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 بیمه بازار با یک ایده ی نو و مقادیر زیادی انگیزه در زمستان سال 1394 متولد شد؛ انگیزه ای برای ایجاد
خرید مبهم  و  پیچیده  فرآیندهای  آسان سازی  برای  نوآورانه  حلی  راه  ارائه ی  با  بیمه  صنعت  در   تحول 
 بیــــــمه. و حاال پس از 5 ســـال کسب تجربه در مسیر پر فراز و نشیب بیمه آنالین کشور، می خواهیم
 گزارشـــــــــی از عملکرد و تجربیاتمان در سال 1399 را با شما به اشتراک بگذاریم؛ سالی که با گسترش
 بیماری کرونا، همــراهی و همدلی مان هم عمیق تر شد و با شروع خانه نشینی ها، تالش ما نیز برای ایجاد
 بستری مطمئن و امن دو چــندان شد تا مردم کشورمان بدون نیاز به مراجعه حضوری، هر چه راحت تر و

 سریع تر بیمه خود را آنالین خریداری کنند.
 در این گزارش مسیر همراهی یک ساله ی شما با بیمه بازار را مرور می کنیم. اگر دوست دارید رفتار کاربران
 در بازار آنالین بیمه را بررسی کنید، آمار و اطالعات جذابی از بیمه بازار بخوانید و درباره ی چشم انداز ما

بیشتر بدانید، با این گزارش همراه شوید.

 مسیری که با هم طی کردیم
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 رکوردهای بیمه بازار در سال 1399

افزایش تعداد کل یادآور افزایش تعداد کل مقایسه افزایش تعداد بازدیدکننده

+10000

55.4
درصد

228
درصد

322
درصد



تـــــــــــــــــرین های بیمه بازار در سال  1399
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کدام یک از شرکت های بیمه، میان مشتریان بیمه بازار پرطرفدار بوده اند؟

پرفروش ترین شرکت های بیمه

بیش از 55 درصد بیمه گذاران تعداد شعب پرداخت خسارت و اعتبار شرکت بیمه را از مهم ترین معیارهای انتخاب عنوان کردند.
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تمدیدکنندگان بیمه در بیمه بازار قبال از چه شرکت های بیمه ای خرید کرده اند؟

پرطــــــرفدارترین  بیمه های گذشته 

بیمه گذاران در فضای غیر آنالین، معموال بر اساس تعداد نمایندگی، سابقه و اعتبار بین آشنایان، شرکت بیمه را انتخاب می کنند.
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کدام کاربر بیشترین تعداد مشتریان جدید را به بیمه بازار معرفی کرده است؟

یکی از مشتریان بیمه بازار با دعوت از 733 فرد جدید در سال 1399،
 54 میلیــــــون تومـــان وجه  نقد از بیمه بازار دریافت کـــرده است. 

دعوت کننده ترین مشتری

بیش  از 77 درصد از مشتریان، تمایل به معرفی بیمه بازار به دوستان خود داشته اند.
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کدام مشتری بیشترین تعداد بیمه نامه را خریداری کرده است؟

بیمه دوست ترین مشتری

+10000

یکی از مشتریان حقیقی بیمه بازار که از او به عنوان خریدار برتر قرن یاد می شود، 
با خرید 63 بیمه نامه متــنوع در طول سال 1399، رکورد بیشترین تعداد خرید

از بیمه بازار را به خود اختصاص داد.

به طور میانگین بیش از 25 درصد مشتریان بیمه بازار، در سال 99 بیش  از یک خرید داشته اند.
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سریع ترین بیمه نامه   خودرویی که در بیمه بازار متولد شد، در چه مدتی صادر شده است؟

سریع ترین صدور بیمه نامه

رکورد سریع ترین صدور بیمه نامه خودرو متعلق به یک بیمه شخص ثالث است
که در مـــــدت 1 دقیقه و 46 ثانیه در بیـــــــمه بازار متـولد شـــده اســـــت.

به طور میانگین  24 دقیقه پس از اتمام مرحله ی پرداخت، صدور بیمه نامه ها در بیمه بازار انجام می شود.
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گران ترین بیمه بدنه ای که در بیمه بازار بیمه شده، متعلق به چه خودرویی ست؟

لوکـــس ترین خـودرو

گـــــــــــران ترین بیمه بدنه  ای که در بیمه بازار به فروش رفته است،
متعلق به یک مازاراتی گرن کابریو به قیمت 47 میلیون تومان است.

ارزان ترین بیمه نامه  بدنه خودرو، با حق بیمه ای برابر 119000 تومان در بیمه بازار صادر شده است.
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قدیمی ترین خودرویی که در بیمه بازار، بیمه شده است چیست ؟

کالســـیک ترین خـودرو

خودرو بیوک لسابر 1977، رکورد قدیمی ترین خودرویی 
که در بیمه بازار بیـــــــــمه شده است را در دست دارد.

به طور میانگین خودروهای بیمه شده در بیمه بازار، حدود 7 سال سن دارند.
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ارزش ریالی لوکس ترین بنایی که در بیمه بازار بیمه شده است، چقدر است؟

گـــــران تــرین خـانه

برای خانه ای به قیمت بیش از 540 میلیارد ریال پس از ارزش گذاری
 توسط کارشناس بیمـــه بازار، بیمه نامه آتــــــــــش سوزی صادر شد.

ارزان ترین بیمه نامه  آتش سوزی که در بیمه بازار به فروش رفته است، فقط 6500 تومان حق بیمه داشته است.



کم ترین سن خرید بیمه عمر، در میان کاربران بیمه بازار چند سال است؟

 جـــــوان ترین بیمه گذار

نوزاد 39 روزه، رکورد جـــوان ترین بیمه گذار و مرد 54 ساله،
رکـــورد باالترین سن در بیمه عمر را به خود اختصاص دادند.

12

1

به طور میانگین 58 درصد از بیمه گذاران، در بازه سنی 25 تا 35 اقدام به خرید بیمه عمر می کنند.
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دورتـــــــرین بیمه نامه

به 4 سمت مرزی ایران، از چابهار تا درگز و بازرگان تا خرمشهر ارسال داشتیم.

بیمه بازار در طول سال 1399، به 492 شهر ایران خدمات فروش و ارسال بیمه نامه ارائه داده است.

دورترین مناطقی که در بیمه بازار، برای آن ها بیمه نامه ارسال کردیم، کدام شهرها هستند؟
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بزرگ ترین سازمانی که از بیمه بازار، بیمه خریده است، چه تعداد نیرو دارد؟

بــــــزرگ ترین سازمان

سازمانی با 830 نفر متقاضی، رکورد بزرگ ترین سازمان 
بیمــــــــه  شده در بیمه بازار را به خـود اختصاص داد.

+370

به طور معمول سازمان هایی با متوسط 40 تا 60 نفر عضو، تمایل بیشتری به خرید بیمه سازمانی در بیمه بازار دارند.
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مسافران بیشتر برای چه کشورهایی به عنوان مقصد، بیمه مسافرتی خریدند ؟

محبوب ترین مقصدها

ترکیه، آلمان و ایتالیا سه مقصد پرطرفدار در میان
خریـــــداران بیمه مسافرتی از بیمه بازار هســتند.

در سال 99، بیمه بازار مسافتی معادل 401 بار دور زمین را با مشتریان خود سفر کرده است.
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کنار هم، همراه محیط زیست

 ما در بیـمه بازار همواره به دنبال پیدا کردن راه های دوسـتدار محیط زیست هستیم؛ در همین راستا در
کاربران به دریافت بیمه نامه دیجیتال و گسترش فرهنگ حذف با  تشویق  تا  کردیم   سال 99 تالش 
 ارسال بیمه نامه کاغذی، 72 درصد بیمه نامه های خریداری شده را به صورت دیجیتال به مشتریان خود

 برسانیم.
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2000000

 امسال با تالش برای گسترش فرهنگ
 دریافت نسخه دیجیتال، از جان 32
درخــــــت محــــافظت کـــــــردیم.

32

 با انتخاب و استفاده از بســـته بندی
سبز و دوستدار محیط زیست، حدود

2 میلیون لیتر آب ذخــــــیره کردیم.

 با هزینه های صرفه جـــویی شـده در
 حذف ارسال نسخه کاغذی، به 571
درخـــــت در سال 1400 زنـــــدگی

 می بخـشیم.

571



نــــــــــــــــــــــــــگاهی بر رفتـــار مشــتریان بیــــــمه بازار
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بیش از 60 درصد مشتریان بیمه بازار، در بازه ی سنی 30 تا 45 جای می گیرند.

مشتریان بیمه بازار چند سال دارند؟

?

زیر 30 سال

باالتر از 45 سال

30 تا 45 سال
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مشتریان بیمه بازار ساکن کدام استان ها هستند؟

خوزستان

اصفهان

فارس

خراسان
البرزرضــوی

تهران

استان های تهران، البرز، خوزستان، اصفهان، خراسان رضوی و فارس بیشترین میزان خرید را در بیمه بازار به خود اختصاص داده اند.
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بیــــشترین تعداد خــــــودروهای بیمه شده در سال 1399،در بازه 
ســـال های 1393 تا 1397 و 1386 تا 1390 تولیــد شــــــده اند.

خودروهای مشتریان بیمه بازار، در چه سال هایی تولید شده اند؟

97

96

90

989388

8987
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50 و 220 میلیون تومان جز پرطرفدارترین پوشش های مالی مازاد
انتخاب شـــــــده توسط خریداران بیـــمه  شخص ثالث بوده اند.

ترجیح خریداران برای انتخاب بیمه شخص ثالث با تعهد باالتر از پایه، چه مبالغی بوده است؟

11

50220220
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بیش از 45 درصـــــد از مشتریان بیمه بازار که برای خودرو خود بیمه
 خریداری کرده اند، تخفیف عدم خسارت باالتر از 50 درصد داشته اند.

میزان تخفیف عدم خسارت مشتریان بیمه بازار چقدر بوده است؟

%
220
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پوشش های سرقت درجا و شکست شیشه بیشترین درخواست خسارت را داشته اند

بیشترین درخواست خسارت مربوط به کدام پوشش های بیمه بدنه بوده است؟
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خریــــــداران بیمه بازار در انتـــخاب پوشش های اضافی بیمه سرقت درجا، شکست
 شیشه و حوادث طبیعی را بیش از سایر پوشش ها برای خودرو خود انتخاب کردند.

پرطرفدارترین پوشش های بیمه بدنه در میان خریداران بیمه بازار کدامند؟



ارزیــــــــــــــــــــــــــابی ریسک

risk 
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سرویس ارزیابی ریسک بیمه بازار چگونه متولد شد؟

 ما در بیمه بازار، همیشه در رویای ساختن یک اینشورتک واقعی هستیم، که بتوانیم از روش های نوین
 برای ارائه راهکارهای جدید و نوآورانه برای چالش های موجــود در صنعت بیمه استفاده کنیم.

از این رو در طی دو سال گذشته، با بررسی دقیـق نیاز  شرکت های بیمه تصمیم به طــــــراحی الگوریتم
  های اختصاصی یـــادگیری ماشین در قالب محصولی جدید پرداختیم.

 تمرکز اصلی بیمه بازار در ارائه سرویس ارزیابی ریسک، امـکان پیش بینی احتمال بـروز خـــسارت در هر
 یک از بیــمه نامه های صادره اسـت؛ گامی تاثیرگذار در جهت تکـمیل زنجیره ارزش فروش آنالین بیمه،

میان بیمه گذاران و شرکت های بیمه.
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ارزیابی ریسک؛ از روند شکل گیری تا کاربرد

در راه جذاب و پرپیچ و خم فرآیند طراحی محصول اولیه، به جمع آوری و تحـــلیل بیش از 30000 داده 
 بی نام پرداختیم و در نهایت موفق به دستیابی به دقت 47 درصدی در پیش بینی خسارت شدیم که در

صنعت بیمه عدد ارزشمندی به حساب می آید.

30000

پژو پارس و پراید، بیشترین میزان خسارت نسبت به مبلغ حق بیمه را به خود اختصاص داده اند.
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 ما در بیمه بازار تمام تالش خود را می کنیم که همواره با بهره گیری از تجربیات گذشـــــته، در راه پیشرفت
 و رشد به سوی آینده قـــــــــــدم برداریم و در این راه، مثل همیشه روی همراهی شما حساب می کنیم.

 
از اینکه تا پایان این گزارش با ما همراه بودید، سپاس گزاریم.
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آماده دریافت نظرات شما هستیم
marketing@bimebazar.com

 گزارشی از تیـــــم بازاریــــابی بیــــــمه بازار



 bimebazarcom BimeBazar  BimeBazar

www.bimebazar.com


