
گیران صنعت بیمه، و هاي در معرض خطر، تصمیماین کتاب رفتار انسان
اند گري بیمه دخیلگذاران را که در خرید و فروش و تنظیمسیاست

هاي معیار هاي مدلبینیکارهاي آنها را با پیش.کندبررسی می
اگر . کندي اقتصادي کالسیک مقایسه میگیري برخاسته از نظریهتصمیم
ها فرق داشته باشند، رفتار را نابهنجار و بینیهاي واقعی با پیشتصمیم

مارو، در هوارد کانریثر، مارك پالی، و استیسی مک. خوانندخالف قاعده می
هاي برخاسته از علم اقتصاد رفتاري، بسیاري از موارد با استفاده از بینش

دهند و رخ میکوشند بفهمند که این رفتارهاي خالف قاعده چرا گاهمی
هاي رفتاري را کنند که آیا این نابهنجاريسپس این را بررسی می. گاه نه

.توان اصالح کرد، و اگر آري، چگونهمی

کتابچه . وجه نه دفاع از صنعت بیمه است نه حمله به آناین کتاب به هیچ
هرچند نویسندگانش -کننده براي خرید بیمه هم نیستراهنماي مصرف

بلکه این . کنندگان مفید خواهد بودهاي آن براي مصرفنشمعتقدند بی
دهد که در آنها هم سیاست عمومی و هم هایی را شرح میکتاب وضعیت

دادن این اتفاق براي رخ. بایست تغییر کندنگرش جمعی صنعت بیمه می
ها و قواعد و نهادهایی نیاز باشد که به کاهش رفتار ممکن است به محرك

نجار کمک کنند و از این طریق رفتاري را تشویق کنند که ناکارا و نابه
کتاب حاضر در سه بخش تنظیم . رفاه فردي و اجتماعی را افزایش دهد

.شده است

هایی از ، نمونهدنیاي آرمانی بیمه، دنیاي واقعی بیمهبخش یک کتاب،
.آورده شده استبیمه در دنیاي واقعی 

هاي پرشمار ، بر پیچیدگیگرکننده و بیمهدرك رفتار مصرفبخش دو، 
هاي معیار که با برخی مفروضات بنیادي مدلدارددنیاي واقعی تمرکز 

.گیري تعارض دارندتصمیم
کننده و بنگاه، ، با تکیه بر درك ما از رفتار مصرفآینده بیمهبخش سه، 
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