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تاريخچه بيمه
نخستين نوع بيمه که قبل از سده نوزدهم مورد عمل ق رار
گرفته ،بيمه باربري دريايي اس  .بقي ه رت ته ه ا ک م و
بيش بعد از انقالب صنعتي به تدريج از اين زم ا ب ه بع د
تروع تده اس دومين رتته ،بيمه آتش سوزي اس ک ه
بعد از آتش سوزي مهيب لند به فکر انديشه گرا رسيد
.عموماً با پيشرف تکنولوژي و ورود فرآورده هاي ص نعتي
،با وجود رفاهي که براي بشر به ارمغا م ي آورن د ،ب القوه
خطرهاي جاني و مالي نيز در پي دارند .

بيمه گرا مدام در فکر ارائه تامين بيمه اي براي اي ن دس ته از خطره ا
هستند .اينکه کدامين قوم يا مل ،نخستين بار با بيمه آتنا ت د معل وم
نيس  .برخي دريانوردا فنيقي را مبتکر بيمه دريايي مي دانند  .ب دين
صورت که دريا ن وردا از بازرگان ا وام درياف م ي کردن د و ه ر گ اه
دريانورد بدهکار با موفقي سفر خود را به پايا مي برد ،موظف ب ود ک ه
اصل و بهره وام دريافتي را ظرف م دت مع ين ب ه بازرگان ا کل ب ک ار
بپردازد  .در کي اين مدت کاالي دريانورد در گرو بازرگا ب ود و اگ ر ب ه
موقع موفق به درياف کلب خود نمي تد مي توانس کاال را حراج کن د
.

ولي اگر کشتي دريانورد با ح واد دري ا مواج ه م ي ت د ي ا دزدا
دريايي حمله ور مي تدند و کاال به غارت مي رف وام دهنده حق ي
در مورد اص ل و به ره وام پرداخت ي ندات  .بن ابراين بازرگ ا وام
دهنده  ،خطر را تقبل مي کرد يعني برگش اصل و بهره وام در گرو
سالم به مقصد رسيد کاال بود  .بهره اي ن ن وع وامه ا بيش تر از وام
عادي بود و اين مابه التفاوت بين ميزا بهره وام عادي و وام دري ايي
را مي توا حق بيمه خطري محسوب کرد که بازرگا وام دهنده ب ه
عهده گرفته بود .اين نوع وامها را در ت اري و پي دايش بيم ه  ،بيم ه
وامهاي دريايي ناميده اند .

که در سده هاي پنجم و تشم قبل از ميالد مسيح در مديترانه ترقي که مرکز تج ارت
اروپاي آ زما بود رواج دات  .بدين صورت ک ه س رمايه دارا يون اني ب ه ص احبا

کشتيها و مال التجاره ها وام با نرخي باالتر از وام ع ادي پرداخ

م ي کردن د  .حت ي

برخي تاري نگارا اعتقاد دارند که سابقه اين نوع وامها به دو هزار سال قب ل از م يالد
مي رسد که بين بازرگانا و دريانوردا هندي متداول بود  .برخي معتقدند که تقس يم
ريسک را که امروزه يکي از ويژگيهاي مهم حرفه بيمه گري محسوب مي تود ،چينيه ا
در سه هزار سال قبل از ميالد رعاي

مي کرده اند  .بدين ترتيب که دريانوردا چين ي

مال التجاره خود را به جاي حمل با يک کشتي يا قايق،با چندين کشتي و ق ايق حم ل
مي کردند که هر گاه يکي يا چند وسيله دچار مخاکرات دريا تد يا دزدا دري ايي ب ه
غارت بردند،کشتيها و قايقهاي ديگر سالم به مقصد برسند و خس ارت وارده ب ه ح داقل

ممکن کاهش يابد .اين هما اصل پراکندگي ريسک در اقصي نق ا جه ا اس
امروزه بين بيمه گرا و بيمه گرا اتکايي متداول اس و رعاي مي تود.

که

نوع دوستي ،نوع پروري از ارکا اصلي پيدايش بيمه ب وده اس

.ص ندوقهاي

تعاوني نظير صندوق کمک به بازماندگا سربازا و رزم آوراني که در مص اف

با دتمن کشته مي تدند ،يا صندوق پرداخ هزينه کفن و دفن براي کساني
که از دنيا مي رفتند و بازماندگا تا توا مالي تامين هزينه ها را ندات تند
در زمانهاي قديم رايج بوده اس  .کالً امر تعاو بسيار قديمي اس زيرا هم ه
پيروا مذاهب واديا نيز کراراً به آ اتاره کرده اند  .تعاو و نوعي بيمه ک ه
به آ بيمه متقابل مي توا اکالق کرد ،در قرو وسطي نيز رايج بود تا س ده

چهاردهم ميالدي اصوالً بيمه به صورت تعاو و کمک متقابل وجود دات

و

در حمل و نقل دريايي نيز بيمه براي کشتي و محمول ه ب ه ص ورت بيم ه وام
دريايي و نظاير آ جزو قرارداد حمل و نقل محسوب مي تد و بيمه به ت کل
معامله و قرارداد مستقل مطرح نبود.

پس از پيدايش بيمه در اين دورا ،در اروپاي غربي عده اي که ب ه آ اعتق اد
نداتتند به مخالف بيمه برخاستند  .اينا تصور مي کردند ک ه ق رارداد بيم ه

نيز به سرنوت

وام دريايي دچار و ممنوع خواهد تد .زيرا قبالً کليسا با بيم ه

به صورت وامهاي دريايي مخالف کرده بود .دليل اين بود که مقامات کليسايي
کبق موازين مذهبي  ،بهره را حرام مي دانستند .در پي همين مخالف کليس ا
بود که بيمه وامهاي دريايي مدتي منسوخ تد تا عاقب تجار وام دهنده ت کل
آ را عوض کردند  .بدين منوال که به جاي به ره ،وام گيرن ده ج ايزه اي م ي

پرداخ که ميزا آ به اندازه نرخ بهره ب ود ول ي ت کل آ ک وري ب ود ک ه
کليسا نمي توانس با آ مخالف کند.

سرانجام پس از تحوالت بسياري که در سده چه اردهم پ يش آم د برخ ي بازرگان ا
حرفه خود را صرفاً بيمه قراردادند .از اواخر نيمه دوم سده چهاردهم قرارداد بيم ه ب ه

تدريج از قرارداد کرايه کشتي تفکيک تد و ب ه ص ورت س ند ديگ ري ک ه «پل يس»
ناميده مي تد تنظيم گرديد و به سرع رو به تکامل رف .
در زبا انگليسي ،به بيمه نامه  policyگفته مي تود که به نظر مي رسد ريش ه
اش هما  policeباتد  .کم کم به عل نيازه اي ب ين الملل ي ،قواع د و اص ول
گوناگوني به تکل ماده هايي در قرارداد بيمه گنجانده تد به نحوي که امروزه پس از

قرنها هنوز بعضي از اين قواعد در حقوق بيمه باقي مانده اس .

لويدز لندن
در سده هفدهم قهوهخانههاي لند محل مالقات اديبا  ،تجار و دالال ب ود .در اي ن
قر  ،قهوهخانه ها نقش مهمي در زندگي اجتماعي مردم انگلستا بازي ميکردند .در
قهوهخانه هاي لند  ،اخبار مهم روز رد و بدل مي تد و مس ائل اقتص ادي و سياس ي
نيز مورد بحث قرار مي گرف  .همچنين معامالت بزرگ و حتي حراج ها در قهوه خانه
انجام مي تد  .همانطور که گفتيم يکي از قهوه خانه ها متعلق ب ه « ادوارد لوي د» در
«تاور استري » بود که موقعي مناسبي از نظر نزديکي به اداره نيروي دريايي دات .
از سال  1697تا اوايل سال  ، 1717لويد به انتشار روزنامه اي پرداخ ب ه ن ام اخب ار
لويدز که در آ اخباري از نقا مختلف جها که مورد توجه عموم بود و اخباري ک ه
مورد توجه خاص مشتريا وي قرار دات  ،درج مي تد .به هر حال در حدود بيس
سال پس از انتشار نشريه لويدز  ،قهوه خانه مزبور مهمترين مرک ز مع امالت بيم ه اي
تده بود .در سال  1760نشريه ديگري موسوم به نشريه کشتيراني و حمل و نق ا ک اال
منتشر تد.

امروزه موسسه لويدز لند از نظر تش کيالت ب ه س ه قس م مج زا از يک ديگر
تقسيم ميتود  :قسم اکالعات  ،نمايندگا لويدز و سرانجام بيمه گرا .
قسم اول ،قسم اکالعات اس که مرتبا آخرين اکالعات  ،تلگرافه ا و اخب ار
مربو به حرک کشتيها و خسارتهاي وارده ب ه ا ه ا را جم عآوري و در ت االر
لويدز اعالم مي کند .همچنين اکالعات مزبور را براي اعضا يا کساني که مشترک
هستند مي فرستد  .در اين قسم  ،خسارت ها و تلفات عمده در کتاب خسارت
لويدز و در مجله دريايي و تجارتي لويدز که مرتبا منتشر م ي ت وند  ،درج م ي
گردد  .قسم اکالعات در نشريه روزانه ديگ ري ک ه ب ه ان دکس روزان ه لوي دز
موسوم اس  ،نام و محل کشتي ها را در نقا مختلف جه ا درج و ب ه اک الع
عموم ميرساند.
قسم دوم از سازما موسسه لويدز  ،نمايندگا لويدز هستند .نمايندگا لويدز
را آژانسهاي لويدز در نقا مختلف جها خصوصا در بندرهاي مهم تشکيل م ي
دهند .آنها مرتبا اخبار مربو به ورود و خروج کش تي ه ا را ب ه موسس ه لوي دز
اکالع مي دهند و به کشتي ه اي تج اري راهنم ايي ه اي الزم را م ي نماين د.
نمايندگا مزبور موظفند از اموال بيمه ت ده دچ ار خس ارت و زي ا ت ده ان د
بازديد کنند  ،زيا وارده و ارزش بازيافتي هاي را تعيين و ص ورتمجلس مرب و
را تنظيم و گواهي کنند .گواهي نمايندگا لويدز در مورد خسارت وارده به اموال
مورد بيمه براي بيشتر ترک هاي و موسسه هاي بيمه که در محل وقوع حادث ه
و اقام نمايندگا مزبور نماينده يا تعبه ندارند  ،سندي دارد و معتبر اس .

قسم سوم از ارکا موسس ه لوي دز  ،بيم ه گ را لوي دز هس تند.
معامالت بيمه در موسسه لويدز را اعضا به کور مس تقل انج ام م ي
دهند و لويدز در اينجا فقط واسطه عمل اس  .بيمه گرا لويدز ب ه
دو کبقهتقسيم ميشوند :کبقه نخس کس اني هس تندکه مع امالت
بيمه رو انج ام ميدهندوکبق ه دوم کس اني ک ه س رمايه خ ود را در
موسسه به جريا مي گذارند و از منافع آ استفاده مي کنند.

تاريخچه بيمه در ايران
در سال  1310خورتيدي  ،فعالي جدي ايرا در زمينه بيمه آغاز تد  .در اين س ال ب ود
که قانو و نظامنامه ثب ت رکتها در اي را ب ه تص ويب رس يد و متعاق ب آ بس ياري از
ترک هاي بيمه خارجي از جمله آلي انس  ،ايگ ل اس تار  ،يورکش اير  ،روي ال  ،ويکتوري ا ،
ناسيونال سويس  ،فنيکس و اتحاد الوکني و  ...ب ه تاس يس ت عبه ي ا نماين دگي در اي را
پرداختند.
گسترش فعالي هاي ترکتهاي بيمه خارجي  ،مسئوال کشور را متوجه ض رورت تاس يس
يک ترک بيمه ايراني کرد و دول در تانزدهم تهريور  1314ترک سهامي بيمه اي را
را با سرمايه  20ميليو ريال تاسيس نمود  .فعالي رسمي ترک س هامي بيم ه اي را از
اواسط آبا ماه هما سال آغاز تد.
دو سال پس از تاسيس ترک سهامي بيمه ايرا يعني در سال « ، 1316قانو بيم ه» در
 36ماده تدوين تد و به تصويب مجلس توراي ملي رسيد .پس از آ نيز مق ررات ديگ ري
در جه کنترل و نظارت بر فعالي موسسات بيمه از کري ق ال زام آ ه ا ب ه واگ ذاري 25
درصد بيمه نامههاي صادره به صورت اتکايي اجباري به ترک هاي بيمه ايرا وضع تد.

ترک سهامي بيمه ايرا با حماي دول به فعالي خ ود ادام ه داد و اي ن حماي
منجر به تقوي نقش اين ترک در بازار بيمه کشور و توقف تدريجي فعالي ت عب و
نمايندگيهاي ترک هاي بيمه خارجي تد  .اين روند کماکا ادامه ياف تا آنک ه در
سال  1331براساس مصوبه هيأت دول کليه ترکتهاي بيمه خ ارجي موظ ف ت دند
براي ادامه فعالي خود در ايرا مبلغ  250هزار دالر وديعه نزد بانک ملي ايرا توديع
نمايند و پس از آ نيز منافع ساليانه خود را تا زماني که اين مبلغ ب ه  500ه زار دالر
برسد بر آ بيفزايند .اين تص ميم موج ب تعطي ل ت د کلي ه نماين دگيها و ت عب
ت رکتهاي بيم ه خ ارجي در اي را ب ه اس ت ناي دو ت رک بيم ه «يورکش اير» و
«اينگستراخ» گرديد و ترايط را براي گسترش فعالي ت رکتهاي بيم ه اي را ف راهم
ساخ .

نخستين ترک بيم ه خصوص ي اي را ب ه ن ام «بيم ه ت رق» در س ال 1329
خورتيدي تأسيس تد .پس از آ تا سال  1343به ت دريج هف ت رک بيم ه
خصوصي ديگر به نامهاي آريا  ،پارس  ،ملي  ،آسيا  ،البرز  ،اميد و ساختما و کار
به ترتيب تأسيس تدند و به فعالي بيمه اي پرداختند .همانطور که ات اره ت ده
از سال  1316کليه ترکتهاي بيمه موظف تدند 25درصد از امور بيم ه اي خ ود
را به صورت اتکايي اجباري به ترک بيمه اي را واگ ذار نماين د .اي ن واگ ذاري
عمدتاً از کريق ليستهايي به نام بردرو که حاوي کليه اکالعات راجع به بيمه نامه
هاي صادره و خسارت هاي پرداخ تده اين ترکتها ب ود انج ام گرف  .ب ديهي
اس ارائه اکالعات به ترک بيمه رقيب هيچ گاه نمي توانس م ورد رض اي و
عالقه ترکتهاي بيمه واگذارنده باتد .از سوي ديگر  ،با افزايش تع داد ت رکتهاي
بيمه  ،ضرورت اعمال نظارت بيشتر دول بر اين صنع و تدوين اصول و ض وابط
استاندارد براي فعاليتهاي بيمه اي به منظور حفظ حق وق بيم ه گ ذارا و بيم ه
تدگا احساس مي تد .به همين دليل در سال « 1350بيمه مرکزي ايرا » ب ه
منظور تحقق هدفهاي فوق تأسيس تد.

همچنين به منظور اعمال نظارت دول بر اين فعالي  ،مؤسس ه اي ب ه ن ام بيم ه
مرکزي ايرا کبق اين قانو به صورت ترک سهامي تأس يس م ي گ ردد .اي ن
قانو از دو بخش تشکيل تده اس  .در بخش اول  ،سازما ،ارکا  ،تش کيالت ،
نظارت و نحوه اداره بيمه مرکزي ايرا تعيين تده و در بخش دوم ضوابط مربو
به نحوه تأسيس و فعالي ترکتهاي بيمه و ادغ ام و انح الل و ورتکس تگي آنه ا
مشخص تده اس  .کبق اين قانو بيمه مرکزي ايرا سازماني اس مستقل ک ه
هيچ گونه وابستگي تشکيالتي و ارگانيک با هيچ يک از وزارتها و سازمانهاي ديگ ر
دولتي ندارد و تنها ارتبا آ با وزارت امور اقتصادي و دارايي اين اس ک ه وزي ر
امور اقتصادي و دارايي رئيس مجمع عمومي بيم ه مرک زي اي را اس  .وزي را
بازرگاني و کار و امور اجتماعي نيز عضو اين مجمع هستند.

وظايف و اختيارات بيمه مركزي ايران را ماده  5قانون تأسيس آن  ،به
شرح زير تعيين كرده است:
 (1تهيه آيين نامه ها و مقرراتي كه با توجه به مفاد اين قانون براي حسن اجراي بيمه در ايران الزم
باشد.
 (2تهيه اطالعات الزم از فعاليت هاي كليه مؤسسات بيمه كه در ايران كار مي كنند.
 (3فعاليت در زمينه بيمه هاي اتكايي اجباري
 (4قبول بيمه هاي اتكايي اختياري از مؤسسات داخلي و خارجي
 (5واگذاري بيمه هاي اتكايي به مؤسسات داخلي و خارجي در هر مورد كه مقتضي باشد.
 (6اداره صندوق تأمين خسارتهاي بدني و تنظيم آيين نامه آن  ،موضوع ماده  1قانون بيمه اجباري
مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب سال .1347
 (7ارشاد ،هدايت و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سالمت بازار بيمه
و تنظيم امور نمايندگي و داللي بيمه و نظارت بر امور بيمه اتكايي و جلوگيري از رقابتهاي ناسالم.

جايگاه صنعت بيمه بعد از انقالب اسالمي

 مؤسسات بيمه کشور تا قبل از پيروزي انقالب اسالمي ب ا ترکيب ي از ي ک ت رک
دولتي  ،دوازده ترک خصوصي و دو مؤسسه بيمه خارجي به صورت نمايندگي در
سطح کشور فعالي مي کردند .در چهارم تير  1358بنا بر تصميم ت وراي انق الب
دوازده ترک خصوصي  ،ملي اعالم تدند و پروانه فعالي دو نماين دگي خ ارجي
بيمه نيز لغو گرديد .بدين ترتيب براساس مقررات قانو ملي تد مؤسسات بيم ه
و مؤسسات اعتباري  ،تصدي امر بيمه و اداره دوازده ت رک بيم ه مل ي ت ده ب ه
دول واگذار تد و با تصويب قانو اساسي جمه وري اس المي اي را در  24آب ا
 1358که کي آ نظام اقتصادي کشور به سه بخش دولت ي  ،تع اوني و خصوص ي
تقسيم گرديد  ،صنع بيمه در جوار تماري از ص نايع مه م ب ه ص ورت مالکي
عمومي در بخش دولتي در اختيار دول قرار گرف  .تايا ذکر اس ک ه متعاقب اً
ده ترک بيمه ملي تده به لح ا فعالي ن امطلوب در يک ديگر ادغ ام ت دند و
ترک بيمه دانا که از آ پس منحصراً مي بايس در بخش بيم ه ه اي ات خاص
فعالي مي کرد تأسيس گرديد.

تعريف عقد و عقد بيمه
«عقد عبارتس

از اينکه يک يا چند نفر ،در مقابل يک يا چند نفر ديگر ،تعهد بر امري نمايند

و مورد قبول آنها باتد».
کبق ماده اول قانو بيمه ايرا مصوب سال  " 1316بيمه عقدي اس که به موجب آ يک

کرف تعهد مي کند در ازاي پرداخ وجه يا وجوهي از کرف ديگر در ص ورت وق وع ي ا ب روز
حادثه ،خسارت وارده بر او را جبرا نموده يا وجه معيني بپردازد".
تعهد را بيمهگر و کرف تعهد را بيمهگذار و وجهي را که بيمه گ ذرا م يپ ردازد ح ق بيم ه و
آنچه را که بيمه ميتود موضوع بيمه مينامند.
جز بيمه عمر ،اصوالً بيمه عقدي اس الزم.

عقد الزم آ اس که هيچ يک از کرفين معامله حق فس آ را نداتته بات د

مگر در موارد مشخص هرگاه هر يک از کرفين يا هر دو بتواند عقد را ب ه مي ل
خود فس کنند آ عقد جايز اس  .عقد ممکن اس

براي يک کرف عقد الزم

و براي کرف ديگر جايز باتد .م ال عقد رهني براي راهن الزم اس ول ي ب راي
مرتهن جايز  .بيمه عمر را مي توا براي بيمه گر الزم و براي بيمه گذار ج ايز
دانس  .زيرا بيمه گذار مي تواند هر وق مايل بات د از پرداخ

اقس ا ح ق

بيمه خودداري کند و تقاضاي فس بازخريد يا تخفيف بيمه نامه را بنمايد.

خصوصيات اتفاقي بودن عقد بيمه
نمي توا آ را يکجانبه فس کرد.
تا زماني که تر تحقق نيافته متعهدله نمي توا اجراي تعهد را از کرف ديگر بخواهد.
به محض حصول تر متعهدله م ي توان د انج ام تعه د را از متعه د بخواه د و در ص ورت
استنکاف او را ملزم به انجام تعهد نمايد.
شرايط اساسي صحت عقد

طبق قانون مدني ايران براي صحت هر معامله شرايط اساسي است:
-1قصد کرفين و رضاي آنها
-2اهلي کرفين
-3موضوع معيني که مورد معامله باتد

مشروعي جه معامله
اهلي :
-1اهلي تمتع :قابلي تخصي اس بر آ که ازحقوق م دني منتف ع ت ود و داراي ح ق و
تکليف گردد .اهلي تمتع با زنده متولد تد انسا تروع و با مرگ او تمام ميتود».
اس تيفا و تص رف در ام وال و
-2اهلي استيفا :اهلي استيفا يا قدرت اعمال ح ق و قابلي
دارايي از جمله انجام دادا معامالت اين و به همين عل قانو مدني مي گويد« :ه يچ ک س
نميتواند حقوق خود را اجرا کند مگر اينکه براي اين امر اهلي قانوني داتته باتد.
کبق ماده  3قانو بيمه ايرا مطالب زير بايد به کور صريح در بيمه نامه قيد تود:
-1تاري انعقاد قرارداد بيمه
-2اسم بيمه گر و بيمه گذار
-3موضوع بيمه
-4حادثه يا خطري که عقد بيمه به مناسب آ به عمل آمده اس .
-5ابتدا و انتهاي بيمه
-6حق بيمه
-7ميزا تعهد بيمه گر در صورت وقوع حادثه

ريسکها را با توجه به کبيع و خصل آنها و نتيجه اي که از آنه ا
ناتي مي تود به چهار گروه جداگانه به ترح زير تقسيم کرده ان د:

-1 ريسکهاي خالص يا ايستا
-2 ريسکهاي سودگرانه يا پويا
-3 ريسکهاي خاص
-4 ريسکهاي عام

-1ريسکهاي خالص
 خسارت و انهدام يک ساختما بر اثر حادثه آتش سوزي  ،م الي براي
ريسک خالص اس ک ه در نتيج ه آ فق ط دو حال امک ا دارد :
ساختما يا دچار آتش سوزي مي تود و خسارت مي بين د ي ا اينک ه
س الم م ي مان د و آت ش س وزي در آ رخ نم ي ده د بن ابراين از
خصوصيات اينگونه ريسکها داتتن دو حال زيا و عدم زي ا اس
که مالک آ در دو وضعي مي تواند قرار گيرد ؛ ي ا س اختما س الم
مي ماند و در وضعي قبلي آ تغيي ري حاص ل نم يت ود ي ا اينک ه
ساختما بر اثر آتش سوزي منهدم و وضعش بدتر از سابق مي تود.

-2ريسكهاي سودگرانه يا پويا:
 وضعي بازرگاني که کاال را به صورت عمده مي خرد و آ را با قيمتي
باالتر به تاجرا خرده پا مي فروش د و اميدوار اس که تج ارت خ ود
سودي عايدش تود  .کار اين ت اجر س ودگرانه اس  .اگ ر اي ن ت اجر
جنسي را به  100توما بخرد و اميدوار باتد که ا را به  125توم ا
بفروتد و از اين سرمايه گذاري خود  25توم ا س ود بب رد اي ن ن وع
ريسک  ،ريسک سودگرانه يا پوياس که اي ن ت خص انتظ ار س ود از
عمليات بازرگاني خود دارد و اگر به جاي رقمي باالتر از  100توما به
زير قيم خريد خود  ،جنس را بفروتد به ج اي س ود م ورد انتظ ار
زيا خواهد کرد .لذا اينگونه ريسکها مي توانند سه حال داتته باتند
که عبارت اس از سود/عدم سود  /زيا وضعي مال ک در اي ن م ورد
ممکن اس بهتر از قبل تود و سود ببرد ي ا تغيي ر کن د و در نهاي
ممکن اس زيا کند  .ريسکهاي سودگرانه  ،ريسکهاي مطلوب بيم ه
اي نيستند.

-3ريسكهاي خاص :

 ريسکهايي هس تند ک ه مشخص ًا روي ت خص ي ا همزم ا ب ر گ روه
کوچکي اثر نامطلوب ميگذراند .مانند يک خانواده که مي ت وا آ را
گروه نسبتا کوچکي دانس  .گروه چند صد نفري مسافر که با هواپيم ا
سفر مي کند نيز تشکيل يک ريسک خاص را مي دهد زي را مس افرا
هواپيما  ،ولو اينکه هواپيما از نوع هواپيماي بزرگ باتد .در مقايسه ب ا
ريسک عام که تعداد ک ير و بي تماري را تامل مي تود( .م ل اف راد
يک کشور) هنوز گروه کوچکي اس .
 ريسکهاي خاص نيز ممکن اس خسارتهاي بزرگي را باعث توند ول ي
عموما خسارتهاي ناتي از اينگونه حواد در حدي هستند که ص نع
بيمه مي تواند تعهد جبرا خسارته اي نات ي از اينگون ه ح واد را
بيمه کند و به عهده گيرد.

-4ريسكهاي عام:

ريسکهايي هستند که در صورت تحقق اثر نامطلوبي روي گ روه ک ي ري از
مردم مي گذارند که حتي گاهي اوقات کل جمعي يک کشور را متاثر مي
سازند  .مانند زلزله  ،جنگ و ساير حواد فاجعه آميز.
دو نوع ريسک خالص و خاص  ،ريسکهاي مناس ب ب راي بيم ه هس تند و
بيمه تدني اند در حالي که ريسکهاي سودگرانه و عام ريس کهاي مطل وب
بيمه اي نيستند.

واكنش ريسک
دس کم هف نوع برخورد و رفتار با ريسک امکا پذير اس که عبارتند از :
-1نگهداري
-2گريز
-3اجتناب
-4کاهش (پيشگيري  ،تامين و حفاظ )
-5انتقال
-6ترکيب
-7خن ي سازي

-1نگهداري :

اين حال وضعي ريسکي اس
نميکند و براي خود نگه مي دارد.

ک ه ت خص آ را ب ه ديگ ري منتق ل

-2گريز :
تامل کوتاهي و قصور از ايفاي تعهدات مقرر اس
از قبول مسئولي هاس .

که روتي براي اجتناب

-3اجتناب:
حالتي اس که تخص يا ت رکتي ب راي اجتن اب از درگي ري ب ا ريس ک
فعالي و اجراي امور خاص ي را ت رک م ي کن د و انج ام نميده د  .م ل
کارخانه توليد کننده اتومبيل که براي اجتناب از مسئولي ه اي نات ي از
توليد و استفاده از اتومبيل (مسئولي کاال) توليد آ را متوقف مي کند.

-4كاهش:
پيشگيري  :حالتي اس که اقدامهاي ايمني الزم براي کاهش احتمال بروز خطر انجام ميگيرد  ،مانند اس تفاده
از درهاي ضد حريق اعالم کننده ها براي خطر دزدي  ،پوتش تيشهها و ساير اقدامهاي ايمني ديگر.
حفاظ و تامين :اقدام هاي ايمني اس که بي درنگ براي کاهش خسارت و زيا وارده از وقوع حادث ه انج ام
ميپذيرد  ،مانند وجود خاموش کننده ها  ،تيرهاي آتش نشاني ماتينهاي آب پاش  ،گارد آتش نشاني

-5انتقال:
انتقال ريسک به منظور کاهش اضطراب در مقابل ريسک انجام ميگيرد  .در اي ن حال ک ل زي ا و خس ارت
ناتي از ريسک يا دس کم بخش عمده آ به ديگري منتقل مي تود  .بهترين م ال در اين مورد بيمه اس .

-6تركيب
-7خنثي سازي
حالتي که تخص براي کاهش ريسک  ،اقدام به انجام معامالت جبراني در مقابل ديگري مي کند .م الً خري دار
پيش بيني مي کند که در آينده قيم ها افزايش خواهد ياف  .لذا «امروز» اقدام به بستن قرارداد با فروت نده
اي مي کند که «فردا» جنس را تحويل خواهد داد.
که از نظر خريدار براساس پيش بيني قبلي وي  ،افزايش قيم مطلوب اس و از ديدگاه فروتنده ک ه ک اال را
پيشفروش کرده نامطلوب.

اصول حاكم بر قراردادهاي بيمه
-1اصل (حد اعالي) حسن ني
-2اصل غرام يا اصل زيا

-3اصل نفع بيمه پذير
-4اصل جانشيني
-5اصل تعدد بيمه

-6اصل داوري
-7اصل عل نزديک

ماده  -1بيمه عقدي اس که به موجب آ يک کرف تعه د م ي کن د در
ازاء پرداخ وجه يا وجوهي از کرف ديگر در صورت وقوع يا ب روز حادث ه
خسارت وارده ب ر او را جب را نم وده ي ا وج ه معين ي بپ ردازد  .متعه د
را بيمه گر کرف تعهد را بيمه گذار وجهي را که بيمه گذار به بيمه گرم ي
پردازد حق بيمه و آنچه را که بيمه مي تود موضوع بيمه نامند.

اصل غرام يا اصل زيا
بيمه قراردادي اس که موضوع آ جبرا خسارت وارده به اموال و دارايي
بيمه گذار اس به موجب اصل غرام  ،بيمه نبايد هرگز ب ه ص ورت منب ع
استفاده براي بيمه گذار درآيد .بيمه گر متعهد جبرا خسارت و رف ع ب ي
تعادلي اس که در پي حادثه مورد بيمه در وضع مالي بيم ه گ ذار پاي دار
مي تود .بنابراين جبرا خسارت نبايد بيمه گذار را در وضعي مساعدتر از
قبل وقوع حادثه قرار دهد.
مصداق واقعي اصل غرام اس بنابراينکه بيمهگ ذار متقلبان ه و ب ا قص د
سوء استفاده از بيمه قيم بيمه تده را اضافه بر ارزش واقعي م ورد بيم ه
تعيين کرده باتد يا بر عکس ،در افزايش مبلغ بيمه تده سوء نيتي در کار
نباتد فرق ميکند.

الف) افزايش قيم با قصد تقلب :تکليف اين م ورد ب ه موج ب م اده 11
قانو بيمه تعيين تده اس  .م اده م ذکور ات عار م يدارد ک ه چنانچ ه
بيمهگذار يا نماينده او به قصد تقلب ،م الي را اض افه ب ر قيم عادل ه در
موقع عقد قرارداد بيمه داده باتد ،عقد باکل و ح ق بيم ه دري افتي قاب ل
استرداد نيس .
ب ) افزايش قيم بدو قصد تقلب:
در اين مورد با توجه به اينکه هدف جبرا خسارت واقعي بيمهگذار اس و
بيمه نبايد منبع و وسيله براي استفاده بيمهگذار باتد ،خسارت بهص ورتي
جبرا ميتود که قبل از وقوع حادثه و بع د از پرداخ خس ارت تف اوت
محسوسي در وضع مالي بيمهگذار پيدا نشود و بيمهگ ذار نتوان د از کري ق
خسارت بر دارايي حقيقي خود بيفزايد .بنابراين خسارت بر مبن اي قيم
واقعي مورد بيمه جبرا ميتود و نه سرمايه بيمه تده

پايينتر بودن مبلغ بيمه شده از قيمت واقعي
مورد بيمه:
الف ) اعمال قاعده نسبي سرمايه:
ماده  10قانو بيمه ايرا مقرر ميدارد (( در صورتي که مالي به کمت ر از
قيم واقعي بيمه تده باتد بيمهگر فقط به تناسب مبلغي که بيمه ک رده
اس با قيم واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود))

-3اصل نفع بيمهپذير:
در بيمههاي غرامتي براساس نفع بيمهپذير ،تصور اي ن اس ک ه بيم ه ت ده ي ا
استفادهکننده عالقهمند و ذينفع اس که خطر بيمه ت ده ب روز نکن د .در واق ع
عالقه و نفع بيمهتده در عدم وقوع حادثه موضوع تعهد بيمهگر اس  .بيم هگ ذار
براي اثبات خسارت خود بايد ثاب کند که با از بين رفتن اموال ي ا ک االي م ورد
بيمه دچار خسارت و زيا تده و براي اثبات اين امر بيمهگذار باي د در خص وص
مورد بيمه نفع بيمهپذير داتته باتد.
ميتوا ترايطي را تصور کرد که تخصي اموال تخص ديگري را بيمه کن د و در
صورت خسارت ديد اين اموال از بيمهگر خسارت درياف نمايد .براي جلوگيري
از اين احتمال ،يکي از اصول بيمه اين اس که تخص بيمهگذار بايد کسي بات د
که در صورت ورود خسارت ،از اين اتف اق دچ ار زي ا م الي ت ود .ب راي م ال،
چنانچه بيمهگذاري اموال بيمه تدهاش را فروخته باتد ي ا ب ه عل ل ق انوني اي ن
اموال به تصرف غير درآم ده بات د ،از نظ ر بيم ه در اي ن م ورد نف ع بيم هپ ذير
بيمهگذار در زمينه مورد بيمه قطع تده اس .

-4اصل جانشيني( حق رجوع بيمه گر به مسئول خسارت)
در بسياري از موارد خسارات وارده بر اثر غفل  ،کوتاهي و قص ور ات خاص
به موجود مي آيد.

-5اصل تعدد بيمه:
تعدد بيمه عبارت اس از اينکه براي بيمه يک ت يء چن د ق رارداد بيم ه
وجود داتته باتد .تعدد بيمه لزوماً موجب بطال قراردادهاي بيمه نيس .
ممکن اس همه قراردادها معتبر باتد .در صورتيکه سه تر زير وج ود
دات ته بات د ،تع دد بيم ه م يتوان د ب رخالف اص ل غرام بات د:
ا-ينکه جمع مبالغ بيمهتده از ارزش واقعي تيء بيمهتده تجاوز کند.
-2اينکه منتفع از همه بيمهنامهها يک تخص باتد.

-3خطرهاي بيمه تده در همه بيمهنامهها يکسا باتد.

تورم و بيمه
اثر تورم در خسارت :
با افزايش قيمتها  ،تعهدات بيمه گر سنگين تر مي تود و به ويژه در مواردي که رسيدگي و
تصفيه يک پرونده خسارت  ،نيازمند زماني کوالني اس  .گذت زما موجب باال رفتن رقم
خسارت مي تود و اين به زيا بيمه گر اس  .بدين سبب در چنين حالتي بيمه گرا عالقه
مند هستند که رقم خسارت را هر چه زودتر معين سازند .البته پس از تعيين رقم  ،تاخير در
پرداخ آ  ،زياني به بيمه گر نمي رساند  ،بلکه در صورت تأخير در پرداخ خسارت م ي
توانند وجه آ را سرمايه گذاري کنند و از درآمد و همچنين از افزايش قيم ناتي از ت ورم
بهره مند توند .اثر تورم در خسارت مسائل زير وجود دارد:
فرانشيز:
در بسياري از انواع بيمه از جمله بيمه اتومبيل  ،رقمب به عنوا فرانشيز معين مي تود ؛ ب ا
اين توضيح که خسارت تا رقم فرانشيز را خ ود بيم ه گ ذار تحم ل و م ازاد آ را بيم ه گ ر
پرداخ مي کند .با افزايش قيم  ،از اهمي رقم فرانشيز کاسته مي تود.

حداكثر خسارت:
در بعضي از بيمه نامه ها تعهد بيمه گر به مبلغ معيني محدود مي تود .ب راي م ال ،اگ ر
مجموع ارزش داراييها در يک واحد صنعتي يک ميليارد ريال باتد ،بيمه گ ر و بيم ه گ ذار
توافق مي کنند که حداک ر خسارت قابل پرداخ در يک حادثه تشصد ميليو ريال باتد.

چو فواصل موجود بين قسمتهاي مختلف واحد صنعتي امکا سوختن تمام مجموع ه ه ا
را در آتش سوي منتفي کرده اس و حد اعالي خسارت ممکن هما تشصد ميليو ريال
اس  .البته بدين ترتيب ،ميزا حق بيمه کاهش مي ياب د .ام ا در ي ک دوره ت ومي ت ديد

ممکن اس خسارت ناتي از حريق به عل افزايش سريع قيم

مات ين آالت از ح داک ر

رقم پيش بيني تده تجاوز کندو قسمتي از خسارت وارده به بيمه گذار جبرا تود.

قاعده نسبي
 به موجب ترايط بيمه نامه بيمه گذار در صورتي پوتش بيمه اي کامل به دس

م ي آورد ک ه قيم

موضوع بيمه را به ميزا واقعي اعالم کرده باتد .اگر ساختما صد ميليو ريال ارزش دارد و ب ه مبل غ
هفتاد ميليو ريال بيمه تده باتد هر خسارتي که پيش آيد ( اعم از کلي يا جزئي) فقط  70درصد آ
جبرا پذير اس  ،يعني به نسب مبلغ بيمه تده به ارزش واقعي مال .معموالً بيمه گذار توجه دارد ک ه

قيم موضوع بيمه را صحيح و دقيق اعالم کند تا بيمه کامل به دس آورد اما تورم موجب مي تود که
در کي مدت بيمه ارزش موضوع بيمه افزايش يابد درحالي که مبلغ بيمه تده ثاب اس .
. بنابراين ممکن اس مالي که در ابتدا به قيم واقعي بيمه تده در زما وق وع خس ارت ،بيم ه کام ل
نداتته باتد .براي م ال ساختماني که صد ميليو ريال ارزش دارد و به همين مبلغ ه م بيم ه ت ده ،
پس از مدتي ارزش آ به  150ميليو برسد .در اين صورت فقط به نسب  100بيمه دارد و هر خس ارتي
150

که پيش آيد به همين نسب جبرا مي تود .به اين روش اصطالحا قاعده نسبي سرمايه مي گويند.

وثايق و تضمينات و قراردادها
تعريف :وثايق و تمينات در تعهدات و تسهيالت اعتباري ب ه مفه وم ع ام و ب ه ک ور کل ي
عبارتند از اخذ تأمين کافي به منظور حصول اکمينا از حسن ايفاي تعهدات مشتري و در
نهاي بازپرداخ مطالبات بانک.
الف-وثايق:
وثايق اموالي هستند که مشتري يا وثيقه گذار به منظور تضمين و تأمين تعهدات خ ود
يا ديگري در قبال بانک ،آ اموال را در رهن بانک قرار مي دهد و تامل اموال غيرمنقول و
منقول و سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت و کوتاه مدت و هرگونه مال ديگري مي تود.
ب-تضمينات:
اسناد تضميني اسنادي هستند که بانک مي تواند ب ه اس تناد آنه ا ب دهکار و ض امن ي ا
ضامنين را ملزم به انجام تعهدات نموده و مطالبات و حقوق خود را از ب دهکار و ض امن ي ا
ضامنين وي مطالبه و وصول نمايد .مانند :ضمان نامه بانک هاي داخلي و خ ارجي ،س فته
به تعهد مشتري و تعهد مشتري و تعهد تضامني اتخاص ثالث ،قراردادهاي ثبتي يا ع ادي
بدو وثيقه با تعهد يا ضمان تخص يا تاخاص ثالث و . . .
از نظر معامالتي ،ترهين وثايق نسب به اخذ اسناد تضميني ارجحي دارد زيرا وص ول
مطالبات و استيفاي حقوق بانک با استفاده از وثايق مطمئن تر اس .

اخذ هرگونه اسناد مشتري اعم از اسناد تجاري يا قراردادهاي عادي و ثبتي که ص رفاً متض من
تعهد مشتري بوده و در آ وثيقه يا تضمين يا تعهد تخص يا اتخاص ثالث پيش بيني نش ده
نميتود و اقدام به استناد چنين اسنادي مستلزم معرفي اموال قابل
باتد ،تضمين تلقي
توقيف مشتري اس که در صورت فقدا مال قابل توقيف ،اسناد مذکور براي استيفاي حق وق
بانک کفاي نمي نمايد .درخصوص تعهد تخص يا اتخاص ثالث ني ز واح د پرداخ کنن ده
تسهيالت بايد به تمکن مالي متعهد يا متعهدين توجه داتته باتد.
تذكر :با وجود آنکه قرارداد مربو به اعطاي تسهيالت اعتباري به مشتري که مبتني بر ق انو
عمليات بانکي بدو ربا باتد ،وفق ماده  15اصالحي قانو مذکور با قيد توافق کرفين در متن
آ درخصوص الزم االحرا بود قرارداد ،در حکم اسناد رس مي محس وب م ي ت ود و وص ول
مطالبات به استناد آنها از کريق اجراي ثب مقدور مي باتد ،اما باتوجه به اينکه ممک ن اس
به لحا منع توقيف مس نيات دين ،اقدامات اجرائي بانک با مشکلمواجه تود و از کرفي اخ ذ
حکم از محاکم دادگستري و صدور اجرائيه به استناد احکام مذکور براي وصول مطالبات بان ک
امکا مراجعه به اموال بيشتري از بدهکار و ضامن يا ضامنين وي را ميسر مي سازد و
در مواقعي که بين بانک و مشتري قرارداد الزم االجراي عادي منعقد مي گردد و بانک ب ه ج ز
قرارداد منعقده ،وثيقه و تضمين ديگري از مشتري و ضامن يا ضامنين وي اخذ نمي کند ،بهتر
اس عالوه بر قرارداد منعقده ،معادل مبلغ قرارداد مزبور به اضافه م ارژ تعي ين ت ده از ک رف
اداره کل سفته به امضاي مشتري و ظهرنويسي ضامن يا ضامنين وي نيز گرفته تود تا امک ا
مراجعه بانک به محاکم دادگستري و اخذ حکم و صدور اجرذائيه و وص ول مطالب ات از ام وال
بيشتري از مشتري و ضامن يا ضامنين فراهم گردد.

بيمه اموال و وثايق تسهيالت اعطايي
واحدها ترتيبي اتخاذ خواهند نمود تا وثايق تسهيالت اعطايي و عندالزوم ام وال و کااله اي
موضوع معامالت بانک همه ساله و در کول مدت قرارداد به هزينه مش تري در مقاب ل
خطرات ناتي از آتش سوزي ،انفجار ،صاعقه ،سيل و زلزله به نفع بانک و به ترح زي ر
بيمه توند:
-1واحدهاي مسکوني که عرصه و اعيا و يا اعياني آ ها در رهن بانک قرار مي گيرند ،ب ه
ارزش اعياني و بر اساس ارزش حقيقي يا مانده مطالبات بانک با مارژ مربوکه
-2کارخانه ها اعم از ساختما ها و ماتين آالت آ ها و ساير اموال موضوع معامالت بانک
به ميزا ارزش حقيقي ا ها.
-3مالکا واحدهاي صنعتي توليدي بايد نسب به بيم ه نم ود واح دهاي خ ود در براب ر
حواد غير مترقبه از جمله سيل و زلزله اقدام نمايند.

تبصره :تعب مي توانند حسب مورد در خصوص وثايق و اموال مورد معامل ه،
با توجه به ترايط ،وضعي و ماهي آ ها  ،پوتش بيم ه اي مناس ب
عالوه بر موارد آتش سوزي ،س يل ،انفج ار ،ص اعقه و زلزل ه در مقاب ل
خطرات احتمالي به هزينه مشتري و به نفع بانک بيمه نمايند.
الف :بيمه وثايق مسکوني:
به منظور حفظ حقوق و مصالح بانک و صاحبا مرهونات مسکوني ،در صورت
موافق مشتريا اصلح اس وثايق متعلق ب ه آن ا ب ه مبلغ ي مع ادل
ارزش واقعي بيمه تود تا در صورت وقوع حادثه ضمن وصول مطالب ات
بانک از بيمه گر ،مازاد بر آ نيز به مالک پرداخ گردد .در اين راس تا
الزم اس واحدها مزاياي بيمه بر اس اس ارزش واقع ي(ارزي ابي) را ب ر
اساس مفاد ماده  10قانو بيمه باري مشتري توضيح داده و در صورت
عدم موافق مشتري با انجام بيمه به ترح فوق ،بايد مرهونه را حداقل
معادل مطالبات بانک(اصل تسهيالت اعطايي به عالوه سهم سود بانک)
با مارژ 130درصد بيمه نمايند.
تبصره :چنانچه راهن تخص ثالث باتد ،تعهد نامه مربوکه بايد توسط وي نيز
امضاء گردد.

به منظور سهول در امر بيمه نمود غيرمنقول هاي مسکوني مورد وثيقه بانک  ،قراردادي با ترک بيمه کرف
قرارداد در مورد بيمه آتش سوزي  ،انفجار ،صاعقه،سيل و زلزله منعقد گرديده اس و لذا در خصوص بيم ه
وثايق مسکوني  ،واحدها به کريق ذيل اقدام خواهند نمود:
 -1واحدها در پايا هر ماه به ص ورت ک املي از مشخص ات مرهون اتي ک ه ک ي م اه قب ل مش مول بيم ه ت ده
اند(فهرس بيمه وثايق مسکوني) تهيه و حق بيمه مربوکه را پس از کسر ک ادر ک ارمزد ب ه حس اب اع الم
تده از سوي ترک بيمه کرف قرارداد مي نمايد.
تبصره :ميزا و نحوه محاسبه حق بيمه دريافتي از مشتري ،چگونگي تعيين و نگه داري ک ارمزد بان ک و ت ماره
حساب بيمه کرف قرارداد کي دستوالعمل هاي صادره از سوي اداره کل اعالم مي گردد.
-2ارزش مورد بيمه مبلغي خواهد بود که در فرم مورد نظر مندرج مي تود و اين مبل غ کب ق بن د ي ک مع ادل
ارزش حقيقي مورد وثيقه (مبلغ ارزيابي) و يا حداقل معادل مطالبات بانک(اصل تس هيالت اعط ايي باض افه
سهم سود بانک) مي باتد.
 -3در صورتيکه از مرهونه اي قبل از پايا مدت فک رهن به عمل آيد ،بيمه آ فس تده تلقي مي گردد و ح ق
بيمه مربو به زما پس از فک رهن به صورت روز تمار محاسبه و از سوي ترک بيمه کرف قرارداد ب ه
بانک مسترد مي تود .در اين خصوص واحدها توجه خواهند دات در پايا هرماه صورت جداگانه اي تهيه
و به انضمام صورت مورد اتاره در بند 1براي درياف مازاد حق بيمه به اداره مرک زي ت رک بيم ه ک رف
قرارداد ارسال نمايند.
-4به منظور حفظ حقوق بانک و مشتريا در صورت وقوع حادثه باي هر ي ک از مرهون ات بيم ه ت ده مش مول
قرارداد ،تعبه مکلف اس حداک ر ظرف مدت  5روز موضوع را با ذکر مشخصات کامل مورد بيمه خس ارت
ديده ( تامل نشاني و تماره ملک ،مبلغ بيمه تده تماره و تاري اعطاي تسهيالت ،ن ام و نش اني مال ک و
همچنين تاري وقوع حادثه) ظرف مدت مذکور به ترک بيمه کرف قرارداد اعالم نمايند تا پس از ارزيابي
کارتناس ترک بيمه و تعيين ميزا خسارت ،مدارک الزم به همراه گ زارش کارت ناس م ذکور ب ه اداره
مرکزي ترک بيمه کرف قرارداد ارسال تا نسب به پرداخ خسارت وارده اقدام نمايند .

بيمه اعتباري تسهيالت چيس ؟
يکي از متداول ترين ساز و کارهاي حصول اکمين ا بان ک ه ا از وص ول
تسهيالت پرداختي به مشتريا  ،انقاد قرارداد «بيمه اعتباري تسهيالت» ب ا
ترک هاي بيمه مي باتد که کي آ  ،ترک هاي بيمه در ازاي درياف
مبلغي به عنوا حق بيمه از بانک ها ،تسهيالت اعطايي آ ها را بيمه م ي
نمايند تا در صورت عدم بازپرداخ تسهيالت توسط مشتري بنا به داليلي
از قبيل ورتکستگي ،اعسار ،نکول بالوجه و ام ال آ ترک بيمه مبادرت
به بازپرداخ تسهيالت مزبور به بانک نموده و سپس به قائم مقامي بان ک
به مشتري رجوع نمايد .در اين ساز و کار با تووجه به اينکه بانک به عنوا
ذينفع و بيمه گذار عمل مي نمايد .فلذا رأساً نيز مکلف ب ه پرداخ ح ق
بيمه مي باتد.

 بسيار ديده تده اس که متقاضيا بيمه اعتب اري در مکاتب ات خ ود از
بيمه گر مي خواهند که با صدور بيمه اعتباري وام گيرن دگا را ض مان
کنند و گاهي اين بردات نادرس از سوي برخي از کارتناسا بيمه نيز
ديده تده اس که در قالب بيمه اعتباري ب راي اف راد آنه م ب ه ص ورت
انفرادي بيمهنامه صادر کردهاند .يعني در واقع دو اتتباه مرتک ب ت دند:
نخس  :بيمهنامه انفرادي صادر تده در حالي که اين بيمه نامه حتماً بايد
گروهي صادر تود دوم اينکه :اگر نماد بيم ه را ک ه چت ر اس در نظ ر
بگيريم به جاي اينکه اين چتر باالي سر وامدهنده قرار گي رد ب االي س ر
وامگيرنده قرار گرفته اس  .اين اتتباه گاهي ب ه ح دي پ يش رفت ه ک ه
برخي از بنگاههاي اقتصادي که اقدام به ف روش اقس اکي م ي کنن د ب ه
جاي اينکه خودتا حق بيمه پرداخ کند آنرا از مشتريا درياف و به
ترک بيمه پرداخ مي کردند و صراحتاً اعالم مي کردند که اين مق دار
اضافه باب بيمه اعتباري اس و اگر تما قسط ندهيد بيمه به جاي ت ما
خواهد پرداخ  .در حالي ک ه در اي ن ن وع بيم هه ا ح ق بيم ه را باي د
بيم هگ ذار يعن ي کس ي ک ه بيم ه را خري ده و در واق ع وامدهن ده ي ا
تسهيالتدهنده بايد بدهد.

مهمترين ويژگي هاي اين بيمه نامه چيست؟
با توجه به ماهي ريسک بيمههاي اعتباري بر کبق مجوز بيمه مرکزي اي ن بيم هنام ه فق ط
بايد به صورت گروهي صادر تود يعني اگر بانکي فقط يکي دو مورد از تسهيالت اعطايي خود
را بيمه نمايد ،نميتواند درخواس بيمه اعتباري کند.
ويژگي بعدي بازار هدف بيمه هاي اعتباري اس  .ب ه عب ارت ديگ ر ت رک ه اي بيم ه تنه ا
موظفند با بانکها ،موسسات مالي و اعتباري و ليزينگ و بنگ اهه اي اقتص ادي ک ه براس اس
مجوز اقدام به فروش اقساکي ميکنند ،اين بيمهنامه را بفروتند.
ويژگي ديگر اينکه تسهيالتدهنده يا فروتنده اقساکي بايد حداقل  20درص د ارزش ک اال را
بصورت نقد از خريدار( وامگيرنده) درياف نمايد .يعني به کور م ال براي فروش اقساکي يک
خودروي  20ميليوني بايد دس کم  4ميلي و ب ه عن وا پ يشپرداخ درياف نم وده و
حداک ر  16ميليو تسهيالت داده تود.
ويژگي ديگر بيمه اعتباري که به نوعي محدودي هم هس بح ث فرانش يز اس  ،توم ا را
ال اگ ر در م ال قبل ي س ود
بيمهگر بايد فرانشيز بيمهنامههاي اعتباري  25درص د اس م ً
تسهيالت  8ميليو تود که اصل و فرع در مجموع  24ميليو توما خواه د ت د ب ا ف رض
اينکه تسهيالتدهنده هيچ قسطي ندهد و فرايند پرداخ خسارت به حدي عقب افتاده باتد
که بيمهگر بايد تمام خسارت را بدهد 25 ،درصد از اين  24ميليو يعني  6ميليو توما ب ه
عنوا فرانشيز از مبلغ قابل پرداخ کسر خواهد تد و  18ميليو پرداخ کند.

•ويژگي ديگري که در آييننامه نيامده اس ولي ناگفت ه مش خص اس بح ث
وقايع پس از پرداخ خسارت اس به عبارتي بيمهگر براس اس م اده  30ق انو
بيمه وقتي خسارت را پرداخ ميکند قائممقام يا جانشين بيمهگذار م يت ود و
بايد به کسي که اين خس ارت را ب ه ب ار آورده يعن ي وامگيرن ده مراجع ه کن د.
بنابراين بيمهگر با داتتن وکال نامه از بانک يا موسسه مالي و اعتباري و يا نه اد
و موسسه وامدهنده ميتواند از کرق قانوني و يا براساس توافق و مذاکره خسارت
پرداختي را از وامگيرنده بگيرد .در عمده مواقع بيمهگر تمام خسارت را ميگي رد
نه آ بخشي را که قبال تح عنوا خسارت پرداخ کرده اس  .به عب ارتي ب ا
توجه به م ال باال  24ميليو توما را از وامگيرنده درياف ميکن د .ول ي تنه ا
 18ميليو آ به اضافه هزينههاي متقبل تده جه بازياف خسارت متعلق به
خود بيمهگراس و مابقي يعني چيزي کمتر از تش ميليو باقيمانده ب ه بيم ه
گذارمسترد ميتود که در واقع فرانشيزي اس که وي متقبل تده بود.
•ويژگي ديگر بحث اعتبارسنجي اس بر کبق آييننام ه ،اعتبارس نجي برعه ده
بيمهگذار گذاتته تده اس م ل بانک ،ليزينگ و موسسه م الي و اعتب اري ک ه
اق دام ب ه ف روش اقس اکي ک اال م يکنن د و در اي ن راس تا باي د مش تريا را
اعتبارسنجي کنند.

آيا براي تعداد وام( تسهيالت) در بيمه نامه اعتباري
محدوديتي وجود دارد؟
بله .تعداد فروش در سال نبايد کمتر از  25مورد بات د .تع داد تس هيالت
اعطايي و وامهاي پرداختي اگر کمتر از  25مورد باتد خ الف آي ين نام ه
اس و بيمه گرا معموالً ترکي در قرار داد مي گذارن د ک ه اگ ر پ س از
گذت  6ماه از آغاز قرارداد 50 ،درصد ميزا توافق ت ده محق ق نش ود،
بيمه گر ميتواند قرارداد را با بيمهگذار فس کند.
در مقايسه با کشورهاي اروپ ايي و آمريک ايي فاص له بس يار زي اد اس و
ميتوا گف ريسک اعتباري در ايرا به حدي باالس که هر بيمه گ ري
به اين حوزه وارد ت ده تقريب ا پش دس تش را داا گذات ته ک ه ديگ ر
برنگردد .ترک هاي دولتي و خصوصي تجارب تل در زمين ه بيم هه اي
اعتباري دارند .نگاهي به آمار بيمه مرکزي نشا ميدهد حتي صنع بيمه
خسارات معوق زيادي هم در اين زمينه دارد.

دليل اين شكافها و باال بودن ريسک اعتباري در ايران چيست؟
يکي از داليل آ را م ي ت وا سيس تم دولت ي س ابق و اهمي ن داد ب ه
مطالبات و معوقات بانکي و حتي گاهي حماي نا بجا از کسي که وام گرفته و
پس نمي داد ،دانس که نتيجه آ اين تده بود که برخي به اين اميد وام مي
گرفتند که پس ندهند .آمار مطالبات معوق بانکها نيز گوياي اين مساله اس .
در چند مورد واقعي که يک ت رک بيم ه ک رف ق رارداد ي ک ليزين گ م ي
خواس پس از پرداخ خسارت ،آنرا بازياف ارگانه ا و س ازمانهاي مختل ف
دولتي به قدري عرصه را بر او تنگ کرده بودن د ک ه عم الً بازياف خس ارت
غيرممکن يا به قدري هزينه بر بود که گاهي بيمه گر مجبور م ي ت د عط اي
آنرا به لقايش ببخشد.
از داليل ديگر مي توا به عدم اعتبارسنجي مناسب اتاره کرد.

علت ديگر ،نرخگذاري غير فني از سوي بيمه گران است .كمتر مشاهده شده كه نرر قررارداد
بيمه اعتباري نر شناور داشته باشد .هيچوق براي افراد يا صنف خاصي نرخ جداگانه در نظر گرفت ه
نشده و همه نرخ ها يکسا اس زيرا ريسکي ارزيابي نشده تا نرخ آ مشخص تود پ س مجب ور هس تند
يک نرخ ثاب براي همه در نظر بگيرند .اين امر در بلند مدت باعث مي تود که به دليل عدم تف اوت ب ين
افراد پر ريسک و کم ريسک ،عمال هيچ وام گيرنده اي نگرا پيامدهاي نپرداختن قسط يا هيچ وام دهن ده
اي نگرا اعتبار سنجي آبکي خود نباتد.
چرا بيشتر نهادهاي مالي مثل ليزينگ ها به سمت خود بيمه گري قدم برداشته اند؟

به نظر من دو عل دارد يکي اينکه در مواردي ترک هاي بيمه با توجه به تجربه تل بيمه ه اي اعتب اري
تمايلي به عرضه اين نوع بيمه از خود نشا نمي دهند و ديگري اينکه خود ليزينگها به دليل ن رخ ب االي
پيشنهادي از سوي بيمه گرا تمايلي به خريد اين نوع بيمه نامه نداتته و سعي در خود بيمه گري دارند.
*در صحبتهايتان به تجربه تلخ بيمههاي اعتباري براي شركتهاي بيمه اشراره كرديرد علرت
چيست كه از ابتدا بيمههاي اعتباري اينگونه شكل گرفتند آيا ممكن است قانون و آييننامه نياز
به بازنگري داشته باشد؟ و به عبارتي بسترهاي قانوني مهيا است؟
عواملي زيادي موثرند سياسي  ،اقتصادي ،فرهنگي .اينکه چرا کار به اينجا کشيده تده اس را با يد دقيق
آسيب تناسي کرد م الً يک عل فرهنگي اس  .يعني برخي بر اين باورند که «اگر م ي خواس تم قس ط
بدهم که وام نمي گرفتم» اين عوامل برو زا خارج از کنترل صنع بيمه اس .

نحوه بيمه وثايق و کاالهاي موضوع تسهيالت براساس
عقود اسالمي
فروش اقساطي
در معامالت فروش ا قساکي وسايل توليد ،ماتين آالت و تأسيسات ،واحدها مکلفند در مواردي ک ه
تضمين مورد معامله غيرمنق ول نبات د م ورد معامل ه را و در م واردي ک ه تض مين م ورد معامل ه
غيرمنقول باتد عنداللزوم اموال موضوع معامله يا وث ائق متعلق ه را هم ه س اله و در ک ول اج راي
قرارداد حداقل معادل مانده مطالبات به هزينه متقاضي به نفع خود بيمه نمايند.
مضاربه
براساس ماده  15آيين نامه اجرايي معامالت مض اربه مص وب ت وراي پ ول و اعتب ار ،واح دها باي د
ترتيبي اتخاذ نمايند تا عنداللزوم اموال موضوع معامله مضاربه و يا وثيقه آ در کول م دت مض اربه
حداقل به ميزا سرمايه مضاربه به نام و به نفع بانک بيمه تود.
مزارعه واحدها مي توانند عن داللزوم ،س هم خ ود از محص ول موض وع مزارع ه را ،پ س از بردات
محصول تا زما فروش بيمه نمايند.

مساقات
واحدها مي توانند عنداللزوم ،سهم خود از ثمره موضوع مساقات را،پس از بردات محصول تا زم ا
فروش بيمه نمايند.

جعاله :
واحد ترتيبي اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم اموال موضوع عمليات ناتي از قرارداد جعاله به
نفع بانک بيمه تود.
خريد دين
واحدها ميتواانند ترتيبي اتخاذ نمايند تا در صورت لزوم مطالب ات خ ود از اي ن باب
نمايند.

را بيم ه

مرابحه:

اموال موضوع معامالت و يا وثايق مربوکه بايد همه ساله در کول ق رارداد ح داقل ب ه مي زا
مانده مطالبات به هزينه مشتري به نفع بانک بيمه توند.
در معامالت مرابحه وسايل توليد ريا ،ماتين آالت و تاسيسات واحدها مکلفند در مواردي ک ه
تضمين مورد معامله غير منقول نباتد" مورد معامله" را و در مواردي که تضمين م ورد معامل ه
غير منقول باتد معادل مانده مطالبات به هزينه متقاضي به نفع بانک بيمه نمايند.
استصناع:
واحدها مکلفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا وثائق مربوکه ،همه ساله و در کول مدت اج راي عق د
استصناع اول ،حداقل به ميزا مانده مطالبات خود به نفع بانک بيمه توند.

واحدها مکلفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا در عقد استصناع دوم ،اموال در جري ا س اخ  ،هم ه
ساله و در کول مدت اجراي عقد ،حداقل به ميزا پرداختي بانک ،بيمه کامل تود.
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