
 مجموع هزینه کارمزد، هزینه های صدور و کارمزد مشارکت در منافع پرداختی به حق بیمه صادره  نسبت

 سال مایل 1394 1393 1392

نسبت ) 
  کارمزد حق بیمه نسبت ) درصد( کارمزد حق بیمه نسبت ) درصد( کارمزد حق بیمه درصد(

 آتش سوزی  20،790 73،743  28.19  18،892  57،552  32.83  9،270  31،044  29.86

 باربری  5،811 20،778  27.97  7،090  27،478  25.80  3،682  15،389  23.93

 مسئولیت  15،307 71،631  21.37  9،042  48،584  18.61  3،965  9،973  39.76

 نفت و انرژی  10،133 76،571  13.23  8،851  65،792  13.45  9،982  76،949  12.97

 مهندسی  11،274 44،579  25.29  8،106  30،788  26.33  4،699  18،030  26.06

 کشتی  2،245 15،844  14.17  2،275  14،180  16.04  1،652  11،559  14.29

 هواپیما  2،927 18،556  15.77  2،827  19،530  14.48  2،088  13،507  15.46

 تمام رشته ها و حوادث  19 17،092  0.11  4  6،252  0.06  705  8،313  8.48

 جمع کل  68،506  338،794  20.22  57،087  270،156  21.13  36،043  184،764  19.51

 

 

 92 93 94 سال مالی

 %10 %10 %9 نسبت هزینه های عمومی و اداری به حق بیمه صادره

 %72 %71 %59 نسبت کل سرمایه گذاریها به کل داراییها

 %20 %20 %5 بازده سرمایه گذاریها به تفکیک بیمه های زندگی و غیرزندگی

 %13 %9 %8 نسبت مجموع مطالبات ازبیمه گذاران ، نمایندگان و بیمه گران اتکایی به مجموع داراییها

 %48 %55 %78 نسبت دارایی های نقدی به کل دارایی ها

 %38 %40 %25 نسبت کل بدهی ها به دارایی ها

    

    

 نسبت ذخیره خسارت معوق به جمع ذخایرفنی به تفکیک رشته های بیمه ای )سهم نگهداری(
  

94 93 92 

 %57 %58 %57 آتش سوزی

 %37 %30 %55 باربری

 %81 %61 %79 کشتی

 %10 %24 %14 هواپیما

 %53 %54 %45 مهندسی

 %27 %29 %41 نفتی

 - %100 %100 اعتبار

 %48 %38 %42 مسئولیت

 %93 %99 %100 حوادث

 %0 %0 %0 مختلف

 %0 %96 %97 تمام  رشته ها

 %0 %0 %0 سایررشته ها



 

ارقام : میلیون 
    ریال

1392  1393  1394  
  

 حق بیمه قبولی 338,794 270,156 184,764

 حق بیمه واگذاری 28,597 50,330 40,345

 سهم نگهداری % 91.56% 81.37% 78.16%

 درآمد حق بیمه 299,303 215,157 166,889

 هزینه خسارت 118,455 138,073 135,226

 ضریب خسارت 39.58 64.17 81.03

 هزینه کارمزد 68,506 57,087 36,043

 هزینه های اداری و عمومی 26,727 22,093 15,987

 ضریب ترکیبی 67.69 93.48 109.19

 

 

      بیمه اتکایی قبولیحق 

 نرخ رشد 1394/06/31  1393/06/31  

 % میلیون ریال  میلیون ریال  رشته مورد بیمه

 28 73,743  57,552  آتش سوزی

 16 76,571  65,792  نفتی

 47 71,631  48,584  مسئولیت

 45 44,579  30,788  مهندسی

 (24) 20,778  27,478  باربری

  12 15,844  14,180  کشتی

 (5) 18,556  19,530  هواپیما

 (100) 0  13  حوادث

  174 17,092  6,239  تمام رشته ها

  270,156  338,794 25 

      

 

 

 

 

 

 



    خسارت پرداختی 
ارقام به میلیون 

 ریال

 نرخ رشد 1394/06/31 1393/06/31  

 % میلیون ریال میلیون ریال  

 (36.2)  7,962  12,476  مهندسی

  38.2  29,491  21,341  آتش سوزی 

 (55.3)  4,389  9,827  باربری

  189.8  2,153  743  نفت و انرژی

 (31.4)  18,801  27,399  مسئولیت

 (55.0)  2,940  6,539  کشتی

  878.9  4,914  502  سایر رشته ها )حوادث.هواپیما و اعتبار(

  792700  7,927  0  تمام رشته ها

  78,827  78,577  (0,3) 

     

 


