبیمه ایخدمات

مستقیم فروش 
خدمت/محصول

واسطه گری

تسهیلمنظوربهواسطه گریکاهش
اهشکوبیمه نامهخریدبرایدسترسی
وبربستازاستفادهباشدهتمامقیمت

مککبرایهوشمنددستیارازاستفاده
ریانمشتتوسطبیمهخدماتانتخاببه

فروش مستقیم 
خدمت/محصول

b2c
Big data

مصنوعیهوش 
سازی ابریذخیره پردازش و 

فروش مستقیم 
خدمت/محصول

فروش مستقیم 
خدمت/محصول

آنالین/ پلتفرم نرم افزاری
APP

آنالین/ پلتفرم نرم افزاری
APP

b2c
b2b
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تزنجیره فعالی
(نوع فعالیت)

م ل درآم ی  فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه ش همتأله ی راهبردی
کلی ی

ه استفاده از داده های مشهتریان به  
نجی و اعتبارسه رفتارسهنجی  منظور 

ای هر فرد در راستای ارائه بتته ه
از   مات بیمهه ای متناسهب بها نیه    

وی و حرکههت بههه سههمت شخصههی  
سازی   مات

ع
ن و متنو

ت نوی
ارائه خدما

بيمه
1

App/نرم افزاریپلتفرم 
اینترنت اشیاء
Big data

هوش مصنوعی

b2c

فروش مستقیم 
خدمت/محصول

شرکت هایمشتریاناطالعاتجمع آوری
خطایجادمنظوربهآن هاتحلیلوبیمه
درستهایگذاریسیاستوهامشی

تناسبمتنبیهیوتشویقیخدماتیاتخاد
مشتریانرفتاربا

مستقیم فروش 
خدمت/محصول

واسطه گری

رایببیمهسوابقردیابیامکانایجاد
وکاربرهراطالعاتسازیشفاف
ویوضعیتتحلیل

عاتاطالتحلیلباجدیدکاربرانجذب
هبمتناسببیمهخدماتپیشنهادو

آن ها

b2c

b2c

b2c
b2b

/ آنالین/ پلتفرم نرم افزاری
APP

Big data
مصنوعیهوش 

سازی ابریذخیره پردازش و 

فروش مستقیم 
خدمت/محصول

مستقیم فروش 
خدمت/محصول

واسطه گری

Big data
مصنوعیهوش 
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تزنجیره فعالی
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه ش همتأله ی راهبردی(نوع فعالیت)

م ل درآم ی  
کلی ی

آنالین/نرم افزاریپلتفرم
APP

Big data
مصنوعیهوش

B2C

C2C

تغییههر در مهه ل هههای کتههب و کههار 
ی سنتی شرکت های بیمهه و نهوآور  

در آن برای نمونه ایجاد بیمهه ههای  
ههی و  اشتراکی، تتهی  ریتک گرو

...

باهگرویکافرادبیمههزینهکاهش
عمتنوونوینخدماتارائهانتخاب
نههزیگذاشتناشتراکبهوبیمه

گروهآنافرادبینبیمهپرداخت

بهیاجتماعشبکهبسترازاستفاده
هدفیاگروه هاتشکیلمنظور

مشترکریسکیومشترک

وفرادابینگروهیریسکتقسیم
فردازگروهاعضابقیهحمایت
دیدهآسیب

چینبالک
Big data

مصنوعیهوش 

Big data
هوش مصنوعی

C2C

C2C

فروش مستقیم 
خدمت/محصول

واسطه گری

فروش مستقیم 
خدمت/محصول

واسطه گری

فروش مستقیم 
خدمت/محصول

واسطه گری
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ع

ن و متنو
ت نوی

ارائه خدما

بيمه
1



تزنجیره فعالی
م ل درآم ی  فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه ش همتأله ی راهبردی(نوع فعالیت)

کلی ی

ه استفاده از داده ههای مشهتریان به   
منظهههههور بهههههه رفتارسهههههنجی و   
اعتبارسهنجی هههر فهرد در راسههتای  
ارائه بتهته ههای  ه مات بیمهه ای    
ه متناسهب بهها نیهاز وی و حرکههت بهه  

سمت شخصی سازی   مات

ک به استفاده از دستیاران هوشمند برای کم
انتخاب بهتر بیمه به مشتریان

آنالین/ نرم افزاریپلتفرم 
APP
مصنوعیهوش 

b2c

b2c
b2b

یشنهادپارائهمنظوربهمشتریاننیازبررسی
آن هانیازبامتناسب

 های ایجاد تنوع و انعطاف بیستر در بیمه
پیشنهادی به افراد

b2c

هوش مصنوعی
ابریسازیذخیرهوپردازش

/آنالین/نرم افزاریپالتفرم
APP

واسطه گری

ن مقایسه و 
الی

پلتفرم آن

ت حوزه 
ش خدما

آموز
بيمه

2

واسطه گری

واسطه گری
دریافت حق اشتراک
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تزنجیره فعالی
م ل درآم ی  فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه ش همتأله ی راهبردی(نوع فعالیت)

کلی ی

و ایافزایش تع اد شرکت های بیمه
هها  ارائه   مات عمومی از سهوی آن 
ی و ع م شفافیت در   مات تخصصه 

د وجود ابهام برای مشتریان در مور)
(ها  مات بیمه

نزدیکمعرفیبرایآنالینبسترازاستفاده
بیمهنمایندهیامشاورترین

/آنالین/نرم افزاریپلتفرم
APP
مصنوعیهوش 

b2c

b2c
b2b

کاربربهمشاورهوآموزشپلتفرمارائه

همقایسبرایآنالینبسترازاستفاده
آن هافروشتسهیلوبیمه ایخدمات

رسیدستتسهیلمنظوربهواسطهحذف
قیمتکاهشوبیمه نامهخریدبرای
وببسترازاستفادهباشدهتمام

مککبرایهوشمنددستیارازاستفاده
ریانمشتتوسطبیمهخدماتانتخاببه

b2c

b2c

آنالین/نرم افزاریپلتفرم
APP

هوش مصنوعی
Big data

آنالین/نرم افزاریپلتفرم
APP

آنالین/نرم افزاریپلتفرم
APP

واسطه گری
دریافت حق اشتراک

دریافت حق اشتراک
App/نرم افزاریپلتفرم

Big data
مصنوعیهوش

واسطه گری

واسطه گری

واسطه گری

b2c
b2b
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ن مقایسه و 

الی
پلتفرم آن

ت حوزه 
ش خدما

آموز
بيمه

2



تزنجیره فعالی
م ل درآم ی  یفناوری اصلمخاطبپاسخ های ارائه ش همتأله ی راهبردی(نوع فعالیت)

کلی ی

ر تحلیهل رفتههار جامعههه بههه منظههو 
ا ذ رویکرد مناسهب بها شهرایو   

بهود  توسو شرکت های بیمه و به
یری پیشنهادات   مات  و پیشگ

های احتمالی از  تارت

وبیمهشرکت هایمشتریاناطالعاتجمع آوری
وهامشیخطایجادمنظوربهآن هاتحلیل
درستهایگذاریسیاست

خ
ي ب

ت ها
ن به شرک

ت پشتيبا
دما

يمه
3

باسبمتناتنبیهیوتشویقیخدماتیاتخاد
مشتریانرفتار

فروش مستقیم 
خدمت/محصول

فافشبرایبیمهسوابقردیابیامکانایجاد
ویوضعیتتحلیلوکاربرهراطالعاتسازی

واطالعاتتحلیلباجدیدکاربرانجذب
 هاآنبهمتناسببیمهخدماتپیشنهاد

b2b

b2c
b2b

App/نرم افزاریپلتفرم 
اینترنت اشیا
Big data

هوش مصنوعی

/آنالین/نرم افزاریپلتفرم
اشیااینترنت

مستقیم فروش 
خدمت/محصول
اشتراکحقدریافت

واسطه گری

Big data
مصنوعیهوش

Big data
مصنوعیهوش 
ابریسازیذخیرهوپردازش

فروش مستقیم 
خدمت/محصول

دریافت حق اشتراک
واسطه گری

فروش مستقیم 
خدمت/محصول

b2b

b2c
b2b
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تزنجیره فعالی
م ل درآم ی  یفناوری اصلمخاطبپاسخ های ارائه ش همتأله ی راهبردی(نوع فعالیت)

کلی ی

اسههههههتفاده از ظرفیههههههت 
ور فناوری های نوین به منظ

بهبههههههود فرآینهههههه های 
شرکت های بیمه، افهزایش 

پههذیری و کههاهش انعطههاف
بروکراسههی و زمههان انجههام 

هفرآین های مطالبه بیم

رکتشزنجیرهفعالیت هایازبعضیبرون سپاری
کارشناسیوارزیابیمانندبیمه

ي
ت ها

ن به شرک
ت پشتيبا

حدما
بيمه

3

b2b

افزایشبراینرم افزاریراهکارهایایجاد
فعالیت هایانجامزمانکاهشوبازدهی
بیمهشرکت

فروش مستقیم 
خدمت/محصول

حمایترمنظوبهاتکاییبیمهبسترهایبهبود
بیمهشرکت هایاز

ابمشتریانارتباطودسترسیتسهیل
نندمافناوریازاستفادهبابیمهشرکت های

...وآنالینپلتفرم،مصنوعیهوش

b2b

b2b

آنالین/ پلتفرم نرم افزاری
Big data

چینبالک
آنالین/ نرم افزاریپلتفرم 
APP

Big data
مصنوعیهوش 

دریافت حق اشتراک

آنالین/ پلتفرم نرم افزاری
Big data

مصنوعیهوش 

فروش مستقیم 
خدمت/محصول

واسطه گری

فروش مستقیم 
خدمت/محصول

واسطه گری

b2c
b2b

آنالین/ نرم افزاریپلتفرم 
APP

Big data
مصنوعیهوش 
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تزنجیره فعالی
م ل درآم ی  فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه ش همتأله ی راهبردی(نوع فعالیت)

کلی ی

4
ي 

ت بيمه برا
ي مدیری

ابزارها
ن

بيمه شوندگا

آنالین/نرم افزاریپلتفرم
App

b2c

b2b

افههزایش تعههه اد شههرکت ههههای   
ای و ارائه   مات عمهومی از  بیمه

هها و عه م شهفافیت در    سوی آن
وجههود ابهههام ) هه مات تخصصههی 

برای مشتریان در مورد  ه مات  
(هابیمه

قایسهمبرایآنالینبسترازاستفاده
فروشتسهیلوبیمه ایخدمات
آن ها

اربرکبهمشاورهوآموزشپلتفرمارائه

b2c

سیدسترتسهیلمنظوربهواسطهحذف
مامتقیمتکاهشوبیمه نامهخریدبرای
وببسترازاستفادهباشده

آنالین/نرم افزاریپلتفرم
App
مصنوعیهوش b2c

آنالین/نرم افزاریپلتفرم
App
مصنوعیهوش

حق اشتراک
واسطه گری

حق اشتراک
واسطه گری

حق اشتراک
واسطه گری
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تزنجیره فعالی
م ل درآم ی  فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه ش هراهبردیمتأله ی (نوع فعالیت)

کلی ی

4
ي 

ت بيمه برا
ي مدیری

ابزارها
ن

بيمه شوندگا

آنالین/پلتفرم نرم افزاری
App
مصنوعیهوش

b2c

b2b

ه در دست داشتن کلیه اطالعات بیم
مربوط به یک فرد به صورت جامع و

م یریت آن توسو وییکجا

فادهاستومدیریتامکانتسهیل
یکجادرخودبیمه هایخدماتاز

رسیبروردیابیبرایداشبوردایجاد
فردمالکیتتحتبیمه هایوضعیت

ایمزایازاستفادهوتمدیدامکان
پنلیکدربیمه

خدمت/فروش محصول
b2c

فزایشابرایچینبالکبسترازاستفاده
ورادافبیمهسوابقواطالعاتشفافیت

بیمهسوابقدردستکاریعدم
چینبالک b2c

b2c

آنالین/نرم افزاریپلتفرم
App
مصنوعیهوش

آنالین/نرم افزاریپلتفرم
App
مصنوعیهوش

خدمت/فروش محصول

حق اشتراک
واسطه گری

حق اشتراک
واسطه گری
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استارت آپ هاي حوزه بيمه. 12

مراحل اجرایی طی شده در  . 7ـ12
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مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

بررسی  ( گام اول
کالن حوزه و 
ات  شناسایی موضوع

چالش ها و )کلیدی 
با  ( فرصت ها

بهره گیری از روش  
PEST

استخراج  ( گام دوم
حوزه های اصلی 
فعالیت ها در هر 
ز حوزه با بهره گیری ا
روش زنجیره ارزش  
یا  دسته بندی های

استاندارد

بررسی و( گام سوم
شناسایی 
هر استارت آپ های 
حوزه بر اساو  
حوزه های اصلی 
فعالیت از 

ر  وب سایت های معتب
به ویژه وب سایت 
https://angel.co

گزینش( گام چهارم
استارت آپ های مهم  
و استخراج اطالعات
تکمیلی برای  
از استارت آپ ها 
وب سایت 

https://www.crun
chbase.com

اج استخر( گام پنجم
لیست نهایی 
استارت آپ ها و 
ها  تکمیل اطالعات آن
ت با بررسی وب سای

شرکت ها و همچنین
ارتباط ایمیلی با
شرکت ها

انجام ( گام ششم
ر تحلیل های مختلف ب
بر روی شرکت ها مبتنی
مدل های درآمدی،  
حوزه های فناوری و 
فناوری های کلیدی و 
میزان درآمدها و 

هاunicornشناسایی 

: PESTبا بهره گیری از روش ( چالش ها و فرصت ها)بررسی کالن حوزه و شناسایی موضوعات کلیدی ( گام اول

آن ر اساو در این گام ضمن بررسی مطالعات آینده نگاری و تحلیل محی  موجود در هر حوزه، مهم ترین چالش ها و موضوعات کلیدی استخراج شده تا ب
. ارایه نموداستارت آپی بتوان پیوندی میان این چالش ها و راه کارهای 
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:استخراج حوزه های اصلی فعالیت ها در هر حوزه با بهره گیری از روش زنجیره ارزش یا  دسته بندی های استاندارد( گام دوم
الیت ها خت فعدر این گام ضمن بررسی رویکردهای مرتب  با تقسیم بندی فعالیت های در هر حوزه با بهره گیری از روش هایی مانند زنجیره ارزش و یا در

. و یا دسته بندی های استاندارد بین المللی دیگر، حوزه های اصلی فعالیت در هر حوزه استخراج شده است

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

هر حوزه بـر اسـاو حـوزه هـای اصـلی فعالیـت از       استارت آپ های بررسی و شناسایی ( گام سوم
:https://angel.coوب سایت های معتبر به ویژه وب سایت 

موجود در هر حوزه شناسایی شـد و استارت آپ های در این گام ضمن بررسی وب سایت های مهم، 
. استخراج گردیداستارت آپ ها یک لیست اولیه از 
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 https://www.crunchbase.comاز وب سایت استارت آپ ها مهم و استخراج اطالعات تکمیلی برای استارت آپ های گزینش ( گام چهارم

یسـت  هر حوزه شناسایی شد و با توجه به شاخص های رشد و ارزش آنهـا یـک ل  استارت آپ های در این گام با بررسی وب سایت کرانچ بیس، مهم ترین 
. مهم استخراج گردیداستارت آپ های کوچک تر از 

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

ـ استارت آپ ها استخراج لیست نهایی ( گام پنجم رکت هـا و  و تکمیل اطالعات آن ها با بررسی وب سایت ش
همچنین ارتباط ایمیلی با شرکت ها

ی در این گام برای هر شرکت مجموعه ای از اطالعات در قالب یک شناسنامه استخراج شـده و موضـوعات  
. مالی، نحوه رشد، مدل کسب و کار و فناوری های کلیدی آن ها تبیین شده استتأمین مانند نحوه 

118



سـایی  انجام تحلیل های مختلف بر روی شرکت ها مبتنی بر مدل های درآمدی، حوزه های فناوری و فناوری های کلیـدی و میـزان درآمـدها و شنا   ( گام ششم
unicornها:

ـ مخادر این گام برای هر شرکت مجموعه ای از تحلیل ها از منظرهای مختلف مانند فناوری های مورد استفاده، مدل های کسب وکار، حوزه فعالیت،  ... ان و طب
. شده است که امکان پشتیبانی از تصمیمات کارآفرینانه یا سیاستی را فراهم می کنندارائه 

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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