
ت گرفته از أدر اروپا که نشزندگی هاي بیمه کتاب حاضر به بررسی چالش
اجتماعی، جمعیتی و بحران مالی - هاي جدید، روندهاي فرهنگیفناوري

هاي نظري و کاربردي را در کلیه این کتاب، پژوهش. پردازدباشند، میمی
دهد و با ارائه میزندگی هاي مرتبط با محصوالت و بازارهاي بیمه زمینه

ت بیمه و روندهایی در حمایت از تعیین راهکارهاي نوین در نظار
کننده، عوامل توسعه آتی در صنعت بیمه را مورد بررسی قرار مصرف

. دهدمی
کنندگان، با استفاده از تخصص علمی و عملی خود، مشکالت مشارکت

شناختی، حمایت از هاي جمعیتمربوط به آنالیز و ارزیابی ریسک، چالش
ریسک مرگ و میر، کاربردهاي سازي کننده، توزیع محصول، مدلمصرف

هاي بازنشستگی امروزي، ثبات و توانگري مالی بیمه عمر در سیستم
.کنندگران زندگی را شناسایی میبیمه

آنها همچنین تأثیر پیري جمعیت در بازارهاي بیمه زندگی و نقش 
نهایتاً، کتاب براساس تحلیلی از . کننددیجیتالی شدن را بررسی می

، پیشنهاداتی را براي IIوانگريتدر  زمینه اجراي سیستمتجربیات اولیه 
.دهدتوسعه بیمه زندگی در اروپا ارائه می
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