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Abstract        The presence of asymmetric information is an important source 
of efficiency loss for insurance companies and could reduce profitability. In 
this paper, we test the conditional independence of coverage choice and 
risk, where “conditional” means conditional on all variables observed by the 
insurer. We use two parametric methods: a pair of probits and a bivariate 
probit model. The data includes all third-party and hull policies as well as 
claims data for private automobiles during 2013-2016. The data are derived 
from the administrative database of a small insurance company in Iran. Once 
we control for individuals’ risk aversion by limiting our test to subsamples of 
individuals who only bought minimum third-party insurance, we find evidence 
for the presence of asymmetric information. Based on our results, those who 
bought hull and third party insurance have higher risk of accident in compari-
son to those who only bought third party insurance. The existing premiums 
does not fully compensate for this extra risk.
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بررسی وجود  اطالعات نامتقارن د ر بازار بيمه خود رو

پذيرش: 1397/12/06د ريافت: 1396/09/23

چکيده: وجود  اطالعات نامتقارن ازجمله عواملی است که د ر کاهش کارایی صنعت بیمه و 
افزایش ضریب خسارت آن نقش مهمی د ارد . د ر این پژوهش، همبستگی موجود  بین میزان 
پوشش انتخاب شد ه هنگام خرید  بیمه نامه و ریسک تصاد ف مشروط بر متغیرهای مشاهد ه شد ه 
توسط شرکت بیمه با استفاد ه از روش پروبیت د وگانه و پروبیت های مستقل د ر بازار بیمه 
خود روی یکی از شرکت های بیمه بررسی شد ه است. د اد ه های مورد  استفاد ه شامل تمام اطالعات 
پروند ه های بیمه نامه و خسارت شخص ثالث و بد نه برای خود روهایی با کاربری شخصی د ر بازه 
سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ است. پس از کنترل ریسک گریزی افراد  )با محد ود  کرد ن نمونه به 
آن هایی که فقط بیمه ثالث حد اقلی یا مازاد  تهیه کرد ه اند (، شواهد ی برای اطالعات نامتقارن 
یافت شد . نتایج پژوهش نشان می د هد  افراد ی که مازاد  بر بیمه شخص ثالث بیمه بد نه خرید اری 
می کنند ، به نسبت از ریسک تصاد ف باالتری برخورد ارند  و این افزایش با ریسک قیمتگذاری 

انجام شد ه توسط شرکت بیمه جبران نمی شود . 

کليدواژهها: اطالعات نامتقارن، بیمه بد نه خود رو، بیمه شخص ثالث، کژگزینی، کژمنشی، آزمون 
همبستگی مثبت.
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مقدمه

عد م تقارن اطالعاتی د ر همه رشته های بیمه موضوعی بااهمیت است. اطالعات شخصی بیمه گزاران 
بر ریسک اد عای خسارت آن ها از شرکت بیمه اثر می گذارد  و می تواند  به طور جد ی سود آوری شرکت را 
تحت تاثیر قرار د هد  )کشاورز حد اد  و صابونی ها، ۱۳۹۴(. د ر بازار بیمه خود رو، بیمه گزاران از میزان مهارت، 
د قت، و د ر مجموع ریسک وقوع خسارت خود  اطالعات بیش تری نسبت به شرکت بیمه د ارند . برای مثال، 
رانند گان می د انند  که شخصیتی آرام یا تهاجمی د ارند ، ولی کشف این حقیقِت موثر بر ریسک، برای شرکت 
بیمه د شوار است. عد م تقارن اطالعاتی بیمه گر نسبت به بیمه گزار می تواند  به د و شکل خود  را نشان د هد : 
۱. اطالعات نامتقارن د ر خصوص ویژگی های ذاتی بیمه گزار که بر ریسک موثر هستند ، سبب بروز پد ید ه 
کژگزینی۱ می شود ؛ و ۲. عد م اطالع شرکت بیمه از میزان د قت و تالش بیمه گزار برای پیشگیری از وقوع 
خسارت به کژمنشی۲  منجر خواهد  شد  )کشاورز حد اد  و صابونی ها، ۱۳۹۴(. د ر کل، میزان ریسک و ترجیح 
افراد ، بخشی از اطالعات خصوصی بیمه گزاران به حساب می آیند  که سود  شرکت بیمه را تحت تاثیر قرار 
می د هند . شرکت بیمه به د لیل این نقصان اطالعات، قرارد اد های یکسانی را برای افراد  مختلف طراحی 
می کند  و این مسئله سبب به وجود  آمد ن کژگزینی می گرد د  )موسوی سجاد  و راغفر، ۱۳۸۹(. هر د و نوع 
عد م تقارن اطالعاتی )کژمنشی و کژگزینی(، می تواند  منجر به مشاهد ه همبستگی مثبت بین میزان پوشش 
بیمه خرید اری شد ه و ریسک تصاد ف شوند . د ر کژگزینی، افراد  پرریسک نسبت به افراد  کم ریسک تر تمایل به 
انتخاب قرارد اد هایی با پوشش بیش تر د ارند  و به د لیل پرخطر بود ن، احتمال رخ د اد ن تصاد ف نیز برای این 
افراد  بیش تر است )Rothschild & Stiglitz, 1976(. د ر کژمنشی، اطالعات نامتقارن پس از امضای قرارد اد  
بیمه ایجاد  می شود . به عبارتی د یگر، وجود  پوشش بیمه، هزینه اتفاق نامطلوب را کم می کند  و د ر نتیجه، 
رانند گاِن با پوشش بیش تر، انگیزه کم تری برای انجام اقد ام های احتیاطی د ارند  و د ر نتیجه، احتمال یا اند ازه 
وقوع خسارت افزایش می یابد  )Arnott & Stiglitz, 1988(. قیمتگذاری بیمه نامه ها توسط شرکت های بیمه 
و پیشنهاد  قرارد اد های متنوع، راهی برای مقابله با عد م تقارن اطالعات است. ولی با این حال ممکن است 
که برخالف د خالت برخی از عوامل د ر قیمتگذاری، هنوز بخشی از اطالعات نامتقارِن موثر بر ریسک، د ر 
تنظیم قرارد اد  د ر نظرگرفته نشود . از این رو،  پرسش اصلی پژوهش، بررسی همبستگی شرطی )مشروط بر 
همه متغیرهای مشاهد ه پذیر توسط بیمه گر( بین انتخاب نوع پوشش و ریسک تصاد ف، با استفاد ه از د اد ه های 

بیمه نامه شخص ثالث، بد نه و خسارت های آن ها د ر یک شرکت بیمه د ر بازه ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ است. 
د ر بیش تر پژوهش های پیشین بیمه د ر ایران، تنها از آزمون همبستگی مثبت بین پوشش بیمه و 

1. Adverse Selection
2. Moral Hazard
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سطح ریسک استفاد ه شد ه است. د ر صورتی  که، با توجه به اهمیت شناسایی منبع عد م تقارن اطالعاتی باید  
تالش شود  تا معیاری برای ریسک گریزی افراد  استخراج شود  تا بتوان د و مکانیزم متفاوت اثرگذاری بر خرید  
پوشش بیش تر یعنی ریسک گریزی و پرخطر بود ن بیمه گزار را از یکد یگر تفکیک نمود . د ر پژوهش حاضر، 
با محد ود  کرد ن نمونه به بیمه گزارانی که بیمه شخص ثالث حد اقل یا تکمیلی را خرید اری کرد ه و تا حد ی 
ریسک گریزی شبیه به هم د ارند ، می توان د ر مورد  پرریسک بود ن بیمه گزاران بر مبنای خرید  بیمه نامه بد نه 
اظهارنظر کرد . پیشبرد های اصلی پژوهش به طور خالصه د ر چهار محور می گنجد . اول، استفاد ه از د اد ه های 
ثبتی یک شرکت بیمه برای کل بیمه گزاران ثالث و بد نه برای سه سال، که مشکالت حاصل از نمونه گیری 
و خطای اند ازه گیری را کم می کند . د وم، احتساب تمام انواع بیمه های موجود  د ر رشته خود رو د ر کنار 
هم )ثالث ـ  بد نه ـ حواد ث رانند ه( باعث ارائه تصویر بهتری از ارتباط این سه نوع بیمه و عد م  تقارن اطالعات 
می شود . سوم، به علت وجود  د اد ه های کافی و انواع بیمه نامه ها، امکان بررسی عد م تقارن اطالعاتی د ر سطوح 
مختلف و برای زیرنمونه هایی که از لحاظ ترجیح ریسک گریزی شباهت بیش تری د ارند ، فراهم می شود . این 
مطلب اجازه می د هد  تا کنترل الزم برای سایر ناهمگنی هایی انجام شود  که به همبستگی مثبت بین پوشش 
و خسارت منجر می شوند . چهارم، با توجه به اهمیت ویژگی های فرد ی د ر تعیین گرایش ریسکی افراد ، 
برای حد ود  چهل هزار د اد ه بیمه بد نه، پس از استخراج جنسیت و استان محل سکونت، اثر این متغیرهای 

توضیحی بر افزایش احتمال خرید  پوشش بیمه بیش تر یا د اشتن تصاد ف بیش تر محاسبه شد ه است.  
رشته بیمه شخص ثالث و خود رو، سهم باالیی از صنعت بیمه را به خود  تخصیص می د هند . با 
ایجاد   از ۱ بود ه و می تواند  به زیان د ه شد ن این رشته و  این حال، ضریب خسارت این رشته بیش 
مشکل جد ی برای شرکت های بیمه منجر شود  )کشاورز حد اد  و صابونی ها، ۱۳۹۴(. باال بود ن ضریب 
خسارت بیمه شخص ثالث و بد نه د ر سال های اخیر، شاهد ی مبنی بر وجود  اطالعات نامتقارن است 
و اهمیت تشخیص جنبه های ایجاد کنند ه عد م تقارن اطالعاتی را نشان می د هد . چراکه یکی از عوامل 
ایجاد  ضریب خسارت باال، عد م آگاهی کامل نسبت به د سته بند ی د رست ریسک بیمه گزاران است 
)محمد ی، ۱۳۹۲(. د ر صورت قیمتگذاری بهتر مبتنی بر ریسک، رفاه اجتماعی می تواند  افزایش پید ا 

کند  و بیمه گزاران و بیمه گران به سطح رفاه و سود  باالتری د ست یابند . 
پیشینه   و  نظری  مبانی  اد امه  د ر  که  است  صورت  این  به  پژوهش،  مختلف  بخش های  ساختار 
پژوهش بحث می شود . د ر بخش سوم، قوانین و مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث و بد نه د ر ایران 
بررسی می شود . د ر بخش های چهارم، پنجم، و ششم به ترتیب توضیح های مربوط به د اد ه ها، روش 

پژوهش، و نتایج ارائه می شوند . بحث و نتیجه گیری نیز د ر بخش هفتم ارائه شد ه است.
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مبانینظریوپیشینهپژوهش

پژوهش های نظری از د یرباز اهمیت عد م تقارن اطالعاتی را د ر بازارهای بیمه مورد  تاکید  قرار د اد ه اند . 
پس از پژوهش آکرالف۱)۱۹۷۰(، پیامد های عد م تقارن اطالعاتی و به طور خاص »کژگزینی« و »کژمنشی« 
د ر تعد اد  زیاد ی از پژوهش ها مورد  بررسی قرار گرفتند . آکرالف د ر این پژوهش نشان می د هد  که د ر بازار 
خود روی د ست د وم، رضایت خرید اران به کیفیت ماشین بستگی د ارد . اما به د لیل عد م تقارن اطالعاتی 
موجود  بین خرید اران خود رو و فروشند گان، خرید اران نمی توانند  به هنگام خرید  از کیفیت ماشین اطمینان 
حاصل کنند  و این مطلب به فروپاشی بازار می انجامد . راتشیلد  و استیگلیتز )۱۹۷۶( مفهوم کژگزینی را به 
بازارهای بیمه معرفی کرد ند . آن ها یک مد ل اولیه از عد م تقارن اطالعاتی با فرض کاربرد  د ر شرایط مختلف 
برای بازارهای بیمه طراحی کرد ند . د ر این مد ل، بیمه گزاران د ر مورد  اد عای خسارت مورد  انتظار نسبت 
به شرکت بیمه که این اطالعات را ند ارد ، د ارای مزیت اطالعاتی هستند ؛ البته مشکل مد ل های نظری 
عد م تقارن اطالعاتی، این است که به طور معمول از چارچوبی بیش از حد  ساد ه شد ه استفاد ه می کنند  که 
به سختی به د نیای واقعی تعمیم پذیر است. د ر راستای این مسئله، چیاپوری و همکاران۲)۲۰۰۶( نشان د اد ند  
که آزمون همبستگی مثبت د ر قالب مد ل های تعمیم یافته تحت یک تعریف مناسب قابل گسترد ه شد ن است. 
د ر بازارهای رقابتی، این همبستگی د ر یک چارچوب کلّی شامل ترجیح ناهمگن، سطوح متفاوت زیان، و 
کژگزینی چند بُعد ی به همراه کژمنشی احتمالی اعتبار د ارد . د ر واقع، ایشان با ارائه فرض های مختلف و د ر 

چارچوب های نظری متفاوت، وجود  رابطه مثبت بین ریسک و پوشش بیمه را نشان د اد ند . 
د ر بیش تر پژوهش های تجربی این حوزه از آزمون همبستگی مثبت بین پوشش بیمه و سطح ریسک 
برای بررسی وجود  عد م تقارن اطالعاتی استفاد ه شد ه است. البته وجود  چنین همبستگی   مثبتی همان طور 
که د یون و همکاران۳)۲۰۰۹( تاکید  کرد ند ، می تواند  به کژگزینی و کژمنشی نسبت د اد ه شود . د ر تقسیم بند ی 
سنجش جهت همبستگی بین ریسک و پوشش بیمه، عالوه بر تمرکز بیش تر پژوهش ها بر همبستگی مثبت 
بین ریسک و پوشش، برخی از پژوهش ها مانند  هیمن وی۴)۱۹۹۰(، د ِ مزا و وب۵)۲۰۰۱(، و سایتو۶ )۲۰۰۳( 
یک همبستگی منفی بین آن ها پیش بینی کرد ند . این پژوهش ها با وارد  کرد ن برخی از مشخصه های افراد  
مثل ریسک گریزی که مشاهد ه پذیر نیستند  یا این حقیقت که لزوماً بیمه گزاران د ر مورد  احتمال تصاد ف و 

1. Akerlof
2. Chiappori et al.
3. Dionne et al.
4. Hemenway
5. De meza & Webb
6. Saito
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میزان خسارت احتمالی، مزیت اطالعاتی نسبت به شرکت بیمه ند ارند ، رابطه ای منفی بین ریسک و پوشش 
بیمه پیش بینی کرد ند . د ر واقع، هرچه فرد  ریسک گریزتر باشد ، پوشش کامل تری را انتخاب می کند  و به 
هنگام رانند گی محتاط تر است؛ د ر نتیجه، رابطه ای منفی بین آن ها به د ست می آید . کوفوپولس۱ )۲۰۰۷( 

نیز استد الل کرد  که هیچ گونه رابطه معناد اری بین پوشش انتخابی فرد  و میزان ریسک وی وجود  ند ارد .
د ر اد بیات، برخی از پژوهش ها توانستند  تا شواهد ی برای عد م تقارن اطالعاتی د ر بازار مربوطه پید ا 
کنند  و برخی د یگر، نشان د هند ه تقارن اطالعاتی د ر بازار مورد  بررسی بود ند . جد ول )۱( خالصه ای از 

اد بیات را ارائه می کند .

جدول1:طبقهبندیپژوهشهایموجودبراساسمتغیرهایپژوهش23456789101112

شواهداطالعات
نامتقارن

عدمشواهداطالعات
روشمعيارهایتفکيککژگزینیوکژمنشینامتقارن

چندگانه
پوالز و اسنو۲ )۱۹۹۴(
کوهن۳ )۲۰۰۵(- 
رانند ه های باتجربه

آبرینگ و همکاران۴ 
)۲۰۰۳(

کشاورز حد اد  و امیرخانلو 
)۱۳۹۰(- آزمون برقراری 
فرضیه انتظارهای واقعی۵ 

چیاپوری و ساالنیه۶ )۲۰۰۰(
د یون و همکاران )۲۰۰۱(

کوهن )۲۰۰۵(- رانند ه های 
تازه کار 

سایتو )۲۰۰۶(- رانند ه های 
تازه کار و باتجربه

چیاپوری  و همکاران )۲۰۰۶(
زاواد یل۷ )۲۰۱۵(

چیاپوری و هکمن۸ )۲۰۰۰(
آبرینگ و همکاران )۲۰۰۳(
هانگ و همکاران۹ )۲۰۰۶(

فینکلستاین و پوتربا۱۰ )۲۰۰۶(
آبرینگ و همکاران )۲۰۰۸(

د یون و همکاران )۲۰۱۱؛ ۲۰۱۳(
چیاپوری و ساالنیه )۲۰۱۳(

کشاورز حد اد  و صابونی ها )۱۳۹۴( 

فینکلستاین و 
مک گری۱۱ )۲۰۰۶(

کوهن و ایناو۱۲ 
)۲۰۰۷(

1. Koufopoulos
2. Puelz & Snow
3. Cohen
4. Abbring et al.

۵. آیا هر فرد  د ر هنگام انتخاب قرارد اد ، توزیع د رست خسارت وارد  بر خود  را می د اند ؟
6. Chiappori & Salanié
7. Zavadil
8. Chiappori & Heckman
9. Huang et al.
10. Finkelstein & Poterba
11. Finkelstein & McGarry
12. Cohen & Einav
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قوانینومقرراتبیمهشخصثالثوبدنهخودرو

د ر ابتد ا، به تعریف د قیق  انواع بیمه های خود رو با توجه به سالنامه آماری بیمه مرکزی۱ می پرد ازیم. 
بیمه حواد ث رانند ه: بیمه گر د ر چارچوب شرایط بیمه نامه متعهد  می شود  د ر صورتی که رانند ه 
وسیله نقلیه مقصر حاد ثه به علت وقوع حواد ث رانند گی د چار صد مه بد نی )اعم از جرح یا نقص عضو( 
بیمه نامه  د ر  تعیین شد ه  مبالغ  و  اساس شرایط  بر  فوت  غرامت  یا  معالجه  هزینه  کند ،  فوت  یا  شود  

پرد اخت نماید . 
بیمه شخص ثالث و مازاد : بیمه گر د ر چارچوب قانون و مقررات مصوب تعهد  می کند  که چنان چه 
د ارند ه وسیله نقلیه بیمه شد ه به علت وقوع حواد ث رانند گی، مسئول جبران خسارت های مالی یا جانی 
وارد شد ه به اشخاص ثالث شناخته شود ، این خسارت ها را بر اساس شرایط بیمه نامه تا سقف تعهد  
پرد اخت نماید . با پرد اخت حق بیمه اضافی، پوشش بیمه مازاد  ثالث جانی و مالی قابل د ریافت است. 

که  می کند   تعهد   بیمه  عالی  شورای  مصوب  مقررات  چارچوب  د ر  بیمه گر  خود رو:  بد نه  بیمه 
خسارت های وارد شد ه به وسیله نقلیه بیمه شد ه ناشی از حواد ث مختلف )از قبیل سرقت، آتش سوزی، 
انفجار، تصاد ف، سقوط، واژگونی، و به طور کلّی برخورد  خود رو به هر جسم ثابت یا متحرک یا برخورد  

جسم د یگری با خود روی بیمه شد ه( را جبران کند .

جزئياتپوششهایموجودبرایانواعمختلفبيمهنامهها

د ر ایران، د و نوع بیمه اصلی شخص ثالث و بیمه بد نه برای خود رو وجود  د ارد . بیمه حواد ث رانند ه 
نیز به صورت اجباری به عنوان بخشی از بیمه شخص ثالث گنجاند ه شد ه است۲. به موجب ماد ه )۲( 

۱. سالنامه آماری ۱۳۹۳ صنعت بیمه، فصل چهارم: عملکرد  صنعت بیمه کشور به تفکیک رشته های بیمه طی 
د ه سال اخیر، زیربخش معرفی انواع رشته های بیمه، ص ۱۱۶.

۲. ماد ه ۳ـ د ارند ه وسیله نقلیه مکلف است براي پوشش خسارت هاي بد ني وارد شد ه به رانند ه مسبب حاد ثه، 
د ست کم به میزان د یه مرد  مسلمان د ر ماه غیرحرام، بیمه حواد ث اخذ کند ؛ مبناي محاسبه میزان خسارت 
قابل پرد اخت به رانند ه مسبب حاد ثه، معاد ل د یه فوت یا د یه یا ارش جرح د ر فرض ورود  خسارت بد ني به مرد  
رانند ه  د رخواست  با  است  مکلف  قانوني  پزشکي  سازمان  است.  آن  معالجه  هزینه  و  غیرحرام  ماه  د ر  مسلمان 
مسبب حاد ثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و د رصد  صد مه بد ني وارد شد ه را تعیین و اعالم کند . آیین نامه اجرایي 
و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد  بیمه مرکزي پس از تصویب شوراي عالي بیمه به تصویب هیئت 

وزیران مي رسد .
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قانون بیمه اجباري، خسارت های وارد شد ه به شخص ثالث د ر اثر حواد ث ناشي از وسایل نقلیه، خرید  
نتیجه،  اختیاری است. د ر  رانند گان  برای  بد نه  بیمه  اجباری۱ و خرید   برای همه  ثالث  بیمه شخص 
استفاد ه از پوشش های انتخابی بیمه بد نه به عنوان یک بیمه اختیاری، بهتر از پوشش انتخابی بیمه 

اجباری شخص ثالث، ترجیح افراد  را نشان می د هد . 
د ر بیمه بد نه خود رو د و نوع قرارد اد  می توان تنظیم کرد : ۱. خرید  سطح اولیه پوشش که شامل 
خطرهای اصلی می شود ؛ و ۲. امکان خرید  پوشش های تکمیلی که به نوعی اختیاری است. خطرهای 
اصلی تحت پوشش بیمه  نامه بد نه عبارت اند  از: جبران خسارت وارد شد ه به بد نه خود رو د ر موارد ی 
که مقصر حاد ثه یا بیمه گزار است یا نامعلوم و فراری است یا حواد ثی که د ر آن خسارت وارد شد ه به 
خود رو بیمه گزار سنگین است و پرد اخت آن خارج از توان مالی مقصر حاد ثه است مانند  سرقت کلّی 
خود رو، آتش سوزی، و انفجار )کشاورز حد اد  و صابونی ها، ۱۳۹۴(. پوشش های اختیاری تکمیلی نیز 
بالیای  تعمیرات؛ شکست شیشه؛  روز های  نقلیه؛ غرامت  لوازم وسیله  و  از: سرقت قطعات  عبارت اند  
طبیعی و خطرهای ناشی از مواد  شیمیایی؛ و پوشش حذف ماد ه ۲۱۰. د ر مورد  بیمه نامه شخص ثالث 
نیز فرد  می تواند  یک پوشش حد اقل و اجباری را د اشته باشد  یا این که پوشش مازاد  مالی یا جانی نیز 

به همراه بیمه نامه خود  خرید اری کند . 

۱. ماد ه ۲ـ کلّیه د ارند گان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از این که اشخاص حقیقي یا حقوقي باشند  مکلفند  
وسایل نقلیه خود  را د ر قبال خسارت بد ني و مالي که د ر اثر حواد ث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد  
مي شود ، د ست کم به مقد ار مند رج د ر ماد ه )۸( این قانون نزد  شرکت بیمه اي که مجوز فعالیت د ر این رشته را 

از بیمه مرکزي د اشته باشد ، بیمه کنند .
۲. ماد ه ۱۰ قانون بیمه: د ر صورتي که یک مال به کم تر از قیمت واقعي بیمه شد ه باشد ، بیمه گر فقط به تناسب 
مبلغي که بیمه کرد ه است با قیمت واقعي مال مسئول خسارت خواهد  بود  )د ر واقع، د ر صورتی که ارزش وسیله 
نقلیه مند رج د ر متن بیمه نامه )سرمایه بیمه نامه( کم تر از ارزش آن د ر روز وقوع حاد ثه بود ه و بیمه نامه فاقد  
بازار باشد  یا پوشش خرید اری شد ه تکافوی نوسان ایجاد شد ه نباشد ، بر اساس مفاد   پوشش نوسان های قیمت 
ماد ه )۱۰( قانون بیمه خسارت، برمبنای قاعد ه نسبی سرمایه محاسبه و پرد اخت خواهد  شد . البته توجه به این 
نکته نیز ضروری است که با د اشتن این پوشش تکمیلی نیز، نوسان قیمت ها تا ۲۵ د رصد  د ر خسارت های جزیی 

قابل قبول است(.
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عواملتعيينکنندهحقبيمه

قانون ثالث، یک قانون خود رومحور است. به عبارت د یگر، شاخص های مربوط به ویژگی های رانند ه 
د ر تعیین حق  بیمه موثر نیستند . این مسئله، بزرگ ترین ایراد ی است که بر بیمه شخص ثالث وارد  
است؛ د ر صورتی که اگر عواملی مانند  سن، جنسیت، تخلفات رانند گی، مد ت زمان اخذ گواهینامه و 
معاینه فنی خود روها، د ر تعیین تعرفه های بیمه موثر واقع  شوند ، می توان به صورت عاد النه تری حق 

بیمه  را تعیین کرد ، به گونه ای که افراد  پرریسک مجبور به پرد اخت حق بیمه  بیش تری شوند .

بررسیعملکردبيمهشخصثالثوبدنهدرسالهایاخير

عملکرد  بیمه شخص ثالث و بد نه به وسیله شاخص »ضریب خسارت« د ر سال های اخیر د ر شکل 
)۱( مورد  بررسی قرار گرفته است. این شاخص از حاصل تقسیم خسارت واقع شد ه به حق  بیمه عاید شد ه 
اد اری- این شاخص، کارمزد  شبکه فروش، و هزینه های  به د ست می آید . د ر محاسبه  برحسب د رصد  

عمومی د خالتی ند ارند . همان طور که د ر شکل )۱( مشخص است، د ر کل ضریب خسارت رشته ثالث و 
بد نه د ر همه سال ها باال بود ه است، حتی د ر مورد  رشته ثالث د ر برخی از سال ها نظیر ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، 

ضریب خسارت به باالی ۱۰۰ رسید ه و زیان د ه شد ه است که به هیچ وجه مطلوب صنعت بیمه نیست. 

6 
 

 
 / 1931-1931عملکرد بیمه شخص ثالث و بدنه در بازه  :1شکل 

 ۳۱۲۱۳ها: سالنامه آماری صنعت بیمه سال  منبع داده
 

  ها داده
گزاران  برای همه بیمه ،است ها های آن خسارت و ،های شخص ثالث، بدنه نامه های مورد نیاز که شامل اطالعات بیمه داده

گر به همان اطالعاتی تا پژوهش برای آزمون عدم تقارن اطالعاتی، نیاز است .گرفته شده است از شرکت بیمه طور مستقیم به
باید توجه کرد که طبق  ،عالوه هبکند، دسترسی داشته باشد.  گذاری استفاده میافراد دارد و برای قیمت ازکه شرکت بیمه 

پس از . و ۹فراهم نیستنامه یکسان برای یک خودرو  امکان داشتن دو بیمه ۱۹/۱۹/۳۱۳۱قانون بیمه مصوب  (۳)ماده 
ی که های نامه بیمه فقط پژوهش،. در این وجود نداردبرای تمدید گزار  گر و بیمه تعهدی برای بیمه ،نامه انقضای مدت بیمه

ها وزن برابری از لحاظ تعداد روزهای تحت بیمه داشته باشند.  نامه بیمه تا اند نظر گرفته شده در ،دارند هسال یک اعتبار
محدود کردن که پس از  است ۳۱۲۹تا  ۳۱۲۹ در بازه نامه بدنه بیمه ۹۱۱۱۱نامه ثالث و  بیمه ۹۳۱۲۱۹شامل ، های اولیه داده
رسید. نامه بدنه  بیمه ۱۱۱۱۱و ثالث  نامه بیمه ۳۹۳۱۲۱به  ها تعداد مشاهده ،خودروهای سواری با کاربری شخصی ها به داده

محور بودن بیمه به دلیل خودروو حوادث راننده نیز استفاده شد.  ،های مربوط به خسارت شخص ثالث، بدنه از داده ،همچنین
برای اطالعات زیادی وجود ندارد. گزار  ، ولی در مورد بیمههستندا شامل اطالعات مهمی راجع به خودرو ه دادهثالث در ایران، 

مستخرج های آماری متغیرهای  ویژگی. ندارند وجود ها سال اخذ گواهینامه در دادهو سن، تحصیالت،  یی مانندمتغیرها ،نمونه
در ها  آنبدنه و خسارت  های نامه اطالعات مربوط به بیمهو  (،۹)در جدول  ها شخص ثالث و خسارت آن های نامه بیمه از

  شده است. گزارشمازاد پوشش و  ،پوشش حداقلنمونه با زیردو  ،ها برای همه نمونه (۱)جدول 
 

 پوششنوع نامه شخص ثالث و خسارت آن در کل و به تفکیک  های آماری مربوط به متغیرهای داده بیمه ویژگی :2جدول 

                                                                                                                                                            
1. https://sanhabstat.centinsur.ir/fncemgcomponent/emg/emgprjres.aspx?emgcod=983 

 بیمه مجدداً خطر همان از و شخص همان نفع به را مال همان توان نمی باقی است، بیمه که مدتی در باشد شده بیمه یک مال اگر -۳ . ماده2
 .نمود

دمازا پوشش  پوشش حداقل   کل داده   
تعداد  متغیر

 مشاهده
انحراف  میانگین

 معیار
انحراف  میانگین 

 معیار
انحراف  میانگین

 معیار
۱۲۱/۳۹۳ نامه تعداد روز اعتبار بیمه  ۹/۱۱۹  ۱۳۹/۱   ۹/۱۱۹  ۱۱۱/۱   ۱/۱۱۹  ۱۱۹/۱  

۱۲۱/۳۹۳ سقف پوشش جانی )*(    ۱/۹۳۲  ۲۹/۹۳   ۹/۹۳۳  ۲۱/۹۱   ۳/۹۹۱  ۹۲/۹۱  
۱۲۱/۳۹۳ سقف پوشش مالی )*(   ۱۱۹/۱  ۹۹۳/۳   ۱۱۳/۹  ۹۹۹۹/۱   ۱۱۹/۳  ۳۹۱/۹  

۱۲۱/۳۹۳ سقف پوشش سرنشین )*(  ۳/۹۳۳  ۳۹/۳۲   ۱/۹۳۳  ۹۹/۳۳   ۱/۹۳۱  ۱۳/۹۳  
۱۲۱/۳۹۳ حق بیمه ناشی از تعهد شخص ثالث )*(  ۱۹۱/۱  ۳۹۹/۱   ۱۹۲/۱  ۳۹۳/۱   ۱۹۳/۱  ۳۹۳/۱  

شکل1:عملکردبیمهشخصثالثوبدنهدربازه1385-1394/
منبع د اد ه ها: سالنامه آماری صنعت بیمه سال1 1394

1. https://sanhabstat.centinsur.ir/fncemgcomponent/emg/emgprjres.aspx?emgcod=983
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دادهها

آن ها  خسارت های  و  بد نه،  ثالث،  شخص  بیمه نامه های  اطالعات  شامل  که  نیاز  مورد   د اد ه های 
است، برای همه بیمه گزاران به طور مستقیم از شرکت بیمه گرفته شد ه است. برای آزمون عد م تقارن 
اطالعاتی، نیاز است تا پژوهشگر به همان اطالعاتی که شرکت بیمه از افراد  د ارد  و برای قیمتگذاری 
استفاد ه می کند ، د سترسی د اشته باشد . به عالوه، باید  توجه کرد  که طبق ماد ه )۸( قانون بیمه مصوب 
۱۳۱۶/۰۲/۰۷ امکان د اشتن د و بیمه نامه یکسان برای یک خود رو فراهم نیست۱. و پس از انقضای مد ت 
بیمه نامه، تعهد ی برای بیمه گر و بیمه گزار برای تمد ید  وجود  ند ارد . د ر این پژوهش، فقط بیمه نامه هایی 
که اعتبار یک ساله د ارند ، د ر نظر گرفته شد ه اند  تا بیمه نامه ها وزن برابری از لحاظ تعد اد  روزهای تحت 
بیمه د اشته باشند . د اد ه های اولیه، شامل ۲۱۶۹۴۷ بیمه نامه ثالث و ۵۴۰۶۳ بیمه نامه بد نه د ر بازه 
۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ است که پس از محد ود  کرد ن د اد ه ها به خود روهای سواری با کاربری شخصی، تعد اد  
مشاهد ه ها به ۱۷۸۳۹۰ بیمه نامه ثالث و ۴۶۶۳۳ بیمه نامه بد نه رسید . همچنین، از د اد ه های مربوط به 
خسارت شخص ثالث، بد نه، و حواد ث رانند ه نیز استفاد ه شد . به د لیل خود رومحور بود ن بیمه ثالث د ر 
ایران، د اد ه ها شامل اطالعات مهمی راجع به خود رو هستند ، ولی د ر مورد  بیمه گزار اطالعات زیاد ی 
برای نمونه، متغیرهایی مانند  سن، تحصیالت، و سال اخذ گواهینامه د ر د اد ه ها وجود   وجود  ند ارد . 
ند ارند . ویژگی های آماری متغیرهای مستخرج از بیمه نامه های شخص ثالث و خسارت آن ها د ر جد ول 
)۲(، و اطالعات مربوط به بیمه نامه های بد نه و خسارت آن ها د ر جد ول )۳( برای همه نمونه ها، د و 

زیرنمونه با پوشش حد اقل، و پوشش مازاد  گزارش شد ه است. 

۱. ماد ه ۸- اگر یک مال بیمه شد ه باشد  د ر مد تي که بیمه باقي است، نمي توان همان مال را به نفع همان شخص 
و از همان خطر مجد د اً بیمه نمود .
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جدول2:ویژگیهایآماریمربوطبهمتغیرهایدادهبیمهنامهشخصثالثوخسارتآندرکلوبه
تفکیکنوعپوشش

پوششمازادپوششحداقلکلداده

متغير
تعداد
مشاهده

ميانگين
انحراف
معيار

ميانگين
انحراف
معيار

ميانگين
انحراف
معيار

۱۷۸/۳۹۰۳۶۵/۲۰/۴۱۲۳۶۵/۲۰/۴۰۴۳۶۵/۳۰/۴۳۷تعد اد  روز اعتبار بیمه نامه
۱۷۸/۳۹۰۲۱۹/۶۲۱/۹۷۲۱۸/۵۲۰/۹۴۲۲۳/۸۲۴/۷۹ سقف پوشش جانی )*( 
۱۷۸/۳۹۰۶/۰۳۵۱/۷۷۱۵/۴۶۱۰/۵۲۲۵۸/۰۴۷۲/۸۲۴ سقف پوشش مالی )*(

۱۷۸/۳۹۰۲۱۱/۸۱۹/۱۵۲۱۱/۴۱۸/۵۵۲۱۳/۳۲۱/۰۸سقف پوشش سرنشین )*(
حق بیمه ناشی از تعهد  شخص 

۱۷۸/۳۹۰۰/۴۷۴۰/۱۷۷۰/۴۷۹۰/۱۷۸۰/۴۵۸۰/۱۷۱ثالث )*(

۱۷۸/۳۹۰۰/۳۷۱۰/۱۳۱۰/۳۷۶۰/۱۳۳۰/۳۵۲۰/۱۲۴حق بیمه ناشی از تعهد  سرنشین )*(
۱۷۸/۳۹۰۰/۵۱۵۰/۱۹۰۰/۵۱۶۰/۱۹۰۰/۵۱۰۰/۱۸۹ کل مبلغ حق بیمه ثالث )*(
متغیر مجازی مربوط به مازاد  

۱۷۸/۳۹۰۰/۲۲۲۰/۴۱۶۰۰۱۰پوشش ثالث

متغیر مجازی مربوط به حق بیمه 
۱۷۸/۳۹۰۰/۲۲۱۰/۴۱۵۰۰۰/۹۹۶۰/۰۵۹مازاد  مالی

متغیر مجازی مربوط به حق بیمه 
۱۷۸/۳۹۰۰/۰۲۱۰/۱۴۶۰۰۰/۰۹۸۰/۲۹۷مازاد  جانی

تعد اد  خود روهای موجود  به ازای هر 
۱۷۸/۳۹۰۱/۲۰۱۱/۹۰۲۱/۱۲۸۲/۱۳۸۱/۱۴۳۰/۵۲۰بیمه گزار 

تعد اد  سال های سابقه بیمه نامه ثالث 
۱۷۸/۳۹۰۱/۵۷۴۰/۶۸۹۱/۵۲۷۰/۶۷۷۱/۷۳۸۰/۷۰۷د ر شرکت

۷/۳۳۰۱/۳۸۷۴/۷۵۱۱/۳۸۸۴/۳۷۳۱/۳۸۹۳/۶۷۰سال ساخت خود رو
جمع مبلغ خسارت پروند ه ثالث 

۶/۳۸۹۱/۵۸۰۱/۳۳۵۱/۶۲۴۱/۳۲۹۱/۶۳۳۱/۵۵۶مالی )*(

حق بیمه نهایی د ر این پروند ه ـ ثالث 
۶/۳۸۹۰/۶۲۰۰/۲۱۹۰/۶۶۳۰/۲۱۶۰/۶۲۹۰/۲۰۳مالی )*(

کل مبلغ حواله پرد اختی ـ ثالث 
۶/۳۸۹۱/۳۸۵۱/۲۱۵۱/۴۲۹۱/۲۴۱۱/۳۹۵۱/۳۱۷مالی )*(

تعد اد  تصاد ف های منجر به خسارت 
۶/۳۸۹۱/۰۵۷۰/۲۴۷۱/۰۵۸۰/۲۴۴۱/۰۵۵۰/۲۳۴مالی به ازای هر خود رو
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ادامهجدول2:ویژگیهایآماریمربوطبهمتغیرهایدادهبیمهنامهشخصثالثوخسارتآندرکل
وبهتفکیکنوعپوشش

پوششمازادپوششحداقلکلداده

متغير
تعداد
مشاهده

ميانگين
انحراف
معيار

ميانگين
انحراف
معيار

ميانگين
انحراف
معيار

تعد اد  حواله های پرد اختی ـ تصاد ف 
۶/۳۸۹۱/۱۱۱۰/۳۸۰۱/۱۱۲۰/۳۶۸۱/۱۱۴۰/۳۷۹اول ـ مالی

تعد اد  حواله های پرد اختی ـ تصاد ف 
۳۴۷۱/۰۷۸۰/۳۷۶۱/۰۶۶۰/۳۷۶۱/۱۰۹۰/۳۷۹د وم ـ مالی

تعد اد  حواله های پرد اختی ـ تصاد ف 
۱۸۱/۰۵۶۰/۲۳۶۱۰۱سوم ـ مالی

تعد اد  خود روهایی با خسارت مالی 
۶/۳۸۹۱/۰۰۹۰/۱۳۹۱/۰۱۱۰/۱۲۲۱/۰۰۵۰/۰۶۸به ازای هر بیمه گزار

جمع مبلغ خسارت پروند ه ثالث 
۱/۵۰۲۲۹/۷۲۵۵/۶۶۳۲/۹۳۶۰/۶۶۳۰/۲۴۴۹/۸۴جانی)*(

حق بیمه نهایی د ر این پروند ه ـ ثالث 
۱/۵۰۲۰/۵۶۳۰/۲۲۰۰/۶۲۲۰/۲۳۰۰/۶۰۴۰/۲۱۶جانی )*(

کل مبلغ حواله پرد اختی ـ ثالث 
۱/۵۰۲۱۶/۹۵۳۲/۶۷۱۹/۲۱۴۲/۸۲۱۴/۲۶۲۱/۴۰جانی )*(

تعد اد  تصاد ف های منجر به خسارت 
۱/۵۰۲۱/۰۰۷۰/۰۸۱۱/۰۱۲۰/۰۱۱۱۰جانی به ازای هر خود رو

تعد اد  حواله های پرد اختی ـ تصاد ف 
۱/۵۰۲۱/۴۴۱۰/۹۲۷۱/۳۹۹۰/۸۴۱۱/۵۷۰۰/۸۹۰اول ـ جانی

تعد اد  حواله های پرد اختی ـ تصاد ف 
۱۰۱/۳۰۰۰/۶۷۵۱/۱۶۷۰/۴۸۰د وم ـ جانی

تعد اد  خود روهایی با خسارت جانی 
۱/۵۰۲۱/۰۰۳۰/۰۵۱۱۰۱/۰۱۱۰/۱۰۴به ازای هر بیمه گزار

توضیح: واحد  متغیرهایی که با عالمت )*( نشان  د اد ه شد ه اند ، برحسب د ه میلیون ریال گزارش شد ه است. 
منبع: اطالعات د اخلی شرکت بیمه مربوط به بازه 139۲ تا 139۵.
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جدول3:ویژگیهایآماریمربوطبهمتغیرهایدادهبیمهنامهبدنهوخسارتآندرکلوبهتفکیک
پوششحداقلومازاد

پوششمازادپوششحداقلکلداده

متغير
تعداد
مشاهده

ميانگين
انحراف
معيار

ميانگين
انحراف
معيار

ميانگين
انحراف
معيار

۴۶/۶۳۳۴/۶۱۲۰/۶۳۶۴/۵۹۶۰/۶۳۲۴/۶۲۶۰/۶۴۰ظرفیت
۴۶/۶۳۳۴/۰۷۰۰/۳۸۸۴/۰۴۷۰/۳۱۸۴/۰۸۹۰/۴۳۸سیلند ر

۴۶/۶۳۳۰/۴۵۶۰/۵۵۰۰/۴۹۶۰/۶۲۱۰/۴۲۲۰/۴۷۸حق بیمه خطرهای اصلی )*(
۴۶/۶۳۳۰/۵۰۸۰/۶۰۴۰/۴۹۷۰/۶۲۰۰/۵۱۷۰/۵۹۰خالص حق بیمه )*(
۴۶/۹۱۲۴۱/۷۵۵۲/۷۵۳۹/۳۰۴۹/۵۶۴۳/۸۰۵۵/۲۶ارزش مورد  بیمه )*(

کل حق بیمه بد نه با مالیات و 
۰/۵۴۹۰/۶۵۳۰/۵۳۶۰/۶۷۰۰/۵۶۰۰/۶۳۸ ۴۶/۹۱۲عوارض )*(

متغیر مجازی مربوط به مازاد  
۴۶/۶۳۳۰/۵۳۹۰/۴۹۸۰۰۱۰پوشش بد نه

تعد اد  خود روهای موجود  به ازای هر 
۴۶/۶۳۳۴۱۱/۶۹۲۲/۷۸۸۷/۹۱/۱۹۰۴/۹۰۸۹۶/۴۵بیمه گزار 

تعد اد  سال های سابقه بیمه نامه 
۴۶/۶۳۳۱/۸۴۳۰/۸۷۹۱/۸۴۴۰/۸۴۹۱/۸۴۲۰/۹۰۵بد نه د ر شرکت 

متغیر مجازی ـ پوشش خطرهای اصلی 
۴۶/۶۳۳۰/۰۹۶۵۰/۲۹۵۰۰۰/۱۷۹۰/۳۸۳وسایل اضافی

۴۶/۶۳۳۰/۳۲۷۰/۴۶۹۰۰۰/۶۰۷۰/۴۸۸متغیر مجازی ـ پوشش سرقت د رجا
متغیر مجازی ـ پوشش پاشید ن 

۴۶/۶۳۳۰/۲۱۷۰/۴۱۲۰۰۰/۴۰۳۰/۴۹۱رنگ

متغیر مجازی ـ پوشش شکست 
۴۶/۶۳۳۰/۴۳۰۰/۴۹۵۰۰۰/۷۹۶۰/۴۰۳شیشه

۴۶/۶۳۳۰/۲۴۶۰/۴۳۱۰۰۰/۴۵۶۰/۴۹۸متغیر مجازی ـ پوشش سیل زلزله
۴۶/۶۳۳۰/۰۵۹۰/۲۳۵۰۰۰/۱۰۹۰/۳۱۱متغیر مجازی ـ پوشش ایاب و ذهاب
متغیر مجازی ـ پوشش حذف ماد ه 

)۱۰(۴۶/۶۳۳۰/۰۶۵۰/۲۴۷۰۰۰/۱۲۱۰/۳۲۷

۴/۳۲۹۱/۶۸۲۴/۴۳۲۱/۳۶۰۳/۱۵۳۱/۷۸۳۴/۰۹۴مبلغ حواله پرد اختی ـ بد نه )*(
۴/۳۲۹۱/۷۱۰۴/۴۳۹۱/۳۷۳۳/۱۵۲۱/۸۲۱۴/۱۰۸جمع مبلغ خسارت بد نه )*(

۴/۳۲۹۱/۳۸۹۳/۳۰۲۱/۳۸۹۳/۲۲۸۱/۳۸۹۳/۳۵۰سال ساخت خود رو
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ادامهجدول3:ویژگیهایآماریمربوطبهمتغیرهایدادهبیمهنامهبدنهوخسارتآندرکلوبه

تفکیکپوششحداقلومازاد

پوششمازادپوششحداقلکلداده

متغير
تعداد
مشاهده

ميانگين
انحراف
معيار

ميانگين
انحراف
معيار

ميانگين
انحراف
معيار

تعد اد  تصاد ف های منجر به خسارت 
۴/۳۲۹۱/۱۷۷۰/۴۴۴۱/۱۴۹۰/۴۰۵۱/۱۹۹۰/۴۷۲بد نه به ازای هر خود رو

تعد اد  حواله های پرد اختی به ازای 
۴/۳۲۹۱/۰۸۹۰/۳۹۶۱/۱۹۴۰/۵۹۰۱/۰۱۹۰/۱۳۵تصاد ف شماره ۱ بد نه

تعد اد  حواله های پرد اختی به ازای 
۶۶۳۱/۱۰۰۰/۴۵۹۱/۲۸۱۰/۷۵۷۱/۰۰۷۰/۰۸۵تصاد ف شماره ۲ بد نه

تعد اد  حواله های پرد اختی به ازای 
۹۴۱/۰۶۴۰/۳۲۲۱/۱۹۲۰/۵۶۷۱۰تصاد ف شماره ۳ بد نه

تعد اد  حواله های پرد اختی به ازای 
۹۱۰۱۰۱۰تصاد ف شماره ۴ بد نه

تعد اد  خود روهای با خسارت بد نه 
۴/۳۲۹۱۸/۶۴۵۸/۷۵۴۲/۴۰۸۴/۷۶۱/۱۷۶۵/۵۱۸به ازای هر بیمه گزار

توضیح: واحد  متغیرهایی که با عالمت )*( نشان  د اد ه شد ه اند ، برحسب د ه میلیون ریال گزارش شد ه است.
منبع د اد ه: اطالعات د اخلی شرکت بیمه مربوط به بازه 139۲ تا 139۵.

برای  بد نه  و  ثالث  شخص  د اد ه   ترکیب  از  پس  مشاهد ه ها  تعد اد   جمع بند ی   ،)۴( جد ول  د ر 
بیمه نامه  برای  »تکمیلی«  حالت  از  منظور  جد ول،  این  د ر  است.  شد ه  اشاره  مختلف  زیرگروه های 
ثالث انتخاب د ست کم یکی از د و مورد  پوشش مازاد  مالی یا جانی و د ر مورد  بیمه نامه بد نه، انتخاب 
د ست کم یکی از پوشش های تکمیلی موجود  است. با توجه به این جد ول، تعد اد  ۱۴۰۲۶ مشاهد ه د ر 
بین د اد ه های ثالث و بد نه به صورت کامل ترکیب شد ند  و برای مثال، ۴۳۱۷ نفر د ر هر د و بیمه نامه 

شخص ثالث و بد نه، پوشش کامل تر را انتخاب کرد ه اند . 
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جدول4:تعدادمشاهدههایدادههایترکیبشدهشخصثالثوبدنهبرایحالتهایمختلفانتخاب
پوشش

بيمهنامهثالث
پوشش
تکميلی

پوشش
حداقل فاقدبيمهنامه

8 
 

 حسب ده میلیون ریال گزارش شده است.اند، بر داده شده  المت )*( نشان: واحد متغیرهایی که با عتوضیح
 .۳۱۲۹تا  ۳۱۲۹مربوط به بازه بیمه منبع داده: اطالعات داخلی شرکت  
 
 

شده  اشارههای مختلف  شخص ثالث و بدنه برای زیرگروه  پس از ترکیب داده ها بندی تعداد مشاهده (، جمع۱)در جدول 
یکی از دو مورد پوشش مازاد مالی یا  کم دستنامه ثالث انتخاب  برای بیمه «تکمیلی»، منظور از حالت است. در این جدول

تعداد  ،های تکمیلی موجود است. با توجه به این جدول یکی از پوشش کم دستنامه بدنه، انتخاب  جانی و در مورد بیمه
نامه  هر دو بیمه نفر در ۱۱۳۹ ثال،بدنه به صورت کامل ترکیب شدند و برای م های ثالث و مشاهده در بین داده ۳۱۱۹۱

  اند. تر را انتخاب کرده پوشش کامل ،بدنه شخص ثالث و
 

 های مختلف انتخاب پوشش شده شخص ثالث و بدنه برای حالت های ترکیب داده های تعداد مشاهده :1جدول 
نامه ثالث بیمه    

نامه فاقد بیمه پوشش حداقل پوشش تکمیلی     

19۲221 9111۲
 1۶19۶1 
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 پوشش تکمیلی ۳۹۱۱۳ ۹۱۱۳ ۱۱۳۹

91۱9 1191 11۲1
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 ۳۹۳۱۲ ۳۹۱۱۳
 ۱۹۱۱۹ 

 

 

۱۱۱/۱۱ پوشش سرقت درجاـ  متغیر مجازی  ۱۹۹/۱  ۱۱۲/۱   ۱ ۱  ۱۱۹/۱  ۱۳۳/۱  
۱۱۱/۱۱ پوشش پاشیدن رنگـ  متغیر مجازی  ۹۳۹/۱  ۱۳۹/۱   ۱ ۱  ۱۱۱/۱  ۱۲۳/۱  
۱۱۱/۱۱ پوشش شکست شیشهـ  متغیر مجازی  ۱۱۱/۱  ۱۲۹/۱   ۱ ۱  ۹۲۱/۱  ۱۱۱/۱  
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۱۹۲/۱ )*( بدنهـ  مبلغ حواله پرداختی  ۱۳۹/۳  ۱۱۹/۱   ۱۱۱/۳  ۳۹۱/۱   ۹۳۱/۳  ۱۲۱/۱  
۱۹۲/۱ )*( جمع مبلغ خسارت بدنه  ۹۳۱/۳  ۱۱۲/۱   ۱۹۱/۳  ۳۹۹/۱   ۳۹۳/۳  ۳۱۳/۱  

۱۹۲/۱ سال ساخت خودرو  ۱۳۲/۳  ۱۱۹/۱   ۱۳۲/۳  ۹۹۳/۱   ۱۳۲/۳  ۱۹۱/۱  
ازای  های منجر به خسارت بدنه به تعداد تصادف

 هر خودرو
۱۹۲/۱  ۳۹۹/۳  ۱۱۱/۱   ۳۱۲/۳  ۱۱۹/۱   ۳۲۲/۳  ۱۹۹/۱  
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ازای هر  تعداد خودروهای با خسارت بدنه به
 گزار بیمه

۱۹۲/۱  ۱۱/۳۳  ۹۹/۹۳   ۱۱/۱۹  ۹۱/۳۱   ۳۹۱/۳  ۹۳۳/۹  
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بیمه نامه بد نه

۱۱۳۵ ۳۱۷۳ ۱۷۱۶۹ پوشش حد اقل
۴۳۱۷ ۵۴۰۱ ۱۵۴۳۸ پوشش تکمیلی
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 حسب ده میلیون ریال گزارش شده است.اند، بر داده شده  المت )*( نشان: واحد متغیرهایی که با عتوضیح
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یکی از دو مورد پوشش مازاد مالی یا  کم دستنامه ثالث انتخاب  برای بیمه «تکمیلی»، منظور از حالت است. در این جدول

تعداد  ،های تکمیلی موجود است. با توجه به این جدول یکی از پوشش کم دستنامه بدنه، انتخاب  جانی و در مورد بیمه
نامه  هر دو بیمه نفر در ۱۱۳۹ ثال،بدنه به صورت کامل ترکیب شدند و برای م های ثالث و مشاهده در بین داده ۳۱۱۹۱

  اند. تر را انتخاب کرده پوشش کامل ،بدنه شخص ثالث و
 

 های مختلف انتخاب پوشش شده شخص ثالث و بدنه برای حالت های ترکیب داده های تعداد مشاهده :1جدول 
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 هر خودرو
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روشپژوهش

روش پژوهش حاضر بر مبنای چیاپوری و ساالنیه )۲۰۰۰( است و همبستگی مشروط بین انتخاب 
پوشش و احتمال تصاد ف بررسی می شود . واژۀ »مشروط« به این معنی است که این همبستگی مشروط بر 
همه ویژگی های مشاهد ه پذیر توسط شرکت بیمه بررسی می شود . برای بررسی عد م تقارن اطالعاتی، از د و 
آزمون پارامتریک )د و مد ل پروبیت۱ و پروبیت د وگانه( استفاد ه می شود  که د ر اد امه توضیح د اد ه می شوند . 

دومدلپروبيت

یک شیوه آزمون وجود  همبستگی مثبت بین پوشش بیمه و احتمال خسارت، تخمین د و مد ل 
 مجموعه ای از متغیرهای 
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 پژوهشروش 
 تصادف احتمالو همبستگی مشروط بین انتخاب پوشش و  است( ۹۱۱۱) ساالنیهبر مبنای چیاپوری و  حاضر پژوهشروش 

توسط شرکت  پذیر مشاهدههای  مشروط بر همه ویژگی این همبستگی که به این معنی است «مشروط»شود. واژۀ  بررسی می
و پروبیت دوگانه( استفاده  ۳)دو مدل پروبیت از دو آزمون پارامتریک ،برای بررسی عدم تقارن اطالعاتی. شود بررسی می بیمه
  شوند. داده میشود که در ادامه توضیح  می
 

 دو مدل پروبیت

 کنیدفرض  تخمین دو مدل پروبیت است. خسارت،احتمال پوشش بیمه و یک شیوه آزمون وجود همبستگی مثبت بین 
 .است i های فرد زا در مورد ویژگی ای از متغیرهای برون مجموعه     گزاران متفاوت باشد و  نشانگر بیمه        

پوشش  iاست که فرد  ۳در صورتی برابر    دهیم.  نشان می    و درخواست خسارت را با      را با انتخاب نوع پوشش بیمه
در صورتی برابر نیز    پوشش حداقل را تهیه کرده باشد.  فقط iاست که فرد  ۱بیمه کامل را انتخاب کند و در صورتی برابر 

 ۱برابر  ،غیر این صورت گزار وجود داشته باشد و در تقصیر بیمهیک ادعای درخواست خسارت به دلیل  کم دستاست که  ۳
زده  تخمین( ۹( و )۳یکی برای انتخاب نوع پوشش و دیگری برای وقوع تصادف به شرح روابط ) ،دو مدل پروبیتاز است. 

 شوند. می

(۳)                
(۹)                 

های پروبیت به صورت مستقل  مدل ،در ابتدا جزء خطاهای دارای توزیع نرمال استاندارد هستند.   و     ،در این روابط
( ۱( و )۱)هستند که از روابط شده استاندارد ۱پسماندهای  ̂  و ̂   و تخمین زده شده  ۹نمایی درست بیشینۀبا روش 

 د: نشو می

(۱)   ̂       |     
       
      

          
       
       

 
(۱) 

 ̂   (   |      
       
      

          
       
       

 
به شکل رابطه  W آماره آزمون .هستندنشانگر تابع توزیع چگالی و تجمعی توزیع نرمال استاندارد   و    ،این روابطدر 

 :گیرد مانده مورد استفاده قرار می باقی های بین جمله ه و برای آزمون همبستگی( تعریف شد۹)

(۹) 
   ∑    ̂  ̂   

   
 

∑     ̂  ̂    
   

 
استقالل مشروط بین انتخاب پوشش دهد که تحت فرض صفرِ  نشان می ۱(۳۲۳۹) همکارانروکس و  وریج پژوهشنتایج 

داری بین این پسماندها وجود بستگی معنااگر هم. است ۳آزادی   کای دو با درجه W ، توزیع(          ) 0=)خسارت  و
گزاران اطالعاتی خصوصی در مورد سطح ریسک خود دارند که با انتخاب پوشش  توان نتیجه گرفت که بیمه داشته باشد، می

تر از  زده شده، بزرگ تخمین W اگر آماره آزمون پسبیمه همبستگی دارد، ولی توسط شرکت بیمه مشاهده نشده است. 
داری بین انتخاب پوشش بیمه و درخواست ادعای بستگی مشروط معناهمشود،  ۳مقدار توزیع کای دو با درجه آزادی 

علت استفاده از روش پروبیت به . شود مشاهده میعدم تقارن اطالعات در بازار  شواهدی مبنی بر وجودخسارت وجود دارد و 
 به عالوه، حداقل مربعات است. روش های تر از یک شدن پسماند ، احتمال منفی یا بزرگمعمولیجای روش حداقل مربعات 

 آید. دست می تحت فرض نرمال بودن پسماندها به Wآماره  توزیع
                                                                                                                                                            
1. Probit 
2. Maximum Likelihood 
3. Residual 
4. Gourieroux et al. 

 نشانگر بیمه گزاران متفاوت باشد  و 
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 پژوهشروش 
 تصادف احتمالو همبستگی مشروط بین انتخاب پوشش و  است( ۹۱۱۱) ساالنیهبر مبنای چیاپوری و  حاضر پژوهشروش 

توسط شرکت  پذیر مشاهدههای  مشروط بر همه ویژگی این همبستگی که به این معنی است «مشروط»شود. واژۀ  بررسی می
و پروبیت دوگانه( استفاده  ۳)دو مدل پروبیت از دو آزمون پارامتریک ،برای بررسی عدم تقارن اطالعاتی. شود بررسی می بیمه
  شوند. داده میشود که در ادامه توضیح  می
 

 دو مدل پروبیت

 کنیدفرض  تخمین دو مدل پروبیت است. خسارت،احتمال پوشش بیمه و یک شیوه آزمون وجود همبستگی مثبت بین 
 .است i های فرد زا در مورد ویژگی ای از متغیرهای برون مجموعه     گزاران متفاوت باشد و  نشانگر بیمه        

پوشش  iاست که فرد  ۳در صورتی برابر    دهیم.  نشان می    و درخواست خسارت را با      را با انتخاب نوع پوشش بیمه
در صورتی برابر نیز    پوشش حداقل را تهیه کرده باشد.  فقط iاست که فرد  ۱بیمه کامل را انتخاب کند و در صورتی برابر 

 ۱برابر  ،غیر این صورت گزار وجود داشته باشد و در تقصیر بیمهیک ادعای درخواست خسارت به دلیل  کم دستاست که  ۳
زده  تخمین( ۹( و )۳یکی برای انتخاب نوع پوشش و دیگری برای وقوع تصادف به شرح روابط ) ،دو مدل پروبیتاز است. 

 شوند. می

(۳)                
(۹)                 

های پروبیت به صورت مستقل  مدل ،در ابتدا جزء خطاهای دارای توزیع نرمال استاندارد هستند.   و     ،در این روابط
( ۱( و )۱)هستند که از روابط شده استاندارد ۱پسماندهای  ̂  و ̂   و تخمین زده شده  ۹نمایی درست بیشینۀبا روش 

 د: نشو می

(۱)   ̂       |     
       
      

          
       
       

 
(۱) 

 ̂   (   |      
       
      

          
       
       

 
به شکل رابطه  W آماره آزمون .هستندنشانگر تابع توزیع چگالی و تجمعی توزیع نرمال استاندارد   و    ،این روابطدر 

 :گیرد مانده مورد استفاده قرار می باقی های بین جمله ه و برای آزمون همبستگی( تعریف شد۹)

(۹) 
   ∑    ̂  ̂   

   
 

∑     ̂  ̂    
   

 
استقالل مشروط بین انتخاب پوشش دهد که تحت فرض صفرِ  نشان می ۱(۳۲۳۹) همکارانروکس و  وریج پژوهشنتایج 

داری بین این پسماندها وجود بستگی معنااگر هم. است ۳آزادی   کای دو با درجه W ، توزیع(          ) 0=)خسارت  و
گزاران اطالعاتی خصوصی در مورد سطح ریسک خود دارند که با انتخاب پوشش  توان نتیجه گرفت که بیمه داشته باشد، می

تر از  زده شده، بزرگ تخمین W اگر آماره آزمون پسبیمه همبستگی دارد، ولی توسط شرکت بیمه مشاهده نشده است. 
داری بین انتخاب پوشش بیمه و درخواست ادعای بستگی مشروط معناهمشود،  ۳مقدار توزیع کای دو با درجه آزادی 

علت استفاده از روش پروبیت به . شود مشاهده میعدم تقارن اطالعات در بازار  شواهدی مبنی بر وجودخسارت وجود دارد و 
 به عالوه، حداقل مربعات است. روش های تر از یک شدن پسماند ، احتمال منفی یا بزرگمعمولیجای روش حداقل مربعات 

 آید. دست می تحت فرض نرمال بودن پسماندها به Wآماره  توزیع
                                                                                                                                                            
1. Probit 
2. Maximum Likelihood 
3. Residual 
4. Gourieroux et al. 

پروبیت است. فرض کنید  
 zi و د رخواست خسارت را با yi است. انتخاب نوع پوشش بیمه را با i  برون زا د ر مورد  ویژگی های فرد
نشان می د هیم. yi  د ر صورتی برابر ۱ است که فرد  i پوشش بیمه کامل را انتخاب کند  و د ر صورتی 
برابر ۱ است که  نیز د ر صورتی   zi باشد .  را تهیه کرد ه  i فقط پوشش حد اقل  برابر ۰ است که فرد  
این  باشد  و د ر غیر  بیمه گزار وجود  د اشته  به د لیل تقصیر  اد عای د رخواست خسارت  د ست کم یک 
صورت، برابر ۰ است. از د و مد ل پروبیت، یکی برای انتخاب نوع پوشش و د یگری برای وقوع تصاد ف 

به شرح روابط )۱( و )۲( تخمین زد ه می شوند .
1. Probit
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 پژوهشروش 
 تصادف احتمالو همبستگی مشروط بین انتخاب پوشش و  است( ۹۱۱۱) ساالنیهبر مبنای چیاپوری و  حاضر پژوهشروش 

توسط شرکت  پذیر مشاهدههای  مشروط بر همه ویژگی این همبستگی که به این معنی است «مشروط»شود. واژۀ  بررسی می
و پروبیت دوگانه( استفاده  ۳)دو مدل پروبیت از دو آزمون پارامتریک ،برای بررسی عدم تقارن اطالعاتی. شود بررسی می بیمه
  شوند. داده میشود که در ادامه توضیح  می
 

 دو مدل پروبیت

 کنیدفرض  تخمین دو مدل پروبیت است. خسارت،احتمال پوشش بیمه و یک شیوه آزمون وجود همبستگی مثبت بین 
 .است i های فرد زا در مورد ویژگی ای از متغیرهای برون مجموعه     گزاران متفاوت باشد و  نشانگر بیمه        

پوشش  iاست که فرد  ۳در صورتی برابر    دهیم.  نشان می    و درخواست خسارت را با      را با انتخاب نوع پوشش بیمه
در صورتی برابر نیز    پوشش حداقل را تهیه کرده باشد.  فقط iاست که فرد  ۱بیمه کامل را انتخاب کند و در صورتی برابر 

 ۱برابر  ،غیر این صورت گزار وجود داشته باشد و در تقصیر بیمهیک ادعای درخواست خسارت به دلیل  کم دستاست که  ۳
زده  تخمین( ۹( و )۳یکی برای انتخاب نوع پوشش و دیگری برای وقوع تصادف به شرح روابط ) ،دو مدل پروبیتاز است. 

 شوند. می

(۳)                
(۹)                 

های پروبیت به صورت مستقل  مدل ،در ابتدا جزء خطاهای دارای توزیع نرمال استاندارد هستند.   و     ،در این روابط
( ۱( و )۱)هستند که از روابط شده استاندارد ۱پسماندهای  ̂  و ̂   و تخمین زده شده  ۹نمایی درست بیشینۀبا روش 

 د: نشو می

(۱)   ̂       |     
       
      

          
       
       

 
(۱) 

 ̂   (   |      
       
      

          
       
       

 
به شکل رابطه  W آماره آزمون .هستندنشانگر تابع توزیع چگالی و تجمعی توزیع نرمال استاندارد   و    ،این روابطدر 

 :گیرد مانده مورد استفاده قرار می باقی های بین جمله ه و برای آزمون همبستگی( تعریف شد۹)

(۹) 
   ∑    ̂  ̂   

   
 

∑     ̂  ̂    
   

 
استقالل مشروط بین انتخاب پوشش دهد که تحت فرض صفرِ  نشان می ۱(۳۲۳۹) همکارانروکس و  وریج پژوهشنتایج 

داری بین این پسماندها وجود بستگی معنااگر هم. است ۳آزادی   کای دو با درجه W ، توزیع(          ) 0=)خسارت  و
گزاران اطالعاتی خصوصی در مورد سطح ریسک خود دارند که با انتخاب پوشش  توان نتیجه گرفت که بیمه داشته باشد، می

تر از  زده شده، بزرگ تخمین W اگر آماره آزمون پسبیمه همبستگی دارد، ولی توسط شرکت بیمه مشاهده نشده است. 
داری بین انتخاب پوشش بیمه و درخواست ادعای بستگی مشروط معناهمشود،  ۳مقدار توزیع کای دو با درجه آزادی 

علت استفاده از روش پروبیت به . شود مشاهده میعدم تقارن اطالعات در بازار  شواهدی مبنی بر وجودخسارت وجود دارد و 
 به عالوه، حداقل مربعات است. روش های تر از یک شدن پسماند ، احتمال منفی یا بزرگمعمولیجای روش حداقل مربعات 

 آید. دست می تحت فرض نرمال بودن پسماندها به Wآماره  توزیع
                                                                                                                                                            
1. Probit 
2. Maximum Likelihood 
3. Residual 
4. Gourieroux et al. 

                                )۱(
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 پژوهشروش 
 تصادف احتمالو همبستگی مشروط بین انتخاب پوشش و  است( ۹۱۱۱) ساالنیهبر مبنای چیاپوری و  حاضر پژوهشروش 

توسط شرکت  پذیر مشاهدههای  مشروط بر همه ویژگی این همبستگی که به این معنی است «مشروط»شود. واژۀ  بررسی می
و پروبیت دوگانه( استفاده  ۳)دو مدل پروبیت از دو آزمون پارامتریک ،برای بررسی عدم تقارن اطالعاتی. شود بررسی می بیمه
  شوند. داده میشود که در ادامه توضیح  می
 

 دو مدل پروبیت

 کنیدفرض  تخمین دو مدل پروبیت است. خسارت،احتمال پوشش بیمه و یک شیوه آزمون وجود همبستگی مثبت بین 
 .است i های فرد زا در مورد ویژگی ای از متغیرهای برون مجموعه     گزاران متفاوت باشد و  نشانگر بیمه        

پوشش  iاست که فرد  ۳در صورتی برابر    دهیم.  نشان می    و درخواست خسارت را با      را با انتخاب نوع پوشش بیمه
در صورتی برابر نیز    پوشش حداقل را تهیه کرده باشد.  فقط iاست که فرد  ۱بیمه کامل را انتخاب کند و در صورتی برابر 

 ۱برابر  ،غیر این صورت گزار وجود داشته باشد و در تقصیر بیمهیک ادعای درخواست خسارت به دلیل  کم دستاست که  ۳
زده  تخمین( ۹( و )۳یکی برای انتخاب نوع پوشش و دیگری برای وقوع تصادف به شرح روابط ) ،دو مدل پروبیتاز است. 

 شوند. می

(۳)                
(۹)                 

های پروبیت به صورت مستقل  مدل ،در ابتدا جزء خطاهای دارای توزیع نرمال استاندارد هستند.   و     ،در این روابط
( ۱( و )۱)هستند که از روابط شده استاندارد ۱پسماندهای  ̂  و ̂   و تخمین زده شده  ۹نمایی درست بیشینۀبا روش 

 د: نشو می

(۱)   ̂       |     
       
      

          
       
       

 
(۱) 

 ̂   (   |      
       
      

          
       
       

 
به شکل رابطه  W آماره آزمون .هستندنشانگر تابع توزیع چگالی و تجمعی توزیع نرمال استاندارد   و    ،این روابطدر 

 :گیرد مانده مورد استفاده قرار می باقی های بین جمله ه و برای آزمون همبستگی( تعریف شد۹)

(۹) 
   ∑    ̂  ̂   

   
 

∑     ̂  ̂    
   

 
استقالل مشروط بین انتخاب پوشش دهد که تحت فرض صفرِ  نشان می ۱(۳۲۳۹) همکارانروکس و  وریج پژوهشنتایج 

داری بین این پسماندها وجود بستگی معنااگر هم. است ۳آزادی   کای دو با درجه W ، توزیع(          ) 0=)خسارت  و
گزاران اطالعاتی خصوصی در مورد سطح ریسک خود دارند که با انتخاب پوشش  توان نتیجه گرفت که بیمه داشته باشد، می

تر از  زده شده، بزرگ تخمین W اگر آماره آزمون پسبیمه همبستگی دارد، ولی توسط شرکت بیمه مشاهده نشده است. 
داری بین انتخاب پوشش بیمه و درخواست ادعای بستگی مشروط معناهمشود،  ۳مقدار توزیع کای دو با درجه آزادی 

علت استفاده از روش پروبیت به . شود مشاهده میعدم تقارن اطالعات در بازار  شواهدی مبنی بر وجودخسارت وجود دارد و 
 به عالوه، حداقل مربعات است. روش های تر از یک شدن پسماند ، احتمال منفی یا بزرگمعمولیجای روش حداقل مربعات 

 آید. دست می تحت فرض نرمال بودن پسماندها به Wآماره  توزیع
                                                                                                                                                            
1. Probit 
2. Maximum Likelihood 
3. Residual 
4. Gourieroux et al. 

                    )۲(

ابتد ا، مد ل های   جزء خطاهای د ارای توزیع نرمال استاند ارد  هستند . د ر 
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 پژوهشروش 
 تصادف احتمالو همبستگی مشروط بین انتخاب پوشش و  است( ۹۱۱۱) ساالنیهبر مبنای چیاپوری و  حاضر پژوهشروش 

توسط شرکت  پذیر مشاهدههای  مشروط بر همه ویژگی این همبستگی که به این معنی است «مشروط»شود. واژۀ  بررسی می
و پروبیت دوگانه( استفاده  ۳)دو مدل پروبیت از دو آزمون پارامتریک ،برای بررسی عدم تقارن اطالعاتی. شود بررسی می بیمه
  شوند. داده میشود که در ادامه توضیح  می
 

 دو مدل پروبیت

 کنیدفرض  تخمین دو مدل پروبیت است. خسارت،احتمال پوشش بیمه و یک شیوه آزمون وجود همبستگی مثبت بین 
 .است i های فرد زا در مورد ویژگی ای از متغیرهای برون مجموعه     گزاران متفاوت باشد و  نشانگر بیمه        

پوشش  iاست که فرد  ۳در صورتی برابر    دهیم.  نشان می    و درخواست خسارت را با      را با انتخاب نوع پوشش بیمه
در صورتی برابر نیز    پوشش حداقل را تهیه کرده باشد.  فقط iاست که فرد  ۱بیمه کامل را انتخاب کند و در صورتی برابر 

 ۱برابر  ،غیر این صورت گزار وجود داشته باشد و در تقصیر بیمهیک ادعای درخواست خسارت به دلیل  کم دستاست که  ۳
زده  تخمین( ۹( و )۳یکی برای انتخاب نوع پوشش و دیگری برای وقوع تصادف به شرح روابط ) ،دو مدل پروبیتاز است. 

 شوند. می

(۳)                
(۹)                 

های پروبیت به صورت مستقل  مدل ،در ابتدا جزء خطاهای دارای توزیع نرمال استاندارد هستند.   و     ،در این روابط
( ۱( و )۱)هستند که از روابط شده استاندارد ۱پسماندهای  ̂  و ̂   و تخمین زده شده  ۹نمایی درست بیشینۀبا روش 

 د: نشو می

(۱)   ̂       |     
       
      

          
       
       

 
(۱) 

 ̂   (   |      
       
      

          
       
       

 
به شکل رابطه  W آماره آزمون .هستندنشانگر تابع توزیع چگالی و تجمعی توزیع نرمال استاندارد   و    ،این روابطدر 

 :گیرد مانده مورد استفاده قرار می باقی های بین جمله ه و برای آزمون همبستگی( تعریف شد۹)

(۹) 
   ∑    ̂  ̂   

   
 

∑     ̂  ̂    
   

 
استقالل مشروط بین انتخاب پوشش دهد که تحت فرض صفرِ  نشان می ۱(۳۲۳۹) همکارانروکس و  وریج پژوهشنتایج 

داری بین این پسماندها وجود بستگی معنااگر هم. است ۳آزادی   کای دو با درجه W ، توزیع(          ) 0=)خسارت  و
گزاران اطالعاتی خصوصی در مورد سطح ریسک خود دارند که با انتخاب پوشش  توان نتیجه گرفت که بیمه داشته باشد، می

تر از  زده شده، بزرگ تخمین W اگر آماره آزمون پسبیمه همبستگی دارد، ولی توسط شرکت بیمه مشاهده نشده است. 
داری بین انتخاب پوشش بیمه و درخواست ادعای بستگی مشروط معناهمشود،  ۳مقدار توزیع کای دو با درجه آزادی 

علت استفاده از روش پروبیت به . شود مشاهده میعدم تقارن اطالعات در بازار  شواهدی مبنی بر وجودخسارت وجود دارد و 
 به عالوه، حداقل مربعات است. روش های تر از یک شدن پسماند ، احتمال منفی یا بزرگمعمولیجای روش حداقل مربعات 

 آید. دست می تحت فرض نرمال بودن پسماندها به Wآماره  توزیع
                                                                                                                                                            
1. Probit 
2. Maximum Likelihood 
3. Residual 
4. Gourieroux et al. 

 و 
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 پژوهشروش 
 تصادف احتمالو همبستگی مشروط بین انتخاب پوشش و  است( ۹۱۱۱) ساالنیهبر مبنای چیاپوری و  حاضر پژوهشروش 

توسط شرکت  پذیر مشاهدههای  مشروط بر همه ویژگی این همبستگی که به این معنی است «مشروط»شود. واژۀ  بررسی می
و پروبیت دوگانه( استفاده  ۳)دو مدل پروبیت از دو آزمون پارامتریک ،برای بررسی عدم تقارن اطالعاتی. شود بررسی می بیمه
  شوند. داده میشود که در ادامه توضیح  می
 

 دو مدل پروبیت

 کنیدفرض  تخمین دو مدل پروبیت است. خسارت،احتمال پوشش بیمه و یک شیوه آزمون وجود همبستگی مثبت بین 
 .است i های فرد زا در مورد ویژگی ای از متغیرهای برون مجموعه     گزاران متفاوت باشد و  نشانگر بیمه        

پوشش  iاست که فرد  ۳در صورتی برابر    دهیم.  نشان می    و درخواست خسارت را با      را با انتخاب نوع پوشش بیمه
در صورتی برابر نیز    پوشش حداقل را تهیه کرده باشد.  فقط iاست که فرد  ۱بیمه کامل را انتخاب کند و در صورتی برابر 

 ۱برابر  ،غیر این صورت گزار وجود داشته باشد و در تقصیر بیمهیک ادعای درخواست خسارت به دلیل  کم دستاست که  ۳
زده  تخمین( ۹( و )۳یکی برای انتخاب نوع پوشش و دیگری برای وقوع تصادف به شرح روابط ) ،دو مدل پروبیتاز است. 

 شوند. می

(۳)                
(۹)                 

های پروبیت به صورت مستقل  مدل ،در ابتدا جزء خطاهای دارای توزیع نرمال استاندارد هستند.   و     ،در این روابط
( ۱( و )۱)هستند که از روابط شده استاندارد ۱پسماندهای  ̂  و ̂   و تخمین زده شده  ۹نمایی درست بیشینۀبا روش 

 د: نشو می

(۱)   ̂       |     
       
      

          
       
       

 
(۱) 

 ̂   (   |      
       
      

          
       
       

 
به شکل رابطه  W آماره آزمون .هستندنشانگر تابع توزیع چگالی و تجمعی توزیع نرمال استاندارد   و    ،این روابطدر 

 :گیرد مانده مورد استفاده قرار می باقی های بین جمله ه و برای آزمون همبستگی( تعریف شد۹)

(۹) 
   ∑    ̂  ̂   

   
 

∑     ̂  ̂    
   

 
استقالل مشروط بین انتخاب پوشش دهد که تحت فرض صفرِ  نشان می ۱(۳۲۳۹) همکارانروکس و  وریج پژوهشنتایج 

داری بین این پسماندها وجود بستگی معنااگر هم. است ۳آزادی   کای دو با درجه W ، توزیع(          ) 0=)خسارت  و
گزاران اطالعاتی خصوصی در مورد سطح ریسک خود دارند که با انتخاب پوشش  توان نتیجه گرفت که بیمه داشته باشد، می

تر از  زده شده، بزرگ تخمین W اگر آماره آزمون پسبیمه همبستگی دارد، ولی توسط شرکت بیمه مشاهده نشده است. 
داری بین انتخاب پوشش بیمه و درخواست ادعای بستگی مشروط معناهمشود،  ۳مقدار توزیع کای دو با درجه آزادی 

علت استفاده از روش پروبیت به . شود مشاهده میعدم تقارن اطالعات در بازار  شواهدی مبنی بر وجودخسارت وجود دارد و 
 به عالوه، حداقل مربعات است. روش های تر از یک شدن پسماند ، احتمال منفی یا بزرگمعمولیجای روش حداقل مربعات 

 آید. دست می تحت فرض نرمال بودن پسماندها به Wآماره  توزیع
                                                                                                                                                            
1. Probit 
2. Maximum Likelihood 
3. Residual 
4. Gourieroux et al. 

د ر این روابط، 
 پسماند های۲ 
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 پژوهشروش 
 تصادف احتمالو همبستگی مشروط بین انتخاب پوشش و  است( ۹۱۱۱) ساالنیهبر مبنای چیاپوری و  حاضر پژوهشروش 

توسط شرکت  پذیر مشاهدههای  مشروط بر همه ویژگی این همبستگی که به این معنی است «مشروط»شود. واژۀ  بررسی می
و پروبیت دوگانه( استفاده  ۳)دو مدل پروبیت از دو آزمون پارامتریک ،برای بررسی عدم تقارن اطالعاتی. شود بررسی می بیمه
  شوند. داده میشود که در ادامه توضیح  می
 

 دو مدل پروبیت

 کنیدفرض  تخمین دو مدل پروبیت است. خسارت،احتمال پوشش بیمه و یک شیوه آزمون وجود همبستگی مثبت بین 
 .است i های فرد زا در مورد ویژگی ای از متغیرهای برون مجموعه     گزاران متفاوت باشد و  نشانگر بیمه        

پوشش  iاست که فرد  ۳در صورتی برابر    دهیم.  نشان می    و درخواست خسارت را با      را با انتخاب نوع پوشش بیمه
در صورتی برابر نیز    پوشش حداقل را تهیه کرده باشد.  فقط iاست که فرد  ۱بیمه کامل را انتخاب کند و در صورتی برابر 

 ۱برابر  ،غیر این صورت گزار وجود داشته باشد و در تقصیر بیمهیک ادعای درخواست خسارت به دلیل  کم دستاست که  ۳
زده  تخمین( ۹( و )۳یکی برای انتخاب نوع پوشش و دیگری برای وقوع تصادف به شرح روابط ) ،دو مدل پروبیتاز است. 

 شوند. می
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های پروبیت به صورت مستقل  مدل ،در ابتدا جزء خطاهای دارای توزیع نرمال استاندارد هستند.   و     ،در این روابط
( ۱( و )۱)هستند که از روابط شده استاندارد ۱پسماندهای  ̂  و ̂   و تخمین زده شده  ۹نمایی درست بیشینۀبا روش 

 د: نشو می

(۱)   ̂       |     
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به شکل رابطه  W آماره آزمون .هستندنشانگر تابع توزیع چگالی و تجمعی توزیع نرمال استاندارد   و    ،این روابطدر 

 :گیرد مانده مورد استفاده قرار می باقی های بین جمله ه و برای آزمون همبستگی( تعریف شد۹)

(۹) 
   ∑    ̂  ̂   

   
 

∑     ̂  ̂    
   

 
استقالل مشروط بین انتخاب پوشش دهد که تحت فرض صفرِ  نشان می ۱(۳۲۳۹) همکارانروکس و  وریج پژوهشنتایج 

داری بین این پسماندها وجود بستگی معنااگر هم. است ۳آزادی   کای دو با درجه W ، توزیع(          ) 0=)خسارت  و
گزاران اطالعاتی خصوصی در مورد سطح ریسک خود دارند که با انتخاب پوشش  توان نتیجه گرفت که بیمه داشته باشد، می

تر از  زده شده، بزرگ تخمین W اگر آماره آزمون پسبیمه همبستگی دارد، ولی توسط شرکت بیمه مشاهده نشده است. 
داری بین انتخاب پوشش بیمه و درخواست ادعای بستگی مشروط معناهمشود،  ۳مقدار توزیع کای دو با درجه آزادی 

علت استفاده از روش پروبیت به . شود مشاهده میعدم تقارن اطالعات در بازار  شواهدی مبنی بر وجودخسارت وجود دارد و 
 به عالوه، حداقل مربعات است. روش های تر از یک شدن پسماند ، احتمال منفی یا بزرگمعمولیجای روش حداقل مربعات 
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1. Probit 
2. Maximum Likelihood 
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 پژوهشروش 
 تصادف احتمالو همبستگی مشروط بین انتخاب پوشش و  است( ۹۱۱۱) ساالنیهبر مبنای چیاپوری و  حاضر پژوهشروش 

توسط شرکت  پذیر مشاهدههای  مشروط بر همه ویژگی این همبستگی که به این معنی است «مشروط»شود. واژۀ  بررسی می
و پروبیت دوگانه( استفاده  ۳)دو مدل پروبیت از دو آزمون پارامتریک ،برای بررسی عدم تقارن اطالعاتی. شود بررسی می بیمه
  شوند. داده میشود که در ادامه توضیح  می
 

 دو مدل پروبیت

 کنیدفرض  تخمین دو مدل پروبیت است. خسارت،احتمال پوشش بیمه و یک شیوه آزمون وجود همبستگی مثبت بین 
 .است i های فرد زا در مورد ویژگی ای از متغیرهای برون مجموعه     گزاران متفاوت باشد و  نشانگر بیمه        

پوشش  iاست که فرد  ۳در صورتی برابر    دهیم.  نشان می    و درخواست خسارت را با      را با انتخاب نوع پوشش بیمه
در صورتی برابر نیز    پوشش حداقل را تهیه کرده باشد.  فقط iاست که فرد  ۱بیمه کامل را انتخاب کند و در صورتی برابر 

 ۱برابر  ،غیر این صورت گزار وجود داشته باشد و در تقصیر بیمهیک ادعای درخواست خسارت به دلیل  کم دستاست که  ۳
زده  تخمین( ۹( و )۳یکی برای انتخاب نوع پوشش و دیگری برای وقوع تصادف به شرح روابط ) ،دو مدل پروبیتاز است. 

 شوند. می

(۳)                
(۹)                 

های پروبیت به صورت مستقل  مدل ،در ابتدا جزء خطاهای دارای توزیع نرمال استاندارد هستند.   و     ،در این روابط
( ۱( و )۱)هستند که از روابط شده استاندارد ۱پسماندهای  ̂  و ̂   و تخمین زده شده  ۹نمایی درست بیشینۀبا روش 

 د: نشو می

(۱)   ̂       |     
       
      

          
       
       

 
(۱) 

 ̂   (   |      
       
      

          
       
       

 
به شکل رابطه  W آماره آزمون .هستندنشانگر تابع توزیع چگالی و تجمعی توزیع نرمال استاندارد   و    ،این روابطدر 

 :گیرد مانده مورد استفاده قرار می باقی های بین جمله ه و برای آزمون همبستگی( تعریف شد۹)

(۹) 
   ∑    ̂  ̂   

   
 

∑     ̂  ̂    
   

 
استقالل مشروط بین انتخاب پوشش دهد که تحت فرض صفرِ  نشان می ۱(۳۲۳۹) همکارانروکس و  وریج پژوهشنتایج 

داری بین این پسماندها وجود بستگی معنااگر هم. است ۳آزادی   کای دو با درجه W ، توزیع(          ) 0=)خسارت  و
گزاران اطالعاتی خصوصی در مورد سطح ریسک خود دارند که با انتخاب پوشش  توان نتیجه گرفت که بیمه داشته باشد، می

تر از  زده شده، بزرگ تخمین W اگر آماره آزمون پسبیمه همبستگی دارد، ولی توسط شرکت بیمه مشاهده نشده است. 
داری بین انتخاب پوشش بیمه و درخواست ادعای بستگی مشروط معناهمشود،  ۳مقدار توزیع کای دو با درجه آزادی 

علت استفاده از روش پروبیت به . شود مشاهده میعدم تقارن اطالعات در بازار  شواهدی مبنی بر وجودخسارت وجود دارد و 
 به عالوه، حداقل مربعات است. روش های تر از یک شدن پسماند ، احتمال منفی یا بزرگمعمولیجای روش حداقل مربعات 

 آید. دست می تحت فرض نرمال بودن پسماندها به Wآماره  توزیع
                                                                                                                                                            
1. Probit 
2. Maximum Likelihood 
3. Residual 
4. Gourieroux et al. 

پروبیت به صورت مستقل با روش بیشینۀ د رست نمایی۱ تخمین زد ه شد ه و 
استاند ارد شد ه هستند  که از روابط )۳( و )۴( محاسبه می شوند : 
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توسط شرکت  پذیر مشاهدههای  مشروط بر همه ویژگی این همبستگی که به این معنی است «مشروط»شود. واژۀ  بررسی می
و پروبیت دوگانه( استفاده  ۳)دو مدل پروبیت از دو آزمون پارامتریک ،برای بررسی عدم تقارن اطالعاتی. شود بررسی می بیمه
  شوند. داده میشود که در ادامه توضیح  می
 

 دو مدل پروبیت

 کنیدفرض  تخمین دو مدل پروبیت است. خسارت،احتمال پوشش بیمه و یک شیوه آزمون وجود همبستگی مثبت بین 
 .است i های فرد زا در مورد ویژگی ای از متغیرهای برون مجموعه     گزاران متفاوت باشد و  نشانگر بیمه        

پوشش  iاست که فرد  ۳در صورتی برابر    دهیم.  نشان می    و درخواست خسارت را با      را با انتخاب نوع پوشش بیمه
در صورتی برابر نیز    پوشش حداقل را تهیه کرده باشد.  فقط iاست که فرد  ۱بیمه کامل را انتخاب کند و در صورتی برابر 

 ۱برابر  ،غیر این صورت گزار وجود داشته باشد و در تقصیر بیمهیک ادعای درخواست خسارت به دلیل  کم دستاست که  ۳
زده  تخمین( ۹( و )۳یکی برای انتخاب نوع پوشش و دیگری برای وقوع تصادف به شرح روابط ) ،دو مدل پروبیتاز است. 
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های پروبیت به صورت مستقل  مدل ،در ابتدا جزء خطاهای دارای توزیع نرمال استاندارد هستند.   و     ،در این روابط
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 :گیرد مانده مورد استفاده قرار می باقی های بین جمله ه و برای آزمون همبستگی( تعریف شد۹)
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داری بین این پسماندها وجود بستگی معنااگر هم. است ۳آزادی   کای دو با درجه W ، توزیع(          ) 0=)خسارت  و
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تر از  زده شده، بزرگ تخمین W اگر آماره آزمون پسبیمه همبستگی دارد، ولی توسط شرکت بیمه مشاهده نشده است. 
داری بین انتخاب پوشش بیمه و درخواست ادعای بستگی مشروط معناهمشود،  ۳مقدار توزیع کای دو با درجه آزادی 

علت استفاده از روش پروبیت به . شود مشاهده میعدم تقارن اطالعات در بازار  شواهدی مبنی بر وجودخسارت وجود دارد و 
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 آید. دست می تحت فرض نرمال بودن پسماندها به Wآماره  توزیع
                                                                                                                                                            
1. Probit 
2. Maximum Likelihood 
3. Residual 
4. Gourieroux et al. 

                            )۳(
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 پژوهشروش 
 تصادف احتمالو همبستگی مشروط بین انتخاب پوشش و  است( ۹۱۱۱) ساالنیهبر مبنای چیاپوری و  حاضر پژوهشروش 

توسط شرکت  پذیر مشاهدههای  مشروط بر همه ویژگی این همبستگی که به این معنی است «مشروط»شود. واژۀ  بررسی می
و پروبیت دوگانه( استفاده  ۳)دو مدل پروبیت از دو آزمون پارامتریک ،برای بررسی عدم تقارن اطالعاتی. شود بررسی می بیمه
  شوند. داده میشود که در ادامه توضیح  می
 

 دو مدل پروبیت

 کنیدفرض  تخمین دو مدل پروبیت است. خسارت،احتمال پوشش بیمه و یک شیوه آزمون وجود همبستگی مثبت بین 
 .است i های فرد زا در مورد ویژگی ای از متغیرهای برون مجموعه     گزاران متفاوت باشد و  نشانگر بیمه        

پوشش  iاست که فرد  ۳در صورتی برابر    دهیم.  نشان می    و درخواست خسارت را با      را با انتخاب نوع پوشش بیمه
در صورتی برابر نیز    پوشش حداقل را تهیه کرده باشد.  فقط iاست که فرد  ۱بیمه کامل را انتخاب کند و در صورتی برابر 

 ۱برابر  ،غیر این صورت گزار وجود داشته باشد و در تقصیر بیمهیک ادعای درخواست خسارت به دلیل  کم دستاست که  ۳
زده  تخمین( ۹( و )۳یکی برای انتخاب نوع پوشش و دیگری برای وقوع تصادف به شرح روابط ) ،دو مدل پروبیتاز است. 

 شوند. می

(۳)                
(۹)                 

های پروبیت به صورت مستقل  مدل ،در ابتدا جزء خطاهای دارای توزیع نرمال استاندارد هستند.   و     ،در این روابط
( ۱( و )۱)هستند که از روابط شده استاندارد ۱پسماندهای  ̂  و ̂   و تخمین زده شده  ۹نمایی درست بیشینۀبا روش 

 د: نشو می

(۱)   ̂       |     
       
      

          
       
       

 
(۱) 

 ̂   (   |      
       
      

          
       
       

 
به شکل رابطه  W آماره آزمون .هستندنشانگر تابع توزیع چگالی و تجمعی توزیع نرمال استاندارد   و    ،این روابطدر 

 :گیرد مانده مورد استفاده قرار می باقی های بین جمله ه و برای آزمون همبستگی( تعریف شد۹)

(۹) 
   ∑    ̂  ̂   

   
 

∑     ̂  ̂    
   

 
استقالل مشروط بین انتخاب پوشش دهد که تحت فرض صفرِ  نشان می ۱(۳۲۳۹) همکارانروکس و  وریج پژوهشنتایج 

داری بین این پسماندها وجود بستگی معنااگر هم. است ۳آزادی   کای دو با درجه W ، توزیع(          ) 0=)خسارت  و
گزاران اطالعاتی خصوصی در مورد سطح ریسک خود دارند که با انتخاب پوشش  توان نتیجه گرفت که بیمه داشته باشد، می

تر از  زده شده، بزرگ تخمین W اگر آماره آزمون پسبیمه همبستگی دارد، ولی توسط شرکت بیمه مشاهده نشده است. 
داری بین انتخاب پوشش بیمه و درخواست ادعای بستگی مشروط معناهمشود،  ۳مقدار توزیع کای دو با درجه آزادی 

علت استفاده از روش پروبیت به . شود مشاهده میعدم تقارن اطالعات در بازار  شواهدی مبنی بر وجودخسارت وجود دارد و 
 به عالوه، حداقل مربعات است. روش های تر از یک شدن پسماند ، احتمال منفی یا بزرگمعمولیجای روش حداقل مربعات 

 آید. دست می تحت فرض نرمال بودن پسماندها به Wآماره  توزیع
                                                                                                                                                            
1. Probit 
2. Maximum Likelihood 
3. Residual 
4. Gourieroux et al. 

                                )۴(

 نشانگر تابع توزیع چگالی و تجمعی توزیع نرمال استاند ارد  هستند . آماره 
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 پژوهشروش 
 تصادف احتمالو همبستگی مشروط بین انتخاب پوشش و  است( ۹۱۱۱) ساالنیهبر مبنای چیاپوری و  حاضر پژوهشروش 

توسط شرکت  پذیر مشاهدههای  مشروط بر همه ویژگی این همبستگی که به این معنی است «مشروط»شود. واژۀ  بررسی می
و پروبیت دوگانه( استفاده  ۳)دو مدل پروبیت از دو آزمون پارامتریک ،برای بررسی عدم تقارن اطالعاتی. شود بررسی می بیمه
  شوند. داده میشود که در ادامه توضیح  می
 

 دو مدل پروبیت

 کنیدفرض  تخمین دو مدل پروبیت است. خسارت،احتمال پوشش بیمه و یک شیوه آزمون وجود همبستگی مثبت بین 
 .است i های فرد زا در مورد ویژگی ای از متغیرهای برون مجموعه     گزاران متفاوت باشد و  نشانگر بیمه        

پوشش  iاست که فرد  ۳در صورتی برابر    دهیم.  نشان می    و درخواست خسارت را با      را با انتخاب نوع پوشش بیمه
در صورتی برابر نیز    پوشش حداقل را تهیه کرده باشد.  فقط iاست که فرد  ۱بیمه کامل را انتخاب کند و در صورتی برابر 

 ۱برابر  ،غیر این صورت گزار وجود داشته باشد و در تقصیر بیمهیک ادعای درخواست خسارت به دلیل  کم دستاست که  ۳
زده  تخمین( ۹( و )۳یکی برای انتخاب نوع پوشش و دیگری برای وقوع تصادف به شرح روابط ) ،دو مدل پروبیتاز است. 

 شوند. می

(۳)                
(۹)                 

های پروبیت به صورت مستقل  مدل ،در ابتدا جزء خطاهای دارای توزیع نرمال استاندارد هستند.   و     ،در این روابط
( ۱( و )۱)هستند که از روابط شده استاندارد ۱پسماندهای  ̂  و ̂   و تخمین زده شده  ۹نمایی درست بیشینۀبا روش 

 د: نشو می

(۱)   ̂       |     
       
      

          
       
       

 
(۱) 

 ̂   (   |      
       
      

          
       
       

 
به شکل رابطه  W آماره آزمون .هستندنشانگر تابع توزیع چگالی و تجمعی توزیع نرمال استاندارد   و    ،این روابطدر 

 :گیرد مانده مورد استفاده قرار می باقی های بین جمله ه و برای آزمون همبستگی( تعریف شد۹)

(۹) 
   ∑    ̂  ̂   

   
 

∑     ̂  ̂    
   

 
استقالل مشروط بین انتخاب پوشش دهد که تحت فرض صفرِ  نشان می ۱(۳۲۳۹) همکارانروکس و  وریج پژوهشنتایج 

داری بین این پسماندها وجود بستگی معنااگر هم. است ۳آزادی   کای دو با درجه W ، توزیع(          ) 0=)خسارت  و
گزاران اطالعاتی خصوصی در مورد سطح ریسک خود دارند که با انتخاب پوشش  توان نتیجه گرفت که بیمه داشته باشد، می

تر از  زده شده، بزرگ تخمین W اگر آماره آزمون پسبیمه همبستگی دارد، ولی توسط شرکت بیمه مشاهده نشده است. 
داری بین انتخاب پوشش بیمه و درخواست ادعای بستگی مشروط معناهمشود،  ۳مقدار توزیع کای دو با درجه آزادی 

علت استفاده از روش پروبیت به . شود مشاهده میعدم تقارن اطالعات در بازار  شواهدی مبنی بر وجودخسارت وجود دارد و 
 به عالوه، حداقل مربعات است. روش های تر از یک شدن پسماند ، احتمال منفی یا بزرگمعمولیجای روش حداقل مربعات 

 آید. دست می تحت فرض نرمال بودن پسماندها به Wآماره  توزیع
                                                                                                                                                            
1. Probit 
2. Maximum Likelihood 
3. Residual 
4. Gourieroux et al. 

 و 
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 پژوهشروش 
 تصادف احتمالو همبستگی مشروط بین انتخاب پوشش و  است( ۹۱۱۱) ساالنیهبر مبنای چیاپوری و  حاضر پژوهشروش 

توسط شرکت  پذیر مشاهدههای  مشروط بر همه ویژگی این همبستگی که به این معنی است «مشروط»شود. واژۀ  بررسی می
و پروبیت دوگانه( استفاده  ۳)دو مدل پروبیت از دو آزمون پارامتریک ،برای بررسی عدم تقارن اطالعاتی. شود بررسی می بیمه
  شوند. داده میشود که در ادامه توضیح  می
 

 دو مدل پروبیت

 کنیدفرض  تخمین دو مدل پروبیت است. خسارت،احتمال پوشش بیمه و یک شیوه آزمون وجود همبستگی مثبت بین 
 .است i های فرد زا در مورد ویژگی ای از متغیرهای برون مجموعه     گزاران متفاوت باشد و  نشانگر بیمه        

پوشش  iاست که فرد  ۳در صورتی برابر    دهیم.  نشان می    و درخواست خسارت را با      را با انتخاب نوع پوشش بیمه
در صورتی برابر نیز    پوشش حداقل را تهیه کرده باشد.  فقط iاست که فرد  ۱بیمه کامل را انتخاب کند و در صورتی برابر 

 ۱برابر  ،غیر این صورت گزار وجود داشته باشد و در تقصیر بیمهیک ادعای درخواست خسارت به دلیل  کم دستاست که  ۳
زده  تخمین( ۹( و )۳یکی برای انتخاب نوع پوشش و دیگری برای وقوع تصادف به شرح روابط ) ،دو مدل پروبیتاز است. 

 شوند. می

(۳)                
(۹)                 

های پروبیت به صورت مستقل  مدل ،در ابتدا جزء خطاهای دارای توزیع نرمال استاندارد هستند.   و     ،در این روابط
( ۱( و )۱)هستند که از روابط شده استاندارد ۱پسماندهای  ̂  و ̂   و تخمین زده شده  ۹نمایی درست بیشینۀبا روش 

 د: نشو می

(۱)   ̂       |     
       
      

          
       
       

 
(۱) 

 ̂   (   |      
       
      

          
       
       

 
به شکل رابطه  W آماره آزمون .هستندنشانگر تابع توزیع چگالی و تجمعی توزیع نرمال استاندارد   و    ،این روابطدر 

 :گیرد مانده مورد استفاده قرار می باقی های بین جمله ه و برای آزمون همبستگی( تعریف شد۹)

(۹) 
   ∑    ̂  ̂   

   
 

∑     ̂  ̂    
   

 
استقالل مشروط بین انتخاب پوشش دهد که تحت فرض صفرِ  نشان می ۱(۳۲۳۹) همکارانروکس و  وریج پژوهشنتایج 

داری بین این پسماندها وجود بستگی معنااگر هم. است ۳آزادی   کای دو با درجه W ، توزیع(          ) 0=)خسارت  و
گزاران اطالعاتی خصوصی در مورد سطح ریسک خود دارند که با انتخاب پوشش  توان نتیجه گرفت که بیمه داشته باشد، می

تر از  زده شده، بزرگ تخمین W اگر آماره آزمون پسبیمه همبستگی دارد، ولی توسط شرکت بیمه مشاهده نشده است. 
داری بین انتخاب پوشش بیمه و درخواست ادعای بستگی مشروط معناهمشود،  ۳مقدار توزیع کای دو با درجه آزادی 

علت استفاده از روش پروبیت به . شود مشاهده میعدم تقارن اطالعات در بازار  شواهدی مبنی بر وجودخسارت وجود دارد و 
 به عالوه، حداقل مربعات است. روش های تر از یک شدن پسماند ، احتمال منفی یا بزرگمعمولیجای روش حداقل مربعات 

 آید. دست می تحت فرض نرمال بودن پسماندها به Wآماره  توزیع
                                                                                                                                                            
1. Probit 
2. Maximum Likelihood 
3. Residual 
4. Gourieroux et al. 

د ر این روابط، 
آزمون W به شکل رابطه )۵( تعریف شد ه و برای آزمون همبستگی بین جمله های باقی ماند ه مورد  

استفاد ه قرار می گیرد :
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 پژوهشروش 
 تصادف احتمالو همبستگی مشروط بین انتخاب پوشش و  است( ۹۱۱۱) ساالنیهبر مبنای چیاپوری و  حاضر پژوهشروش 

توسط شرکت  پذیر مشاهدههای  مشروط بر همه ویژگی این همبستگی که به این معنی است «مشروط»شود. واژۀ  بررسی می
و پروبیت دوگانه( استفاده  ۳)دو مدل پروبیت از دو آزمون پارامتریک ،برای بررسی عدم تقارن اطالعاتی. شود بررسی می بیمه
  شوند. داده میشود که در ادامه توضیح  می
 

 دو مدل پروبیت

 کنیدفرض  تخمین دو مدل پروبیت است. خسارت،احتمال پوشش بیمه و یک شیوه آزمون وجود همبستگی مثبت بین 
 .است i های فرد زا در مورد ویژگی ای از متغیرهای برون مجموعه     گزاران متفاوت باشد و  نشانگر بیمه        

پوشش  iاست که فرد  ۳در صورتی برابر    دهیم.  نشان می    و درخواست خسارت را با      را با انتخاب نوع پوشش بیمه
در صورتی برابر نیز    پوشش حداقل را تهیه کرده باشد.  فقط iاست که فرد  ۱بیمه کامل را انتخاب کند و در صورتی برابر 

 ۱برابر  ،غیر این صورت گزار وجود داشته باشد و در تقصیر بیمهیک ادعای درخواست خسارت به دلیل  کم دستاست که  ۳
زده  تخمین( ۹( و )۳یکی برای انتخاب نوع پوشش و دیگری برای وقوع تصادف به شرح روابط ) ،دو مدل پروبیتاز است. 

 شوند. می
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های پروبیت به صورت مستقل  مدل ،در ابتدا جزء خطاهای دارای توزیع نرمال استاندارد هستند.   و     ،در این روابط
( ۱( و )۱)هستند که از روابط شده استاندارد ۱پسماندهای  ̂  و ̂   و تخمین زده شده  ۹نمایی درست بیشینۀبا روش 

 د: نشو می

(۱)   ̂       |     
       
      

          
       
       

 
(۱) 

 ̂   (   |      
       
      

          
       
       

 
به شکل رابطه  W آماره آزمون .هستندنشانگر تابع توزیع چگالی و تجمعی توزیع نرمال استاندارد   و    ،این روابطدر 
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استقالل مشروط بین انتخاب پوشش دهد که تحت فرض صفرِ  نشان می ۱(۳۲۳۹) همکارانروکس و  وریج پژوهشنتایج 

داری بین این پسماندها وجود بستگی معنااگر هم. است ۳آزادی   کای دو با درجه W ، توزیع(          ) 0=)خسارت  و
گزاران اطالعاتی خصوصی در مورد سطح ریسک خود دارند که با انتخاب پوشش  توان نتیجه گرفت که بیمه داشته باشد، می

تر از  زده شده، بزرگ تخمین W اگر آماره آزمون پسبیمه همبستگی دارد، ولی توسط شرکت بیمه مشاهده نشده است. 
داری بین انتخاب پوشش بیمه و درخواست ادعای بستگی مشروط معناهمشود،  ۳مقدار توزیع کای دو با درجه آزادی 

علت استفاده از روش پروبیت به . شود مشاهده میعدم تقارن اطالعات در بازار  شواهدی مبنی بر وجودخسارت وجود دارد و 
 به عالوه، حداقل مربعات است. روش های تر از یک شدن پسماند ، احتمال منفی یا بزرگمعمولیجای روش حداقل مربعات 
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1. Probit 
2. Maximum Likelihood 
3. Residual 
4. Gourieroux et al. 

                                          )۵(

استقالل  نشان می د هد  که تحت فرض صفِر  و همکاران۳ )۱۹۸۷(  پژوهش جوری روکس  نتایج 
، توزیع W کای د و با د رجه  آزاد ی ۱ است. 
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 پژوهشروش 
 تصادف احتمالو همبستگی مشروط بین انتخاب پوشش و  است( ۹۱۱۱) ساالنیهبر مبنای چیاپوری و  حاضر پژوهشروش 

توسط شرکت  پذیر مشاهدههای  مشروط بر همه ویژگی این همبستگی که به این معنی است «مشروط»شود. واژۀ  بررسی می
و پروبیت دوگانه( استفاده  ۳)دو مدل پروبیت از دو آزمون پارامتریک ،برای بررسی عدم تقارن اطالعاتی. شود بررسی می بیمه
  شوند. داده میشود که در ادامه توضیح  می
 

 دو مدل پروبیت

 کنیدفرض  تخمین دو مدل پروبیت است. خسارت،احتمال پوشش بیمه و یک شیوه آزمون وجود همبستگی مثبت بین 
 .است i های فرد زا در مورد ویژگی ای از متغیرهای برون مجموعه     گزاران متفاوت باشد و  نشانگر بیمه        

پوشش  iاست که فرد  ۳در صورتی برابر    دهیم.  نشان می    و درخواست خسارت را با      را با انتخاب نوع پوشش بیمه
در صورتی برابر نیز    پوشش حداقل را تهیه کرده باشد.  فقط iاست که فرد  ۱بیمه کامل را انتخاب کند و در صورتی برابر 

 ۱برابر  ،غیر این صورت گزار وجود داشته باشد و در تقصیر بیمهیک ادعای درخواست خسارت به دلیل  کم دستاست که  ۳
زده  تخمین( ۹( و )۳یکی برای انتخاب نوع پوشش و دیگری برای وقوع تصادف به شرح روابط ) ،دو مدل پروبیتاز است. 

 شوند. می

(۳)                
(۹)                 

های پروبیت به صورت مستقل  مدل ،در ابتدا جزء خطاهای دارای توزیع نرمال استاندارد هستند.   و     ،در این روابط
( ۱( و )۱)هستند که از روابط شده استاندارد ۱پسماندهای  ̂  و ̂   و تخمین زده شده  ۹نمایی درست بیشینۀبا روش 

 د: نشو می

(۱)   ̂       |     
       
      

          
       
       

 
(۱) 

 ̂   (   |      
       
      

          
       
       

 
به شکل رابطه  W آماره آزمون .هستندنشانگر تابع توزیع چگالی و تجمعی توزیع نرمال استاندارد   و    ،این روابطدر 

 :گیرد مانده مورد استفاده قرار می باقی های بین جمله ه و برای آزمون همبستگی( تعریف شد۹)

(۹) 
   ∑    ̂  ̂   

   
 

∑     ̂  ̂    
   

 
استقالل مشروط بین انتخاب پوشش دهد که تحت فرض صفرِ  نشان می ۱(۳۲۳۹) همکارانروکس و  وریج پژوهشنتایج 

داری بین این پسماندها وجود بستگی معنااگر هم. است ۳آزادی   کای دو با درجه W ، توزیع(          ) 0=)خسارت  و
گزاران اطالعاتی خصوصی در مورد سطح ریسک خود دارند که با انتخاب پوشش  توان نتیجه گرفت که بیمه داشته باشد، می

تر از  زده شده، بزرگ تخمین W اگر آماره آزمون پسبیمه همبستگی دارد، ولی توسط شرکت بیمه مشاهده نشده است. 
داری بین انتخاب پوشش بیمه و درخواست ادعای بستگی مشروط معناهمشود،  ۳مقدار توزیع کای دو با درجه آزادی 

علت استفاده از روش پروبیت به . شود مشاهده میعدم تقارن اطالعات در بازار  شواهدی مبنی بر وجودخسارت وجود دارد و 
 به عالوه، حداقل مربعات است. روش های تر از یک شدن پسماند ، احتمال منفی یا بزرگمعمولیجای روش حداقل مربعات 

 آید. دست می تحت فرض نرمال بودن پسماندها به Wآماره  توزیع
                                                                                                                                                            
1. Probit 
2. Maximum Likelihood 
3. Residual 
4. Gourieroux et al. 

مشروط بین انتخاب پوشش و خسارت 
اگر همبستگی معناد اری بین این پسماند ها وجود  د اشته باشد ، می توان نتیجه گرفت که بیمه گزاران 
د ارد ،  بیمه همبستگی  پوشش  انتخاب  با  که  د ارند   ریسک خود   مورد  سطح  د ر  اطالعاتی خصوصی 
ولی توسط شرکت بیمه مشاهد ه نشد ه است. پس اگر آماره آزمون W تخمین زد ه شد ه، بزرگ تر از 
مقد ار توزیع کای د و با د رجه آزاد ی ۱ شود ، همبستگی مشروط معناد اری بین انتخاب پوشش بیمه و 
د رخواست اد عای خسارت وجود  د ارد  و شواهد ی مبنی بر وجود  عد م تقارن اطالعات د ر بازار مشاهد ه 
می شود . علت استفاد ه از روش پروبیت به جای روش حد اقل مربعات معمولی، احتمال منفی یا بزرگ تر 
از یک شد ن پسماند های روش حد اقل مربعات است. به عالوه، توزیع آماره W تحت فرض نرمال بود ن 

پسماند ها به د ست می آید .
1. Maximum Likelihood
2. Residual
3. Gourieroux et al.
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مدلپروبیتدوگانه1

چیاپوری و ساالنیه )۲۰۰۰( نشان د اد ند  که تخمین د و پروبیت مستقل از هم تنها تحت استقالل 
مشروط مناسب است، اما د ر حالت فرض جایگزین نمی توان از آن استفاد ه کرد . د ر نتیجه، یک پروبیت 
 د ارای توزیع نرمال استاند ارد  با میانگین ۰ و واریانس ۱ و ضریب همبستگی 
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است، اما  ( نشان دادند که تخمین دو پروبیت مستقل از هم تنها تحت استقالل مشروط مناسب۹۱۱۱) ساالنیهچیاپوری و 
دارای توزیع نرمال     و    یک پروبیت دوگانه که در آن  ،نتیجه توان از آن استفاده کرد. در در حالت فرض جایگزین نمی

همبستگی به شود. ضریب  هستند، نیز مجدد تخمین زده می ρو ضریب همبستگی  ۳و واریانس  ۱استاندارد با میانگین 
ρتوان فرض صفر مبنی بر  و می شدههمزمان با جزء خطا تخمین زده صورت   را آزمون کرد. ۰ 
عوامل  از سری ود عدم تقارن اطالعاتی است که فرض یکنمایانگر وج ،خطا این دلیل همبستگی مثبت بین اجزای به
احتمال تصادف  برولی  ،شود که به وسیله شرکت بیمه مشاهده نمی ،داشتن اطالعات شخصی مبنی بر پرخطر بودن مانند

امکان مشاهده آن توسط  ،انتخاب پوشش فرد هم تاثیرگذار باشد و در عین حال که برممکن است  ،گذارد فرد تاثیر می
 شود.  منجر به ایجاد همبستگی مثبت بین جزء خطاها می ،شرکت بیمه وجود نداشته باشد و این امر

 
 نتایج

 ،د. سپسوش میها بررسی  شده آن و داده ترکیب ،بدنه در داده شخص ثالث و آزمون همبستگی مثبتنتایج  ،در این بخش
 . شود انجام میها نیز این آزمون  تر چند زیرنمونه از داده اصلی را انتخاب کرده و برای آن برای بررسی دقیق

ها را  توانند به پوشش حداقل و قانونی اکتفا کنند یا پوشش مازاد مالی، جانی یا هر دوی آن می افراد در بیمه شخص ثالث،
گزارانی که  است. هدف این است که آیا بیمه ۳متغیر مجازی پوشش برابر  ،نامه خود اضافه کنند که در این صورت نیز به بیمه

با استفاده از  ،اند یا خیر. در واقع ز از شرکت بیمه دریافت کردهتری نی اند، خسارت ثالث بیش پوشش تکمیلی ثالث را برگزیده
نیز در خسارت . متغیر مجازی گیرد میشده و وقوع حادثه مورد بررسی  همبستگی بین نوع پوشش انتخاب ،های پروبیت مدل

توجه به این  .شدگزار وجود داشته با یک ادعای درخواست خسارت به دلیل تقصیر بیمه کم دستاست که  ۳صورتی برابر 
مالی یا حوادث  شوند و شامل خسارت جانی و ایجاد میهای ثالث حتماً به دلیل تقصیر راننده  نکته ضروری است که خسارت

ی و فقدان این متغیر های عدم خسارت در محاسبه حق بیمه پرداخت با توجه به اهمیت احتساب سال ،همچنین. استراننده 
. در ۹ه استدشگزار وارد رگرسیون  تی به عنوان جایگزینی برای کنترل سابقه خسارت بیمهحق بیمه پرداخدر این داده، 

سال ساخت خودرو  اطالعاتنیاز به  ،تر تعیین حق بیمه شخص ثالث، قیمت خودرو معیار نیست. البته برای بررسی دقیق
متغیرهای توضیحی ثالث سایر های خسارت موجود است.  اصلی وجود ندارد و تنها در داده یها در دادهکه  شود احساس می

و  ،نامه ثالث در شرکت، حق بیمه ثالث های سابقه بیمه گزار، تعداد سال ازای هر بیمه موجود بهشامل تعداد خودروهای 
 . استخودرو  نوعمربوط به  های مجازی متغیر

نامه  های تکمیلی نیز مواردی را به بیمه  پوششتوانند به پوشش حداقل اکتفا کنند یا از بین  میافراد برای تهیه بیمه بدنه 
. هدف خواهد شد ۳متغیر مجازی پوشش برابر  ،های اضافی در صورت انتخاب حتی یک مورد از این پوشش .خود اضافه کنند

تری  اند، آیا خسارت بدنه بیش بدنه را برگزیده اضافیگزارانی که پوشش  این است که آیا بیمهآزمون همبستگی مثبت بررسی 
 کم دستاست که  ۳طور مشابه در صورتی برابر  . متغیر مجازی برای تصادف نیز بهاند یا خیر نیز از شرکت بیمه دریافت کرده

ر یا فرد ثالث گزا های بدنه ناشی از تقصیر بیمه خسارتامکان تفکیک  .وجود داشته باشد بدنه یک ادعای درخواست خسارت
گزار، تعداد  ازای هر بیمه یز شامل تعداد خودروهای موجود بهمتغیرهای توضیحی بدنه نهای موجود فراهم نیست.  در داده

 . استخودرو  وعمربوط به ن های مجازی و متغیر ،نامه بدنه در شرکت، ظرفیت، سیلندر، ارزش خودرو های سابقه بیمه سال
( ۱-۱( و )۳-۹های ) ستوندر به ترتیب نامه شخص ثالث و بدنه  پروبیت مستقل در داده بیمه های نتایج مدلای از  خالصه
بقیه متغیرهای  رویتوان استنباط کرد که با فرض کنترل  با استفاده از این نتایج می گزارش شده است. (۹)جدول 

                                                                                                                                                            
1. Bivariate 

مستحکم  یافتیدر یمهحق ب یرنسبت به قرار دادن متغ ند،ا گزارش شده ۱و  ۹مثبت که در جداول  یهمبستگ یها و آزمون ها یونرگرس یجنتا. ۹
 .هستند

 و 
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است، اما  ( نشان دادند که تخمین دو پروبیت مستقل از هم تنها تحت استقالل مشروط مناسب۹۱۱۱) ساالنیهچیاپوری و 
دارای توزیع نرمال     و    یک پروبیت دوگانه که در آن  ،نتیجه توان از آن استفاده کرد. در در حالت فرض جایگزین نمی

همبستگی به شود. ضریب  هستند، نیز مجدد تخمین زده می ρو ضریب همبستگی  ۳و واریانس  ۱استاندارد با میانگین 
ρتوان فرض صفر مبنی بر  و می شدههمزمان با جزء خطا تخمین زده صورت   را آزمون کرد. ۰ 
عوامل  از سری ود عدم تقارن اطالعاتی است که فرض یکنمایانگر وج ،خطا این دلیل همبستگی مثبت بین اجزای به
احتمال تصادف  برولی  ،شود که به وسیله شرکت بیمه مشاهده نمی ،داشتن اطالعات شخصی مبنی بر پرخطر بودن مانند

امکان مشاهده آن توسط  ،انتخاب پوشش فرد هم تاثیرگذار باشد و در عین حال که برممکن است  ،گذارد فرد تاثیر می
 شود.  منجر به ایجاد همبستگی مثبت بین جزء خطاها می ،شرکت بیمه وجود نداشته باشد و این امر

 
 نتایج

 ،د. سپسوش میها بررسی  شده آن و داده ترکیب ،بدنه در داده شخص ثالث و آزمون همبستگی مثبتنتایج  ،در این بخش
 . شود انجام میها نیز این آزمون  تر چند زیرنمونه از داده اصلی را انتخاب کرده و برای آن برای بررسی دقیق

ها را  توانند به پوشش حداقل و قانونی اکتفا کنند یا پوشش مازاد مالی، جانی یا هر دوی آن می افراد در بیمه شخص ثالث،
گزارانی که  است. هدف این است که آیا بیمه ۳متغیر مجازی پوشش برابر  ،نامه خود اضافه کنند که در این صورت نیز به بیمه

با استفاده از  ،اند یا خیر. در واقع ز از شرکت بیمه دریافت کردهتری نی اند، خسارت ثالث بیش پوشش تکمیلی ثالث را برگزیده
نیز در خسارت . متغیر مجازی گیرد میشده و وقوع حادثه مورد بررسی  همبستگی بین نوع پوشش انتخاب ،های پروبیت مدل

توجه به این  .شدگزار وجود داشته با یک ادعای درخواست خسارت به دلیل تقصیر بیمه کم دستاست که  ۳صورتی برابر 
مالی یا حوادث  شوند و شامل خسارت جانی و ایجاد میهای ثالث حتماً به دلیل تقصیر راننده  نکته ضروری است که خسارت

ی و فقدان این متغیر های عدم خسارت در محاسبه حق بیمه پرداخت با توجه به اهمیت احتساب سال ،همچنین. استراننده 
. در ۹ه استدشگزار وارد رگرسیون  تی به عنوان جایگزینی برای کنترل سابقه خسارت بیمهحق بیمه پرداخدر این داده، 

سال ساخت خودرو  اطالعاتنیاز به  ،تر تعیین حق بیمه شخص ثالث، قیمت خودرو معیار نیست. البته برای بررسی دقیق
متغیرهای توضیحی ثالث سایر های خسارت موجود است.  اصلی وجود ندارد و تنها در داده یها در دادهکه  شود احساس می

و  ،نامه ثالث در شرکت، حق بیمه ثالث های سابقه بیمه گزار، تعداد سال ازای هر بیمه موجود بهشامل تعداد خودروهای 
 . استخودرو  نوعمربوط به  های مجازی متغیر

نامه  های تکمیلی نیز مواردی را به بیمه  پوششتوانند به پوشش حداقل اکتفا کنند یا از بین  میافراد برای تهیه بیمه بدنه 
. هدف خواهد شد ۳متغیر مجازی پوشش برابر  ،های اضافی در صورت انتخاب حتی یک مورد از این پوشش .خود اضافه کنند

تری  اند، آیا خسارت بدنه بیش بدنه را برگزیده اضافیگزارانی که پوشش  این است که آیا بیمهآزمون همبستگی مثبت بررسی 
 کم دستاست که  ۳طور مشابه در صورتی برابر  . متغیر مجازی برای تصادف نیز بهاند یا خیر نیز از شرکت بیمه دریافت کرده

ر یا فرد ثالث گزا های بدنه ناشی از تقصیر بیمه خسارتامکان تفکیک  .وجود داشته باشد بدنه یک ادعای درخواست خسارت
گزار، تعداد  ازای هر بیمه یز شامل تعداد خودروهای موجود بهمتغیرهای توضیحی بدنه نهای موجود فراهم نیست.  در داده

 . استخودرو  وعمربوط به ن های مجازی و متغیر ،نامه بدنه در شرکت، ظرفیت، سیلندر، ارزش خودرو های سابقه بیمه سال
( ۱-۱( و )۳-۹های ) ستوندر به ترتیب نامه شخص ثالث و بدنه  پروبیت مستقل در داده بیمه های نتایج مدلای از  خالصه
بقیه متغیرهای  رویتوان استنباط کرد که با فرض کنترل  با استفاده از این نتایج می گزارش شده است. (۹)جدول 

                                                                                                                                                            
1. Bivariate 

مستحکم  یافتیدر یمهحق ب یرنسبت به قرار دادن متغ ند،ا گزارش شده ۱و  ۹مثبت که در جداول  یهمبستگ یها و آزمون ها یونرگرس یجنتا. ۹
 .هستند

د وگانه که د ر آن 
ρ هستند ، نیز مجد د  تخمین زد ه می شود . ضریب همبستگی به صورت همزمان با جزء خطا تخمین 

 را آزمون کرد .
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 1مدل پروبیت دوگانه

است، اما  ( نشان دادند که تخمین دو پروبیت مستقل از هم تنها تحت استقالل مشروط مناسب۹۱۱۱) ساالنیهچیاپوری و 
دارای توزیع نرمال     و    یک پروبیت دوگانه که در آن  ،نتیجه توان از آن استفاده کرد. در در حالت فرض جایگزین نمی

همبستگی به شود. ضریب  هستند، نیز مجدد تخمین زده می ρو ضریب همبستگی  ۳و واریانس  ۱استاندارد با میانگین 
ρتوان فرض صفر مبنی بر  و می شدههمزمان با جزء خطا تخمین زده صورت   را آزمون کرد. ۰ 
عوامل  از سری ود عدم تقارن اطالعاتی است که فرض یکنمایانگر وج ،خطا این دلیل همبستگی مثبت بین اجزای به
احتمال تصادف  برولی  ،شود که به وسیله شرکت بیمه مشاهده نمی ،داشتن اطالعات شخصی مبنی بر پرخطر بودن مانند

امکان مشاهده آن توسط  ،انتخاب پوشش فرد هم تاثیرگذار باشد و در عین حال که برممکن است  ،گذارد فرد تاثیر می
 شود.  منجر به ایجاد همبستگی مثبت بین جزء خطاها می ،شرکت بیمه وجود نداشته باشد و این امر

 
 نتایج

 ،د. سپسوش میها بررسی  شده آن و داده ترکیب ،بدنه در داده شخص ثالث و آزمون همبستگی مثبتنتایج  ،در این بخش
 . شود انجام میها نیز این آزمون  تر چند زیرنمونه از داده اصلی را انتخاب کرده و برای آن برای بررسی دقیق

ها را  توانند به پوشش حداقل و قانونی اکتفا کنند یا پوشش مازاد مالی، جانی یا هر دوی آن می افراد در بیمه شخص ثالث،
گزارانی که  است. هدف این است که آیا بیمه ۳متغیر مجازی پوشش برابر  ،نامه خود اضافه کنند که در این صورت نیز به بیمه

با استفاده از  ،اند یا خیر. در واقع ز از شرکت بیمه دریافت کردهتری نی اند، خسارت ثالث بیش پوشش تکمیلی ثالث را برگزیده
نیز در خسارت . متغیر مجازی گیرد میشده و وقوع حادثه مورد بررسی  همبستگی بین نوع پوشش انتخاب ،های پروبیت مدل

توجه به این  .شدگزار وجود داشته با یک ادعای درخواست خسارت به دلیل تقصیر بیمه کم دستاست که  ۳صورتی برابر 
مالی یا حوادث  شوند و شامل خسارت جانی و ایجاد میهای ثالث حتماً به دلیل تقصیر راننده  نکته ضروری است که خسارت

ی و فقدان این متغیر های عدم خسارت در محاسبه حق بیمه پرداخت با توجه به اهمیت احتساب سال ،همچنین. استراننده 
. در ۹ه استدشگزار وارد رگرسیون  تی به عنوان جایگزینی برای کنترل سابقه خسارت بیمهحق بیمه پرداخدر این داده، 

سال ساخت خودرو  اطالعاتنیاز به  ،تر تعیین حق بیمه شخص ثالث، قیمت خودرو معیار نیست. البته برای بررسی دقیق
متغیرهای توضیحی ثالث سایر های خسارت موجود است.  اصلی وجود ندارد و تنها در داده یها در دادهکه  شود احساس می

و  ،نامه ثالث در شرکت، حق بیمه ثالث های سابقه بیمه گزار، تعداد سال ازای هر بیمه موجود بهشامل تعداد خودروهای 
 . استخودرو  نوعمربوط به  های مجازی متغیر

نامه  های تکمیلی نیز مواردی را به بیمه  پوششتوانند به پوشش حداقل اکتفا کنند یا از بین  میافراد برای تهیه بیمه بدنه 
. هدف خواهد شد ۳متغیر مجازی پوشش برابر  ،های اضافی در صورت انتخاب حتی یک مورد از این پوشش .خود اضافه کنند

تری  اند، آیا خسارت بدنه بیش بدنه را برگزیده اضافیگزارانی که پوشش  این است که آیا بیمهآزمون همبستگی مثبت بررسی 
 کم دستاست که  ۳طور مشابه در صورتی برابر  . متغیر مجازی برای تصادف نیز بهاند یا خیر نیز از شرکت بیمه دریافت کرده

ر یا فرد ثالث گزا های بدنه ناشی از تقصیر بیمه خسارتامکان تفکیک  .وجود داشته باشد بدنه یک ادعای درخواست خسارت
گزار، تعداد  ازای هر بیمه یز شامل تعداد خودروهای موجود بهمتغیرهای توضیحی بدنه نهای موجود فراهم نیست.  در داده

 . استخودرو  وعمربوط به ن های مجازی و متغیر ،نامه بدنه در شرکت، ظرفیت، سیلندر، ارزش خودرو های سابقه بیمه سال
( ۱-۱( و )۳-۹های ) ستوندر به ترتیب نامه شخص ثالث و بدنه  پروبیت مستقل در داده بیمه های نتایج مدلای از  خالصه
بقیه متغیرهای  رویتوان استنباط کرد که با فرض کنترل  با استفاده از این نتایج می گزارش شده است. (۹)جدول 

                                                                                                                                                            
1. Bivariate 

مستحکم  یافتیدر یمهحق ب یرنسبت به قرار دادن متغ ند،ا گزارش شده ۱و  ۹مثبت که در جداول  یهمبستگ یها و آزمون ها یونرگرس یجنتا. ۹
 .هستند

زد ه شد ه و می توان فرض صفر مبنی بر 
به این د لیل همبستگی مثبت بین اجزای خطا، نمایانگر وجود  عد م تقارن اطالعاتی است که فرض 
یک سری از عوامل مانند  د اشتن اطالعات شخصی مبنی بر پرخطر بود ن، که به وسیله شرکت بیمه 
مشاهد ه نمی شود ، ولی بر احتمال تصاد ف فرد  تاثیر می گذارد ، ممکن است که بر انتخاب پوشش فرد  
هم تاثیرگذار باشد  و د ر عین حال، امکان مشاهد ه آن توسط شرکت بیمه وجود  ند اشته باشد  و این 

امر، منجر به ایجاد  همبستگی مثبت بین جزء خطاها می شود . 

نتایج

د ر این بخش، نتایج آزمون همبستگی مثبت د ر د اد ه شخص ثالث و بد نه، و د اد ه ترکیب شد ه آن ها 
بررسی می شود . سپس، برای بررسی د قیق تر چند  زیرنمونه از د اد ه اصلی را انتخاب کرد ه و برای آن ها 

نیز این آزمون انجام می شود . 
د ر بیمه شخص ثالث، افراد  می توانند  به پوشش حد اقل و قانونی اکتفا کنند  یا پوشش مازاد  مالی، 
جانی یا هر د وی آن ها را نیز به بیمه نامه خود  اضافه کنند  که د ر این صورت، متغیر مجازی پوشش 
برگزید ه اند ، خسارت  را  ثالث  تکمیلی  پوشش  بیمه گزارانی که  آیا  است که  این  است. هد ف  برابر ۱ 
ثالث بیش تری نیز از شرکت بیمه د ریافت کرد ه اند  یا خیر. د ر واقع، با استفاد ه از مد ل های پروبیت، 
همبستگی بین نوع پوشش انتخاب شد ه و وقوع حاد ثه مورد  بررسی می گیرد . متغیر مجازی خسارت 
نیز د ر صورتی برابر ۱ است که د ست کم یک اد عای د رخواست خسارت به د لیل تقصیر بیمه گزار وجود  
د اشته باشد . توجه به این نکته ضروری است که خسارت های ثالث حتماً به د لیل تقصیر رانند ه ایجاد  
می شوند  و شامل خسارت جانی و مالی یا حواد ث رانند ه است. همچنین، با توجه به اهمیت احتساب 
بیمه  این د اد ه، حق  این متغیر د ر  بیمه پرد اختی و فقد ان  سال های عد م خسارت د ر محاسبه حق 

1. Bivariate Probit
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د ر  است۱.  وارد  رگرسیون شد ه  بیمه گزار  برای کنترل سابقه خسارت  عنوان جایگزینی  به  پرد اختی 
تعیین حق بیمه شخص ثالث، قیمت خود رو معیار نیست. البته برای بررسی د قیق تر، نیاز به اطالعات 
سال ساخت خود رو احساس می شود  که د ر د اد ه های اصلی وجود  ند ارد  و تنها د ر د اد ه های خسارت 
بیمه گزار،  هر  به ازای  موجود   تعد اد  خود روهای  شامل  ثالث  توضیحی  متغیرهای  سایر  است.  موجود  
تعد اد  سال های سابقه بیمه نامه ثالث د ر شرکت، حق بیمه ثالث، و متغیر های مجازی مربوط به نوع 

خود رو است. 
افراد  برای تهیه بیمه بد نه می توانند  به پوشش حد اقل اکتفا کنند  یا از بین پوشش  های تکمیلی 
این پوشش های  از  انتخاب حتی یک مورد   اضافه کنند . د ر صورت  بیمه نامه خود   به  را  نیز موارد ی 
است  این  آزمون همبستگی مثبت  بررسی  برابر ۱ خواهد  شد . هد ف  متغیر مجازی پوشش  اضافی، 
که آیا بیمه گزارانی که پوشش اضافی بد نه را برگزید ه اند ، خسارت بد نه بیش تری نیز از شرکت بیمه 
است که  برابر ۱  د ر صورتی  به طور مشابه  نیز  تصاد ف  برای  متغیر مجازی  یا خیر.  د ریافت کرد ه اند  
د ست کم یک اد عای د رخواست خسارت بد نه وجود  د اشته باشد . امکان تفکیک خسارت های بد نه ناشی 
از تقصیر بیمه گزار یا فرد  ثالث د ر د اد ه های موجود  فراهم نیست. متغیرهای توضیحی بد نه نیز شامل 
تعد اد  خود روهای موجود  به ازای هر بیمه گزار، تعد اد  سال های سابقه بیمه نامه بد نه د ر شرکت، ظرفیت، 

سیلند ر، ارزش خود رو، و متغیر های مجازی مربوط به نوع خود رو است. 
خالصه ای از نتایج مد ل های پروبیت مستقل د ر د اد ه بیمه نامه شخص ثالث و بد نه به ترتیب د ر 
ستون های )۲-۱( و )۴-۳( جد ول )۵( گزارش شد ه است. با استفاد ه از این نتایج می توان استنباط کرد  
که با فرض کنترل روی بقیه متغیرهای توضیحی، با افزایش تعد اد  سال های سابقه بیمه گزار، احتمال 
خرید  پوشش های تکمیلی افزایش پید ا می کند  و احتمال د ریافت خسارت نیز کاهش پید ا می کند  یا 
این که اگر حق بیمه پرد اختی، تا حد ی نمایند ه تعد اد  سال عد م خسارت د ر نظرگرفته شود ، هرچه 
مقد ار حق بیمه پرد اختی بیش تر باشد  که به نوعی نمایند ه تعد اد  سال عد م خسارت کم تر است، با 
فرض ثبات بقیه عوامل، احتمال خرید  پوشش اضافی، کم تر و احتمال د ریافت خسارت بیش تر می شود .

۱. نتایج رگرسیون ها و آزمون های همبستگی مثبت که د ر جد اول ۵ و ۶ گزارش شد ه اند ، نسبت به قرار د اد ن 
متغیر حق بیمه د ریافتی مستحکم هستند .
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ـبیمهنامهشخصثالثوبدنه جدول5:مدلهایپروبیت

متغيرمجازیمتغيروابسته
پوششثالث

متغيرمجازی
خسارتثالث

متغيرمجازی
پوششبدنه

متغيرمجازی
خسارتبدنه

)4()3()2()1(ناممتغيرها
تعد اد  خود روهای موجود  به ازای هر 

بیمه گزار ـ بد نه
-۰/۰۰۱۴۸***

)۶/۴۷e-۰۵(
-۰/۰۰۰۱۵۵***

)۱/۱۲e-۰۵(
***۰/۱۳۳-***۰/۱۰۳تعد اد  سال های سابقه بیمه نامه بد نه

)۰/۰۰۷۵۱( )۰/۰۰۹۹۱(
***۰/۰۶۸۴***۰/۰۵۱۷سیلند ر

)۰/۰۲۰۰()۰/۰۲۳۴(
۰/۰۱۴۱***۰/۰۴۲۱ظرفیت

)۰/۰۱۳۰()۰/۰۱۶۴(
***۲/۲۹e-۱۰***-۱/۴۸e-۱۰ارزش خود رو

)۰()۰(
تعد اد  خود روهای موجود  به ازای هر 

۰/۰۰۵۴۸-***۰/۰۲۲۲-بیمه گزار- ثالث 

)۰/۰۰۱۷۴()۰/۰۰۳۶۸(
 ***۰/۰۷۷۷-***۰/۲۳۳تعد اد  سال های سابقه بیمه نامه ثالث

)۰/۰۰۴۷۳()۰/۰۱۰۱(
***۳/۰۲e-۰۸***۶/۰۴e-۰۸-کل مبلغ حق بیمه ثالث

 )۱/۸۸e-۰۹()۳/۶۳e-۰۹(
۱۷۸/۳۹۰۱۷۸/۳۹۰۴۶/۶۳۳۴۶/۶۳۳تعد اد  مشاهد ه ها

توضیح: خطای استاند ارد  مستحکم1 د ر پرانتز گزارش شد ه است. متغیرهای مجازی نوع ماشین )سمند ، پژو ۲۰۶، پژو 4۰۵، پژو 
پارس، تند ر 9۰، زانتیا، پراید ، خود روی چینی، و سایر خود رو ها( نیز د ر همه رگرسیون ها وجود  د اشته که د ر جد ول گزارش 

نشد ه اند .
)p<۰٫۰1***, p<۰٫۰۵**, p<۰٫1*(

نیاز به اشاره است که برای د اد ه بیمه نامه بد نه، با توجه به اهمیت ویژگی های فرد ی د ر بحث عد م 
تقارن اطالعاتی، متغیرهای جنسیت و استان محل سکونت نیز برای تعد اد ی از د اد ه ها استخراج شد  
و به عنوان متغیر توضیحی د ر مد ل های پروبیت د اد ه بیمه نامه بد نه اضافه گرد ید  که د ر نهایت، برای 

1. Robust
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حد ود  چهل هزار مشاهد ه، باز هم شواهد ی مبنی بر عد م تقارن اطالعاتی یافت نشد . د ر نتایج این 
مد ل ها، ضریب مربوط به متغیر جنسیت معناد ار شد ؛ به این صورت که با فرض ثبات بقیه عوامل، 
خانم ها ریسک گریزی بیش تری د اشته و با احتمال بیش تری پوشش تکمیلی برای خود روی خود  تهیه 
می کنند  و خسارت بیش تری نیز از شرکت د ریافت می کنند . برخی از ضریب های مربوط به استان ها 
و  گرفت  قرار  مبنا  شرقی  آذربایجان  استان  بررسی،  این  د ر  شد ند .  استخراج  معناد ار  صورت  به  نیز 
استان هایی مانند  آذربایجان غربی، البرز، بوشهر، تهران، خراسان، خوزستان، سمنان، گلستان، گیالن، 
لرستان، مازند ران، هرمزگان، همد ان، و یزد  نسبت به استان مبنا پوشش بیش تری خرید اری کرد ه و 
خسارت کم تری نیز از شرکت بیمه د ریافت کرد ه اند  و ضرایب مربوط به آن ها به طور کامل معناد ار 
به د ست آمد . د ر مقابل، برای مثال استان مرکزی و کرمانشاه نسبت به استان مبنا پوشش و خسارت 

کم تری د اشته اند .
به توضیح های بخش روش پژوهش  با توجه  از تخمین مد ل های پروبیت، پسماند  هر یک  پس 
محاسبه می  شود  و آماره W به د ست می آید . تحت فرض صفر یعنی استقالل شرطی این آماره د ارای 
توزیع کای د و است؛ با توجه به مشابه بود ن ضرایب د ر روش پروبیت های مستقل و د وگانه، از اشارۀ 
د وباره به ضرایب روش پروبیت د وگانه خود د اری شد ه و تنها به عنوان جمع بند ی مقد ار آماره W و 
آزمون فرض مبتنی بر آن د ر جد ول )۶( به صورت جامع و برای همه نمونه ها گزارش شد ه است. سطر 
اول این جد ول، نتایج آزمون همبستگی مثبت برای نمونه بیمه گزاران ثالث را تحت د و مد ل پروبیت 
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باشند  و عواملی مثل ریسک گریزی بهتر کنترل شوند . با توجه به اجباری بود ن خرید  و فروش بیمه 
شخص ثالث، د ر نمونه های انتخاب شد ه خرید  یا عد م خرید  بیمه شخص ثالث به عنوان مبنای تعریف 
وارد شد ه  زیان  بد نه،  بیمه  د ر  این که  به  توجه  با  عالوه،  به  است.  نگرفته  قرار  پوشش  مجازی  متغیر 
حتی د ر صورت مقصر بود ن بیمه گزار تحت پوشش قرار د ارد ، خسارت ثالث شاخص بهتری از ریسک 
بیمه گزار است. پس د ر نمونه های تعریف شد ه د ر جد ول )۶(، به جز د ر حالتی که فقط د اد ه بیمه نامه 
بد نه بررسی می شود ، خسارت ثالث مبنای تعریف متغیر مجازی خسارت قرار د اد ه شد ه است. متغیر 
نمونه ۱ )سطر  د ر  مثال،  عنوان  به  انتخاب می شود .  نظر  مورد   زیرنمونه  به  توجه  با  مجازی پوشش 
چهارم( همه اعضای نمونه د ارای پوشش ثالث حد اقل هستند  و تفاوت د ر خرید  یا عد م خرید  بیمه  

بد نه، مبنای تعریف متغیر مجازی پوشش است. 
نتایج زیرنمونه های ۱ و ۲ )سطر های چهارم و پنجم( فرضیه تقارن اطالعات را رد  می کند . د ر 
واقع، د ر زیرنمونه ۱ و ۲ به ترتیب خود  را تنها به بیمه گزاران ثالث حد اقل و بیمه گزاران ثالث مازاد  
محد ود  می کنیم. د ر هر زیرنمونه افراد ی که یک نوع پوشش ثالث یکسان را انتخاب می کنند ، تا حد ی 
د ر یک بُعد  )ثالث(، ریسک گریزی )ترجیح( مشابه د ارند . از این رو، کسانی که پوشش بیمه بد نه را که 
یک پوشش اختیاری است، خرید اری می کنند ، به احتمال افراد  ریسکی تری هستند  که ایمن رانند گی 
نتایج آزمون همبستگی  بود .  نیز بیش تر خواهد   این گروه  نمی کنند . پس، احتمال د ریافت خسارت 
این  تا ۷ شواهد  جد ی برای عد م تقارن اطالعات به د ست نمی د هد . د ر  مثبت برای زیرنمونه های ۳ 
زیرنمونه ها تهیه مازاد  د ر رشته شخص ثالث یا بد نه مبنای تعریف متغیر پوشش است. شاید  یک د لیل 
نیافتن شواهد ی برای عد م تقارن اطالعات د ر این زیرنمونه ها کم اهمیت بود ن تهیه مازاد  نسبت به 

اصل بیمه نامه است. 
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جدول6:نتایجمدلهایپروبیتوپروبیتدوگانهـکلدادههاونمونهها
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مجازیپوشش
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 ها ها و نمونه کل دادهـ  و پروبیت دوگانه های پروبیت مدلنتایج  :۶۶جدول 

 .استمتغیرهای توضیحی  م.تعدم تقارن اطالعات، و  ع.ت.ا ،تقارن اطالعات : منظور از ت.احیتوض

 گیری بحث و نتیجه
وجود عدم تقارن اطالعات یکی از مشکالت موجود در صنعت بیمه است که در قالب کژگزینی و کژمنشی خود را نشان 

بین انتخاب ( گر بیمهتوسط  پذیر مشروط بر همه متغیرهای مشاهدهبررسی همبستگی شرطی ) ،حاضر پژوهش هدف دهد. می
 در شرکت بیمهیک ها در  های آن و خسارت ،نامه شخص ثالث، بدنه های بیمه نوع پوشش و ریسک تصادف با استفاده از داده

 دارای یزبدنه ن نامه یمهمختلف در ب یمنصفانه قراردادها گذاری یمتاز لحاظ ق پژوهشموضوع است.  ۳۱۲۹تا  ۳۱۲۹بازه 
فرصت را دارد که نوع  ینا گزار یمهب های یژگیمهم و مرتبط با و یها وجه به رابطه مولفهبا ت یمهشرکت ب یرااست. ز یتاهم
امکان  یسکر ،مختلف های یبند در طبقه یانبا قرار دادن مشتر دبتوان راه ینکند تا از ا ییشناسارا خود  یانمشتر یحترج

 یروین ،یراناست که در ا ینپژوهش ا اهدافاز  یگرد یکیرا فراهم کند. به عالوه،  یسازگار اطالعات یقراردادها یطراح
سهم عمده آن در  ورشته  ینبودن ا ده یانرشته شخص ثالث و در مجموع خودرو است و با توجه به ز یمه،محرکه صنعت ب

 پرداخته شود.  است، یمهکه از عوامل ناکارا بودن صنعت ب یبه مقوله عدم تقارن اطالعات یدکشور، با یمهب یپورتفو
که شواهدی برای اطالعات نامتقارن در کل نمونه یافت نشد، پس از محدود کردن نمونه به افرادی که  با این پژوهش،ر این د

ودند، شواهد جدی برای عدم تقارن اطالعات مشاهده شد. محدود تنها بیمه شخص ثالث حداقل )اجباری( را تهیه کرده ب
در بین  ،مازاد را تهیه کرده بودند نیز نتیجه مشابهی داشت. به عبارت دیگرکردن نمونه به افرادی که بیمه شخص ثالث 
تری  اند دارای ریسک بیش که بیمه بدنه را نیز خریداری کرده ییها آن ،اند افرادی که بیمه ثالث مازاد را خریداری کرده

تعریف متغیر  نمونه
 جازی پوششم

 مدل پروبیت دوگانه پروبیت های مدل
W P-نتیجه مقدار         P-نتیجه مقدار 

 صفر: ثالث حداقل شدگان ثالث بیمه
 ت.ا ۹۱۹/۱ ۱۹۳/۱ ۱۱۱/۱ ت.ا ۹۱۱/۱ ۱۱۱/۱ یک: ثالث مازاد

 صفر: بدنه حداقل شدگان بدنه بیمه
 ت.ا ۱۱۹/۱ ۱۲۹/۱ ۱۳۱/۱ ت.ا ۱۱۱/۱ ۱۲۹/۱ یک: بدنه مازاد

 صفر: فقط ثالث شدگان ثالث و بدنه بیمه
 ت.ا ۱۱۳/۱ ۹۱۹۱/۱ ۱۳۹/۱ ت.ا ۳۹۹/۱ ۹۱۳/۱ یک: ثالث و بدنه

 صفر: فقط ثالث : همگی ثالث حداقل۳نمونه 
 ع.ت.ا ۱۱۱/۱ ۹۱۹/۱۱ ۱۲۳/۱ ع.ت.ا ۱۱۱/۱ ۳۲۲/۱۳ یک: ثالث و بدنه

 صفر: فقط ثالث : همگی ثالث تکمیلی۹نمونه 
 ع.ت.ا ۱۱۱/۱ ۳۹۱/۹۹ ۳۳۱/۱ ع.ت.ا ۱۱۱/۱ ۹۹٫۱۹۱ یک: ثالث و بدنه

 : همگی دارای بدنه،۱نمونه 
 ثالثم.ت: 

 صفر: ثالث حداقل
 ت.ا ۱۳۹/۱ ۹۱۲/۱ ۱۹۹/۱ ت.ا ۱۲۳/۱ ۱٫۹۱۱ یک: ثالث مازاد

 : همگی دارای بدنه،۱نمونه 
 م.ت: بدنه

 صفر: ثالث حداقل
 ت.ا ۱۱۹۱/۱ ۹۹۱/۱ ۱۳۲/۱ ع.ت.ا ۱۱۱/۱ ۹۱۱/۲۱۹ یک: ثالث مازاد

 : همگی دارای ثالث،۱نمونه 
 م.ت: ثالث

 صفر: بدنه حداقل
 ت.ا ۱۳۱/۱ ۱۹۲/۳ ۱۹۹/۱ ع.ت.ا ۱۱۱/۱ ۹/۳۱۳۳۹۳ یک: بدنه مازاد

 : همگی دارای ثالث،۱نمونه 
 م.ت: بدنه

 صفر: بدنه حداقل
 ت.ا ۹۳۱/۱ ۳۹۱/۳ ۱۹۳/۱ ت.ا -۹۳۱/۱ ۳۱۲/۳ یک: بدنه مازاد

: همگی بدنه حداقل، ۹نمونه 
 بدنه م.ت: ثالث/

 صفر: ثالث حداقل
 ت.ا ۹۳۱/۱ ۹۹۹/۳ ۱۱۹/۱ ت.ا ۹۱۱/۱ ۱۳۱/۳ یک: ثالث مازاد

بدنه تکمیلی، : همگی ۱نمونه 
 بدنه م.ت: ثالث/

 صفر: ثالث حداقل
 ت.ا ۱۹۱/۱ ۹۱۱/۱ ۱۳۱/۱ ت.ا ۱۹۱/۱ ۳۲۲/۱ یک: ثالث مازاد

 صفر: ثالث حداقل : فاقد بدنه۹نمونه 
 ت.ا ۹۱۱/۱ ۳۳۲/۱ -۱۱۱/۱ ت.ا ۹۱۱/۱ ۳۳۲/۱ یک: ثالث مازاد
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نتيجهP -مقدار
بیمه شد گان

 ثالث
صفر: ثالث حد اقل
ت.ا۰/۰۰۶۰/۴۵۱۰/۵۰۲ت.ا۰/۴۴۶۰/۵۰۴یک: ثالث مازاد 

بیمه شد گان
بد نه

صفر: بد نه حد اقل
ت.ا۰/۰۱۰۰/۶۹۵۰/۴۰۵ت.ا۰/۶۹۷۰/۴۰۴یک: بد نه مازاد 

صفر: فقط ثالثبیمه شد گان ثالث و بد نه
ت.ا۰/۰۱۵۰/۲۶۲۳۰/۶۰۸ت.ا۰/۲۶۱۰/۸۷۲یک: ثالث و بد نه

نمونه ۱: همگی ثالث 
حد اقل

صفر: فقط ثالث
ع.ت.ا۰/۰۹۱۴۰/۵۳۲۰/۰۰۰ع.ت.ا۳۱/۸۹۹۰/۰۰۰یک: ثالث و بد نه

نمونه ۲: همگی ثالث 
تکمیلی

صفر: فقط ثالث
ع.ت.ا۰/۱۱۰۲۷/۸۵۰۰/۰۰۰ع.ت.ا۲۲/۶۵۳۰/۰۰۰یک: ثالث و بد نه

نمونه ۳: همگی د ارای 
بد نه،

م.ت: ثالث

صفر: ثالث حد اقل
ت.ا۰/۰۲۲۰/۷۴۹۰/۳۸۷ت.ا۰/۷۳۶۰/۳۹۱یک: ثالث مازاد 

نمونه ۳: همگی د ارای 
بد نه،

م.ت: بد نه

صفر: ثالث حد اقل
ت.ا۰/۰۱۹۰/۵۵۶۰/۰۴۵۶ع.ت.ا۹۴۷/۲۶۳۰/۰۰۰یک: ثالث مازاد 

نمونه ۴: همگی د ارای 
ثالث، م.ت: ثالث

صفر: بد نه حد اقل
ت.ا۰/۰۲۷۱/۰۲۹۰/۳۱۰ع.ت.ا۱۰۸۱۷۱/۲۰/۰۰۰یک: بد نه مازاد 

نمونه ۴: همگی د ارای 
ثالث، م.ت: بد نه

صفر: بد نه حد اقل
ت.ا۰/۰۲۸۱/۱۵۰۰/۲۸۳ت.ا۰/۲۸۰-۱/۱۶۹یک: بد نه مازاد 

نمونه ۵: همگی بد نه 
حد اقل، م.ت: ثالث/ بد نه

صفر: ثالث حد اقل
ت.ا۰/۰۶۲۱/۵۵۲۰/۲۱۳ت.ا۱/۳۸۰۰/۲۴۰یک: ثالث مازاد 

نمونه ۶: همگی بد نه 
تکمیلی، م.ت: ثالث/ بد نه

صفر: ثالث حد اقل
ت.ا۰/۰۱۴۰/۲۰۳۰/۶۵۳ت.ا۰/۱۹۹۰/۶۵۶یک: ثالث مازاد 

نمونه ۷: 
فاقد  بد نه

صفر: ثالث حد اقل
ت.ا۰/۰۰۳۰/۱۱۹۰/۷۳۰-ت.ا۰/۱۱۹۰/۷۳۰یک: ثالث مازاد 

توضیح: منظور از ت.ا تقارن اطالعات، ع.ت.ا عد م تقارن اطالعات، و م.ت متغیرهای توضیحی است.
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بحثونتیجهگیری

وجود  عد م تقارن اطالعات یکی از مشکالت موجود  د ر صنعت بیمه است که د ر قالب کژگزینی 
و کژمنشی خود  را نشان می د هد . هد ف پژوهش حاضر، بررسی همبستگی شرطی )مشروط بر همه 
متغیرهای مشاهد ه پذیر توسط بیمه گر( بین انتخاب نوع پوشش و ریسک تصاد ف با استفاد ه از د اد ه های 
بیمه نامه شخص ثالث، بد نه، و خسارت های آن ها د ر یک شرکت بیمه د ر بازه ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ است. 
موضوع پژوهش از لحاظ قیمتگذاری منصفانه قرارد اد های مختلف د ر بیمه نامه بد نه نیز د ارای اهمیت 
است. زیرا شرکت بیمه با توجه به رابطه مولفه های مهم و مرتبط با ویژگی های بیمه گزار این فرصت 
را د ارد  که نوع ترجیح مشتریان خود  را شناسایی کند  تا از این راه بتواند  با قرار د اد ن مشتریان د ر 
طبقه بند ی های مختلف، ریسک امکان طراحی قرارد اد های سازگار اطالعاتی را فراهم کند . به عالوه، 
یکی د یگر از اهد اف پژوهش این است که د ر ایران، نیروی محرکه صنعت بیمه، رشته شخص ثالث و 
د ر مجموع خود رو است و با توجه به زیان د ه بود ن این رشته و سهم عمد ه آن د ر پورتفوی بیمه کشور، 

باید  به مقوله عد م تقارن اطالعاتی که از عوامل ناکارا بود ن صنعت بیمه است، پرد اخته شود . 
د ر این پژوهش، با این که شواهد ی برای اطالعات نامتقارن د ر کل نمونه یافت نشد ، پس از محد ود  
کرد ن نمونه به افراد ی که تنها بیمه شخص ثالث حد اقل )اجباری( را تهیه کرد ه بود ند ، شواهد  جد ی 
برای عد م تقارن اطالعات مشاهد ه شد . محد ود  کرد ن نمونه به افراد ی که بیمه شخص ثالث مازاد  را تهیه 
کرد ه بود ند  نیز نتیجه مشابهی د اشت. به عبارت د یگر، د ر بین افراد ی که بیمه ثالث مازاد  را خرید اری 
کرد ه اند ، آن هایی که بیمه بد نه را نیز خرید اری کرد ه اند  د ارای ریسک بیش تری هستند . با توجه به این که 
ریسک گریزی افراد ی که یک نوع سطح پوشش را انتخاب می کنند ، به هم شباهت بیش تری د ارند ، پس از 

کنترل بر ثالث، د ر مورد  ریسک بیمه گزارانی که بیمه بد نه می خرند ، می توان اظهارنظر کرد . 
از  استفاد ه  اول،  می گیرد .  جای  محور  چهار  د ر  خالصه  به طور  حاضر  پژوهش  اصلی  سهم های 
د اد ه های ثبتی یک شرکت بیمه برای کل بیمه گزاران ثالث و بد نه برای سه سال، که مشکالت حاصل 
از نمونه گیری و خطای اند ازه گیری را کم می کند . د وم، احتساب تمام انواع بیمه های موجود  د ر رشته 
خود رو د ر کنار هم )ثالث ـ بد نه ـ حواد ث رانند ه( باعث ارائه تصویر بهتری از ارتباط این سه نوع بیمه و 
عد م  تقارن اطالعات می شود . سوم، به علت وجود  د اد ه های کافی و انواع بیمه نامه ها، امکان بررسی عد م 
تقارن اطالعاتی د ر سطوح مختلف و برای زیرنمونه هایی که از لحاظ ترجیح ریسک گریزی شباهت 
ناهمگنی هایی  سایر  برای  الزم  کنترل  تا  می د هد   اجازه  مطلب  این  می شود .  فراهم  د ارند ،  بیش تری 
انجام شود  که به همبستگی مثبت بین پوشش و خسارت منجر می شوند . چهارم، با توجه به اهمیت 
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از  پس  بد نه،  بیمه  د اد ه  هزار  برای حد ود  چهل  افراد ،  ریسکی  گرایش  تعیین  د ر  فرد ی  ویژگی های 
استخراج جنسیت و استان محل سکونت، اثر این متغیرهای توضیحی بر افزایش احتمال خرید  پوشش 

بیمه بیش تر یا د اشتن تصاد ف بیش تر محاسبه شد ه است. 
با توجه به نتایج این پژوهش، پیشنهاد  می شود  تا شرکت های بیمه، ویژگی های بیمه ثالث فرد  
افراد  برای شناسایی ریسک  از تمامی اطالعات موجود   را د ر قیمتگذاری بیمه بد نه د خالت د هند  و 
هنگام  به  پس  این  از  که  کرد   توصیه  می توان  همچنین،  کنند .  استفاد ه  بیمه نامه ها  قیمتگذاری  و 
قبیل سن، شغل، د رآمد ،  از  بیمه گزاران  ویژگی های  اطالعات د قیق تری د ر مورد   بیمه،  قرارد اد   عقد  
تحصیالت، سال اخذ گواهینامه، و همچنین ویژگی های خود رو مثل میزان امنیت و ایمنی آن، و محل 
ترد د  خود رو جمع آوری شود . زیرا هرچقد ر پایگاه د اد ه ای غنی تر باشد ، راحت تر می توان بیمه گزاران 
تقارن اطالعاتی پیش رفت.  قرار د اد  و د ر جهت کاهش عد م  را د ر طبقه بند ی های متفاوت ریسک 
همچنین، شرکت بیمه نباید  هر ریسکی را برای تامین نقد ینگی و پرد اخت خسارت های گذشته خود  
جذب کند  تا به مرور شرکت با بحران جد ی تری مواجه  نشود . د ر واقع، مد یران شرکت های بیمه باید  با 
استفاد ه از ابزارهای فناوری اطالعات و جمع آوری د اد ه خارج از صنعت بیمه د رباره مشتریان، ریسک 

بیمه گزاران را شناسایی کرد ه و عد م تقارن اطالعاتی موجود  را د ر بازار کاهش د هند . 
برای پژوهش  های آتی توصیه می شود  که معیاری د قیق برای ریسک گریزی افراد  استخراج شود  
تا د و مکانیزم متفاوت اثرگذار بر خرید  پوشش بیش تر، یعنی ریسک گریزی و پرخطر بود ن بیمه گزار، 
از یکد یگر تفکیک شوند  )Finkelstein & McGarry, 2006(. همچنین، از آن جایی که شاخص سن د ر 
میزان ریسک گریزی و پرخطر بود ن بیمه گزاران بسیار تاثیرگذار است، د ر صورت د سترسی به د اد ه 
سن، می توان مانند  چیاپوری و ساالنیه )۲۰۰۰( عد م تقارن اطالعاتی را د ر گروه های متفاوت سنی 
مورد  بررسی قرار د اد . به عنوان موضوعی د یگر، می توان بررسی کرد  که آیا با هزینه های د ستگاه های 
نظارتی مثل بیمه مرکزی و اجرای مقررات جد ید ، عد م تقارن اطالعاتی د ر طی زمان کاهش پید ا کرد ه 

است یا نظارت بی تاثیر بود ه است. 
از محد ود یت های پژوهش حاضر این است که کارمند ان یک بانک وابسته به شرکت بیمه، بخش 
زیاد ی از بیمه گزاران ثالث را تشکیل می د هند  که به نسبت، ریسک گریزی بیش تری از متوسط جامعه 
د ارند . د ر نتیجه، نتایج پژوهش د ر مورد  عد م تقارن اطالعاتی را نمی توان به کل صنعت بیمه نسبت 
د اد . همچنین، برخی از متغیرها نظیر سن برای بیمه گزاران جمع آوری نشد ه بود  و د سترسی به سال 

ساخت خود رو نیز د ر د اد ه های مربوط به بیمه نامه ها وجود  ند اشت.



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
وم

 س
ت و

س
ل بي

سا
ه 1

مار
ش

13
97

ار 
به

26

منابع

الف(فارسی
کشاورز حد اد ، غالمرضا و امیرخانلو، منیره )۱۳۹۰(. اطالعات نامتقارن د ر بازار بیمه اتومبیل ایران، سیاست های 

اقتصاد ی، ۷)۲(: ۱۳۰-۱۵۸.
کشاورز حد اد ، غالمرضا و صابونی  ها، علیرضا )۱۳۹۴(. تفکیک کژگزینی از کژمنشی د ر بازار بیمۀ بد نۀ اتومبیل 

ایران، تحقیقات اقتصاد ی، ۵۰)۲(: ۴۴۹-۴۷۸.
محمد ی، مهد ی )۱۳۹۲(. وجود  انتخاب نامساعد  د ر بیمه عمر، پژوهشنامه بیمه، ۲۸)۴، پیاپی ۱۱۲(، ۲۷-۵۴.

موسوی سجاد ، سید ه حمید ه و راغفر، حسین )۱۳۸۹(. اطالعات نابرابر و کارایی د ر بازار بیمه تصاد فات اتومبیل 
ایران )مورد  مطالعه: شرکت بیمه ایران(، فصلنامه صنعت بیمه، ۲۵)۲(: ۵۱-۷۸.

ب(انگليسی
Abbring, J. H., Heckman, J. J., Chiappori, P.-A., & Pinquet, J. )2003(. Adverse Selection 

and Moral Hazard in Insurance: Can Dynamic Data Help to Distinguish? Journal of the 
European Economic Association, 1)2-3(, 512-521. 

Abbring, J. H., Chiappori, P. A. & Zavadil, T., )2008(. Better Safe than Sorry? Ex Ante and 
Ex Post Moral Hazard in Dynamic Insurance Data. Tinbergen Institute Discussion Paper.

Akerlof, G. A. )1970(. The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market 
Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 84)3(, 488-500. 

Arnott, R. J., & Stiglitz, J. E. )1988(. The Basic Analytics of Moral Hazard. Scandinavian 
Journal of Economics, 90(3), 383-413. 

Chiappori, P. A., & Salanié, B. )2000(. Testing for Asymmetric Information in Insurance 
Markets. Journal of Political Economy, 108)1(, 56-78. 

Chiappori, P. A. & Heckman, J., )2000(. Testing for Moral Hazard on Dynamic Insurance 
Data: Theory and Econometric Tests. University of Chicago.

Chiappori, P. A., Jullien, B., Salanié, B., & Salanie, F. )2006(. Asymmetric Information 
in Insurance: General Testable Implications. The RAND Journal of Economics, 37)4(, 
783-798.

Chiappori, P.A. & Salanié, B., )2013(. Asymmetric Information in Insurance Markets:  
Predictions and Tests. In Handbook of Insurance )pp. 397-422(. Springer New York.

Cohen, A. )2005(. Asymmetric Information and Learning: Evidence from the Automobile 
Insurance Market. Review of Economics and Statistics, 87)2(, 197-207. 

Cohen, A., & Einav, L. )2007(. Estimating Risk Preferences from Deductible Choice. 
American Economic Review, 97)3(, 745-788. 

De Meza, D., & Webb, D. C. )2001(. Advantageous Selection in Insurance Markets. The 
RAND Journal of Economics, 32)2(, 249-262. 

Dionne, G., Gouriéroux, C. & Vanasse, C., )2001(. Testing for Evidence of Adverse Selection 
in the Automobile Insurance Market: A Comment. Journal of Political Economy, 109)2(, 
444-453.



رو
ود

 خ
مه

 بي
زار

 با
در

ن 
قار

امت
ت ن

عا
طال

د ا
جو

ی و
رس

بر
ان

گر
 دي

ل و
صا

د و
حم

م

27

Dionne, G., St-Amour, P. & Vencatachellum, D., )2009(. Asymmetric Information and Adverse 
Selection in Mauritian Slave Auctions. The Review of Economic Studies, 76)4(, 1269-1295.

Dionne, G., Pinquet, J., Maurice, M. & Vanasse, C., )2011(. Incentive Mechanisms for Safe 
Driving: a Comparative Analysis with Dynamic Data. The Review of Economics and 
Statistics, 93)1(, 218-227.

Dionne, G., Michaud, P.C. & Dahchour, M., )2013(. Separating Moral Hazard from Adverse 
Selection and Learning in Automobile Insurance: Longitudinal Evidence from France. 
Journal of the European Economic Association, 11)4(, 897-917.

Finkelstein, A., & McGarry, K., )2006(. Multiple Dimensions of Private Information: Evidence 
from the long-term Care Insurance Market. The American Economic Review, 96)4(, 938-
958.

Finkelstein, A. & Poterba, J., )2006(. Testing for Adverse Selection with" Unused Observables". 
Working Paper, National Bureau of Economic Research.

Gourieroux, C., Monfort, A., Renault, E., & Trognon, A. )1987(. Generalized Residuals. 
Journal of Econometrics, 34)1-2(, 5-32. 

Hemenway, D. )1990(. Propitious Selection. Quarterly Journal of Economics, 105)4(, 
1063-1069. 

Huang, R. J., Tzeng, L. Y., Wang, J. L., & Wang, K. C. )2006(. Evidence for Adverse Selection 
in the Automobile Insurance Market. Working Paper. 

Koufopoulos, K. )2007(. On the Positive Correlation Property in Competitive Insurance 
Markets. Journal of Mathematical Economics, 43)5(, 597-605.

Puelz, R., & Snow, A. )1994(. Evidence on Adverse Selection: Equilibrium Signaling and 
Cross-Subsidization in the Insurance Market. Journal of Political Economy, 102)2(, 
236-257. 

Rothschild, M., & Stiglitz, J. )1978(. Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An 
Essay on the Economics of Imperfect Information. Quarterly Journal of Economics, 
629-649

Saito, K. )2003(. Does Less Risk Classification Induce more Adverse Selection? Evidence 
from Automobile Insurance Market. Graduate School of Economics, University of Tokyo. 

Saito, K. )2006(. Testing for Asymmetric Information in the Automobile Insurance Market 
under Rate Regulation. Journal of Risk and Insurance, 73)2(, 335-356.

Zavadil, T. )2015(. Do the Better Insured Cause more Damage? Testing for Asymmetric 
Information in Car Insurance. Journal of Risk and Insurance, 82)4(, 865-889.


