
 

 

 )مبانی زلزله(اصول بیمه بالیای طبیعی 

 

 مقدمه

اهیم و مفاصطالحات  به در آنو  است در برابر زلزله هاساختمان کردن کسب و کار بیمه و مشکالت بیمه معرفی هدف از این متن

اثر  و فشار اقتصادی و موضوعات دیگر مرتبط با بیمه، مانند کاهش هاگزارشاز  ایمجموعه زلزلهمبانی . شودمیشاره  بیمهپایه 

به  آن نیزاصول  اما بیمه در برابر زلزله تمرکز خواهد کرد، متن بر رویدر حالی که این  است. یساختمان هاینامهآیین  بخشی

ئیات در جزاما ، ایالت یکسان استه اصول بیمه زلزله در هر با این ک. استنیز قابل تعمیم بیمه طوفان و دیگر فجایع طبیعی 

 متفاوت است. ی دیگرایالت تا یایالت از و ی دیگرشرکت ی تااز شرکت آنهزینه ، در دسترس بودن و بیمه مورد پوشش

میلیارد دالر برای  12از جمله  ناشی از زلزله و طوفان هایخسارتبرای  زیادی هایهزینهدر دهه گذشته، صنعت بیمه مقادیر 

 1906 هایزلزله پس از .پرداخت کرده است برای طوفان اندرو 1992در سال  میلیارد دالر 16و  1994زلزله نورتریج در سال 

شی نا هایخسارتبه این قضیه پی برد که ممکن است در اثر  صنعت بیمه ؛النگ بیچ 1933و  سانتا باربارا 1925فرانسیسکو، سان

 پرداخت میلیاردها دالر به بیمه شدگان شود. فجایع طبیعی، مجبور به از

با اعضای کنگره ایاالت صنعت بیمه اول، به سه روش واکنش نشان داده است. بزرگ  هایزیان طیفدر مواجهه با صنعت بیمه 

افزایش  عیفجایع طبیظرفیت بخش خصوصی برای بیمه  همکاری کرد تا بیمه بالیای طبیعی ملی یک برنامه تدوینمتحده برای 

زرگ ب رخداد فجایعمورد نیاز برای پرداخت مطالبات پس از  جریان نقدینگیاست که دولت فدرال  این صنعت استدالل این. یابد

مال احت اینکهتا اطالعاتی در خصوص  بوده استدانشمندان و مهندسان  مشورت با. دوم، صنعت بیمه به دنبال را داردطبیعی 

ر ب تأثیریچه  ساخت و ساز هایویژگیشرایط خاک و  زیاد است؟ آسیباحتمال  هاسازهکدام در  است؟ بیشترکجا زلزله وقوع 



 

 

در  سعیو یا  پذیرندنمیرا جدید  هایسیاستبیمه  هایشرکتسوم، برخی از  کسب کند. ؟وارد شدن خسارت به ساختمان دارد

 .دارندباال  ایلرزهخطر  بای مناطق در هاآنبازنگری 

ود حدبه طوری که در  ،کندمیدر جامعه ما ایفا  بزرگینقش مالی  که شودمی سالمتزندگی و بیمه شامل  کسب و کار بیمه

ه ارائ هاینامهو بسیاری از بر امنیت اجتماعی، بهداشت امر شامل . اینگیردمیدر بر را درصد از تولید ناخالص داخلی ملی  15

ت امنی تأمیندر  بزرگی. بیمه نقش هستندنوعی از بیمه پوشش تحت افراد همه  تقریبا  . شودمین یدهنده خدمات بهداشت

 رداختپو  هاخسارتتقسیم  . بیمه مکانیسمکندمیایفا  که بیمه زلزله در آن بسیار مهم است، ، به خصوص خانهمهم هایدارایی

 و جوامع ضروری است. هاخانوادهبرای بهبود اقتصادی افراد،  بیمهزلزله است.  ناشی از هایآسیببرای تعمیر  آنسریع 

 بیمه کالیفرنیا اداره

یمه و ب بودن استطاعتقابل در رابطه با در دسترس بودن و  نیز بیمه کالیفرنیا ادارهبیمه در کشورهای دیگر،  اداراتمانند  

دوام و بیمه خود را برای حفظ  هایشرکت. کالیفرنیا سالمت مالی خود را دارد هایینگران ،بیمه هایشرکتپرداخت بدهی 

 ارهادانجام این مسئولیت، راستای . در دهدمیمورد نظارت قرار  دیگر اشخاص، کارگران و هابازار بیمه برای کسب و کار کارایی

 .کرده استرو  زمین لرزه در خصوص مطالعه به 1971سال در زلزله سان فرناندو  پس ازبیمه کالیفرنیا 

هر کشور صنعتی مدرن باید یک صنعت بیمه باثبات و پایدار داشته باشد. در ایاالت متحده، بیمه توسط هر دو بخش خصوصی 

دیریت سازمان مبخشی از  توسط وجود دارد کهبیمه سیل التی در خصوص اینامهیک بردر کالیفرنیا . رسدمیو دولتی به فروش 

وجود دارد. بیمه زلزله به طور کلی توسط  هاایالتدر برخی از نیز . بیمه گردباد تهیه و تدوین شده است( FEMA) بحران فدرال

 .شده استدر کالیفرنیا آغاز  تازگی به، اما یک برنامه جدید دولتی شودمی بیمه خصوصی فروخته هایشرکت

حسوب م پس از یک زلزله مخربچالش بهبود اقتصاد منطقه، بخشیدن به پیدا کردن سرمایه و منابع مالی مورد نیاز برای سرعت 

، چرا که ندارنددادن وام به جز  در بهبود اقتصادی پس از بالیا هیچ نقش به خصوصی تقریبا  هابانکدر حال حاضر . شودمی

 شود و تنها زمانیپول بازپرداخت  که دارندانتظار  هابانکاین . دنبدون خطر سرمایه گذاری کنبا خطر کم و یا  را پول خواهدمی

شرایط اقتصادی مشارکت . بازار سرمایه )سهام و اوراق قرضه( در بهبود باشدرتبه اعتباری متقاضی خوب  که دهندمیوام 

 امکاناگر زلزله رخ دهد که  کنندمیرا بررسی  «قضای الهی»در حال حاضر امکان فروش اوراق قرضه  هاآن، اگر چه کندمین

 .دهدمیرا  چشم پوشی از بهره و اصل

 تجارت بیمه

. باشدمی یسهامشرکت یا و  طرفهشرکت دو یا بیمه  هایشرکتبیمه یک کسب و کار بسیار رقابتی و بسیار کنترل شده است. 

 . بیمه گذاران شرکتاستسهامداران متعلق به  یسهام هایشرکت، در حالی که استبیمه گذاران  به متعلق دو طرفه هایشرکت

گروه محلی، مانند تعاونی یک ارائه بیمه به  منظور بهدو طرفه  هایشرکت. از لحاظ تاریخی، کنندمیمدیر را انتخاب  دو طرفه

 توانندمین هاآنکه  دو طرفه این است هایشرکت. نقطه ضعف تشکیل شد کشاورزی یا یک گروه از پزشکان برای قصور پزشکی

قادر به فروش سهام بیشتر به  معموال  یبیمه سهام هایشرکتد. نبا فروش سهام در صورت زلزله افزایش ده خود را سرمایه

 سود ،دو طرفه اگر کسب و کارشان سود آور تر از انتظارشان بوده باشد هایشرکت، معموال . هستند مردم، حتی پس از زلزله

نجر که م وجود دارد بیمه هایشرکت هایریشهو  هافرمدر  ایگستردهتنوع بنابراین،  ؛کنندمیبه بیمه گذاران پرداخت  را سهام



 

 

تجاری  هایشرکتنسبت به را  هاکنندهتعدیل با  تردقیقمالی  هایصورت. هر شرکت بیمه باید شده استبه یک صنعت رقابتی 

 تائید دولت یهاکنندهتعدیل . عالوه بر این، تمام مالکیت و ادغام باید توسط تنظیم کندعمومی در بورس اوراق بهادار نیویورک 

 پرداخت بدهی است. در خصوص . نگرانی اصلیشود

. بیمه دارای یک دارد ارزش و قیمت )و یا حق بیمه(مشتری  برای. کندمیبازار تمرکز  بر روییعنی  بیمه یک محصول است

 ز، نه قبل اشودمیمشخص محصول فروش فروشنده پس از  ارزش برای: کندمیکه آن را از سایر محصوالت متمایز است ویژگی 

ه در این صورت است کانتظار شرکت بیمه باید تخمین زده شود و از قبل کنترل شود.  مورد هایهزینهبنابراین، تلفات و  ؛آن

 .گیردمیریسک را بر عهده کمپانی 

بر روی یک بازار خاص، از جمله خطرات مزرعه و  هاآنشرکت بیمه وجود دارد، اما بسیاری از  3000ه، بیش از در ایاالت متحد

کت . تنها چند شرکنندمیرا بیمه  هافاجعه چند ایالتیبزرگ  هایشرکت. به طور کلی، تنها کنندمیتمرکز موضوعی  یا بیمه

شرکت بیمه  700شرکت بیمه که بیمه اموال / تلفات و حدود  800از مجموع حدود . حتی در کالیفرنیا فروشندمی بیمه زلزله

که بیمه کوچک  هایشرکت. فروشندمی بیمه زلزله به صورت فعال بیمه 175تنها حدود  ،فروشندمیکه بیمه زندگی و سالمت 

مه کوچک بی هایشرکت. بسیاری از هستند بزرگفاجعه  پرداخت یکفاقد منابع مالی برای  ،کنندمیایالت فعالیت تنها در درون 

 1992حدود ده بیمه کوچک در فلوریدا پس از طوفان اندرو در سال در . بردند زلزله نورتریج جان سالم به در از به سختی

دید سرمایه ج توانندنمی دو طرفه هایشرکت، شد هاآنسرمایه  خالی شدن. در رویداد یک زلزله بزرگ که باعث ورشکسته شدند

سرمایه  برای افزایش یسهام بیشتر تواندمی یبیمه سهامشرکت د. ننرخ بیمه را افزایش ده توانندمیفقط  هاآن. به وجود بیاورند

 .دبه فروش برسان بعد از زلزله

حمل و بیمه  تاخودرو  بیمه فروش برای دالر میلیارد 8/32 برابر با یدرآمددر کالیفرنیا  1994اموال / تلفات در سال  هایبیمه

 واقعی مقدار) ه استبوددر آن زمان  میلیارد دالر 1حق بیمه زلزله درآمد که  شده است. تخمین زده کسب کرد نقل اقیانوسی

میزان حق بیمه  1 دول(. جشده است ترکیب هاپوششحق بیمه زلزله اغلب با حق بیمه دیگر با توجه به اینکه ، مشخص نیست

ناشی از زلزله را  مطالبه ندنتوامی. همه این خطوط بیمه دهدمینشان  1994سال  درهر خط اصلی بیمه در کالیفرنیا  را برای

 .شامل شود

 خط بیمه )دالر( 1994حق بیمه سال 

 چندین خطر صاحبان خانه 2،691،182،226

 چندین خطر تجاری 2،567،660،531

 غرامت کارگران 7،626،390،232

 مسئولیت عمومی 2،247،010،769

 مسئولیت خودرو شخصی 7،222،529،843

 مسئولیت خودرو تجاری 1،281،995،299

 خسارت فیزیکی خودرو خصوصی 4،244،382،370

 خسارت فیزیکی خودرو تجاری 446،624،927

 زمین لرزه 1،000،000،000

 بقیه 2،604،602،355

 مسئولیتاموال و خطوط  -مجموع 32،817،526،521

 1994: حق بیمه برای خطوط بیمه کالیفرنیا در سال 1 جدول

 



 

 

 برخی از اصطالحات پایه بیمه

 ررسیرا ب هاآناصطالحات پایه و معانی . بخش زیر خالصه برخی از این دارندقی معانی دقیبیمه  اصطالحات، دیگر هر حرفه مانند

 :کندمی

 زیان

 یانزدر یک رویداد زلزله باشد.  هاپرداختفرد یا جمع همه یک  مطالبهمبلغ پرداخت شده برای به معنی  تواندمی اصطالح زیان

 دالرمیلیارد  12.5 بیمه . این بیانیه که صنعتکندمیپول دریافت  از شرکت بیمه بیمه شدهبدان معنی است که  بیمه نامهتحت 

 دالر پرداخت کرد.میلیارد  12.5 به بیمه شدگانبدان معنی است که صنعت بیمه  ،از دست داد در زلزله نورتریج

 مطالبه

ت یا زیان تح آسیبجراحت،  هایهزینهبه دنبال بهبود که او  دهدمیاطالع بیمه گر  به مطالبه بدان معنی است که بیمه شده

به مطال ،باشد اینامهاگر مقدار خسارت یا زیان کمتر از معافیت باشد و یا در معرض ممانعت بیمه  است. با این حال بیمه نامه

 یهایهزینه، هنوز زیانی نباشد(. از دیدگاه بیمه گر، حتی اگر بیمه شدگان)به عنوان مثال، پرداخت به  شودمیمنجر به زیان ن

 وجود دارد. مطالبهدر مستند سازی و بررسی 

 خطر

خطرات از جمله  باد، آتش، تگرگ، زلزله، سیل، طوفان .است « خسارتیک رویداد منجر به »خاص به معنی  اصطالح خطر یک

 .هستند

 مخاطره

ه ب که ی استاصطالحمخاطره وجود دارد.  ی، تفاوتاگرچه. شوندمیاغلب به جای یکدیگر استفاده  «خطر»و  «مخاطره»کلمات 

ست. ا این یک مخاطره، نشده استپیچ  فونداسیون. هنگامی که یک خانه به شودبدتر  آسیب شودمیباعث  امری اشاره دارد که

د مقداری که بایاز  آسیب شودمی )خطر( باعث پیچ شدن به فونداسیون، اما عدم بلرزدکه خانه  شودمیزلزله )یک خطر( باعث 

 در مورد خطرات انجام داد. تواننمی کاری، اما هیچ شودمی طراتاخمکاهش و یا حذف  شدت باعث . کاهشبیشتر شود ،بودمی

 قرارداد بیمه

 بهکه  کندمیتعریف به عنوان یک قرارداد  را بیمه ،از قانون بیمه کالیفرنیا 22بیمه یک قرارداد است. به عنوان مثال، بخش 

صورتی  در .شودمیناشی از رویداد ناشناخته یا مسئولیت ، آسیب، زیاندر برابر دیگری ( غرامتموجب آن یکی متعهد به جبران )

 :شده است به جبران بیمه موظفکه در آن بیمه گر است بیمه یک قرارداد مشروط که همه موارد زیر صحیح باشد، 

 عملی شده و یا بیمه الف( بیمه شده باید متحمل زیان یا صدمه به اموال که )نه اموال شخص دیگری( صاحب آن است بشود

 اجرا در دادگاه است.تعقیب و است که قابل شده به فرد دیگری و یا ضرر ایجاد مسئولیت  داده است که موجبانجام 



 

 

لیت ، یا مسئوآسیب، زیانبه طوری که بیمه برای کاهش داد به یک مقدار دالر قطعی  توانمی، یا مسئولیت را آسیب، زیانب( 

 .غرامت بگیرد

به این معنی که وقوع حادثه  است.یک رویداد محتمل و یا ناشناخته  ،دوش مسئولیت، یا آسیب، زیانکه باعث  یج( رویداد

د باید به که رویدا بر این تأکید برای شانسی. گاهی اوقات کلماتی مانند اتفاقی و شده باشدو خارج از کنترل بیمه  غیرمنتظره

 بیمه قابل است یک گسل ساخته شده بر رویآگاهانه که به طور  ایخانه. شودمیاستفاده  ،باشد غیرمنتظرهصورت تصادفی و 

 .است پیش بینی غیرقابلو  محتملاست، چرا که وقوع زلزله  شدن

 گذاری نرخ

بیمه  آنچه خطر هایویژگیگذاری نرخ . شودمیخاص اعمال  بیمه شدهروند تعیین نرخ مناسب است که به یک  گذارینرخ 

گی بست، جنس، سابقه رانندگی و نوع خودرو راننده سن به. به عنوان مثال، نرخ برای بیمه خودرو گیردمیشده است را در نظر 

 هاسلگاین  هایویژگیگسل شناخته شده، به ، مجاورت داخل آنو  سازهلرزش  آسیبحساسیت به  به. برای بیمه زلزله، نرخ دارد

 .سازه بستگی داردو شرایط خاک در زیر 

 تعهد

وند تعهد . رکنندمیبیمه کار  هایشرکتبرای  بیمه گر مت.و به چه قی دهد باید پوشش آنچه، بیمه خطر استتعهد روند تعیین 

ی هاسلگو نزدیکی به  ، شرایط بسیار ضعیف خاکساخت ضعیف دالیلی همچونبه پذیر  آسیب یهاساختمان نکردن بیمه به

؛ درصد بیمه سالمتو یا  بیمه مسافرت، بیمه مسئولیت، مانند بیمهنامه در یک ضمانت) هاکاستنی. تعهد از کندمیاصلی توصیه 

گر نسبت به آن تعهدی ندارد، مگر آنکه در مورد گذار است و بیمهبیمه به عهدهنامه که طبق شرایط بیمه یا قسمتی از خسارت

فات و از بین بردن تلشده  بیمه شخصبرای به اشتراک گذاشتن مسئولیت زیان با  (نوع و نحوه محاسبه آن، توافق شده باشد

ص ی خاهاسازه بیمه در پوشش حذفبرای  استثنائات. تعهد از کندمی، استفاده دهدمیمتعدد کوچک که با یک زمین لرزه رخ 

زمین،  ایلرزهغیر  هایحرکتحذف  براینیز  استثنائات. کندمیاستفاده  ، یا روکش آجرکف سازی مانند استخر شنا، تزئینات

پذیر  یبآساموال مقاوم سازی  ملزم بهاگر  ،تبدیل شود یک انگیزه قدرتمندبه  تواندمی. تعهد شودمین استفاده مانند رانش زمی

 .باشد هاآنشدن  برای بیمه

 هاکاستنی

در تنی کاساست. از آنجا که مسئول آن  ،کند پرداخت مطالبه راشرکت بیمه  اینکهقبل از  بیمه شده که ی استزیان کاستنی

ناشی شده که از زلزله  کمبرای خسارت  از مطالبات هاآن، استدرصد از ارزش بیمه(  15تا  10خانه اغلب بسیار باال ) آسیب

 برای یک خانه متوسط دالر 30000 تا دالر 20000 میزاندرصد از ارزش بیمه خانه به  15تا  10. کنندمیاست صرف نظر 

اد زیادی مطالبه رو با تعدرا در زمانی که بیمه گر  روند مطالبه هایزینهه همچنینبزرگ کاستنی . یک دالری است 200،000

 بیمه برای یک رویداد زلزله است. محتمل کل آسیبهدف محدود کردن  کلی، اما به طور دهدمیکاهش ، به رو است

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA


 

 

 (PML)زیان محتمل حداکثر 

رای و یا ب یک شرکت ممکن است از پوشش یک ملک تجاری خاص زیانی است که ترینبزرگحداکثر زیان محتمل برآوردی از 

. از آنجا که هر شرکت بیمه دارای یک مقدار خاص از شودمتحمل ممکن رویداد احتمالی  ترینبزرگدر  امالکاز  ایمجموعه

ز یک ممکن است ابیمه  که این شرکت دارند ایبالقوه زیان مقداربرای تعیین  ی، مدیران بیمه نیاز به اقداماتاست منابع مالی

خانه در منطقه خلیج سانفرانسیسکو،  100.000 برایبیمه زلزله  ،. برای مثال، اگر یک شرکت بیمهمتحمل شودرویداد فاجعه بار 

میلیارد  20ممکن است  هاخانه اینمجموع تعویض ، هزینه رسانده باشدبه فروش  دالر را 200،000متوسط تعویض با هزینه 

خانه  100.000تواند تمام ب انگیزی . با این حال، بسیار بعید است که هر رویداد فاجعهباشد (X 100،000 دالر 200،000) دالر

اکثر حد. مدیران بیمه از مفهوم نخواهند دید آسیب اصال و بسیاری  خواهند دید آسیبتا حدی  هاخانهاز بین ببرد. بسیاری از را 

 ،خواهد دید آسیببار از یک ساختمان خاص به احتمال زیاد در یک رویداد فاجعه  چه مقدار زیان محتمل برای برآورد اینکه

 .کنندمیاستفاده 

 PMLی بیمه شده را در یک ضریب درصد هاخانه تعویضاداره بیمه کالیفرنیا این مفهوم را به بیمه زلزله توسعه داد و هزینه 

. با بدهد به دسترا در یک منطقه زلزله تعریف شده  شده بیمه یهاخانه یتمام برایانتظار مورد متوسط  آسیب کرد تا ضرب

 کاستنیزلزله  بیمهدرصد  10با  یک خانه خانوار، فرانسیسکوساندرصد از ارزش بیمه شده در منطقه خلیج  1.7 ضریبفرض یک 

 زیانکه متوسط است ن معنی . این به ایخواهد داشتدرصد  1.7 برابر با PMLدرصد  ضریبدرصد از ارزش ساختمان(  10)

PML  دالرمیلیون  340 زلزله بزرگ برابر با انتظار از یکمورد (درصد 1.7 X 20  دالرمیلیارد) درصد با  1.7 ضریب. شودمی

زله بزرگ یک زل متناسب با به ضریب برای رسیدن ضرایبو تنظیم  ایالتگذشته در  هایزلزلهپس از  آسیباندازه گیری عوامل 

 شد. تعیین فرانسیسکوساندر 

واقع شده است، نورتریج که در آن  B2زلزله منطقه . در مقایسه کنیماتفاق افتاده نورتریج آنچه در  با رابیایید این محاسبه 

و ارزش وجود دارد میلیون خانه در این منطقه  1.5که  کنید، فرض تقریبیمحاسبه  در یکدرصد است.  PML، 1.4 ضریب

 در)ضرب سه عدد  دالر خواهد بودمیلیارد  4.2 شدهبرآورد  PMLپس است.  دالر 200،000 سازه و داخل آن متوسط تعویض

 ناباغ، استخر ش به دیوار آسیببه استثنای ) آن است ی خانواده و محتویاتهاسازهتک هم(. این یک تخمین از خسارت بیمه به 

. شده است بد همه چیز در نظر گرفتهنه چندان یک برآورد  با، اما است واقعی زیانهنوز کمتر از  زیان . این(هاگردشگاهو 

دیگر در این محاسبه  هایزیانی تجاری و چند خانواده، خودرو و هاساختمانشامل  شده بیمه دالرمیلیارد  12.5 زیان)مجموع 

ی تجاری محاسبه شود. هاساختمانبرای  تواندمیهمچنین شده برآورد های  PML.( شودمینگرفته نظر در  PMLمسکونی 

 یانزارزشیابی حداکثر برنامه و زلزله کالیفرنیا )گزارش دوساالنه ، منطقه بندی  متفاوت است از گسل به گسل PMLدرصد 

 را ببینید(.ها  PML، برای بحث کامل و تجزیه و تحلیل محتمل

 ظرفیت

است.  آنان ممکن است که یک شرکت بیمه حاضر به پذیرش ، یا زیدر معرض قرار گرفتنظرفیت یک بیمه گر حداکثر مقدار 

 20رقم  نسبت به ظرفیت انعکاس برای مفیدتربسیار  یک عدددر مثال باال  دالرمیلیون  340از نظر یک مدیر کسب و کار، 

در مناطق  محتملمنابع مالی شرکت بیمه را به یک رویداد زلزله  دالر ازمیلیون  250بخواهد . اگر مدیر فقط است دالرمیلیارد 



 

 

اتخاذ شده  هایسیاست تعدادکه  دهدمینشان  دالرمیلیون  340، این رقم اختصاص دهد منطقه خلیج سانفرانسیسکو خیززلزله 

 .زیاد استمنطقه  این در

. ظرفیت شودمی، محدودیت ظرفیت نامیده دالرمیلیون  250 مثال خاص،  خیززلزله  یک منطقهمحدودیت قرار داده شده در 

بیمه  حاضر بهکه بیمه گر است  PML ارائهحداکثر مقدار  -هستند ایزمینهریسک در هر  مایل به هاآن ایسرمایه یا –بیمه گر 

مه برای بی قطعیبازگشت  از برای اطمینانکه یک شرکت  است تجاریاست. ظرفیت یک تصمیم  زلزلهدر هر منطقه کردن 

 .کندمیاتخاذ ( سهام دار( و یا یک نرخ ارزش سهام و سود سهام )در یک شرکت رو طرفهخود )در یک شرکت  داران

 PML مقدارنورتریج، مدیران بیمه  1994. پس از زلزله شودمیمحاسبه  یکلصورت ایالت کالیفرنیا به  درگاهی اوقات ظرفیت 

 هایرکتش. بسیاری از کردند دوباره ارزیابیرا برای قرار گرفتن در معرض زلزله کالیفرنیا  یبا ظرفیت انتخاب رابطهدر را خود 

 که ی(. بسیاری از صاحبان اموال آسیبکنندمیموجود را جدید  هایبیمه)اما  فروشندمینبیمه زلزله  دیگر که ندبیمه اعالم کرد

بیمه  دند کهمتوجه ش زلزله گرفتند اما و تصمیم به خرید بیمه شناسایی کردندپس از زلزله نورتریج ایجاد کند را  تواندمیزلزله 

 در دسترس نیست. زلزله

 هاآنی یعن - ،هستند «پوشش جایگزین» هایبیمه معموال که بیمه نامه زلزله  وجود داردموضوع ظرفیت این واقعیت  در رابطه با

 هزینه یک ساختمان جدید اغلب بیشتر زیرا ؛کنندمی با یک ساختمان جدید پرداختشده را هزینه جایگزینی ساختمان تخریب 

فاده استنسبت باالتری از ظرفیت شرکت از یک یاست جایگزینی . ساست ی قدیمی قبل از زلزلههاساختماناز مقدار بیمه 

و غیره  ، گچ، تیغههالوله، پوشش جایگزین برای چیزهایی مانند استدیده  آسیب. حتی زمانی که ساختمان فقط تا حدی کندمی

 این اقالم بیشتر شود.ارزش بیمه برای  از تواندمی

 ذخایر

ا ام اندشدهبیمه برای پرداخت مطالبات که در حال حاضر ثبت  هایشرکتکه  ی استمقدار زیان،و هزینه تنظیم  ذخایر زیان

شود تسویه و یا دادخواهی حل و فصل  شودتا زمانی که کار تعمیر کامل  مطالبات. گذاردمیکنار  اندشدههنوز حل و فصل ن

در  . ذخایر به عنوان یک مسئولیتندنیست آینده لرزهناشی از زمین  ایسازه آسیبپرداخت مطالبات برای  برای. ذخایر شوندمین

 .اندشدهترازنامه شرکت بیمه گزارش 

 دارانمازاد بیمه 

و سود  ارزش خالص، سرمایه، مازاد اصطالحات. شودمیشرکت بیمه منهای بدهی تعریف  هایداراییبه عنوان  بیمه دارانمازاد 

اقی بمقدار  و نیست در باال تعریف شده ذخایر شاملاین مفهوم . شودمیبیمه داران استفاده انباشته همه برای اشاره به مازاد 

پرداخت برای نشان دهنده حداکثر مقدار موجود برای  .است هامسئولیتو  هابدهیهمه  از پرداختپس شرکت  مانده سرمایه

قابل مقایسه با مقدار حقوق صاحبان سهام یک صاحب خانه، ارزش اموال و سرمایه  تواندمی. است حوادث فاجعه بار مانند زلزله

 باشد. هابدهیبانکی منهای  هایحسابو تمام  شخصی گذاری

 

 



 

 

 بیمه اتکایی

نترل . این یک بخش اساسی از ککندمیبیمه  شرکت بیمه دیگر رایک شرکت بیمه یک  در آن که فرآیندی استبیمه اتکایی 

، کندمیرا بیمه برای خسارت زلزله  را تجاری دالریمیلیون  40ظرفیت است. به عنوان مثال، یک شرکت بیمه یک ساختمان 

ه . در صورتی که یک زلزلکندمیپیدا  نیمی از حق بیمه وبرای به اشتراک گذاشتن نیمی از خطر  را شرکت بیمه یکسپس 

ر به عنوان یک بیمه گ تواندمی. هر شرکت بیمه کنندمییک میزان با هم تقسیم  به زیان را، دو بیمه داشته باشدمخرب وجود 

 . در حدود نیمی از بیمه اتکاییکنندمیمه گران اتکایی عمل بیمه تنها به عنوان بی هایشرکتو برخی از  اتکایی عمل کنند

اروپا  در لندن و در سراسر جهان اغلبو نیمی توسط بیمه گران اتکایی  توسط بیمه گران اتکایی در ایاالت متحده هزلزله امروز

لزله ز هایبیمهاز ، اما تعداد کمی بیمه اتکایی شده است ،بیمه هایشرکتزلزله تجاری با سایر  بیمههر  عمال . شودمی فروخته

و یا  نهاییبه ت تواندمی تککوچک است. یک ساختمان  نسبتا هر خانه  بهانتظار  مورد آسیب زیرا اندشدهبیمه اتکایی مسکونی 

را ه زلید یک رویداد زلتوانمی. بیمه اتکایی همچنین بیمه اتکایی شود تعیین شدهی هاساختمانبه عنوان بخشی از یک گروه 

 .شودمیدالر منتهی  میلیون 200مانند  شده تائیدفقط به یک مقدار  معموال ، اما بیمه کند

 چندگانه هایزمینهخطر چندگانه / 

نامه  بیمهدر یک  را و خطرات متعدد رسدمیبه فروش  است که اینامهنوع بیمه  ترینرایجچندگانه خطر  بیمهیا  چندگانه خطر

یک شرکت بیمه مجاز به این صورت . شدمی خطر خریداری هربرای  بایدجداگانه  هایبیمه، 1955. قبل از سال دهدمیپوشش 

. این اصطالح است و غیره تجاری اموال / تلفات، مانند غرامت کارگران، خودرو، آتش، زلزله، پوشش به فروش تمام انواع بیمه

 .کندمیفعالیت  هاایالتبیمه بسیار بزرگ است و در عمل در بسیاری از شرکت فقط به این معنی است که  معموال 

 آیا زلزله قابل بیمه شدن است؟

 با توجه به اصول مالی یا اصول احتمال. -پاسخ داد  از دو دیدگاه توانمیرا  «آیا زلزله قابل بیمه شدن است؟»این پرسش که 

از دست دادن ارزش خانه در یک  ریسکبه عنوان یک  خراب شود،با یک زلزله ممکن است که یک خانه  یمالی، احتمال اصلدر 

 خصشکه  است ییک تهدید ریسکاست، پس آن احب تنها چیزی باشد که یک شخص ص. اگر خانه شودمیزمین لرزه شناخته 

خانه  ، پس صاحبباشددر ازای مقدار متوسطی از پول  ریسک. اگر یک سرمایه گذار مایل به پذیرفتن این باید از آن پرهیز کند

است چرا که کسی مایل  شدن بیمهقابل به عبارت دیگر، خانه  ؛دهدمیانتقال برای هزینه را  ریسککه  شودمیوارد قراردادی 

د هستنزلزله بیمه حاضر به پذیرش یک مقدار محدود از خطر  هایشرکتبیمه، بسیاری از  دنیای. در بیمه کردن آن استبه 

ه اندازه بیمه گر باینکه و یا به دلیل  استزلزله  رخ ندادن وار بهامیدحق بیمه و  دریافتمدیریت مایل به اینکه تنها به دلیل 

 .پذیر استبنابراین از منظر مالی، زلزله بیمه  ؛بزرگ است ،زلزله در صورت رخداد زیانکافی برای جذب 

ن به ایپذیر بیمه  اصطالحصنعت بیمه به دلیل این قانون وجود دارد. در واقع، وجود دارد.  «قانون اعداد بزرگ»احتمال،  اصل در

یع که در مورد فجااستوار است . مشکل این است که این قانون بر فرضیات خاصی برقرار استکه قانون اعداد بزرگ است معنی 

بیمه  بهمطالیکسان )مانند با توزیع که برای یک سری از متغیرهای تصادفی مستقل و  گویدمی، قانون اساسا معتبر نیست. 

 وگاسالسبه  شخصی. برای مثال، اگر یابدمیکاهش  مطالبات با افزایش تعداد متوسطمقدار مطالبه استاندارد از  خودرو(، انحراف

به سنت برای هر شرط بندی  5که فرد به طور متوسط کمی بیش از  داردانتظار  کازینو، کندشرط بندی رولت  بر رویو  برود



 

 

 ،شرط ببندد ده بار اگر او. بازدمی او ی بردمیرا  هاپولکل یا او  ،بنددمیشرط شخص اما هر بار که  ؛دالر از دست بدهد 1 میزان

 5 نمیزان زیاکه متوسط بازده  گویدمیتقسیم بر ده است. قانون اعداد بزرگ  میزان برد خالص او او یبازگشتمبلغ متوسط 

خواهد  سنت در هر شرط بندی به سرعت همگرا 5 به زیانکه  گویدمیسنت در هر شرط بندی همگرا خواهد شد. همچنین 

که بیمه کند بر اساس این را خودرو  10،000 تواندمی(. از نظر بیمه، شرکت بیمه بندیتعداد شرط  با توجه به افزایش) شد

همیشه  تقریبا امر  نایو  آوردمی به دستشده  در هر سال برای هر خودرو بیمه دالر 50که به طور متوسط  گویدمین آ مأمور

ی با ثبات هم نتایج مالی بازبا چند میلیون دالر در حق بیمه کار کند و  تواندمیتنها بنابراین، یک شرکت بیمه  ؛درست خواهد بود

 .داشته باشد

)مانند تصادفات خودرو که رویدادهای است دیگر  مطالباتمستقل از  مطالبهکه هر  کندمیفرض  همچنینقانون اعداد بزرگ 

به طور مستقل. عالوه  نه، آیندمیپیش جداگانه است(. با این حال، در یک زمین لرزه، همه مطالبات بیمه زلزله در همان رویداد 

برقرار  ،اتفاقاتی که مکرر و قابل پیش بینی تر از نظر تعداد و زیان هستند برایبر این، قانون اعداد بزرگ با سهولت بیشتری 

 تواندمیانتظار  مورد هایزیانسال، تعداد حوادث مستقل و  100 مثال ، باشدگرفته شده در نظر دوره طوالنی  برای. اگر بیمه است

رای پوشش از تجمع ظرفیت بتا  زیان به صورت ساالنه محاسبه شود که کندمی ملزماما قوانین مالیاتی  ؛باشد قابل پیش بینی تر

 .یابدشرکت گسترش  هایدارایی انداختن خطربه چند سال بدون  در تواندمی. خطر نجلوگیری شودحوادث نادر 

ه طور بالیای طبیعی بکردن است. هنر بیمه  زیاداست؟ پاسخ مثبت است، اما عدم قطعیت  شدنبیمه قابل بنابراین، زمین لرزه 

. دکنمیاحتمال رخ دادن دارد را دنبال در هر محل که در آن زلزله بالقوه  شده بیمه زیانکلی یک استراتژی برای محدود کردن 

 آسیب( تقسیم کرده است. با فرض این که اثرات A-Hزلزله )مناطق  منطقهبه هشت  ، ایالت رابیمه کالیفرنیا ادارهبه عنوان مثال، 

مساوی  به تعداد را زلزله هایبیمهتعداد  تواندمی، شرکت بیمه یابد به منطقه دیگر گسترش تواندمینزلزله در یک منطقه هر 

ین در اگذارد. ب تأثیردر یک زمان  هابیمهیک هشتم از بر  تنها حداکثر تواندمی، زلزله بدین صورتدر هر منطقه محدود کند. 

)سانفرانسیسکو( بسیار بیشتر از زلزله  A، حتی اگر احتمال و پیامدهای زلزله در منطقه شودمیبرقرار قانون اعداد بزرگ  صورت

 .است کمتر فعالخیزی زلزله از نظر که  باشد( مودوک )شهرستان Hدر منطقه 

بال به دن تواندمیزلزله و محدود کردن خسارت بیمه ممکن از هر زلزله، یک بیمه گذار  هایبیمهجغرافیایی عالوه بر گسترش 

 دالریمیلیون  100. به عنوان مثال، یک شرکت بیمه ممکن است یک ساختمان باشدیک بیمه گر اتکایی و یک ریسک پذیر 

هر کدام از  دالر میلیون 10 کردن بیمه برایاتکایی  گر با نه بیمهسپس و  بیمه کند زلزله ناشی از خسارت را در مقابلتجاری 

 را یانز. در صورت وقوع یک زلزله مخرب، شرکت بیمه و هر یک از بیمه گران اتکایی تنها یک دهم از بنددقرار بساختمان برای 

 .کنندمی پرداخت

یمه ب اجباری کردنبرای آماری . با این حال، هیچ دلیل اجباری باشد ریسک پخش باید برایبرخی بر این باورند که بیمه زلزله 

رقم ن . ایقرار دارندزلزله  بیمه تحت پوشش در ایالت خانهشش میلیون از دارد. در کالیفرنیا، بیش از دو میلیون نزلزله وجود 

 کمتر آسیبدر معرض را . اگر هدف این است که صاحبان ساختمان شودمیی تجاری نهاساختمان برایبیمه نامه زلزله شامل 

ا و ی قدیمی)مانند صاحبان ساختمان  داده شودکمک هزینه  آسیبی خطر باالصاحبان ساختمان در معرض به  ، بایدقرار دهیم

 .(در مناطق گسلبنایی تقویت نشده 

 



 

 

 بیمه زلزله

جاد ای)مسکونی( یا  ریکاربعدم امکان به محتویات و  آسیب، ایسازه هایآسیبدر برابر بیمه شدگان را زلزله معمولی  بیمه

ا ت رادیگر  ایاجارهخدمات  سایر یک هتل یا هایهزینه کاربری زیانبه این صورت . کندمیبیمه  کسب و کار )تجاری(از  درآمد

 دهش تعطیلکسب و کار ناشی از اجاره  زیان. درآمد کسب و کار و دهدمیقرار پوشش  ، تحتشده استنتعمیر  سازهزمانی که 

ی هاسازه هایآسیبدالر  100. در زلزله لوما پریتا، از هر دهدمیپوشش نیز را  (شودمیکسب و کار نامیده در )گاهی اوقات وقفه 

 .هزینه شدعدم کاربری برای خسارت بیمه دالر  10و به محتویات  آسیببرای  دالر 20به طور متوسط  ،شدهمسکونی بیمه 

 بیمه کالیفرنیا هایزیان

له تا حد زیادی افزایش یافته زلز در مقابل، نگرانی در مورد قرار گرفتن صنعت بیمه 1971پس از زلزله سان فرناندو در سال 

گزارش  باید بیمه مجاز هایشرکتهمه  بر اساس آنکه  را صادر کند 226بیمه کالیفرنیا حکم  شد ادارهکه منجر  . به طوریاست

. در را ارائه دهند ی مسکونی و تجاری در کالیفرنیاهاسازهزلزله در  آسیب شده در مقابلیمه بامالک  مورددر خود را  ههر سال

سان درصد و تلفات بیمه زلزله  8یا  7برای خسارت زلزله تنها حدود شده ی تجاری بیمه هاساختمانو  هاخانهآن زمان، درصد 

افزایش یافته است که این افزایش . از آن زمان، تقاضا برای بیمه زلزله به طور چشمگیری بود دالرمیلیون  46 تقریبا  فرناندو

 .رخ داد افزایش چشمگیر در ارزش مسکن و ساخت و ساز تجاری همگام با

 1989 در سال که موجب شد کردخسارت زلزله لوما پریتا پرداخت  برای مطالبات در موردمیلیارد دالر  1 تقریبا صنعت بیمه 

. تجزیه و ودزلزله ش آسیبجمع آوری شده برای  هایبیمهبیش از حق  شدهزیان زلزله پرداخت  1906سال برای اولین بار از 

مده زیان، ( علل عفرانسیسکوساندر  روانگراییو سانتا کروز نشان داد که شرایط خاک ضعیف )رانش زمین در کوه  تلفاتتحلیل 

پارگی گسل در سطح  وقوعاز  یمایل 20 محدودهبیمه در  هایزیان. اکثر ، بوددیده آسیببه طور جدی  یهاسازه برایبه ویژه 

همیشه با اثرات خاک همراه بود. این امر  تقریبا مایل  20بیمه بیش از  هایزیان. رخ داد مایل 10بیشتر از آن در عرض و  زمین

 موجببه  بود فرانسیسکوساندر  در منطقه ماریناخاک ضعیف، سن ساختمان، ساخت و ساز با کیفیت پایین  بیانگر به وضوح

 افزایش یافت. هاخسارتآن 

یکی از  که نورتریج 1994بیمه پس از زلزله  هایزمینهدر تمام  تمام مطالبات به ازای دالرمیلیارد  12.5 تقریبا صنعت بیمه 

االی بو دو سوم مسکونی بود. شتاب تجاری یک سوم  تقریبا شده تلفات بیمه  .پرداخت کرد است، بالیای بیمه شده ترینبزرگ

 مانند روانگراییساختمان از رانش زمین و  آسیببود.  هاباغو دیوار  هادودکش، محتویات، هاخانهبه  آسیبزمین علت اصلی 

 .رایج نبودزلزله لوما پریتا 

 

 

 

 

 آتش (1



 

 

 بدنی آسیبصدمه به اموال و مسئولیت  (2

 معماران و مهندسان ایحرفهمسئولیت  (3

 جبران خسارت کارگران (4

 خودروهای سواری تجاری و شخصی (5

 پزشکی هایهزینهو  از دست دادن زندگی، ناتوانی (6

 الزامات ارتقاء آیین نامه ساختمانی (7

 به محتویات با ارزش آسیب (8

 شکست شیشه (9

 دیگ بخار و ماشین آالت آسیب (10

 دزدی و سرقت (11

 (هاکننده تأمینوقفه در کار )به عنوان مثال،  غیرمستقیماقتصادی  هایزیان (12

 سوخت و برق( و وقفه در کسب و کار)زیان به زندگی  (13

 هاپلو  هاجاده عوارضبیمه درآمد حاصل از  (14
 دهندمیبیمه که خسارت زلزله را تحت پوشش قرار  هایزمینه: 2جدول 

 ی مسکونی کالیفرنیاهاساختمانزلزله  پوشش بیمه

درصد  10، کمتر از 1980در کالیفرنیا به طور چشمگیری افزایش یافته است. در سال در مقابل زلزله  بیمه شده یهاخانهدرصد 

 .ایمبوده شاهد سالهر  این روند را در. در پانزده سال گذشته، افزایش مداوم زلزله داشتند بیمه هاخانهاز 

ادر کرد که صبیمه زلزله در کالیفرنیا  ارائه دهندهبیمه  هایشرکتبه تمام  ایویژهبیمه کالیفرنیا پرسشنامه  اداره 1996در سال 

. برخی از نتایج به کندمیاداره صاحبان خانه و بیمه نامه زلزله به  بیمهگزارش اطالعات دقیق در مورد تهیه به را ملزم  هاآن

 است. دست آمده در جدول زیر آورده شده

 .1994بازار کالیفرنیا برای زلزله بیمه تا پایان سال 

 (EQ( و زلزله )HOبیمه ارائه دهنده بیمه صاحب خانه ) هایشرکتنتایج یک نظرسنجی از 

 خانه آپارتمان )مالک( )اجاره کنندگان( هاآپارتمان

با  % کشور

پوشش 
EQ 

 تعداد
تعداد 

 HOبیمه 

با  %

پوشش 
EQ 

 تعداد
تعداد 

بیمه 
HO 

با  %

پوشش 
EQ 

 تعداد
تعداد 

 HOبیمه 

52.1 % 15،636 29،983 52.4 % 9،234 17،637 43.2 % 123،418 285،949 Alameda 
42.9 % 8،306 19،374 42.9 % 9،286 21،626 34.8 % 75،114 215،930 Contra Costa 
15.4 % 1،655 10،728 20.3 % 617 3،045 13.5 % 18،715 138،478 Fresno 
35.4 % 2،374 6،706 26.3 % 613 2،329 22.7 % 28،571 125،744 Kern 
56.9 % 62،119 109،209 59.5 % 62،119 104،352 36.4 % 573،408 1،575،670 Los Angeles 
53.6 % 26،839 50،033 47.7 % 38،392 80،559 37.8 % 173،634 459،346 Orange 
21.3 % 5،277 24،808 17.0 % 1،420 8،357 8.6 % 23،881 278،466 Sacramento 
46.6 % 28،101 60،299 41.5 % 23،576 56،867 24.9 % 122،133 490،400 San Diego 
62.8 % 20،536 32،691 51.7 % 5،310 10،278 35.5 % 41،634 117،161 San Francisco 
52.4 % 10،548 20،124 53.4 % 6،267 11،731 45.7 % 68،565 150،109 San Mateo 
51.9 % 20،231 38،945 53.8 % 13،722 25،524 46.5 % 150،551 323،866 Santa Clara 



 

 

47.4 % 2،464 5،201 48.5 % 1،537 3،167 42.2 % 24،118 57،161 Santa Cruz 
38.0 % 76،361 201،190 48.5 % 59،991 130،864 26.6 % 724،954 2،724،170 Rest of State 

 مجموع 6،302،093 1،931،449 % 30.6 434،028 212،947 % 49.1 549،206 254،850 % 46.4

  3،865،777   833،118   6،481،927 
مجموع: بیمه 

 شده / بیمه نشده

 درصد بیمه شده % 97.2 % 29.8  % 52.1 % 25.6  % 14.2 % 6.6 

 )اجاره کنندگان( با زلزله بیمه هاآن: درصد خانه، آپارتمان )مالک( و آپارتم3جدول 

 بیمه شامل. جدول بود در کالیفرنیا هاخانهتعداد  بهنزدیک  1994در کالیفرنیا در پایان سال  هاخانه انصاحب هایبیمهتعداد 

که  1994 سال ژانویه 17 در. دهدمینشان دارند را که بیمه زلزله  ییهاخانهتعداد  جدول . اینشودمین قابل حملی هاخانه

، زیرا نکردتغییر  1994 سالاز  رقم. این داشتندبیمه زلزله  آنجلسلسدر  هاخانهدرصد از  40حدود  رخ داد، زلزله نورتریج

 .نبودند زلزله بیمهبیمه حاضر به افزایش تعداد  هایشرکت

سانی که نسبت به ک باالتر ارزش بایک خانه  تمایل به داشتن خرندمینشان داد که کسانی که بیمه زلزله همچنین پرسشنامه 

به و  دکر تائیدنرخ بیمه زلزله را افزایش قابل توجه بیمه  ادارهشدند،  آوری جمع هاداده که این. پس از ایندارند خرندمیبیمه ن

 امر. این دادرا  رایج بودکه در زمان زلزله نورتریج درصدی  10سازه از درصد پوشش  15 به کاستنیافزایش  اجازه هاشرکت

 .داد قرار تأثیرتحت را  خرندمیاز افرادی که بیمه زلزله  بسیاری تعدادی

 آنچه بیمه گران باید از مهندسین و دانشمندان زمین بدانند

ای چه نوع از ، برارائه دهندو اگر  ارائه دهند یا خیر د که آیا بیمه زلزلهند تصمیم بگیرنتواندارند تا ببیمه گران نیاز به اطالعات  

 :نیاز دارندبه اطالعات زیر از مهندسان و دانشمندان  هاآن، تردقیقو مقدار. به طور  کاستنیضرر و زیان و چه میزان 

  ه ارزش ببیمه شده انتظار زیان مورد نسبت ، آسیب. نسبت شودمیاستفاده  آسیبمهندسی که در یک نسبت اطالعات

عملکرد مورد  را براطالعات  توانندمی. مهندسان باشدمیلرزش داده شده شدت  برای محتویاتو  سازه جایگزینی

بر اساس نوع سازه، آیین نامه مورد استفاده در طول ساخت و ساز و ساختمان  هایبندیدسته انتظار در زلزله برای 

 .ندنفراهم ک اثر اجزاء ساختمان

 شکست زمین. محتملزمین شناسی سطحی نشان دهنده نواحی  هاینقشه 

  ن تا ای دهدمیدر مناطق جغرافیایی تعریف شده، بر اساس قضاوت مهندسی است. توزیع اجازه  آسیبتوزیع نسبت

. این اطالعات برای تعیین اثر را شناسایی کند بزرگ هایزیانو همچنین مناطق را برآورد صنعت تعداد تلفات کوچک 

 تغییر کسورات مورد نیاز است.

  متوسط خواهد شدباالتر از زیان موجب زمین که لرزش از سطح معینی از  افزایشاحتمال به صورت  –مازاد احتمال ،

از یک رویداد زلزله شده بیمه  هایزیاندر  دالرمیلیارد  12از  شدن تربیش. به عنوان مثال، احتمال شودمیتعریف 

دار که بیش از یک مق یبرای پوشش زیان که ممکن است پس از آن است بیمه گران اتکاییحیاتی برای اطالعات  یک

 .داشته باشندانتظار  ،شده استمشخصی 



 

 

  زیان محتملحداکثر (PML برای )یک تعریف استاندارد از  .شودمیزده تخمین  منفردی هاساختمانPML  برای

در حال حاضر  ی کههای منفرد PML. مهم استیک روش برای محاسبه آن، توسعه و همچنین  منفردی هاساختمان

 .دارند در ارزش امالک العادهفوق، یک اثر اندیافتهتوسعه  مختلف هایتکنیکاز  ایگستردهبا استفاده از طیف 

ی همکاری در دسترس هادادهنزدیک با دانشمندان زمین و مهندسان در تفسیر  مند این هستند که به صورتنیازگران بیمه 

اصله از پارگی فبا افزایش )باشند قابل پیش بینی  نسبتا ممکن است با یک گسل / لغزش  آسیب. به عنوان مثال، الگوهای کنند

که با توجه به ایندر خاک ضعیف(. شده ی ضعیف ساخته هاساختمان، به جز در یابدمیکاهش  معموال  آسیبگسل،  صفحه

سنتی که  هایمدلکه توسط  هاییمکانجدی ممکن است در  هایآسیب، دارد قرارفشاری  صفحه گسل در یک زاویه با گسل

ممکن است حتی  آسیب، الگوهای دفن شده فشاریگسل از . در موارد خاص رخ دهد کنندمیکار  یگسل سطح و عالئم با آثار

که  بگیرند هاییتصمیم توانندمیبیمه  هایشرکت. با همکاری نزدیک با دانشمندان و مهندسان، باشند ترسخت پیش بینی برای

 .را منعکس کنداز خطر زلزله  تریپیچیده درک
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