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  صول و كليات بيمه ا : اول  بخش
  

 پيشگفتار

 نگران همواره وي .است نموده مشاهده گوناگوني مخاطرات برابر در را خود پيرامون، محيط شناخت و زندگاني شروع از انسان

 اي آينده در چه و حال وضعيت در چه را خيالش آسودگي و مال جان، كه اي مترقبه غير دربرابرحوادث خودوعزيزانش

 از ناشناخته ازفرداي بيم و يكسو از آن آور زيان عواقب و ناگوار حوادث ازوقوع ترس .است بوده نموده، مي تهديد ناشناخته

 .است واداشته بيشتر امنيت با زندگي يك براي امن بستري ايجاد جهت در راهكارهايي يافتن به را انسان سو ديگر

 بكار به وادار را وي آنها، ناخوشايند تبعات وكاهش وقوع صورتدر مصونيت ايجاد و زيانبار ازحوادث جلوگيري بشربراي مبارزه

 كردن كم و حوادث تعداد كاهش به درهرصورت تالشها اين چند هر .نموده الزم هاي مراقبت انجام و مختلف وسايل بردن

 احتمال ،انسان كوششهاي باتمام كه است بصورتي بشري زندگي پيچيدگي و طبيعت ساختار لكن شود، مي منجر آن وسعت

 افراد بر كه اجتماعي غريزه كرد، مي زندگي اشتراكي بصورت انسان كه دوراني در .سازد نمي منتفي بكلي را حوادث وقوع

 بياري را ديگران ناگوار، اتفاقات و باليا و مصايب هنگام در تا واميداشت را آنها كرده مي حكومت اشتراكي جوامع به وابسته

 .شد مي سرشكن جامعه اعضاء بين خسارت جنتاي حالت اين در .بطلبند

 مي صورت آميز  فاجعه درحوادث مردم بسيج يا و خيريه موسسات توسط ما روزگار در كه همنوع به كمك احساس همين

 موجب را كنوني مفهوم به بيمه پيدايش اعمالي چنين كفايت عدم لكن آورده، پديد را آور زيان حوادث با مقابله فكر پذيرد،

  .تاس شده
 

 چگونگي پيدايش بيمه و سير تحول آن -1

 باستان عهد در تعاون احساس-1-1

 4500 به است مربوط شود مي مشاهده ناخوشايند حادثه يك از ديده زيان بنفع مداخله به قديم متون در كه اي اشاره اولين

 دائر صندوقي خود بين مصر فاليس حوزه سنگتراشان آمده، بدست پاپيروس برگهاي مندرجات باستناد .ميالد از قبل سال

 .گردند مند بهره يكديگر كمك از عظيم بالياي و بار مصيبت حوادث بعضي وقوع هنگام داد مي اجازه آنها به كه كردند

 وجودراههاي .گردد مي مطرح ناپذير اجتناب ضرورتي و جدي بطور مختلف وشهرهاي قبايل بين كاال مبادله آن، بعداز قرنها

 ازديگرسو،موجبات موردمعامله كاالهاي ارزش و سو ازيك بوده پرمخاطره كاري كه حيوانات كاالبوسيله ونقل وحمل امن نا

 مقصد، به كاال نرساندن يعني مسئوليتي چنين اجراي ضمانت .آورد رافراهم كاال صاحب درمقابل كاروانيان مسئوليت

 اعدام حتي و گروگان بعنوان مسئول خانواده اعضاء توقيفاموال، مصادره و ضبط قبيل از مجازاتهائي به وگاهي بسيارشديد

 .دهند نشان رغبتي نقل و حمل شغل به كاروانيان كه بود اين از مانع شده ياد شديد اجراي ضمانت .گرديد مي منجر مسئول

  .  آورد دوام زيادي مدت توانست نمي آمده، در زمان الزام بصورت خود كه كاال مبادالت ركود اما

  .كند مي اشاره كاال كنندگان حمل بنفع قراردادي وجود به Yamurabi همورابي قانون ميالد، از قبل 2250 سال رد

 اگر كاال، سرقت يا رفتن بين از صورت در شد مي بيني پيش كاال صاحبان و كاروانيان بين منعقده قرارداد در اساس براين

 مسئوليت از اند نشده مرتكب كاال سرقت يا و رفتن بين از جريان رد اهمالي يا تقصير هيچگونه كردند مي ثابت كاروانيان

  .شدند مي شناخته مبرا

 و فلسفي سياسي، عقايد داراي كه افرادي يا و رشته يك صنعتگران از انجمني آتن قانونگزار ميالد، از قبل 7 و 6 قرون در

 حق از كه مشتركي صندوق طريق از بودند شده هبلي نوعي دچار كه خود اعضاء به تا آورد وجود به بودند واحدي مذهبي

 .گردد كمك شد، مي تغذيه اعضاء اشتراك

 سازد مي ميدهدخاطرنشان  تشكيل را معيني دوره در يهوديان رسوم و آداب و قوانين مجموعه كه بابل Talmudتالمود 

 مراقبتي بي از حيوان مرگ صورتيكه در ميدادند، دست از خودرا حيوان مسافرت يك درجريان كه كاروانياني به باشرايطي

  .ميدادند ديگري حيوان نميشد ناشي صاحبش
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  وسطي قرون در بيمه-1-2
 

 در را دريائي بيمه اوليه طرح شد مي عمل ميالد از قبل ها رومي و يونانيها توسط مختلف اشكال به كه زياد بهره با دادن وام

 بازرگانان همكاري و مشاركت بدون داد نمي اجازه آنها به دريانوردان از بسياري محدود امكان .كرد ريزي پي وسطي قرون

 داراي دادند مي دريانوردان به بازرگانان كه وامي .كنند مقابله دريائي بزرگ حوادث با بودند، برخوردار مساعدي وضع از كه

 مطالبه حق دهنده وام رفت، مي ينب از دريائي حوادث دنبال به آن محموله يا كشتي اگر كه توضيح بدين .بود خاصي شرايط

 نيز كاال فروش از سهمي وام استرداد بر ميرسيدعالوه بمقصد سالم و صحيح محموله يا كشتي وقتي برعكس . نداشت را وام

 حساب به بيمه نميتوان را عمل اين .داشت مي دريافت بود متغير درصد 40 تا 15 بين راه نزديكي و دوري نسبت به كه

 مي قرار مطالبه و محاسبه مورد خسارت وقوع از بعد بيمه حق و شد مي پرداخت خطر تحقق از قبل سارتخ زيرا .آورد

 هيچگونه كار اين از حاصل سود آنكه خاصه بيمه، به تا دارد شباهت بيشتر بازي سفته و بندي شرط به عملي چنين .تگر

 .نداشت خطر با تناسبي

 سال در نهم پاپ و درآمد مخالفت در از عمل اين با بود، مطاع و احترام مورد عالي مرجع و مقام تنها دوره اين در كه كليسا

  .كرد محكوم رباخواري بعنوان را عمليات اينگونه فرماني بموجب 1227

 محموله يا كشتي ارزش بازپرداخت شد مي تعيين قبل از كه مبلغي دريافت ازاء در تجاري جوامع ممنوعيت اين از فرار براي

 .ميكردند تضمين رفتن بين از خطر بالق ر را

 خودخارج جنيني وضع از مدتي از بعد نبود محموله فروش از حاصل سود در دهنده وام شركت متضمن ديگر كه جديد حل راه

  .شد منعقد ايتاليا در چهاردهم قرن نيمه در دريائي بيمه قرارداد اولين و يافت تولد دريائي بيمه باالخره گرفت شكل و
 

  بيمه ديگر هاي رشته پيدايش-1-3
 

 ايتاليا ”مخصوصا مديترانه حوزه كشورهاي در دريائي تجارت توسعه نتيجه در وسطي قرون اواخر در دريائي بيمه كرديم مالحظه بطوريكه

 هاي رشته پيدايش موجب جامعه خاص نيازهاي و اجتماعي و اقتصادي علل دريائي هاي بيمه پيدايش متعاقب .آمد بوجود

 ساعت در .كرد كمك سوزي آتش مقابل در بيمه هاي شركت تاسيس به لندن معروف حريق : مثال بعنوان .شد بيمه ديگر

 در كه خانه هزار سيزده كوتاهي مدت در كه داد روي حريقي لندن هاي نانوائي از يكي در 1666 سپتامبر دوم روز صبح يك

 .آورد ببار هنگفتي وخسارت دربرگرفت بود پراكنده هكتار پنج و هفتاد و يكصد مساحت به زميني و خيابان و كوچه چهارصد

 .شد سوزي آتش بيمه پيدايش منشاء حريق اين

 صورتبه  ابتدا در عمر بيمه ايتاليا كشور در مثال .بود متفاوتي عوامل معلول مختلف كشورهاي در عمر هاي بيمه پيدايش

 كاركنان و كاپيتان بعد .شد مرسوم بودند تجارتي ارزش داراي كه بردگاني بيمه كه توضيح بدين .بود دريائي بيمه مكمل

 .  شد داده تسري نيز مسافرين به سپس و شدند برخوردار بيمه اين از هم كشتي

 اجراي با كه كرد تسليم طرحي كشور مالي اشكاالت رفع براي Tontiتونتي  بنام ناپلي بانكدار يك 1653 سال در فرانسه در

 تونتي .شدند مي عالقمند زيادي خريداران بود شده منتشر چهاردهم لوئي دولت طرف از كه اي قرضه راقاو براي طرحاين 

 سال 15 تا 10 ”مثال كه مدت پايان در و شود دريافت وجوهي معيني مدت تا سال هر داوطلب اي عده از كرد مي پيشنهاد

  شود پرداخت هستند حيات درقيد كه آنها به متعلقه بهره و وجوه بود

 دارد وجود  نام مينه به موسسه دو يكي فرانسه در هم هنوز و شد معروف Tontine تونتينبه  آن مبتكر بنام كه عمل اين

 هائي بيمه حق شده بيمه تعدادي از گر بيمه حيات شرط به عمر بيمه در .است حيات شرط به عمر بيمه نوعي حقيقت در

 پايان در بودن زنده بيمه از استفاده شرط بلكه ندارند، حقي كنند مي فوت نمعي سن از قبل كه آنها لكن كند، مي دريافت

 .است قرارداد

 ترتيب باين .داد انجام تونتين عمل عكس عملي نفري 2000 گروه يك آوري جمع با انگليسي شركت يك 1705 سال در

 بهره اضافه اعضاءرابه پرداختي وجوه دقراردا مدت پايان در ايشان، فوت صورت در كه شد متعهد گروه اعضاء مقابل در كه

 زنده اشخاص به قبلي حالت برعكس قرارداد ين در.فوت شرط به بيمه كند،يعني تقسيم متوفي اعضاء وراث بين آن متعلقه

 .گيرد نمي تعلق سهمي هيچگونه

 و يابد مي افزايش افتاد مي اتفاق كارگران براي كه حوادثي صنعتي انقالب بدنبال نوزده قرن اوايل و هيجده قرن اواخر در

 ضرورتي بصورت شد مي كارگران كارافتادگي از يا فوت يا شدن مجروح يا شدن مصدوم به منجر كه كار از ناشي حوادث بيمه



 

٣ 

 

 فعاليت تاثير تحت بويژه و كند مي پيدا كار از ناشي حوادث كه اجتماعي اهميت بعلت بعدها .شود مي مطرح ناپذير اجتناب

 .گيرد مي قرار دولت مستقيم نظر زير و جدا خصوصي بخش از ها كشور اغلب ودر اجباري بيمه نوع اين كارگري هاي اتحاديه

 .نگرديد خصوصي دربخش جسماني حوادث بيمه گسترش مانع كار از ناشي حوادث بيمه شدن دولتي و اجباري لكن

 خسارتهائي بيمه همچنين و اتومبيل به وارد خسارت بيمه .شد متداول وسيعي حد در بيمه جديد نوع يك اتومبيل، اختراع با

 ميزان افزايش بعلت .است متداول جهان كشورهاي تمام در ”تقريبا شود، وارد ثالث اشخاص به اتومبيل از است ممكن كه

 رببا توجهي قابل اقتصادي و اجتماعي عوارض و شود ديگران متوجه نقليه وسيله بردن بكار از است ممكن كه خسارتهائي

  .است شده اجباري اتومبيل مسئوليت بيمه كشورها اغلب در آورد
 

 بيستم قرن در بيمه توسعه-1-4

 كند؛ مي پيدا توسعه زيادي مقياس به قبلي هاي رشته طرف يك از .هستيم بيمه توجه قابل توسعه شاهد ما بيستم قرن در

 از استفاده و زندگي سطح بهبود .شود مي موجب را سوزي اتش مقابل در بيمه پيشرفت شهرها، در اشخاص تجمع و تمركز

 رفتن باال و نقليه وسيله تعداد افزايش .دارد پي در را عمر هاي بيمه انواع ترقي ومير، مرگ جداول قبيل از دقيق آمارهاي

 .دهد مي قرار بيشتري توجه مورد شده، شناخته ”قبال كه را اتومبيل مسئوليت بيمه اتومبيل تصادفات آمار

 بيمه :مانند گيرد مي قرار عمل مورد جديدي هاي بيمه اجتماعي، و اقتصادي زندگي در عمومي تحول اثر در ديگر رفط از

 در بيمه آالت، ماشين شكست مقابل در بيمه حيوانات، مير و مرگ مقابل در بيمه تگرك، مقابل در بيمه دزدي، مقابل در

 اشياء، مسئوليت بيمه قبيل از مسئوليت هاي بيمه انواع هوائي، بيمه ورزشي، بيمه جسماني، حوادث بيمه جنگ، خطر مقابل

  .است بدهكار مقابل در بستانكار به تضمين دادن آن هدف كه اعتبارات بيمه ،اي حرفه مسئوليت بيمه
 

 بيستم قرن در بيمه ويژگيهاي-1-5

  :  شود مي مشخص ويژگي چهار با بيستم قرن در بيمه
 

 :دولت توسط تماعياج هاي بيمه تصدي -1-5-1

 ناشي حوادث بيكاري، و كارافتادگي از بيماري، هاي بيمه مثل است اجتماعي يا اقتصادي ويژه اهميت داراي كه خطرها بعضي

 خود عمليات در بيشتر كه خصوصي بخش از كشورها اغلب در شود، مي مربوط كارگران به هائيكه بيمه كلي بطور و كار از

 معروف اجتماعي هاي بيمه به ”عموما كه را ها بيمه قبيل اين تصدي دولت و شود مي جدا ارندد توجه عمليات سوددهي به

  .ميگيرد قرار دولت انحصار در بيمه انواع بعضي و شود مي دار عهده است
 

 :بيمه شركتهاي به دولت نظارت اعمال -1-5-2

 از خصوصي بيمه هاي شركت تا كند مي خلهمدا و نظارت خصوصي بيمه هاي شركت اعمال بر خاصي مقررات وضع با دولت

 است قبيل اين از .نكنند استفاده سوء گزاران بيمه و شدگان بيمه زيان به دارند بيمه قرارداد انعقاد ازجهت كه عملي آزادي

 مه،بي حق تعرفه تعيين بيمه، قراردادهاي عمومي شرايط تنظيم فني، ذخاير انداختن بكار نحوه و فني ذخاير ضرائب تعيين

  .بيمه موسسات مستمر كنترل اجباري، اتكائي برقراري
 

 :مسئوليت هاي بيمه از بخشي شدن اجباري -1-5-3

 از بسياري در است اقتصادي و اجتماعي خاص اهميت داراي كه بيمه انواع از بعضي ديدگان زيان از الزم حمايت بمنظور

 مسئوليت هاي بيمه كشورها بعضي در دارد عموميت ”تقريبا كه اتومبيل مسئوليت بيمه بر عالوه .است شده اجباري كشورها

 بيمه مسافر، و كاال نقل و حمل بيمه شكار، بيمه : كنيم مي اشاره آن اهم به نمونه براي .است شده اجباري نيز ديگري

 بيمه ملكي، هاي نسآژا و مسافرتي آژانس بيمه هوائي، نمايش بيمه ورزشي، مسابقات بيمه كابين، تله بيمه رانندگي، آموزش

 بيمه خورده، قسم حسابداران بيمه حقوقي، مشاورين و دادگستري وكالي بيمه مدارس، كنندگان اداره بيمه ورزشي، مربيان

  .ورزشي باشگاههاي بيمه خون، انتقال سازمان بيمه داروخانه، كنندگان اداره بيمه ها، آرشيتكت و مهندسين

  

 

 

 



 

٤ 

 

 :بيمه قانون تدوين -1-5-4

 براساس كشورها از بعضي در مورد حسب بيمه قرارداد طرفين روابط بود، نيافته چنداني توسعه اي بيمه عمليات نگاميكهه تا

 توسعه با لكن .شد مي فصل و حل دريائي قانون طبق گاهي حتي و تجارت قانون مبناي بر كشورها برخي در و مدني قانون

  .گرفت قرار توجه مورد بيمه خاص قانون تدوين و بيمه حقوق اقتصادي و ياجتماع زندگي در آن بسزاي نقش و اهميت و بيمه
  

 بيمه در ايران :  -2

 در كافي مطالعات زمينه اين در متاسفانه لكن دارد طوالني بسيار سابقه ايران در همنوع به وكمك همكاري و تعاون، هرچند

 از نقل به.آيد بدست گرانبها اطالعاتي بسا چه گيرد صورت مطالعاتي چنين اگر. است نشده انجام ادبي و تاريخي متون

 خزانه از ديدگان خسارت زيان كه داشته وجود اجتماعي تامين نوعي ساساني گور بهرام سلطنت هنگام به فردوسي، شاهنامه

 تآفا از ناشي زيانهاي و جوي حوادث مقابل در كشاورزان براي تامين وجود از حاكي كه . است شده مي جبران دولت

  . است بوده عهد آن در كشاورزي

 دولت خزانه از احشام يا و مال خواه دزدي از ناشي زيان و است شده اشاره دزدي مقابل در مردم تامين و در جايي ديگر  

  . است شده مي داده تاوان

 سال در كه دارد اين از حكايت شده انجام تحقيقات .ندارد چنداني سابقه درايران آن امروزي مفهوم به بيمه رواج و پيدايش

 دريافت قاجار شاه ناصرالدين از سال 75 مدت براي را بيمه امور تصدي امتياز ”الزاريونياك“ بنام شخصي قمري هجري 1308

 در .شود مي سلب او از امتياز حق قرارداد مفاد اجراي عدم بعلت و نميكند پيشرفتي روسي شخص اين كار لكن .كند مي

 .كردند فعاليت به شروع ايران در ”كافكارمركوري“ و ”نادژدا“ بنام روسي بيمه موسسه دو شمسي هجري 1280 سال حدود

 شركت يك بوسيله آنها فعاليت اكتبر انقالب از پس مدتي .كرد متوقف را تزاري ي موسسه دو اين كار شوروي اكتبر انقالب

 بر عالوه .يافت ادامه شد ملي ايران در بيمه كه 1358 سال تا شركت اين نمايندگي كار .شد دنبال گستراخبنام  دولتي بيمه

   .كردند تاسيس نمايندگي ايران در نيز لبناني و سويسي و آلماني و انگليسي بيمه شركت چند اين

 خارجي بيمه هاي شركت فعاليت .داشتند فعاليت ايران در خارجي نمايندگي يا شركت ده از پيش 1310 سال در بطوريكه

 شركت آوربود،ازيكسواين نفع،زيان جاي به ملي اقتصاد براي كه بود درآمده بصورتي ميشد شناخته الزم امر بدو در كه درايران

 بهانه كردندوبه مي ودريافت مطالبه كالني بيمه محدود،حق هاي پوشش مقابل در گزاران بيمه اطالع عدم از استفاده با ها

 كشور از بيمه حق صورت به ارز توجهي قابل مبالغ ساالنهسو  ديگر از و ميكردند خالي شانه خسارت پرداخت از گوناگون هاي

 وجه بهيچ كه بود آمده پيش باري و بند بي وضع .شود وارد مملكت به خسارت بصورت آن معادل آنكه بدون.شد مي خارج

 .نبود جامعه رفاه و ملي اقتصاد مناسب

 ايراني بيمه شركت يك تاسيس براي ريال ميليون بيست مبلغ داد ازهاج دولت به 1314 بودجه قانون وضع اين با مقابله براي

 آبان 15 روز و تاسيس ريال ميليون بيست سرمايه با ايران بيمه شركت 1314 آبان 15 در ترتيب بدين .دهد اختصاص

 محاكم زيرا آمد، ميان به بيمه خاص مقررات تدوين موضوع ايران، بيمه شركت تاسيس از پس .شد ناميده بيمه روز درايران

 بيمه نارضايتي موجب دارد اختالف تجاري معامالت مخصوص شرايط با موارد بعضي در حتي كه بيمه به آشنائي عدم بعلت

 مجلس تصويب از1316 ماه ارديبهشت هفتم در و تهيه ماده 36 در بيمه قانون لذا .ميكردند فراهم را دو هر يا گزار بيمه يا گر

 .گذشت

  امروز دنياي در گر بيمه و بيمه نقش -3
 

 سرمايه جذب راه كه عواملي مهمترين منظور اين براي .كند مي پيدا را راهش خود همواره سرمايه دارند، اعتقاد داران سرمايه

 چرخه در امنيت و سرمايه فرع و اصل بازگشت در امنيت از عبارتند نمايد مي همواره را گذار سرمايه فعاليت نتيجه در و

 و بسيارمهم نقش جهان، اقتصاد در امن، بستري ساز زمينه عامل يك بعنوان بيمه امروزه .مطلوب بازده داشتن و اقتصادي

 به اتكا با پيكر غول هواپيماهاي و كشتيها صنعتي، هاي كارخانه اقتصادي، بزرگ بنگاههاي فعاليت .دارد بعهده را حساسي

 دارد، بدنبال اي كننده نگران و سنگين مسئوليتهاي بازرگاني، گسترده فعاليتهاي .يابد مي دوام و آمده در حركت به بيمه

 قبول .است مختلف حرف و صنايع صاحبان و بازرگانان بخش آرام مسئوليتها، انواع بيمه و اعتباري و سياسي ريسكهاي بيمه



 

٥ 

 

 از را گران بيمه گروهي ريهمكا و نيامده بر گر بيمه يك عهده از تنهائي به كه است زياد چنان گاهي تعهدات گونه اين

 .است مديريت تنها اي بيمه معامالت در گر بيمه نقش ميان دراين .طلبد مي مختلف كشورهاي

 به آنها از هريك ومال جان و باشند مي مشغول مختلف فعاليتهاي به كه گزاران بيمه گروه بين كه است مديري گر بيمه

 را آنها بيمه، حق دريافت و بيمه سازمان در افراد كردن بامتشكل و كرده ربرقرا تعاوني رابطه باشد مي خطر معرض در نحوي

 صنعتي دردنياي بيمه نقش گذرابه نگاهي چنانچه درخاتمه .دهد مي قرار تامين مورد احتمالي زيانهاي و صدمات قبال در

   :كرد خواهيم مالحظه باشيم امروزداشته

 براي جامعه افراد تك تك از وحمايت سرمايه اعتباروتشكيل وايجاد صدرشخ اطمينان احساس باايجاد بيمه انفرادي نقش

 فعاليت زيانبار آثار درقبال جامعه افراد كل حامي بعنوان بيمه .گيرد مي شكل آينده و حال از نگراني از بدور و بهتر زندگي

 اندازهاي پس آوري وجمع زيكسوا گذاريها سرمايه تضمين ملي، ثروت باحفظ بيمه .دارد بعهده مهمي اجتماعي نقش ديگران

 درتوسعه بسزائي نقش اقتصادي عامل يك بعنوان سو ديگر از شده آوري جمع هاي اندوخته و ذخائر گذاري سرمايه و كوچك

 هاي بيمه طريق از المللي بين گستره در خطر توزيع با بيمه شركتهاي درنهايت .دارد اشتغال سطح بردن باال و اقتصادي

  .زنند مي رقم جهاني درخانواده را المللي بين نقش اتكائي
  

  

 تعاريف بيمه : -4

 :  ماهوي تعريف-4-1

 كليه نمودن متشكل و تعاوني رابطه ايجاد با گر بيمه يابيم، درمي باشيم داشته نظري گر بيمه مديريتي نقش به چنانچه

 حمايت تحت را آنها هستند، نگران آن آثار با همقابل در محدودشان توانائي بدليل و قراردارند معيني خطر درمعرض كه افرادي

 گر بيمه كه باشد مي اي بيمه صندوق تشكيل اصلي عوامل از تعاون و خطر عنصر دو تعريف دراين بعبارتي .دهد مي قرار

 .نمايد مي اداره را آن خود برحرفه حاكم ضوابط و اصول به باتوجه

 ) :  بيمه عقد( حقوقي تعريف-4-2

 :نمايد مي تعريف چنين را بيمه عقد 1316 ماه ارديبهشت مصوب بيمه قانون يك ماده

 يا وقوع درصورت ديگر طرف از وجوهي يا وجه پرداخت ازاء در كند مي تعهد طرف يك آن موجب به كه است عقدي بيمه

 را وجهي گزار، بيمه را تعهد طرف گر بيمه متعهدرا .بپردازد معيني وجه ويا نموده جبران را براو وارده خسارت حادثه بروز

	.	نامند بيمه موضوع شود مي بيمه كه را آنچه و بيمه حق پردازد مي گر بيمه به گزار بيمه كه 	

 تعهداتي هريك براي و منعقد گزار بيمه و گر بيمه يعني قرارداد طرفين بين كه دانسته عقدي	صرفا را بيمه تعريف اين

  .آورد بوجودمي

 

  بيمه فني تعريف-4-3

 بارعايت و خطرها مجموعه باقبول )گر بيمه(طرف يك آن موجب به كه است عملي بيمه فني وازديدگاه موارديادشده به باتوجه

 تحقق درصورت نمايد مي تعهد) گزار بيمه( ديگر طرف از )بيمه حق(به عنوان  وجهي دريافت درازاء احتماالت و آمار قواعد

  .دهد انجام خدمتي يا و بپردازد معيني وجه يا و كرده جبران را ديگر ياشخص و او به وارد خسارت معيني خطر
 

 

 بيمه عقد ويژگيهاي -5

 الزم است عقدي ، بيمه عقد -5-1

 درموارد مگر باشند نداشته آنرا فسخ حق معامله طرفين از هيچيك كه است الزم عقدي مدني، قانون 185 ماده براساس

   .معينه

 درمواردي مگر بزنند برهم را معامله ندارند حق قرارداد ازوضع پس گزار بيمه و گر بيمه يعني الزم، است عقدي بيمه، عقد

 تحقق درصورت است ملزم قرارداد انعقاد محض به گر بيمه كه است اين بيمه عقد بودن الزم نتيجه .كرده معين قانون كه

  .باشد مي بيمه حق بپرداخت نيزملزم گزار بيمه و بپردازد معيني وياوجه پرداخته گزار بيمه رابه وارده موردخسارت خطرحسب
 

   .است عمر بيمه دارد،درمورد وجود بيمه عقد درباره كه استثنائي تنها



 

٦ 

 

 

  : منجر يا و معلق اغلب گر بيمه طرف از و منجز گزار بيمه طرف از كه است عقدي بيمه-5-2
 

  (بدون قيد و شرط بايد به  تعهدات خود عمل كند)  اشدبيمه  گزار منجز مي ببه  محض انعقاد قرارداد بين بيمه گر و بيمه گزار 

 موضوع خطر اينكه به است مشروط و موكول گر بيمه تعهد انجام يعني منجريا معلق، است تعهدي اغلب گر بيمه تعهد اما

  .دهد انجام كه ندارد تعهدي هم گر بيمه نشده واقع خطر كه تازماني. يابد تحقق بيمه
 

 اقياتف است عقدي بيمه-5-3

 محتمل اغلب گر بيمه تعهد انجام يعني اند، شناخته اتفاقي عقدي را بيمه عقد ، بيمه تعهد بودن معلق خاصيت همين بعلت

 خواهد انجام تعهدخودرا گردرصورتي بيمه و است احتمالي امري گر بيمه تعهد انجام تنها نه حالت دراين .دارد اتفاقي جنبه و

  د،ياب تحقق بيمه خطرموضوع كه داد

 بلكه است، عقود ساير از بيمه تمايزعقد وجه تنها نه گر، بيمه بويژه طرفين تعهد بودن احتمالي مساله داشت بايدتوجه

 .است بيمه حق تعيين مبناي بويژه كاربيمه اساس تعهد بودن احتمالي

 

 معوض و دوطرفه است عقدي بيمه، عقد -5-4

 طرف، يك تعهد ازاء مابه چون است معوض و گزار بيمه ديگر طرف و گر بيمه طرف يك دوطرفه، است عقدي ، بيمه عقد

 .ديگراست طرف تعهد

 نيت حسن بر مبتني است عقدي بيمه-5-5

 .است طرفين ازناحيه نيت حسن وجود قراردادي هر انعقاد لزوم و استوارباشد نيت برحسن بايد قراردادها كليه شك بدون

 گزار بيمه كه اطالعاتي و گزار بيمه نيت برحسن زيادي مقدار گر كند،بيمه مي حكم اي بيمه معامالت طبيعت درحقيقت

 نامساعدي نتايج بوده بيمه قرارداد براي الزم نيت حسن فاقد گزار بيمه شود ثابت اگر لذا .باشد متكي گذارد مي او دراختيار

  .شود مي منجر بيمه قرارداد بطالن به گاهي كه آورد خواهد ببار
    
 بيمه عقد اسيشرط اس -5-6

 .پردازيم مي بدان اجمال بطور كه شده گرفته درنظر معامله صحت براي زير اساسي چهارشرط مدني قانون 190 درماده

 طرفين رضاي و قصد �

 طرفين اهليت �

 معين موضوع �

 معامله جهت مشروعيت �

  

 طرفين رضاي و قصد-5-6-1

 معيوب يا معلول نبايد آنها رضايت و باشند داشته را بيمه انجام اراده و قصد بايد گزار بيمه و گر بيمه يعني قرارداد طرفين

 گاهي و گزاران بيمه اغلب اجباري هاي بيمه در زيرا شود، مطرح اجباري هاي بيمه درباره سئوالي است ممكن دراينجا .باشد

 منافع و مصلحت برمبناي اجباري هاي بيمه چون .شود مي داده پاسخ چنين سئوال اين به .ندارند كامل رضايت گران بيمه

 شدن ملزم مدني قانون 207 ماده طبق”واصوال است گزارمرجح بيمه شخص بررضايت جامعه مصلحت شود برقرارمي اجتماع

  .شود نمي محسوب اكراه قانوني صالحه مقامات حكم به معامله انشاء به شخص
 

 طرفين اهليت-5-6-2

 .است ابهام بدون و روشن ايران مركزي بيمه تاسيس قانون 31 مادهبر مبناي  قانون براساس گر بيمه اهليت 1-

 و عاقل و بالغ بايد شوند محسوب اهل متعاملين اينكه رايب :ميدارد اعالم مدني قانون 211 ماده  .گزار بيمه اهليت 2-

 . باشند رشيد

 كسي رشيد و نباشد مجنون كه است كسي باشد،عاقل داشته تمام سال 18 كه است كسي مدني،بالغ قانون 212 ماده بموجب

 .دهد تشخيص را خود بد و خوب و داشته تميز قوه كه است
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 معين موضوع-5-6-3

 بطرف نسبت را تعهدي چه هركدام نمايند مشخص بايد دقيقا طرفين يعني باشد، معلوم و مشخص بايد بيمه قرارداد موضوع

  هميت است . موضوع معين از نظر حقوقي و فني مورد ا.گيرند مي بعهده مقابل
  

 :حقوقي نظر از بيمه موضوع شدن مشخص -5-6-3-1

 حال .بيمه حق بعنوان مشخص مبلغي پرداخت يعني .است معلوم گزار بيمه يعني طرف يك تعهد قرارداد، انعقاد درهنگام

 خطر دامنه حسب بر گر بيمه تعهد ميزان اينكه به باتوجه بدانيم، خسارت پرداخت را گر بيمه يعني ديگر طرف تعهد چنانچه

 گر بيمه با ارتباط در لذا .شد خواهد نامعلوم عقد موضوع)بيمه سرمايه درصد صد ازصفرتا( بود خواهد متغير بيمه موضوع

 گر بيمه كه را تعهدي حداكثر اعتبار همين به و دهد مي گزار بيمه به گر بيمه كه است )خاطر اطمينان( تامين عقد موضوع

  .است معين و معلوم گرفت خواهد بعهده
 

 :فني منظر از بيمه موضوع شدن مشخص -5-6-3-2

 .گيرد قرار نظر مد بدرستي،بايد گر بيمه تعهدات ايفاي يعني بيمه موضوع شدن روشن براي زير مشخصه چهار حالت دراين

 مسئوليت؟ يا و شخص مال، شود؟ مي بيمه چيزي چه-1

 كيفي و كمي نظر از آن مقدار است؟ چقدر آن ارزش چيست؟ آن فني مشخصات است؟ منقول ياغير و منقول :مال درمورد

 است؟ ميزان چه

 گر؟ بيمه تعهد مورد سرمايه فرد؟ وسال سن مرد؟ يا است زن ؟ چيست شده بيمه شخص فردي مشخصات :انسان مورد در

 گر؟ بيمه تعهد مورد سرمايه مسئوليت؟ نوع :مسئوليت مورد در

 بايستي نمايد مي كمك تعهد مورد مسئوليت و شده بيمه مال،شخص تمايز، وجه شدن مشخص به كه عاملي هر كلي بطور و

 .گيرد قرار مدنظر

 .باشد مشخص دقيقا بايستي مي نامه بيمه در بيمه مورد مكان-2

  است جغرافيايي محدوده اشخاص و اتومبيل بيمه مانند منقول هاي دربيمه بيمه مورد مكان

 هواپيما،( حمل وسيله نوع باربري، هاي بيمه در و جغرافيايي موقعيت ومسئوليت سوزي،مهندسي آتش هاي بيمه در 

  .شود مي شامل را حمل مسير و )كشتي انبار در يا و عرشه روي(كاال استقرار محل و)كاميون يا قطارو كشتي،
 

  )گردد مشخص بايست مي بيمه زمان انتها و ابتدا (بيمه اعتبار مدت-3

 مقابل در تنها گر بيمه .شود گرفته نظر در نامه بيمه پايان و شروع براي زماني دقيقا بايست يم بيمه هاي رشته كليه در

 .باشد مي متعهد افتد مي اتفاق پوشش تحت بيمه انتهاي و ابتداي زماني فاصله در كه حوادثي

 و ساعت باذكر ها نامه بيمه يتمام در گردد، مي آغاز سفر، شروع با كه باربري هاي بيمه استثناي به نامه بيمه شروع زمان

 هاي نامه بيمه در و پذيرد مي پايان خاتمه با كه باربري هاي بيمه از غير به نيز بيمه خاتمه زمان و گردد مي مشخص دقيقه

 مي دقيقه و ساعت ذكر با بيمه هاي رشته ساير در اما پذيرد مي خاتمه مدت بيمه نامه شده بيمه فوت با فوت بشرط عمر

  .گردد خصمش بايست

 

 .گردد ذكر پوشش تحت خطرهاي دقيقا بايست مي بيمه قرارداد در-4

 اصلي مبناي ديگر طرفاز و گزار بيمه نگراني اصلي عامل سو يك از كه است بيمه اساسي اركان از خطريكي اينكه به توجه با

 و پوشش تحت خطرهاي ايستب مي ديگر بعبارت .گردد مشخص دقيقا بايستي باشد، مي گر بيمه براي بيمه حق تعيين

 پيوست سايرشرايط و خصوصي و عمومي درشرايط امر اين .گردد مشخص و تعريف وضوحه ب آن قبال در گر بيمه تعهدات

  .پذيرد مي تحقق ها نامه بيمه
 

 معامله جهت مشروعيت-5-6-4

 معامله نوع مشروعيت عدم و تمشروعي .باشد قانوني مشروعيت داراي بايست مي عقود ساير مانند بيمه عقد انعقاد علت

 .گردد مي تعيين قانون توسط همواره
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 حكم مزبور كاالي ورود لذا .گردد اعالم ممنوع كشور به خاص كاالئي ورود نيزما برهه يك در است ممكن : مثال بعنوان

 اعالم آزاد ديگر زماني هبره در كاال همين ورود چنانچه .ندارد قانوني مشروعيت نيز آن نمودن بيمه بالطبع و داشته قاچاق

 اعالم آزاد از پس بيمه قرارداد انعقاد .باشند ورود مجوز داراي ارگانها و سازمانها از بعضي آن ممنوعيت درزمان يا و گردد

  .است بالمانع نامه بيمه صدور و بوده مشروعيت واجد ورود، مجوز داراي سازمانهاي براي يا و آن شدن
 

 بيمه قرارداد پايان-5-7

 :شوند نامه بيمه اعتبار ختم موجب توانند مي حالت چهار بيمه رقراردادهايد

  نامه بيمه اعتبار مدت پايان -5-7-1

  با اتمام زمان بيمه نامه و يا به بيان بهتر سر رسيد آن قرارداد بيمه پايان مي يابد و ديگر ارزش قانوني ندارد . 
  

 فسخ -5-7-2

 اصول طبق كه بذكراست الزم .پذيرد پايان و فسخ طرفين رضايت يا و قانون در عينهم موارد طبق تواند مي بيمه قرارداد

 ولي بوده باقي خود بقوت فسخ تازمان گردد،تعهدطرفين فسخ اعتبار مدت درطول قراردادي چنانچه برقراردادها، حاكم حقوقي

 برگشت به ملزم گر بيمه بيمه، قرارداد فسخ صورت در ترتيب بدين .بود نخواهد مترتب برآن ديگرآثاري بعد به فسخ زمان از

 فسخ تاريخ بعداز خسارت جبران به نسبت تعهدي هيچگونه درمقابل و بود خواهد قرارداد پايان تا فسخ زمان از بيمه حق

 .باشد نمي وي بعهده

 حادثه چنانچه و بود دخواه آن پرداخت مديون باشد بدهكار فسخ تاريخ از تاقبل بيمه حق بابت وجهي چنانچه نيز گزار بيمه

  .باشد فسخ تاريخ بعداز آن پرداخت  ولو باشد مي آن پرداخت به مكلف نيز گر بيمه باشد افتاده اتفاق فسخ تاريخ از قبل اي
 

 انفساخ -5-7-3

 موارد اين گردد فسخ خود خودي به طرفين اختيار و ميل بدون درمواردي است ممكن بيمه قرارداد

 :از عبارتند

 .برود ازبين كال حادثه وقوع دراثر بيمه مورد �

 .گردد سلب گر بيمه از اي بيمه عمليات اجازه �

  

 بطالن 5-7-4

 قانون 12 و 11 مواد بموجب يا و باشد نشده رعايت معامله صحت شرايط قراردادها ساير همانند بيمه درقرارداد چنانچه

   .بود اثرخواهد وبي باطل گردد،قرارداد احراز گزار بيمه تقلب بيمه،قصد

 طريق بهمين و است استرداد قابل باشد نموده پرداخت را خسارتي گر بيمه چنانچه حالت اين در قرارداد، بطالن درصورت

  باشقابل بازگشت خواهد بود  نبوده تقلب بقصد وي عمل چنانچه گزار، بيمه توسط پرداختي بيمه حق

 اضافه را مالي تقلب قصد با او نماينده يا گزار بيمه چنانچه ": اردد مي مقرر بيمه قانون 11 مادهالبته  الزم  به  ذكر است  

 ”.نيست استرداد قابل دريافتي بيمه حق و باطل بيمه عقد باشد، داده بيمه قرارداد عقد درموقع واقعي برقيمت

 اظهارات ”عمدا يا و كند خودداري مطالبي اظهار از "عمدا گزار بيمه هرگاه ":دارد مي اشعار بيمه قانون 12 ماده همچنين

 گر بيمه درنظر آن اهميت از يا داده تغيير را خطر موضوع كه باشد طوري كاذبه اظهارات يا اظهارنشده مطلب و بنمايد كاذبه

 وجوهي فقط نه دراينصورت .باشد نداشته حادثه دروقوع تاثيري مذكوره مراتب اگر حتي بود خواهد باطل بيمه عقد بكاهد

 بيمه از نيز افتاده عقب تاريخ آن تا كه را بيمه اقساط دارد گرحق بيمه بلكه( استردادنيست قابل است ختهپردا گزار بيمه كه

 . )كند مطالبه گزار

  .شود رجوع بيمه قانون 23 ماده و 18 الي 11 مواد به بيمه قرارداد بطالن و فسخ موارد از بيشتر آگاهي براي
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 :بيمه انواع-6

 و امور تمامي مانند توان مي را بيمه لكن رسد، مي بنظر نامحدود ”تقريبا آن اعمال موارد و است سيعيو دامنه داراي بيمه

          وبازرگاني اجتماعي زمينه دو بطوركلي .نمود بندي تقسيم مختلفي ديدگاههاي و زوايا از اجرا، و يادگيري سهولت براي

  .يردگ قرار امروز دردنياي گري كاربيمه اساس تواند مي
  

 Social security Insurances اجتماعي هاي بيمه -6-1

 مصلحت رعايت براي  اصوال كه شود مي اطالق هائي بيمه به است خاصي حقوقي ماهيت داراي كه اجتماعي هاي بيمه

 خطرهايي بيمه، نوع دراين .نمايد مي پيدا رفاهي يا و اجباري جنبه جامعه از خاصي طبقه يا اشخاص از حمايت و اجتماعي

 و نفع متضمن ازيكسو چون و گيرند مي قرار پوشش تحت كار از ناشي حوادث بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بيماري، مثل

 بعهده آن اجراي معموال باشد نمي دخيل درآن سودجوئي و تجارت قصد سو وازديگر است خاصي طبقه يا و اجتماع مصلحت

  همانند سازمان تامين اجتماعي . .دارد قرار خاص سازمانهاي و شركتها يا و دولت
  

 Private or Merchantry Insurances بازرگاني هاي بيمه -6-2

  و مسئوليت  اموال هاي بيمه ، اشخاص هاي بيمه مهم، بخش سه  در را بيمه توان مي نيز بازرگاني هاي بيمه دربخش

  .نمود تقسيم
 

 Personal Insurances اشخاص هاي بيمه -6-2-1

ر از بيمه هاي اشخاص انواع بيمه هايي است كه مربوط به جسم و جان انسان است. انسان در معرض انواع حوادث و بيماري منظو

ها است كه تحقق هر كدام مي تواند عالوه بر تحميل درد و رنج به انسان آثار زيانبار مالي نيز براي وي و يا خانواده وي ايجاد 

 يمه هاي بازرگاني به بيمه هاي اشخاص اختصاص يافته است.نمايد. بنابر اين بخش مهمي از ب

 تقسيم بندي بيمه هاي اشخاص

 بيمه هاي عمر (بيمه هاي زندگي) -

 بيمه هاي حوادث -

 بيمه هاي درماني -

  .باشد مي خطر تحقق درصورت مقطوع وجهي پرداخت بلكه نيست خسارت جبران اشخاص هاي بيمه هدف زيرا
  

  

   زندگي هاي بيمه -6-2-1-1

از نظرحقوقي بيمه عمر يا زندگي  قراردادي است كه به موجب آن بيمه گر در مقابل دريافت حق بيمه متعهد ميشود كه درصورت 

فوت بيمه شده يا زنده ماندن او در زمان معيني مبلغي ( يكجا يا بصورت مستمري ) به بيمه شده  يا شخص ثالث تعيين شده 

بنيادي گونه هاي بيمه عمر رويارويي با پيامد خطر فوت يا آثار ناگواراقتصادي و مالي است از طرف او ( ذينفع ) بپردازد . هدف 

  كه تعادل زندگي و آينده فرد و خانواده را تهديد مي كنند.

  : از عبارتند زندگي هاي بيمه انواع مهمترين

  .آيد مي بوجود يادشده يمهب نوع دو تركيب از كه مختلط بيمه و فوت شرط به عمر بيمه حيات، شرط عمربه بيمه 
  

  بيمه هاي حوادث-6-2-1-2

اي تفكر كافي است تا براي حل مشكالت پيش آمده ، در مورد خطر هاي گوناگون محيط زندگي كه همواره جان و لحظه 

 بيمه هاي سالمتي ما را تهديد مي نمايد ، بدنبال پوشش هاي بيمه اي عمر و حوادث براي خود و خانواده باشيم .وسعت و قلمرو

اشخاص بسيار وسيع بوده و انواع مختلف آن با برخورداري از تا مين هاي مناسب ، پشتوانه قوي مالي را سبب مي گردد تا در 

صورت از دست دادن سرپرست خانواده و يا نقص عضو و از كار افتادگي ناشي از حادثه و يا موارد مشابه آن ، با جايگزين كردن 

اي ، فرد و خانواده ايشان را حمايت و تكيه گاه مناسب در زمان بروز حوادث باشد و از بهم پاشيدن  يكي از پوشش هاي بيمه

  شيرازه خانواده بدليل مخاطرات وضعيت اقتصادي جلوگيري كند .
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  بيمه هاي درماني -6-2-1-3

 مختلف خطر انواع در معرض  بشر همواره  اينكه به باتوجه  .است رمانيد ، بيمهاشخاص ايبيمه هاي پوشش از انواع يكي

 ونيز مخارج جراحي ، دارو و اعمال پزشكي سنگين هايهزينه متقبل و معالجه بهبودي ناچار براي ،است بودهو حوادث بيماريها 

 را ارائهدرماني   هايبيمه گونگونا طرحهاي بيمه شركتهاي ،مواردي در چنين مردم به منظور كمك شود. بهمي بيمارستان

 استفاده جمعيدرمان  هايبيمه از طرحهاي و توليدي صنعتي و يا واحدهاي دولت كشورها كاركنان اغلب در كنند. همچنينمي

 .كنندمي

وز تان)كه بر اثر برتعريف بيمه درمان: تامين و جبران بخشي از هزينه هاي درماني (اعم از سرپايي يا بستري شدن در بيمارس

 ادث  به بيمه شده تحميل شده است اطالق مي گردد . بيماري و يا وقوع حو

  
  

  

 

 Property Insurancesاموال  هاي بيمه-6-2-2

 .آورد وارد او دارائي به خسارتي است ممكن كه است اي حادثه مقابل در گزار بيمه به تامين دادن ، اموال هاي بيمه نقش

 توانند نمي و نبايد زيان هاي بيمه ديگر بعبارت .شود مي ايجاد خطر وقوع بدنبال كه است مالي اختالل ميمتر بيمه اين هدف

   .بخشد بهبود ازحادثه قبل با درمقايسه را وي مالي وضعيت و درآمده گزار بيمه براي درآمدي منبع بصورت
  

 شودوجبران مي وارد گزار بيمه دارائي و اموال به قيمامست خسارت دارد، شهرت هم اشياء هاي بيمه به كه اموال هاي دربيمه

 قائل مالكيت آن براي بتوان كه شئي هر بيمه، نوع دراين .گيرد مي قرار گر بيمه درتعهد موردبيمه، اموال به وارد خسارت

 گيرند مي قرار پوشش تحت نباتات و حيوانات حتي باشد، داشته مبادله ارزش و شد

  :عبارتنداز اموال هاي بيمه اهم .است دار دامنه و متنوع بسيار اموال هاي بيمه
 

  سوزي آتش بيمه �

  باربري بيمه �

  اتومبيل بيمه �

 بيمه مهندسي �

 

 

 Liability Insurances   مسئوليت هاي بيمه -6-2-3

 وليتمسئ ايه بيمه.  قرار دارد اشخاص و اموال هاي بيمه كنار در كه باشد مي بيمه اصلي شاخه سه از يكي مسئوليت هاي بيمه

 تمسئولي و حقوق از افراد شناخت ، جامعه افراد اجتماعي روابط درتنظيم مستقيم طور به كه است اي بيمه هاي رشته جمله از

  . باشند مي گذار تاثير ها فعاليت و مشاغل اي حرفه امنيت تامين و يكديگر هاي

 به وارده صدمات و زيان قبال در حقوقي و حقيقي اشخاص از اعم جامعه افراد تمامي ، ايران مدني مسئوليت قانون اساس بر

 شبه يا ميجر شبه مسئوليت بر پايه مدني مسئوليت بيمه نمايند اقدام بايد آن جبران به نسبت و باشمد مي مسئول ديگران

 احراز .  شود مي ديگري شخص به مالي و جاني زيان و ضرر موجب ، غفلت و احتياطي بي روي از زيان عامل كه است عمدي

  . گردد مي تعيين قضايي مراجع توسط نيز افراد مسئوليت

 ودوج به گذاران بيمه عمد غير فعل ترك يا فعل از ناشي كه ثالث اشخاص به وارد زيان((  اي بيمه رشته اين موضوع مطابق

  ))شود مي جبران جاني و مالي زيانهاي بخش دو در باشد آمده

 واهخ حال، دارد ديگران به وارده خسارت جبران به نسبت شخص كه التزامي و تعهد از است عبارت مدني مسئوليت بنابراين

 تصرف اي مالكيت تحت اموال و اشيا يا او به وابسته اشخاص علم نتيجه در يا باشد شخص فعاليت يا عمل اثر بر شده وارد زيان

  . باشد آن

  مفصل به  شرح آنان مي پردازيمبيمه هاي مسئوليت انواع مختلفي دارد كه  در بخش هاي بعدي 
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 بازرگاني هاي بيمه با اجتماعي هاي بيمه تمايز وجه-6-3

  :نمود خالصه زير بصورت توان مي بازرگاني هاي بابيمه آنرا تمايز وجه اجتماعي هاي بيمه خصوصيات به باعنايت
 

 :بيمه حق محاسبه و )بيمه سرمايه( تعهدات ازنظر -6-3-1

 شود مي تعيين )بيمه سرمايه( بيمه مورد ارزش و خطر شدت و اهميت به باتوجه هرشخص بيمه حق هبيم درموسسات اصوال

 دو ازاين فارغ اجتماعي هاي دربيمه درصورتيكه .دارد گر بيمه تعهد و باخطر مستقيم نسبت بيمه حق ميزان رابطه دراين و

 مابه و شود مي گرفته درنظر ايشان توانائي براساس بيمه حق و شدگان بيمه نيازهاي حداقل براساس بيمه تعهدات مقوله،

 .گردد مي تامين يارانه بصورت آن التفاوت

 بوده نفر يك شده بيمه اينكه از صرفنظر( شده بيمه دستمزد از ثابت درصدي بصورت بيمه حق معموال اجتماعي هاي دربيمه

 .گردد نمي رعايت خطر تساوي درمقابل بيمه قح تساوي اصل و شود مي دريافت )باشند مي وي تكفل تحت افرادي يا و

 :حقوقي مقررات جنبه از -6-3-2

 رابطه كه درحالي است حاكم خصوصي حقوق تجارتي، هاي دربيمه بيمه، وموسسات)شدگان بيمه(گزاران بيمه بين روابط بر

 .است (عموم مردم جامعه)عمومي حقوق تابع اغلب شدگان بيمه و اجتماعي بيمه موسسات بين

 :بازرگاني هاي بيمه دهي سود -6-3-3

 غيرانتفاعي اجتماعي هاي بيمه موسسات كه درحالي است منفعت تحصيل درهرصورت بازرگاني بيمه شركتهاي تاسيس از هدف

 .هستند

   :اجتماعي بيمه بودن اجباري  -6-3-4

نوع بيمه است اجازه دهيد ابتدا مفهوم ديگر از تفاوت هاي اين دو  ياجباري بودن بيمه هاي اجتماعي نسبت به  بازرگاني يك

 .اجباري و اختياري را شرح دهيم  بيمه

 Obligatory Insurances (Legal)  اجباري هاي بيمهالف : 

 طبقات از حمايت براي و داده قرار مدنظر را اجتماع حقوق گذار قانون است، همراه قانوني باالزام ”معموال كه بيمه نوع دراين

 به توان مي مثال بعنوان .نمايد مي آن انجام به ملزم حقوقي يا و حقيقي اشخاص از اعم را جامعه افراد ع،اجتما پذير آسيب

 در مادي لحاظ از و كنند مي زندگي متوسط درآمد با كه دارد كاربرد طبقاتي يا كارگران درمورد كه اجتماعي تامين بيمه

 همچنين ندارند، آنرا جبران يا تحمل توان شود، مي زيان و رتخسا به منجر كه خطرهائي و حوادث بيماري، وقوع هنگام

 .نمود اشاره ثالث اشخاص درمقابل نقليه وسايل دارندگان مسئوليت بيمهميتوان به 

 Facultative Insurances اختياري هاي بيمهب: 

 .نمايند بيمه را خود و مسئوليت و المتناسب،امو بيمه حق باپرداخت آزاد بطور توانند مي اجتماع طبقات كليه بيمه، نوع دراين

 رد و قبول باشند، مي بيمه قرارداد عقد به موظف "قانونا گزاران بيمه هم و بيمه شركتهاي هم كه اجباري هاي بيمه برخالف

   .است اختياري طرفين براي بيمه تقاضاي
 

 نمايد خودداري آن ازانجام دهديا راانجام يا باشدمعامله داشته اختيار هركس كند مي حكم آزادي اصلبنابراين ميتوان گفت 

 آزادي تحديد اجتماع مصالح گاهي اما .كرد قرارداد انعقاد مجبوربه ميلش برخالف توان رانمي هيچكس اصل اين طبق ولذا

 جامعه از معيني ازطبقات حمايت براي ناچاراست دولت و اند دسته ازاين اجتماعي هاي بيمه .نمايد مي ايجاب را افراد اراده

  مانند بيمه هاي تامين اجتماعي و بيمه هاي شخص ثالث اتومبيل .  نمايد اجباري را ها بيمه بعضي
  

  

 :اتكائي لحاظ از -6-3-5

 زياد بقدري گاهي پذيرند، مي كه تعهداتي طرف يك از زيرا .هستند اتكائي بيمه به محتاج اغلب تجارتي هاي بيمه موسسات

 .است محدود بيش و كم آنها شده بيمه تعداد ديگر طرف از و آيند نمي بر خسارت رانجب عهده از تنهائي به كه است

 زياد هم خطرها تعداد و است نازل شود مي پرداخت درهرمورد خساراتيكه .است برعكس ”دقيقا وضع اجتماعي هاي دربيمه

  .ندارند اتكائي به نيازي اجتماعي هاي بيمه موسسات علت بهمين باشد، مي
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  بيمه اصطالحات و انارك -7
  

 insurer گر بيمه -7-1

 مي بعهده حادثه وقوع صورت در را خسارت جبران تعهد گزار بيمه از بيمه حق دريافت درمقابل كه است شخصي گر بيمه

 مي تعيين قانون كه را خاصي شرايط بايد گري بيمه حرفه انجام جهت كه است حقوقي شخص گر بيمه تعريف اين با .گيرد

  .باشد رادا كند
 

 Insurance گزار بيمه-7-2

 بيمه پوشش خودراتحت مسئوليت يا و مال جان، بيمه حق باپرداخت كه است وشخصي است گر بيمه تعهد طرف گزار بيمه

 شخص هم و حقيقي شخص هم تواند مي باشد، حقوقي شخص بايد ”الزاما كه گر بيمه برخالف گزار بيمه .دهد قرارمي

  .باشد غيره و انجمن وسسه،م شركت، از اعم حقوقي
  

 

    Subject Matter of the Insurance بيمه موضوع -7-3

 يا و (person) شخص (Property) ،مال تواند مي و گيرد مي قرار بيمه پوشش تحت كه است چيزي بيمه موضوع 

  .باشد (Liability)مسئوليت

 متعهدخواهد آن به وارد خسارت مقابل در گر بيمه (Property  Insurance)  باشد )مال(شي بيمه موضوع كه درصورتي

 و ونقل، حمل بيمه وغيرمنقول، منقول اموال سوزي، آتش بيمه مانند روح ذي و روح بي از است اعم)مال(شي دراينجابود 

   .غيره

 واهدمتعهدخ شده بيمه حيات يا و بيماري فوت، درمقابل گر بيمه  (Personal Insurance)باشد شخص موضوع چنانچه

 .فوت بشرط و حيات بشرط شخصي، عمر،بيماري،حوادث هاي بيمه:مانند .بود

 ديگري درمقابل (Liability Insurance)گزار بيمه مسئوليت بلكه شخصي ونه باشدشيء  نه است ممكن بيمه موضوع

 مسئول گزار بيمه و شده ديگري به خسارت ورود باعث كه اي حادثه نتيجه در چنانچه است متعهد گر بيمه دراينصورت .باشد

 .نمايد جبران را شخص آن خسارت شود، مي شناخته آن

  .غيره و كارگران مقابل در كارفرما مسئوليت بيمه ثالث، اشخاص مقابل در نقليه وسايل دارندگان مسئوليت هاي بيمه : مانند
  

 Sum Inrsured بيمه سرمايه) شده بيمه مبلغ (-7-4 

 صورت در كند مي تعهد گر بيمه اشخاص هاي بيمه در كه است مبلغي يا و بيمه مورد شيء شارز شده بيمه مبلغ از منظور

 حداكثر مبين بيمه سرمايه يا شده بيمه مبلغ كه است ذكر به الزم .بپردازد بيمه قرارداد ذينفع يا گزار بيمه به حادثه وقوع

 ارزش معادل بايد شده بيمه مبلغ اشياء بيمه در براينبنا .باشد مي بيمه مورد به وارد خسارت پرداخت براي گر بيمه تعهد

 .باشد بيمه مورد روز و واقعي

 واقعي وارزش )بيمه سرمايه( كرده بيمه كه مبلغي تناسب به گر بيمه باشد، بيمه مورد واقعي ارزش از كمتر مبلغ اين چنانچه

 .بپردازد ذينفع يا شده بيمه به آنرا حادثه بروز رتصو در نمايد مي تعهد گر بيمه و بود؛ خواهد خسارت جبران متعهد مال آن

  معروف است بيمه قانون 10 مادهاين موضوع به 
 

 Risk - Peril-Hazard  خطر -7-5

 مي منعقد بيمه قرارداد گر بيمه با گزار بيمه كه است باخطر مقابله براي زيرا است، بيمه اساسي وجوهر اصلي ازعناصر خطر

 اصطالحاتي با معموال كه دارد وجود مشخص زمان مدت در مطلوب هدف به نيل از انحراف احتمال وارههم انسانها براي .نمايد

 بازرگاني و اقتصادي اجتماعي، زندگي در آن امثال و وضعيت بودن نامشخص آينده، از اطمينان عدم نامعلومي، : قبيل از

 .شود مي تعريف

 : مانند است انحرافاحتمال  آمدن بوجود علت و عامل )خطر(

 .غيره و طوفان سيل، آتشفشان، زلزله، : مانند  طبيعي  بالياي يا قهري خطرهاي �

 .غيره و اموال توقيف و ضبط مطالبات، دريافت عدم ورشكستگي،نوسانات قيمت  ،  مانند بازرگاني  يا تجاري خطرهاي �
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 وسيله دو تصادم برق، سيم اتصال ثردرا سوزي آتش موادشيميائي، بخار،نشت ديگ انفجار  :مانند. تكنولوژي خطرهاي �

 .غيره و كشتي غرق هواپيما، سقوط نقليه،

 .غيره و اعتصاب انقالب، كودتا، قيام، آشوب، بلوا، شورش، جنگ، :ماننداجتماعي:   خطرهاي �

 

 Insurable Risks  آن هاي ويژگي و بيمه خطردر -7-5-1

 بيمه نظر از و .گردد مي خود تعهد انجام به موظف گر بيمه آن وقوع صورت در كه شود مي گفته اي حادثه به بيمه در خطر

   : گردد مي تعريف چنين

 .ندارد بستگي گزار بيمه طرفين اراده به آن وقوع كه است حوادث ناگهاني و غير قابل پيش بيني آمد پيش احتمال خطر

 : باشد زير ويژگيهاي داراي بايد شده بيمه خطر بنابراين

 باشد هغيرمنتظر و اتفاقي �

  .باشد داشته را آينده زمان در وقوع احتمال �

  .باشد نامعلوم آن وقوع زمان است مسلم اگر يا و بوده نامسلم آن وقوع ”اصوال �

  .باشد نداشته بستگي طرفين اراده به آن وقوع �

 وارده زيان بايد زومال گر بيمه تعهدات با دررابطه لكن باشد معنوي و مالي زيانهاي منشاء تواند مي خطر داشت توجه بايد

  .باشد پول به تبديل قابل
 

  

 :  خطر كردن بيمه شرايط-7-5-2

 تحت را خطري هر تواند نمي ساكن به گرابتدا بيمه لكن نمايد، بيمه را خطرها كه اينست گري بيمه حرفه اينكه به باتوجه

  .آورد بوجود را شرايط اين گر بيمه يا داشته وجود آنها نمودن بيمه براي الزم شرايط اينكه مگر دهد قرار پوشش

 :از عبارتند شرايط اين

 Dispersion خطرها بودن پراكنده -7-5-2-1

 تعاون وارده،دست زيانهاي جبران در محدودشان توانائي بدليل گزارن بيمه .گرديد بيان بيمه ماهوي تعريف دركه  همانگونه

 سرشكن خود بين جزئي مبالغ پرداخت رابا وارده زيانهاي گر، مهبي مديريت تحت صندوقي تشكيل وبا درازكرده يكديگر بسوي

 ها بيمه حق آوري جمع محل از بايد احتمالي خسارات زيرا .باشد مي صادق نيز بيمه شركتهاي براي امر همين .نمايند مي

 ”قطعا ببيند خسارت يا رفته بين از حادثه يك وقوع اثر در آنها از زيادي تعداد يا بيمه موارد همه اگر شك بدون و شود تامين

 خطرهاي لذا .بود خواهد خارج گر بيمه عهده از خسارات همه جبران و نموده تجاوز ها بيمه حق مجموع از گر تعهدبيمه ميزان

 بودن پراكنده اصل اين .گردد محدود چندي موارد به حادثه وقوع احتمال كه باشد متفرق و پراكنده طوري بايد شده بيمه

 آن اداره دار عهده گر بيمه كه آنها مشترك صندوق تعادل حفظ براي و باشد مي گزاران بيمه تعاون براي الزم شرط خطرها

 قابل غير است پراكندگي خصلت فاقد كه خطرها از بعضي حتي كه است اهميت حائز بقدري موضوع اين .است ضروري است

 تعهد حادثه هر در خود توان اندازه به يا . نمايد بيمه مورد را  ائياتك هاي بيمه طريق از را گر بيمه اينكه مگر شده تلقي بيمه

 .نمايد بيمه اشتراكي بصورت شركتها ديگر نزد آنرا بقيه نمايد وادار را گزار بيمه و پذيرفته

  

 Frequency خطرها تواتر و تناوب -7-5-2-2

 غيرممكن حادثه وقوع اگر واال .باشد داشته وقوع احتمال بايد باشد، ارزيابي قابل فني لحاظ از بيمه مورد خطرهاي اينكه براي

 آمار به اتكاء با تواند نمي گر بيمه سو ديگر از و نيست اي بيمه چنين انجام به حاضر گزار بيمه يكسو از باشد نادر حتي يا و

 پيوستن بوقوع ديگر بارتعه ياب و وتواترخطر تناوب بنابراين .نمايد تعيين را خطر با متناسب بيمه حق احتماالت حساب و

 حتمي شرايط از نمايد محاسبه آن براي اي بيمه حق و ارزيابي را خطر بتواند گر بيمه اينكه بابت از زماني فواصل در آن

 .باشد مي شده بيمه خطرهاي

 Similarity شده بيمه خطرهاي يكنواختي و تشابه -7-5-2-3

 محاسبه براي زير است، آماري اطالعات براي الزم شرط طرف يك از .است اهميت حائز گر بيمه براي نظر دو از خطرها تشابه

 وكانون گزاران بيمه بين تساوي شرط خطر، تشابه ديگر طرف از گيرد، قرار توجه مورد مشابه خطرهاي بايد خطر وقوع تواتر
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 است شده بيمه آن درمقابل هك خطري با متناسب اي بيمه حق بايد گزار بيمه .اند آمده گرد دورآن آنها كه است تعاوني

 .بپردازد

 Grands numbers خطر تعدد يا كثرت -7-5-2-4

 و گزار بيمه زيادي تعداد آوري جمع راه از تنها زيرا .باشد كافي باندازه بايد گزاران بيمه شمار خطر، يك كردن بيمه براي

 مي بزرگ اعداد قانون به متكي كه امر اين .ودب خواهد خود تعهد انجام به قادر گر بيمه كه است، كافي بيمه حق دريافت

 براي حادثه وقوع باشد،احتمال بيشتر شده بيمه خطرهاي هرقدرتعداد زيرا.دهد مي تشكيل را گري بيمه حرفه اساس باشد،

  .بود خواهد كمتر نسبت به گزاران بيمه
 

 Distribution of Risk خطر توزيع-7-5-3

 مي محدود را گر بيمه فعاليت دامنه درمجموع كه وجوددارد خطرشرايطي كردن بيمه يبرا دريافتيم گذشت، كه آنچه بنابر

 ياتعهدات گران بيمه باشد، نداشته وجود خطرها نمودن بيمه براي ذكرشده شرايط چنانچه ذكرگرديد، همانطوريكه اما .كند

 خطر كل يا و نمايند مي بيمه را آن زا بخشي بعبارتي .دهند مي كاهش خود توان حد تا بيمه سرمايه كل به نسبت خودرا

 صورت دو به خطر توزيع عنوان تحت عمل نحوه اين .نمايند مي تقسيم گران سايربيمه و خود بين آنرا سپس و پذيرفته را

  : ميپذيرد انجام

 Co- Insurance  مشترك بيمه �

 متناسب كه ازآنرا قسمتي نمايد، تحمل راآن آثار و بيمه شده پيشنهاد او به كه را خطري نتواند تنهايي به گر بيمه اگر

 بيمه يتواناي يتنهاي به گر بيمه كنيد فرض .نمايد مي واگذار ديگر گران بيمه به را ومابقي پذيرفته است او باتوانائي

 بيمه چند به كارخانه بيمه تكميل براي خود است مجبور كارخانه صاحب لذاندارد را Aارزش  به اي كارخانه نمودن

 حالت اين در .شود انجام كارخانه بيمه ترتيب بدين بپذيرند، را سهمي هركدام نيز آنها تا نمايد مراجعه رديگ گر

  كل مورد بيمه  خود را تحت پوشش قرار دهد  .  است از طريق چندين بيمه  گر  ناگزير گزار بيمه
  

 Re-Insurance  اتكائي بيمه �

 به ابتدا گران بيمه باشند، داشته كار و سر گرمعتبر بيمه يك با ددهن مي ترجيح گزاران بيمه معموال آنجائيكه از

 تحمل برقدرت مازاد كه را ازخطر سهمي سپس شوند، مي متعهد گزار بيمه درمقابل و بيمه را بيمه مورد كل يتنهاي

 يعني مختلف تبصور خود اتكائي بيمه .نمايند مي بيمه آنرا مجددا واگذارويابعبارتي ديگر گران بيمه به است آنها

 واگذاري بصورت ويا (Treaty)يكجا بطور ها رشته ياتمام و رشته دريك (Portfolio)پرتفوي ازكل سهمي واگذاري

 .  پذيرد مي صورت اتكائي قراردادهاي مختلف انواع طريق از(Facuttative) موردي

 

  Gross Premium كل بيمه حق-7-6

 وايجادخسارت حادثه وقوع صورت در گر بيمه پردازدتادرمقابل، مي گر بيمه ربهگزا بيمه كه است وجهي، خطر يابهاي بيمه حق

 ذينفع يا و گزار بيمه به را مبلغي فوت يا و حيات بشرط هاي نامه دربيمه شده معين ويادرسررسيد كرده راجبران وارده زيان

   .نمايد پرداخت مورد حسب بر بيمه قرارداد از
  

  : از عبارتند بازرگاني هاي بيمه در بيمه حق دهنده تشكيل اصلي عنصر سه

  )Technical Premium  ) T.Pفني  بيمه حق-7-6-1

 حق تساوي اصل فني بيمه حق تعيين اصلي مبناي كه چرا .دارد  خطر وقوع احتمالي ضعف يا و شدت به بستگي نآ ميزان 

   .باشد مي احتماالت و آمار يفن بيمه حق محاسبه اصلي مبناي .باشد مي خطر وقوع احتمالي ميزان با بيمه
  

  

    Insurance Expenses (I.E) گري بيمه هاي هزينه -7-6-2

 است ذكر قابل ،باشد  مي وغيره پرسنل،ملزومات حقوق ازقبيل بيمه تعاون صندوق اداره براي گر بيمه هاي هزينه شامل

 در ولي شود مي محسوب گري بيمه هاي هزينه جزء حسابداري درسرفصلهاي گران بيمه توسط پرداختي خسارات هرچندكه

  . پذيرد مي صورت) ديدگان زيان بين شده آوري جمع فني هاي بيمه حق توزيع(فني بيمه حق ازمحل خسارت تامين اينجا
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 Anticipated profit (A.P)  گر بيمه انتظار قابل سود  -7-6-3

 بيمه از و اضافه فني بيمه حق به انتظار قابل وسود ها نههزي تامين ديگرجهت مبالغي همواره بازرگان بعنوان بيمه شركتهاي

 .نمايند مي دريافت گزاران

 :بنابراين

  كل بيمه حق = فني بيمه حق +گري بيمه هاي هزينه + انتظار سودقابل

G.P. = T.P. + I.E. + A.P. 

 

 period of insurance بيمه مدت-7-7

 اين درطول كه باشد مي يخسارتهاي متعهدجبران فقط گر بيمه بيمه، نتهايا و ابتدا بين زماني فاصله از عبارتست بيمه مدت

 بيمه شروع تاريخ”معموال.قيدگردد نامه بيمه در بايدبوضوح كه است ازموضوعاتي بيمه مدت .واردشود بيمه مورد به مدت

  .باشد مي برآن موخر ويا بوده يكي نامه صدوربيمه باتاريخ
 

 خسارت-7-8

  دو صورت كلي و جزئي مي باشد .  خسارت در بيمه  به 

  خسارت كلي : 

 گفتهActual Total Loss واقعي كلي خسارت آن به كه كشتي غرق مانند است بيمه مورد كامل رفتن ازبين گاهي خسارت

 ارزش براينكه مشروط بپردازد گزار بيمه رابه شده بيمه مبلغ تمامي است متعهد گر بيمهكل  خسارت بروز درصورت. شود مي

  نباشد شده بيمه كمترازمبلغ)روزحادثه ارزش(موردبيمه واقعي

 70 حدودبقدري زياد است ( آن تعمير يا و نجات هزينه اما باشد نرفته بين از كلي بطور بيمه مورد كه است ممكن گاهي

  ر مي گيرند ستفاده مجدد بصرف نمي باشد در اين صورت نيز خسارت را به  صورت كلي در نظ)كه تعمير و ابااله ب درصد

  خسارت جزئي: 

  .گويند Partial loss جزئي خسارت آن بهبخشي از آن مي باشد كه   آسيب و يا كاال از بخشي خسارت گاهي از بين رفتن 
  

 

 سرمايه نسبي قاعده-7-9

 مورد روز ارزش التفاوت مابه از است عبارت زيان هاي بيمه در خسارت درجبران گر بيمه مسئوليت شد، اشاره كه همانگونه

 به نيز خسارت نمايد، بيمه آن واقعي ارزش از كمتر را خود اموال گزاري بيمه چنانچه لذا .بعدازحادثه و قبل بالفاصله بيمه

  يابد مي كاهش نسبت همان

 به فقط گر بيمه باشد شده بيمه واقعي قيمت كمتراز به مالي كه درصورتي دارد مي مقرر بيمه قانون 10 مادهمورد دراين 

 به اي بيمه مورد چنانچه مثال بعنوان . بود خواهد خسارت مسئول مال واقعي قيمت با است كرده بيمه كه مبلغي تناسب

 بالغ وارده خسارت و باشد ريال100 ،000، 000آن ارزش حادثه بروز زمان در و باشد شده بيمه ريال 80 ، 000 ، 000 ارزش

  .شد خواهد حاسبهم زير فرمول طبق گردد، ريال 30، 000، 000بر
 

 پرداخت قابل خسارت= ) شده بيمه سرمايه ×××× روز قيمت براساس خسارت(/    بيمه مورد واقعي و روز ارزش

 

  در اين مثال خسارت قابل پرداخت برابر است با : 

24،000،000   =  100،000،000   /)80،000،000××××30،000،000 (  
  

 : سرمايه نسبي قاعده از عدول-7-10

 شد خواهد توجهي قابل مبالغ نيز متعلقه بيمه حق نتيجه در و باشد مي برخوردار باالئي ”نسبتا ارزش از بيمه دموار گاهي

   .بود خواهد مشكل بسيار نيز گزا بيمه براي آن تامين بزرگ صنايع نقدينگي كمبود مانند خاصي شرايط در كه

 بيمه الجرم .ببرد بين از يكجا را بيمه مورد تمامي نيست قادر باشد شديد هم اندازه هر حادثه اولين ميداند گزار بيمه يا

 حداكثر بميزان آنرا نمايد بيمه واقعي قيمت به را بيمه مورد اينكه بجاي بنابراين .است ضروري غير واقعي قيمت به كردن
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 بيمه حق قبول با هحاليك درعين گر بيمه درمقابل .كند مي بيمه First loss عنوان تحت خواهدشد وي متوجه خسارتيكه

  . نمايد مي عدول شرايطي با دارد كه اهميتي همه با سرمايه نسبي قاعده اعمال از نمايدمي  موافقت كمتري

 حالت، دراين .شود مي تعيين گزار بيمه و گر بيمه بين توافقي بصورت شده بيمه شئي ،ارزش اموال هاي بيمه در هم گاهي

 بيشتر امر اين .باشد مي شده توافق سرمايه پرداخت متعهد گر بيمه بازار در موردبيمه ارزش از صرفنظر حادثه بروز درصورت

 .باشد مي رايج بفرد منحصر و عتيقه اشياء هنري، آثار بيمه و كشتي هواپيما، بدنه هاي بيمه در

 

 Inflation )قيمت نوسان (متغير سرمايه با نامه بيمه -7-11

 نسبي قاعده نيز نمايد مي تغيير قيمت نوسان با شده بيمه سرمايه صريح و خاص طشر بموجب كه يها نامه بيمه مورد در

 اعالم سرمايه تفاوت كه بود خواهد اين به موكول و مشروط اينجا در نسبي قاعده از عدول منتهي .شود نمي اعمال سرمايه

 باشد حادثه وقوع تاريخ و نامه بيمه صدور بين زماني فاصله در بيمه مورد ارزش رفتن باال معلول ”صرفا واقعي قيمت با شده

  .باشد كرده اعالم صحيح بطور را بيمه مورد واقعي قيمت ابتدا در بايست مي گزار بيمه ديگر بعبارت
 

  Deductible آن وجودي علت وفرانشيز -7-12

 گران بيمه ”معموال .گيرد يم قرار گزار بيمه بعهده و بوده گر بيمه تعهد از خارج كه خسارت از ازسهمي عبارتست فرانشيز

 : فرانشيز را دريافت ميكنند زير بداليل

 طريق از گزاران بيمه ساير به ”نهايتا و گران بيمه به را زيادي هاي هزينه كه جزئي خسارات پرداخت از جلوگيري �

 .نمايد مي تحميل بيمه حق افزايش

 ماده گزاران بيمه توسط شده بيمه مال از مراقبت و )بيمه قانون 4 ماده( موردبيمه مال دربقاي اي بيمه نفع يجادا �

 شريك ميشود .. به بيان بهتر بيمه گزار نيز در حفظ و مراقبت از مال بيمه  شده  بيمه قانون 15

 و يابد مي كاهش بيمه حق نسبت مانه به باشد بيشتر خسارت از گزار بيمه سهم چقدر هر بيمه حق نرخ تعديل �

 را خسارت از بيشتري سهم دارند اقشار ساير به نسبت باالتري مالي توان كه گزاراني مهبي تا كند مي كمك امر اين

 بيمه سرمايه از درصدي بصورت گاهي فرانشيز .نمايند پرداخت كمتري بيمه حق نتيجه در و گرفته عهدهه ب خود

 .شود مي محاسبه

  نامه بيمه -8

 و گزار بيمه پيشنهاد به باتوجه و ستا آن مقيم گر بيمه كه كشوري بيمه مقررات و قانون براساس كه است سندي نامه بيمه

 بيمه عقد ”ميدارد مقرر بيمه قانون 2 ماده .گيرد مي قرار گزار بيمه دراختيار امضاء از پس و شود مي تنظيم گر بيمه موافقت

 .بود خواهد نامه بيمه به موسوم مزبور سند و باشد كتبي سند موجب به بايد آن وشرايط

 بيشتر موضوع اين به هرقدر شود قيد بوضوح گردد مي منعقد آن براساس قرارداد كه عواملي كامل مشخصات بايد نامه ربيمهد

 موقع در است ممكن كه اختالفاتي بروز از شود، منعكس نامه دربيمه آشكارتري نحوه ب طرفين تعهدات و وحقوق شده، توجه

 قانون 3 ماده طبق ما دركشور .كاست خواهد نارضايتهاي از و آمده عمله ب گيريجلو نمايد بروز خسارت ايجاد و حادثه وقوع

 .شود قيد نامه بيمه در صريح بطور بايد زير امور بيمه

 قرارداد انعقاد تاريخ �

 گزار بيمه و گر بيمه اسم �

 بيمه موضوع �

 است آمده عمله ب آن مناسبت به بيمه عقد كه خطري يا حادثه �

 بيمه انتهاي و ابتدا �

 بيمه حق �

 حادثه وقوع صورت در گر بيمه تعهد ميزان �

 مي تعيين نامه بيمه خصوصي شرايط و عمومي شرايط عناوين تحت قرارداد، طرفين اختيارات و وظايف حدود نامه دربيمه

 .گردد

  



 

١٧ 

 

  General Conditions نامه بيمه عمومي شرايط-8-1

 ونقل، حمل بيمه سوزي، آتش بيمه مانند بيمه ازانواع هريك براي جداگانه كه است عمومي و كلي دستورالعملهاي و مقررات

 و قانون براساس نامه بيمه عمومي شرايط درواقع شود، مي چاپ نامه بيمه در پشت و گرديده وضع غيره و حوادث بيمه

 قرارداد طرفين مسئوليتهاي و وظايف و حقوق متضمن و گردد مي تدوين ستا آن مقيم گر بيمه كه هركشوري بيمه مقررات

  .گردد مي اعمال رشته آن در صادره هاي نامه بيمه كليه درمورد يكنواخت بطور كه ميباشد بيمه هاي رشته از هريك در

 

  Special Conditions نامه بيمه خصوصي شرايط-8-2

 هريك و گر هبيم بين كه است خاصي توافقهاي به ناظر و نداشته عمومي جنبه كه گردد مي اطالق مقرراتي از دسته آن به

 مي گزارقرار بيمه اختيار در گر بيمه توسط كه است اي برگه بيمه پيشنهاد .پذيرد مي صورت جداگانه بطور گزاران بيمه از

 گر بيمه .مايدمي ن درج درآن نيازخودرا مورد پوششهاي و بيمه موضوع به مربوط اطالعات كليه وي نماينده يا وي  .گيرد

 اعالم گزار بيمه به و محاسبه را واقعي بيمه وحق اقدام خطر تحليل و تجزيه به نسبت برگه اين در مندرج اطالعات براساس

 .نمايد مي

 و عمومي شرايط مندرجات بين اگر كه معني باين .ميباشد نامه بيمه عمومي شرايط بر مقدم خصوصي شرايط حقوقي نظر از

  .شود مي عمل آن طبق و بوده قضيه بر حاكم خصوصي شرايط باشد داشته وجود تعارض خصوصي شرايط
 

  Endorsment الحاقي -8-3

 نامه دربيمه است الزم كه تغييراتي درآن و ميشود تنظيم گر بيمه بوسيله نامه بيمه صدور متعاقب كه است اي نوشته الحاقي

 نامه بيمه در كه باشد آن طالب خود قانوني حقوق به توجه با است ممكن نيز گر بيمه .گردد مي منعكس آيد عمله ب

 نظر مورد تغييرات با گزار بيمه چنانچه است بديهي و برسد گزار بيمه طالع به بايد مراتب دراينصورت .شود داده تغييراتي

   .نمايد فسخ را بيمه قرارداد ميتواند نباشد موافق گر بيمه

 بيمه گزار بيمه موافقت عدم درصورت و گيردب نامه بيمه تغيير به تصميم خود دلخواه به ندارد حق گر بيمه داشت توجه بايد

 تفويض او به حق اين قانون طبق كه باشد مي نامه بيمه تغيير به مجاز درمواردي تنها گر بيمه در حقيقت  كند فسخ را نامه

  .باشدن اضافي بيمه حق پرداخت به حاضر گزار بيمه و شده خطر تشديد با مواجه بيمه موضوع كه مواردي در مثال .باشد شده

  همانند افزايش نرخ ديه توسط دولت 
 

 ها نامه بيمه انواع-8-4

 هاي رشته تمامي در شكلي ازنظر تغيير اندكي با بيمه قانون 3 ازماده تبعيت با نامه بيمه انواع قالب در بيمه قراردادهاي

 ايجاد و تر جامع و بهتر خدمات هارائ براي بيمه شركتهاي لكن .باشند مي يكساني محتواي و شكل داراي تقريبا بيمه مختلف

  :اند نموده بندي طبقه زير بشرح را بيمه قراردادهاي خود گزاران بيمه براي ويژه تسهيالت
 

 Simple Policy ساده هاي نامه بيمه -8-4-1

   .گردند مي صادر گروهي بصورت وهم انفرادي بصورت هم خاص، مورد يك هابراي نامه بيمه نوع اين

 سوزي آتش هاي نامه بيمه انواع مانند گيرد مي قرار تامين مورد شخص سالمت حيات يا گزار بيمه اموال،  انفرادي درحالت

 . باربري هاي نامه بيمه و وثالث اتومبيل بدنه هاي نامه بيمه ها، كارخانه مسكوني، منازل

 از گروهي يا و نموده بيمه يكجا را آپارتماني مجموعه يك يا و اتومبيل زيادي تعداد توان مي گروهي بصورت نامه دربيمه

 و باشد مي بيمه شركتهاي مطلوب بيشتر گروهي هاي نامه بيمه.داد قرار درماني هاي بيمه پوشش تحت يكجا را انسانها

  .گيرند مي درنظر شدگان بيمه يا گزاران بيمه براي گروهي هاي بيمه در را خاصي تخفيفهاي دليل بهمين
  
 

 Open cover – Open Policy  عمومي هاي نامه بيمه -8-4-2 

 همچنين و باربري هاي بيمه در بيشتر هستند معروف نيز Floating Policy  شناور  هاي نامه بيمه به كه نامه بيمه نوع اين

  .است معمول سوزي آتش هاي بيمه
 



 

١٨ 

 

 Comprehensive Insurance policy جامع هاي نامه بيمه-8-4-3

   .دارد كاربرد اشخاص هاي بيمه هم و مسئوليت و اموال هاي بيمه رشته در هم ها نامه بيمه نوع اين

 مدني مسئوليت النفع، صاعقه،عدم انفجار، سوزي، آتش:مانند متعدد خطرهاي ومسئوليت،انواع اموال جامع هاي نامه دربيمه

   .گيرد مي قرار گر بيمه تامين موردPackage يكجا بطور

 كه نحوي به نمود تلفيق باهم را بيماري بيمه ،جسماني حوادث عمر، بيمه انواع توان يم نيز اشخاص  جامع نامه بيمه در 

  .گيرند قرار تامين مورد يامستمري و بازنشستگي،  انداز پس ، درماني هاي هزينه ، ازكارافتادگي فوت، خطر برتامين عالوه
  

 گزار بيمه تعهدات و وظايف-9

 اهميت از كه گزار بيمه تعهدات و وظايف با ارتباط در شده ذكر مطالب از بخشي به كوتاه مروري به نسبت بخش دراين

  .كنيم مي اكتفا است آمده ها نامه بيمه عمومي شرايط در اغلب و برخورداراست خاصي
 

  بيمه گر به عقد موضوع خطر كيفيت اعالم -9-1

 نحوي به است، گر بيمه به موردبيمه خصوصيات و كيفيات تمامي اعالم ، گرديده محول گزار بيمه بعهده كه اي وظيفه اولين

 رد به نسبت آن كامل شناخت با و ارزيابي بدرستي را خطر بتواند كه دهد قرار وضعي در را گر بيمه كيفيات ازاين اطالع كه

  .نمايد محاسبه را واقعي بيمه حق قبول درصورت و گرفته تصميم بيمه قبول يا
 

 بيمه حق پرداخت -9-2

 مورد دراين خاصي توافق اينكه مگر گردد پرداخت گزار بيمه توسط گر بيمه تعهدات شروع زمان از قبل بايست مي بيمه حق

  .باشد شده
  

 خسارت توسعه از جلوگيري و موردبيمه از مراقبت -9-3

 ”عادتا ركسه كه را الزمي مراقبتهاي گزار بيمه اگر باشد، مي بيني پيش غيرقابل خسارتهاي جبران متعهد گر بيمه ”اصوال

 و ممكن به يا و تضعيف خسارت بودن نامسلم و بيني پيش غيرقابل خاصيت ننمايد، بيمه ازمورد آورد، مي بعمل خود مال از

  .شود مي تبديل محتمل
 

 خطر تشديد اعالم -9-4

 به بسته كه باشد، نداشته اي مداخله خطر درتشديد وي آنكه يا و بوده گزار بيمه عمل نتيجه در است ممكن خطر تشديد

 .نمايد مي فرق گر بيمه به اعالم براي گزار بيمه تكليف مورد

 .سازد مطلع را گر بيمه تغيير از پس بالفاصله بايد .باشد گزار بيمه عمل نتيجه در خطر تشديد چنانچه �

 تاريخ از روز ده ظرف حداكثر است مكلف وي .نباشد گزار بيمه شخص عمل نتيجه در خطر تشديد درصورتيكه �

 .دهد اطالع گر بيمه به را خطرمراتب تشديد از اطالع
  

 

 حادثه وقوع از گر بيمه ساختن آگاه-9-5

 تاريخ از روز پنج ظرف در حداكثر و امكان زمان دراولين حادثه وقوع درصورت بايد گزار بيمه .بيمه قانون 15 ماده برطبق

 خارج كه حوادثي بواسطه كند ثابت گزار بيمه اينكه مگر بود، نخواهد مسئول گر بيمه واال سازد مطلع را گر بيمه حادثه وقوع

 .است نبوده مقدور او براي مقرر درمدت گر بيمه به اطالع بوده او اختيار از

 وعالئم اثار محو از قبل كه است اين براي نمايد اعالم گر بيمه به فوريت به را خسارت و حادثه وقوع اينكه به گزار بيمه اجبار

 حدود دهد امكان وي به و باشد ممكن گر بيمه براي آن وقوع علل و چگونگي از اطالع و خسارت به رسيدگي رت،خسا بقاياي

  .نمايد ارزيابي بدرستي را خود تعهد ميزان و خسارت
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 اي بيمه معامالت اصول -10

 شده موجب اصول همين .ميسازد متمايز افراد بين حقوقي روابط و معامالت ساير از آن خاص اصول را اي بيمه معامالت

 حقوق از بخشي در اصول ين بر مترتب آثارحقوقي بيمه فن و اصول اين ويژگيهاي به باتوجه .آيد بوجود بيمه فن كه است

 عمليات خصوصيات با مارا بيمه، فهم پايه و كليد بعنوان بيمه معامالت اصول تشريح .ميشود مطالعه بيمه حقوق بنام خصوصي

  سازد مي آشنا بيشتر زمينه اين در بيمه موسسات كار رزط و اي بيمه
  

 Principle of (Utmost) Good Faith نيت حسن )اعالي حد( اصل -10-1

 از نيت حسن بخصوص بيمه در ولي باشد، نيت برحسن مبتني بايستي مردم بين وروابط قرارداهدها تمام كه نيست شك

 و اظهارات براساس است گزار تعهدبيمه موضوع كه بيمه حق .است فينطر تعهدات تعيين و رابطه تنظيم اساسي عوامل

 و نامه بيمه صدور از قبل كه ندارد وجود امكان اين گر بيمه براي .ميگذارد گر بيمه دراختيار او كه شود مي تعيين اطالعاتي

 خطر كيفيات و مالحظه نزديك زا ميشود اوعرضه به كردن بيمه براي راكه اموالي كليه احتمالي، خسارت جبران تعهد قبول

   .است موجود گر بيمه حقوق حفظ براي وسايلي گزار بيمه اظهارات در خالف اثبات صورت در است بديهي .كند ارزيابي را آنها

 از .ندارد گزار بيمه نيت حسن به اعتماد جز اي چاره گر بيمه لذا و نيست آسان هميشه گزار بيمه ادعاي اثباتبه  بيان بهتر 

 بيمه زيرا .باشد داشته اطمينان است احتمالي خسارت جبران متعهد كه گري بيمه نيت حسن به بايد گزارنيز ديگربيمه رفط

   .نمايد استنكاف مختلف طريق به گزار بيمه حقوق اداء از ميتوند باشد نداشته نيت حسن چنانچه نيز گر
 

 Purinciple of Probability احتمال اصل -10-2

 خسارت جبران صورتي در گر بيمه و است احتمالي ازطرفين يكي الاقل تعهد انجام كه معني باين .است اتفاقي دازعقو بيمه

 داشت توجه بايد .است داشته عقدوجود انعقاد هنگام آن وقوع احتمال كه باشد اي واقعه بروز از ناشي خسارت اين كه ميكند

 ميپردازد گزار بيمه كه اي بيمه حق قاعدتا بايست مي بود قطعي و معين هبيم عقد در آن ايفاء زمان و گر بيمه تعهد اگر كه

 عمر بيمه غيراز هاي دربيمه آن ميزان ثانيا است محتمل وجودخسارت ”اوال اما باشد، خسارت ميزان با برابر  تقريبا يا و برابر

 يك گاهي و محتمل خسارت ميزان از كمتر خيلي بيمه حق كه است لحاظ باين است، نامعين آن زمان ثالثا .نيست معين

 .است آن هزارم

 چنين وضع گزار بيمه يك و گر بيمه بين رابطه در بنابراين .است خطر و بيمه حق بين تناسب احتمال اصل اساسي نتيجه

 ناي و ميشود سنگيني احتمالي خسارت جبران به ملزم گر بيمه ميپردازد گزار بيمه كه مختصري بيمه حق قبال در كه است

 با باز قمار كه است اين در قمار با بيمه اختالف منتهي ميكند شركت بندي شرط يا قمار در كه كسي وضع با است مشابه

 بيمه هدف آنكه حال و برسد بهتري مالي وضع به شانسي صورت به  كه دارد انتظار و ميكند تعقيب را شانس بازي در شركت

 .ميكند تهديد را او كه است خطري آثار با مقابله و خود مال حفظ براي اي يلهوس آوردن بدست بيمه معامله انجام از گزار

  .است زيان از جلوگيري بيمه از هدف و استحقاق بدون مال تحصيل قمار از هدف ديگر، بعبارت
 

 Principle of Collective Responsibility تعاون اصل -10-3

 بيمه يك بين كه نيست اي رابطه آن كنيم، مي مطالعه ما كه اي يمهب الاقل، بيمه كه شديم متوجه بيمه از تعريف ضمن

 اي بيمه موسسه المثل في اگر و سازد نمي منعقد قرارداد گزار بيمه يك با گري بيمه هرگز .شود برقرار گر بيمه يك و گزار

 . ناميد گر بيمه را او نبايستي باشد داشته بيمه قرارداد گزار بيمه يك با فقط

 تا ميكند دريافت قليلي بيمه حق آنان از هريك از .است معامله طرف گزار بيمه تعدادي با كه است كسي گر يمهبدر واقع 

 ها بيمه حق همين محل از هم خسارت جبران و كند جبران آيد مي بوجود آنان از بعضي براي كه را سنگيني خسارتهاي

 نمي چيزي گزاران بيمه به خود مال از باشد، صحيح يش ها يبين پيش و محاسبات اگر گر، بيمه واقع ودر .ميگيرد انجام

 گزاران بيمه بين را احتمالي خسارتهاي ديگر بعبارت يا كندو مي توزيع ديده خسارت افراد بين را آنان بيمه حق بلكه پردازد،

 .ميسازد سرشكن
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 Principle of Indemnity خسارت يا غرامت جبران اصل -10-4

 به بيمه كه خطري تحقق و حادثه وقوع صورت در كهاست  آن بيمه قرارداد انعقاد از دو، هر گر بيمه و گزار بيمه منظور

 .قرارگيرد سود منشاء گزار بيمه براي نبايد بيمه واقع در .شود جبران وجه كاملترين به وارده خسارت شده انجام آن مناسبت

 اثر در اگر باشدكه بايداين بيمه خدمت تنها .گردد افزوده او يوداراي هشد منتفع گزارنبايستي بيمه،بيمه معامله انجام از يعني

 تعيين در بايد گر بيمه يكطرف از بنابراين .كند جبران را خسارت آن گر بيمه شد وارد گزار بيمه به خسارتي حادثه وقوع

 تنظيم در است موظف گزار هبيم ديگر طرف از و نگردد ضايع گزار بيمه از حقي تا آورد بعمل كافي دقت خسارت ميزان

 ميزان از بيش وجهي دريافت امكان كه كند اقدام صداقت و بادقت بطوري خسارت ومطالبه رفته دست از اموال ارزش و صورت

 : گيرند مي درنظر را دوعامل اصل اين اعمال براي گران بيمه ”معموال منظور بدين .نماند باقي او واقعي خسارت

 حادثه درروز بيمه مورد واقعي ارزش �

 بيمه سرمايه �

 

  بيمه در خسارت جبران اصل وجود علت-10-4-1

 نيز جامعه عمومي نظم به نيست، بيمه معامله از منظور و موضوع آنكه بر عالوه خسارت واقعي ميزان از بيش وجه دريافت

 .  گيرد قرار جويي سود وسيله نبايد بيمه زيرا ، ميزند صدمه

 اجتماعي نظر از .است گر بيمه حق تضييع موجب آنكه بر عالوه واقعي، ميزان از بيش رتخسا يا ساختگي خسارت دريافت

  : زيرا شود مي شناخته خطرناك و مذموم

 ممكنامر  همين و شد خواهد آن از قبل زمان در او وضع از بهتر حادثه وقوع از پس گزار بيمه وضع اضافي خسارت ريافتد با

  عمدي شود .  حادثه ايجاد به جو استفاده گزاران سود بيمه تشويق و حادثه وقوع زا گزار بيمه استقبالباعث   است
  

 جامعه عمومي نظم به بطورمستقيم امري طبيعي است و معامله طرفين از يكي براي زيان مردم، بين معمول معامالت اكثر در

 دارائي افزايش يا منفعت اين، شود ايجاد گزار هبيم براي منفعتي حادثه وقوع بعلت اگر بيمه در اماآورد .  نمي وارد اي لطمه

 در و خطرات از گيري پيش در مسامحه و دقتي بي الاقل ويا عمدي بروزحوادث موجب گاهي شد، گفته همانطوركه مورد بي

 .شد خواهد ها دارائي و اموال اتالف نتيجه
  

  

  .است ردهك وضع مورد همين در مقرراتي 22 تا19مواد در نيزمركزي  بيمه قانون .
 

  

  خسارت جبران اصل قلمرو-10-4-2

 اصل اجراء اشخاص هاي بيمه دراما در  .است اعمال قابل مسئوليت هاي بيمه و اموال هاي بيمه در خسارت جبران اصل 

 . ندارد مورد خسارت جبران

   .گردد مي رعايت حقوقي مسئوليت هاي بيمه در و اموال هاي بيمه در فقط خسارت جبران اصل
  

  Principlce of Subrogation خسارت مسئول به گر بيمه رجوع ياحق جانشيني اصل-10-5
 

شود و آن شخص مقصر حادثه باشد در اين صورت  واقع ديگري شخص اقدام دراثر كه باشد اي حادثه از ناشي خسارت ورود اگر

دامات قضايي از مقصر حادثه در يافت مي بيمه گر خسارت بيمه گزار خود را پرداخت نموده و سپس مبلغ خسارت را از طريق اق

نمايد به عنوان مثال باري كه توسط بيمه گر بيمه باربري شده است در صورتي كه در اثر تصادف آسيب ببيند و مقصر حادثه 

وسيله نقليه يا فرد ديگري باشد ابتدا مبلغ خسارت توسط بيمه گر پرداخت شده و سپس بيمه گر ملغ خسارت را از طريق 

  مات قضايي دريافت مي كند مقا
 

 Principle of Insurable Interest اي بيمه نفع اصل-10-6

 اي لطمه او منافع به بيمه، موضوع محتمل حادثه وقوع اثر در چنانچه تا باشد نفع ذي بيمه موضوع بقاء در بايد گزار بيمه

   .كند جبران را لطمه اين خسارت دريافت با آيد وارد

 مستاجري يا گرفته امانت به را مالي كه شخصي است ممكن”مثال .است او ازمسئوليت ناشي مادي آثار مه،بي موضوع دراينجا

 موظف دارند كه مسئوليتي بعلت اگر تا كند بيمه موجود خطرات مقابل در را مال آن كند مي استفاده منقولي غيرمال  از كه



 

٢١ 

 

 گزار بيمه گردر اين صورت اكند پرداخت را الزم وجوه آنان بجاي گر بيمه شدند مالك واردبه احتمالي خسارت جبران به

 نموده ايجاد عمدا را موردبيمه حادثه موجباتي آوردن فراهم با است ممكن باشد نداشته شده بيمه مال بقاء در نفعي هيچگونه

 سود و منافع رفتندپذي گران بيمه بعد به نوزدهم قرن از دليل همين بهكند.  دريافت خسارت بعنوان غيرحق من وجهي و

 ماده .نمايند بيمه النفع عدم بيمه عنوان تحت دارند انتظار متعارف درحد صنعتي و بازرگاني فعاليتهاي در كه را گزاران بيمه

  .باشد مي مطلب اين مويد نيز بيمه قانون 22
 

 Principle of Arbitration داوري اصل -10-7

 مراحل بودن طوالني بعلت دادگاه به مراجعه براي وقت اتالف از جلوگيري براي معامله يك طرفين بين اختالف بروز درصورت

 سازش و توافق طريق از ”بدوا اختالف حل به تمايل شان اي حرفه وحيثيت اعتبار به ازلطمه ترس”واحتماال آن به رسيدگي

 رابطه ازآنجائيكه لكن ندارد، گري مهبي فعاليتهاي به امراختصاص اين.دارند داوري و حكم انتخاب طريق از بعد مرحله در و

 .است برخوردار اي ويژه ازاهميت گر بيمه بويژه ايشان براي امر اين گرفته شكل نيت حسن براساس گر وبيمه گزار بيمه بين

 بيمه عمومي شرايط در را حكم به رجوع و داوري بحث گران بيمه بيمه، قانون 15 ماده آخر بند براساس منظور همين به

  .گنجانند مي نامه
 

 Principl of Proximate Cause نزديك علت اصل-10-8

 گاهي .باشد داشته وجود مستقيم و نزديك معلولي و علت وارده وخسارت )خطرمعين(شده بيمه حادثه بين بايد همواره

 متعهد گر يمهب لذا باشد )سرهم پشت و متعدد خطرهاي( پيوسته هم به علتهاي مجموعه از ناشي است ممكن وارده خسارت

 يك نتيجه باشدكه ازدودي ناشي خسارت چنانچه مثال بعنوان .باشد شده بيمه خطر از ناشي كه است خسارت از بخش آن

 دود از ناشي چنانچه دودزدگي اين ولي .گردد مي محسوب گر بيمه تعهدات جزو بوده، گر بيمه پوشش تحت سوزي آتش

 .ندارد تعهدي آن بجبران نسبت گر بيمه باشد بخاري لوله

 مي گر بيمه تعهد در قيمت افت يا و كاالها ديدگي آب قبيل از سوزي آتش هاي دربيمه حريق ازاطفاء ناشي هاي هزينه

  .است داشته قرار گر بيمه پوشش تحت كه است بوده سوزي آتش )نزديك علت( آن اصلي علت كه چرا باشد،
  

 آشنايي با بيمه هاي بازرگاني -11

 

در اي بيمه Ĥنها در بخش هاي آتي پوششهاي و بيمه شركتهاي فعاليت مورد اي بيمه فمختل هاي رشته

ت شناخفصل هاي آتي هر يك از بيمه هاي بازرگاني به  طور مفصل توضيح داده خواهد شد اما براي آشنايي اوليه و 

  . به صورت تيتر وار هر يك از بيمه هاي بازرگاني بيان مي گردد   آنانتقسيم بندي هاي 
  

 مسئوليت و اشخاص  اموال، هاي بيمه بخش رادرسه خود فعاليتهاي عام دارند فعاليت كه بازرگاني بيمه هاي شركت

  .نمايند مي تقسيم اي بيمه مختلف هاي رشته براساس
  

  بيمه هاي اموال شامل : 

  بيمه هاي اتومبيل  �

  بيمه هاي باربري  �

  بيمه هاي آتش سوزي  �

  بيمه هاي مهندسي  �

  سئوليت شامل : بيمه هاي م

  انواع بيمه هاي مسئوليت مدني  �

  بيمه هاي اشخاص شامل : 

  بيمه هاي عمر و زندگي  �

  بيمه هاي حوادث  �

  بيمه هاي درمان  �
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  حقوق و مقررات بيمه   :  دوم بخش
  

 :  آن انواع و عقد -1

 است عبارت عقد 183 ماده مطابق .است پرداخته آن انواع توضيح و عقد تعريف به 189 تا 183 مواد در ايران مدني قانون

 . باشد آنها قبول مورد و نمايند امري بر تعهد ديگر نفر چند يا يك مقابل در نفر چند يا يك اينكه از

 توافق با كه باشد مي حقوقي و حقيقي از اعم شخص 2 اراده يا نفر 2 حداقل وجود و حضور عقد ايجاد الزمه تعريف اين برابر

   .گردد مي عقد پيدايش موجب مقابل طرف قبول مقابل در آنها از يكي پيشنهاد دگرد منعقد عقد آنها

 : است نموده توصيف شرح بدين را عقد انواع 189 تا 184 مواد

 . معين موارد در مگر ندارد را آن فسخ حق طرفين از يك هيچ كه است عقدي :الزم عقد �

 . نمايد فسخ را آن اندبتو بخواهد زمان هر طرفين از يك هر كه عقدي :جائز عقد �

 . باشد داشته وجود فسخ اختيار ثالث شخص براي يا آنها از يكي يا طرفين براي كه است آن :اختياري عقد �

 . نباشد ديگري امر به موقوف انشاء حسب به آن تاثير كه است عقدي :منجز عقد �

 . باشد ديگري امر به وابسته انشاء حسب به آن تاثير كه است عقدي :معلق عقد �

 

 بيمه عقد تعريف-1-1

 نمي معين عقود جزء بيمه عقد كه آنجا از و گرديده درج معينه عقود ضوابط و مشخصات و تعاريف ايران مدني قانون در

 مدني قانون 10 ماده مشمول )جديد( عقد يك عنوان به ولي نشده نوشته مدني قانون در آن مشخصات و ضوابط باشد،

       )است نافذ نباشد قانون صريح مخالف كه صورتي در اند نموده منعقد را آن كه كساني به نسبت خصوصي قراردادهاي(

 . است حاكم آن بر )الزامات و معامالت و عقود( مدني قانون دوم قسمت در مندرج حقوقي كلي اصول و باشد مي

 وجوهي يا وجهدريافت  د در ازاي متعهد مي شو طرف يك آن موجب به كه است عقدي بيمه،  بيمه قانون اول ماده براساس 

   . بپردازد معيني وجه يا نموده جبران را او بر وارده خسارت حادثه بروز يا وقوع صورت در تعهد طرف از

 موضوع شود مي بيمه كه را آنچه و بيمه حق پردازد مي گزاربيمه  كه را وجهي و گزاربيمه  را تعهد طرف و گر بيمه را متعهد

  نامند مي بيمه
 

 بيمه عقد خصوصيات -1-2

 :شود مي اشاره مختلف جهات از بيمه عقد خصوصيات به بيمه، امر ماهيت و طبيعت به توجه

 الزم است عقدي بيمه عقد-1-2-1

 علت به يا و اقاله طرفين رضاي به اينكه مگر باشند نداشته را آن فسخ حق معامله طرفين از هيچكدام كه است آن الزم عقد

 شود فسخ قانوني

 موضوع احتمالي خطرات مقابل در را خود بيمه، قرارداد انعقاد بابيمه گزار زيرامي نمايد ايجاد را عقد لزوم نيز بيمه امر ماهيت

 )بيمه حق( دريافتي وجه قرارداد انعقاد با نيز گر بيمه ديگر طرف از .نمي رود بين از جهت بدون و مي دارد محفوظ قرارداد

 صورت اين در شود، تزلزل دچار جهت بدون نبايد گر بيمه محاسبات و معامالت اين و نموده منظور خود محاسبات در را

   .گيرد قرار اطمينان مورد تواند نمي تامين اساس
 

  است معلق گر بيمه طرف از كه است عقدي بيمه عقد -1-2-2

 عقد ديگر عبارت به باشد ديگري امر به موقوف انشاء حسب بر آن تاثير كه است آن معلق عقد مدني قانون 189 ماده مطابق

 تعهدات جهت از بيمه عقد بيمه، قانون اول ماده به عنايت با .است ديگري امر تحقق به منوط آن تاثير كه است عقدي معلق

  باشد مي جهت دو از تعليق اين و باشد مي معلق گر، بيمه

 حادثه وقوع جهت از -الف

 تعهدي نيز بيمه گر نيايد، پيش هاي حادث قرارداد مدت طول در چنانچه و باشد مي حادثه وقوع به منوط بيمه گر  تعهدات

 . ندارد
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 بيمه گر سوي از بيمه حق پرداخت -ب

 مقرر موعد در بيمه حق كه بود خواهد متعهد گر بيمه صورتي در نيز حادثه وقوع صورت در بيمه، قانون اول ماده اساس بر

 . باشد گرديده پرداخت

 

 معوض است عقدي يمه،ب عقد -1-2-3

 تعهدي يا و نمايد مي پرداخت كه وجهي يا و كند مي تسليم كه مالي مقابل در طرفين از كدام هر كه است عقدي معوض عقد

   آورد بدست را عوضي متقابالً گيرد مي عهده به كه

 تاميني مقابل دربيمه گزار كه معني بدين گيرند مي عهده به را تعهدي ديگر طرف مقابل در طرفين از كدام هر بيمه عقد در

  .  كند مي دريافت اي بيمه حق مقابل در نيزبيمه گر و شود مي بيمه حق پرداخت به متعهد مي كند كسب كه
 

 تشريفاتي است عقدي بيمه-1-2-4

 يفاتتشر مدني، قانون 190 ماده در مندرج معامله صحت اساسي شرايط اجتماع لزوم بر عالوه كه است عقدي تشريفاتي عقد

 دارد مي مقرر بيمه قانون دوم ماده .باشد قانوني آثار داراي و يافته رسميت و اعتبار بتواند عقد آن تا باشد الزم نيز ديگري

 بود خواهدبيمه نامه  به موسوم مزبور سند و باشد كتبي سند موجب به بايد آن شرايط و بيمه عقد

 بلكه نيست، كافي بيمه عقد ايجاد براي عقد صحت اساسي شرايط دنبو جمع و طرفين بين توافق حصول ماده اين اساس بر

   .يابد تحقق بيمه عقد تا بگيرد خود به خارجي صورت – نامه بيمه – كتبي سند صورت به بايد طرفين توافق
 

 عهدي است عقدي بيمه عقد-1-2-5

 ديگر عبارت به .شود مي ايجاد يگرد طرف نفع به تعهدي عقد، طرفين از يك هر توسط آن موجب به كه است عهدي عقدي

 عقد .باشد مي دين ايجاد يا تعهد ايجاد آن موضوع بلكه .شود نمي تمليك قرارداد طرف به مالي و شيئي عهدي، عقد در

 به متعهد گزار بيمه .گيرند مي عهده به را تعهدي يكديگر مقابل در طرفين از يك هر زيرا است عهدي عقد يك نيز بيمه

  .شد خواهد احتمالي خسارت پرداخت به متعهد گر بيمه و يمهب حق پرداخت
 

 است استوار نيست حسن اساس بر كه است عقدي بيمه-1-3-6

 به نسبت بايد معامله هر طرفين كه معني بدين باشد داشته وجود قراردادها تمامي در بايستي كه است عاملي نيت حسن

 ديگر عبارت به و داردويژه اي  اهميت و مفهوم بيمه عقد در عامل ناي .نمايند عمل صداقت و تين حسن كمال با يكديگر

 و دقت نهايت با بايد قرارداد انعقاد موقع در گزار بيمه .است استوار نيت حسن اساس بر اي معامله هر از بيشتر بيمه عقد

 متقابالً .دهد قراربيمه گر ختيارا در را الزمه اطالعات گونه هر و دارد اعالم را خطر و بيمه مورد مشخصات و وضعيت صداقت

   .نمايد تشريح گزار بيمه براي گيرد مي عهده بر گزار بيمه مقابل در كه را تعهدي ميزان و حقيقت و مفهوم بايد نيز گر بيمه
 

  الحاقي يا اضطراري است عقدي بيمه-1-2-7

 الزاماً) گزار بيمه( ديگر طرف و گرديده تنظيم و تهيه )گر بيمه( طرف يك توسط قرارداد شرايط تمامي تقريبا كه معني بدين

 عنوان به شخص ميليونها يا و هزار صدها با كه گري بيمه زيرا باشد مي روشن امر اين علت البته .بپذيرد را شرايط اين بايد

 توافق به آنها با و تنظيم و تهيه اي جداگانه شرايط بيمه گزاران از كدام هر براي تواند نمي مي شود قرارداد طرفبيمه گزار

 بيمه عقد زيرا شود نمي احساس امري چنين انجام در هم لزومي بلكه نمي دهد را كاري چنين اجازه كار حجم تنها نه .برسد

 با شرايط اين و مي كنند  تهيه را شرايط متن و سنجيده را امر جوانب كليهبيمه گر كارشناسان و است تخصصي امر يك

 ديگر طرف از بيشتربيمه گزاران  جذب و تجاري جهات رعايت و طرف يك گزاربيمه  ناحيه از نيت حسن ارائه لزوم به عنايت

  .مي باشد قرارداد طرفين منافع متضمن عموما كهمي گردد تنظيم نحوي به

 تدريجي آثار با است عقدي يا و مستمر است عقدي بيمه-1-2-8

 .باشد مي متعهد ديگري مقابل در يك هر و ارتباط در يكديگر با دقراردا مدت طول در طرفين بيمه، قرارداد انعقاد از پس

 گزار بيمه كه شود تصور ترتيب بدين و شود پرداخت قرارداد انعقاد ابتداي همان در و نقدي صورت به بيمه حق است ممكن

 از مراقبت مانند ديگري مسئوليت هاي  و نيست بيمه حق پرداخت صرفابيمه گزار تعهد ندارد بيمه گر مقابل در تعهدي ديگر

 امري نيز گر بيمه تعهد بودن مستمر و است باقي خود قوت به قرارداد مدت طول در تعهد اين و دارد عهده به بيمه مورد مال
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 به متعهد گر بيمه آيد، پيش بيمه مورد خطرات از يكي يا و خطر كه زمان هر قرارداد مدت طول در .است روشن و واقع

  .شدبا مي خسارت جبران

 بيمه عقد صحت اساسي شرايط-1-4

 وجود به نيز بيمه عقد مذكور شرايط تحقق بدون و باشد معامله صحت اساسي شرايط واجد عقود ساير مانند بايد بيمه عقد

 : از عباتند معامالت صحت اساسي شرايط مدني قانون 190 ماده مطابق . آمد نخواهد

 )عقد طرفين رضاي و قصد( آنها رضاي و قصد �

 طرفين هليتا �

 باشد معامله مورد كه معين موضوع �

 معامله جهت مشروعيت �

  در بخش هاي قبل به  طور كامل شرح داده  شد .   الذكر فوق چهارگانه شرايط
 

 بيمه قرارداد انعقاد -1-5

 ممكن عمل در هالبت .باشد ميبيمه گزار ناحيه از پيشنهاد تسليم بيمه، قرارداد انعقاد و بيمه عقد تحقق براي مرحله اولين

 را آنها بيمه مزاياي شمردن بر ضمن و مراجعه شركتهاي و اشخاص به بيمه دالالن و آنها بهاي بازاريا و بيمه نمايندگان است

 كسب و نامه بيمه فروش جهت در بيمه دالالن و نمايندگان توسط كه اعمال گونه اين ولي بنمايند نامه بيمه اخذ به تشويق

 .باشد نمي بيمه عقد انعقاد مراحل جزء گيرد، مي تصور )كارمزد( درآمد

 بيمه  طرفين بين توافق حصول صورت در نهايت در و نموده آغاز را خود اوليه اقدامات گر بيمه بيمه، پيشنهاد تسليم از پس

  .شود مي صادر نامه

   :بيمه پيشنهاد -1-5-1

  .شود مي يمتسل گر بيمه به و امضاء و تكميلبيمه گزار توسط بيمه پيشنهاد
 

 ديد بايد حال .شود تكميل گزار بيمه توسط بايد بيمه پيشنهاد كه شد گفته ): گزار بيمه( دهنده پيشنهاد -1-5-1-1

 طرف از نمايندگي قانوني عناوين از يكي به يا باشد اصيل است ممكن گزار بيمه بيمه قانون 5 ماده مطابق كيست؟ گزار بيمه

 طلبكار بيمه قانون 7 ماده مطابق باشد مال صاحب طرف از آن حفظ مسئول يا باشد شتهدا را ذينفع شخص يا مال صاحب

 مي باشد .  افراد از اين يكي گزار بيمه فوق ماده دو به توجه با .نمايد بيمه است، رهن يا وثيقه او نزد كه را مالي مي تواند 

 .مال صاحب و مالك يعني : اصيل -الف

 نيز او نفع به مال ماندن باقي و بودن سالم و بوده ذيحق آن در ولي نيست مال مالك هگرچ كه شخصي يعني :ذينفع -ب

 ست . او وثيقه در مال كه طلبكار مانند باشد مي

 .قيم – قهري ولي – وكيل مانند ذينفع يا گزار بيمه قانوني نماينده -ج

 جهت مال كه اجاره قرارداد :مانند باشد شخص نزد امانت صورت به نحوي به مالي است ممكن :مال حفظ مسئول -د

 عهده به حمل مدت طول در مال حفظ مسئوليت كه نقل و حمل قرارداد در يا و مي گيرد قرار مستاجر اختيار در استفاده

 .دارد مال حفظ در كه مسئوليتي جهت به اوست اختيار در مال كه شخصيموارد  اينگونه در .باشد مي نقل و حمل متصدي

  .نمايد بيمه را مال و مراجعه بيمه شركت به تواند مي
 

 .باشد بيمه مورد به راجع الزمه اطالعات گونه هر متضمن بايد بيمه پيشنهاد :بيمه پيشنهاد مندرجات -1-5-1-2

 حسب خالف مطالب ذكر يا و بيمه مورد به نسبت حقايق و كامل مشخصات ذكر عدم بيمه قانون 13 و 12 مواد اساس بر

 هرگونه و آورده عمل به كافي مراقبت و دقت بايستي بيمه گزار لذا و شود قرارداد فسخ يا بطالن موجب است ممكن مورد

 توسط الزمه، سواالت حاوي فرم صورت به معموال بيمه، پيشنهاد ورقه .نمايد ذكر پيشنهاد ورقه در را مشخصات و اطالعات

  اين سواالت عبارتند از : گيرد مي قرار گزاران بيمه اختيار در تكميل جهت و تهيه گر بيمه

 گزار بيمه كامل مشخصات �

 بيمه مورد كامل مشخصات �

 )نمايد بيمه خطراتي چه قبال در را بيمه مورد دارد قصد گزار بيمه اينكه يعني( نظر مورد خطرات �
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 گزار بيمه كامل نشاني �

 بيمه مورد قيمت و بيمه مورد نشاني �

 تقاضا مورد بيمه مدت �

  )باشد مي گزار بيمه تقاضاي مورد كه گر بيمه تعهد حداكثر( اتقاض مورد بيمه مبلغ �
 

 بيمه گر اوليه اقدامات-1-5-2

 .دهد مي قرار مطالعه و بررسي مورد را آن ، بيمه پيشنهاد وصول از پس گر بيمه

   :گزار بيمه شخصيت -1-5-2-1

 مورد چندان گزار بيمه شخصيت مسئله اصوال ديگر موارد و باربري – ثالث – اتومبيل :هاي نامه بيمه عموم در كه چند هر

 نيزنامه ها  بيمه از بعضي در و باشد مي موثربيمه گر برايبيمه گزار شخصيت بيمه عقد در حال هر در ولي مي گيردن بررسي

 .وردآ مي عمل به را كامل بررسي زمينه اين در دهد، تشخيص الزمبيمه گر كه مواردي در لذا دارد، اهميت مسئله اين بررسي

 ضوابط، مطابق شخص سالمت بررسي لزوم بر عالوه .نمايد عمر بيمه زيادي مبلغ به را خود بخواهد شخصي چنانچه فرضا

 ساختماني، شركت يك چنانچه يا و .نمايد مي تحقيق نيز شده بيمه اجتماعي و فردي خصوصيات به راجع قاعدتاًبيمه گر

 حسن و كاري ضوابط به راجع گر بيمه مسلماً نمايد، ارائه خطر تمام و مهندسي نامه بيمه صدور براي را عظيم طرح يك

  .نمود خواهد تحقيق دهنده پيشنهاد سابقه
 

   :بيمه مورد وضعيت بررسي -1-5-2-2

 ضوابط با بيمه مورد مشخصات چنانچه و دهد مي قرار بررسي و معاينه مورد را بيمه مورد واصله، پيشنهاد اساس بر گر بيمه

 ارائه نيز را ايمني و فني توصيه هاي ع و نمايد مي قبول كلي لحاظ از را بيمه پيشنهاد نمايد مطابقت بيمه گريامر در موجود

   .اوليه بازديد فرضا .نمايد مي ايمني و فني اقدامات از بعضي انجام به موكول را بيمه نامه صدور نيز مواردي در و مي دهد 
 

   :پيشنهاد مورد خطرات بررسي  -1-5-2-3

 مقابل در بيمه مورد كردن بيمه چنانچه و بررسي رابيمه گزار پيشنهاد مورد خطرات بيمه، مورد وضعيت به توجه با گر يمهب

ميدارد  اعالمبيمه گزار به مربوطه بيمه حق نرخ با همراه را خود موافقت باشد نداشته مغايرتي بيمه فني ضوابط با خطرات اين

 مسائل از بعضي رعايت – شرايطي با نيز خطرات از بعضي و مي شود واقع قبول مورد طشر و قيد بدون خطرات از بعضي

 آن نسبت بيمه نامه شده، اعالم مسائل رعايت عدم صورت در كه است بديهي و شود مي واقع قبول مورد – فني و ايمني

  .داشت نخواهد اعتباري خطرات يا خطر
 

 گرديده تهيه بيمه عالي شوراي توسط كه مربوطه تعرفه اساس بر مورد ره در بيمه حق نرخ : بيمه حق تعيين -1-5-2-4

 جوانب ساير و مربوطه، تعرفه با موضوع تطبيق ،پيشنهاد مورد خطرات ، مبلغ ، وضعيت به عنايت با بيمه گر است، شده معين

  .دارد مي اعالم و تعيين را بيمه حق ميزان امر
  

  
  

  

  آن مندرجات و نامه بيمه صدور-1-5-3

 تاريخ قيد با و امضاء و تنظيم گر بيمه توسط بيمه نامه طرفين، بين كامل توافق حصول و گفته پيش مراحل انجام از پس

  .گيرد مي قرار گزار بيمه اختيار در و صادر مخصوص شماره با
 

  : باشد مي قسمت دو بر مشتمل نامه بيمه مندرجات

 ماده اجراي در و بيمه عالي شوراي توسط كه بيمه نامه شرايط از تقسم اين   : (قسمت اول)شرايط عمومي  -1-5-3-1

 طرفين تعهدات ، بيمه مورد خطرات ،بيمه گزار  ،بيمه گر كلي تعاريف به مي گردد تهيه ايران مركزي بيمه تأسيس قانون 17

 حاكم قانوني شرايط عنوان به مركزي بيمه توسطاين تعاريف تصويب و تهيه به توجه با و پردازد مي آنها اختالف حل نحوه و

  .خواهد بود طرفين روابط بر
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 بيمه مورد ، قرارداد طرفين كامل مشخصات درج به بيمه نامه از قسمت اين:  (قسمت دوم )خصوصي شرايط -1-5-3-2

 3 ماده به عنايت با نامه بيمه از قسمت اين مندرجات .دارد اختصاص نامه بيمه مشخصات ساير و  بيمه مورد مبلغ و ميزان ،

 :از است عبارت بيمه قانون

   :بيمه گر  مشخصات 1-

 .است گرديده درج نامه بيمه روي بر چاپي صورت به گر بيمه شركت كامل مشخصات

   :گزار بيمه مشخصات 2-

 نام است حقوقي شخص گزار بيمه چنانچه و كامل آدرس – خانوادگي نام – نام بر مشتمل

 .گرددس قيد مي آدر همراه به آن كامل

   :بيمه مورد مشخصات 3-

 – شهرباني شماره – سيستم- وسيله نوع اتومبيل بدنه بيمه در فرضا مورد هر در الزم و دقيق مشخصات ذكر بر مشتمل

 .شود مي درج ...و استفاده موارد – ساخت سال – موتور شماره

   :ذينفع مشخصات 4-

 كامل مشخصات است الزم شود بيمه دهنده وام بانك نفع به بايد كه اي كارخانه مثال باشد داشته ذينفع نامه بيمه چنانچه

 .شود نوشته نيز ذينفع

   :بيمه تعهد مورد مبلغ 5-

 مورد مبلغ .شود درج نامه بيمه در شود، پرداخت بيمه گر توسط بايد بيمه مورد حادثه وقوع صورت در كه مبلغي است الزم

   .شود معين مقطوع طور به بايد )ثالث اشخاص با مرتبط( مسئوليت هاي بيمه و اشخاص هاي بيمه در تعهد
  

   :شده تعهد خطرات 6-

 .دهد مي پوشش را خطراتي نوع چه نامه بيمه و دارد تعهد خطراتي چه قبال دربيمه گر كه شود مشخص بايد نامه بيمه در

  .شود نوشته نامه بيمه در مشخص و صريح بطور بايد بيمه موضوع خطرهاي ترتيب بدين
  

 

  : آن انقضاي تاريخ و بيمه نامه اعتبار شروع تاريخ 7-

 دقيق بطور ساعت حتي و روز ماه سال قيد با مدت اين انقضاي و شروع زمان ،بيمه نامه اعتبار مدت بايستيبيمه نامه هر در

 معتبر بيمه، مدت وعشر روز 24 ساعت يا و 12 ساعت از معموال ها نامه بيمه فعلي، هاي نامه بيمه فرم اساس بر .شود نوشته

 .شود مي شناخته

   :بيمه حق مبلغ 8-

 بطور آن پرداخت به راجع طرفين بين چنانچه و شود نوشته دقيق و صريح بطور بيمه حق مبلغ است الزم نامه بيمه هر در

  .شود مي نوشته نيز قساط هر پرداخت تاريخ و قسط هر مبلغ،  اقساط تعداد شود  توافقاقساطي 
 

   :انشيزفر ميزان 9-

 بعبارت است، خارج گر بيمه تعهدات شمول از آن تامين كه مي باشد حادثه هر در وارده خسارت ميزان از درصدي فرانشيز

 بيمه مشاركت ميزان يا و بود، خواهدبيمه گزار  شخص بعهده آن جبران كه مي باشد خسارت ميزان از قسمتي فرانشيز ديگر

  .گويند مي فرانشيز را دثهحا هر از ناشي خسارت تامين در گزار

   . . . و سرقت فرانشيز – كلي خسارت فرانشيز – جزئي خسارت فرانشيزباشد  مختلفي انواع داراي است ممكن فرانشيز
 

   :صدور تاريخ صدور و محل – نامه بيمه شماره 10-

 بيمه در نيز صدور تاريخ است زمال جهت همين به باشد متفاوت آن اعتبار شروع تاريخ با نامه بيمه صدور تاريخ است ممكن

 .گردد درج نامه

   :بيمه گر توسط نامه بيمه امضاء 11-

 .شود ارسال او براي يا و تحويلبيمه گزار   به و گردد ممهور و امضاء مربوطه بيمه شركت توسط بايستي نامه بيمه
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 بيمه نامه  در تغييرات -1-5-4

 مورد مبلغ ، نامه بيمه مدت جهت از نامه بيمه مندرجات در بخواهد گزار بيمه است ممكن ، بيمه قرارداد اعتبار مدت طول در

  .مي باشد انجام قابل گر بيمه قبول و گزار بيمه پيشنهاد با امر اين . بدهد تغييراتي غيره و بيمه مورد وضعيت ،تعهد
 نجام مي شود ا گر بيمه موافقتو  نفع ذي موافقتتغييرات در بيمه نامه به  پيشنهاد بيمه  گر ، 

 گزار بيمه پيشنهاد-1-5-4-1

 و كتبي بصورت را خود پيشنهاد است موظف باشد داشته را بيمه مندرجات تغيير قصد جهاتي به بنابيمه گزار كه صورتي در

  .نمايد تحويل گر بيمه به تغيير و اصالح براي پيشنهادي موارد يا مورد بر مشتمل
 

 نفع ذي موافقت -1-5-4-2

 صادر بانك نفع به كه كارخانه يك سوزي آتش نامه بيمه فرضا( باشد داشته ذينفع نامه بيمه چنانچه اشياء يها بيمه در

 تغييرات انجام براي ذينفع قبلي موافقت اخذ باشد، ذينفع مصالح و منافع با مغاير تغييرات است ممكن كه مواردي در )گردد

 .است ضروري

 الحاقي ورقه صدور و گر بيمه موافقت -1-5-4-3

 بيمه كه مواردي در مگر( دهد تغيير را نامه بيمه در ذينفع دارد حقبيمه گزار   گرديده اعالم بيمه قانون 25 ماده حسب بر

 قرارداد اعتبار مدت تمام در گرديده اعالم 26 ماده موجب به و )باشد كرده تسليم او به را يا ان داده انتقال ديگري بنام را نامه

 التفاوت به ما مبلغ بيمه، حق افزايش صورتدر .دهد انتقال ديگري به را بيمه نامه در معينه وجه دارد حق گزار بيمه بيمه

   .گردد اعالم آن اقساط پرداخت زمان تقسيط صورت در و تعيين شود پرداختبيمه گزار   توسط بايد كه بيمه حق
  

 گر بيمه طرف از نامه بيمه اصالح موارد-1-5-5

 گزار بيمه كه صورتي در و دارد را اضافي بيمه حق مطالبه و نامه بيمه اصالح حق مورد دو در گر بيمه يمه،ب قانون موجب به

 .داشت خواهد را نامه بيمه فسخ حق گر بيمه نكند، موافقت اضافي بيمه حق پرداخت با

 اهميت از يا و داده تغيير را خطر موضوع كه باشد طوري بيمه گزار اظهارات چنانچه بيمه قانون 13 ماده بموجب �

بيمه  مربوطه، اضافه بيمه حق دريافت با دارد حق گر بيمه ،باشد عمدي غيربيمه گزار عمل اين و ،بكاهد آن

 بصورت خطر وضعيت درج بر مشتمل الحاقي ورقه صدور متضمن اضافي بيمه حق مطالبه طبعا .نمايد ابقاء را نامه

 .بود خواهد اضافي بيمه حق مبلغ و واقعي

 تشديد بيمه موضوع خطر ديگري يا و گزار بيمه عمل نتيجه در چنانچه بيمه، قانون 16 ماده بموجب :خطر ديدتش �

 اين در .نمايد تلقي معتبر نيز جديد وضعيت در را نامه بيمه اضافي، بيمه حق مطالبه با دارد حق گر بيمه .شود

 ناحيه از الحاقي ورقه صدور با بيمه موضوع خطر جديد وضعيت اعالم و اضافي بيمه حق مطالبه قاعدتاً نيز مورد

 .پذيرفت خواهد صورت گر بيمه

 

  بيمه قرارداد بطالن-1-5-6

 ولي شده باطل عقد مورد پنج در بيمه قانون در بود خواهد باطل ، بيمه نامه عقد صحت شرايط از كدام هر فقدان صورت در

 عقد صحت چهارگانه شرايط از يكي كه كجا هر و بود نخواهد ردموا اين به منحصر بيمه عقد بطالن موارد كه است بديهي

 :از عبارتند بيمه قانون در مندرج موارد است، باطل بيمه عقد باشد، اساسي اشكال دچار يا و باشد مفقود

   :شيء يك به نسبت مجدد نامه بيمه-1-5-6-1

 مورد مال توان نمي قبلي نامه بيمه اعتبار مدت در باشد، شده بيمه قبال مالي كه صورتي در بيمه، قانون 8 ماده اساس بر

  .باشد مي بيمه در انتفاع عدم اصل از ناشي امر اين .نمود بيمه مجدداً خطر همان به نسبت را بيمه

   :گزار بيمه تقلب قصد-1-5-6-2

 عقد نمايد، بيمه قرارداد عقد موقع در عادله قيمت بر اضافه را مالي تقلب بقصدبيمه گزار چنانچه بيمه، قانون 11 ماده مطابق

 بيمه، امر از سودجويي بر مبني گزار بيمه تقلب قصد نيز مورد اين در باشد نمي استرداد قابل نيز بيمه حق و باطل بيمه

  .باشد مي باطل بيمه عقد نيز جهت همين به و نموده زائل را معامله جهت مشروعيت
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   : عمدي بصورتبيمه گزار ناحيه از فخال مطالب اظهار يا و حقايق اظهار عدم-1-5-6-3

 اظهارات يا و بنمايد خالف اظهارات عمدا يا و كند خودداري مطلبي اظهار از عمداًبيمه گزار گاه هر بيمه، قانون 12 ماده مطابق

  بود  خواهد باطل بيمه عقد بكاهد، بيمه گر نظر در آن اهميت از يا و داده تغيير را خطر موضوع كه باشد نحوي به واقع خالف
 

   :بيمه قرارداد انعقاد از قبل خطر شدن واقع-1-5-6-4

 خواهد باطل قرارداد شده، واقع بيمه قرارداد انعقاد از قبل بيمه، موضوع خطر شود معلوم چنانچه بيمه قانون 18 ماده اساس بر

   .بود
 

   :شده بيمه رضايت بدون عمر بيمه قرارداد انعقاد -1-5-6-5

 ديگري شخص شخصي كه ترتيب بدين باشد گزار بيمه از غير شخصي شده بيمه است ممكن عمر بيمه در كه شد گفته قبال

 در شود توافق شود، مي منعقد )گزار بيمه(   بيمه شركت بين كه قراردادي در فرضا نمايد عمر بيمه ديگري يا خود نفع به را

 . گردد پرداخت )نفع ذي( شخص به مبلغ فالن بيمه شده، فوت صورت

 شخص گزار، بيمه وبيمه گر بر عالوه ترتيب بدين و باشد مي ديگري شخص حيات با مرتبط بيمه موضوع اينكه به عنايت با

 اين غير در و شود جلب نيز شده بيمه رضايت بايد بيمه، قرارداد انعقاد از قبل لذا ،مي باشد موثر عقد وقوع در نيز ديگري

  .باشد مي باطل بيمه عقد صورت
  

  

 :  بيمه قرارداد فسخ -1-5-7

 عقد فسخ موارد بيمه قانون موجب به .است داده اجازه قرارداد يا قانون كه مواردي در معامله زدن برهم از است عبارت فسخ

 :از عبارتند بيمه

  : عمدي غير بطور واقع خالف اظهارات يا و حقايق اظهار از گزار بيمه خودداري-1-5-7-1

 .بود خواهد باطل بيمه عقد باشد، عمدي بصورت گزار بيمه ناحيه از حقايق اظهار عدم يا و واقع خالف اظهارات چنانچه

   : خطر تشديد-1-5-7-2

كه در مقايسه با قبل ديگر بيمه گر حاضر به انعقاد قراداد نمي  نمايد تشديد به گونه اي را بيمه موضوع خطر گزار بيمه چنانچه

 ايد . شد بيمه گر حق دارد قراداد را فسخ نم

   : بيمه مورد ارادي يا قهري انتقال -1-5-7-3

 تاريخ از اند شده گزار بيمه جانشين كه قانوني ورثه ديگري، به بيمه مورد انتقال صورت در يا و گزار بيمه فوت صورت در

  .نمايد فسخ را بيمه قرارداد ماه سه ظرف دارد حق گر بيمه ايشان، نام به نامه بيمه تبديل ورثه تقاضاي
 

   :گر بيمه ورشكستگي-1-5-7-4

 هر هدف زيرا است معلوم نيز امر اين دليل .داشت خواهد را قرارداد فسخ حقبيمه گزار گر، بيمه ورشكستگي صورت در

  مي باشد .  خطرات قبال در الزمه اطمينان و تامين داشتن بيمه، قرارداد انعقاد از شخص
 

  :  ها نامه بيمه عمومي شرايط زا برخي در شده بيني پيش فسخ موارد -1-5-7-5

 اين از استفاده با ظاهرا .بنمايند ذكر قرارداد در شرطي هرگونه توانند مي بيمه قرارداد طرفين :بيمه قانون 35 ماده مطابق 

 ميقرارداد فسخ جهت نيز ديگري موارد قانون، در مندرج فسخ موارد بر عالوه ها، نامه بيمه عمومي شرايط از بعضي در ماده

  . شود ذكر تواند 
  

 :انفساخ -1-5-8

 شود،اعتبار الزم گزار بيمه يا بيمه گر ناحيه از عملي و اقدام اينكه بدون و خود بخودي كه آيد پيش حالتي اينكه يعني انفساخ

 .برود بين از بيمه قرارداد

 درمي توانند   قرارداد طرفين بيمه قانون 35 ماده براساس ولي نشده پيشبيني بيمه عقد انفساخ براي موردي بيمه قانون در

   نمايند معين قرارداد در شرايطي نيز رابطه اين

 :  است شده بيني پيش قرارداد انفساخ براي زير موارد اتومبيل نامه بيمه عمومي شرايط در مثال بعنوان



 

٢٩ 

 

 و شود نابود زلزله اثر در ومبيلات فرضا برود بين از نبوده بيمه كه خطري وقوع جهت به بيمه مورد نقليه وسيله صورتيكه در

 منفسخ نامه بيمه و  مي رود بين از خود بخودي بيمه نامه اعتبار حالت اين در .نباشد بيمه زلزله خطر مقابله در اتومبيل

  .  شود مي اعالم
 

 :قالها -1-5-9

 كه  معني بدين مي باشد ملهمعا طرفين و رضايت توافق با عقد زدن معناي برهم به اقاله مدني قانون 283 ماده موجب به

 داشتن به مايل داليلي به كه بدارد اظهار و مراجعه گر بيمه موسسه به گزار بيمه نامه، بيمه صدور از پس بيمه عقد در فرضا

 يكي كه موردي يا و نمود تلقي باطل را بيمه نامه بتوان كه موردي و دليل گونه هيچ ديگر طرف از و مي باشدن نامه بيمه اين

 بدين و بشوند عقد بردن بين از به حاضر طرفين چنانچه حالت اين در نباشد، موجود باشد، داشته آنرا فسخ حق طرفين از

   .گويند مي اقاله را عقد رفتن بين از حقوقي حالت اين شود، يكن لم كان معامله ترتيب
  

 :بيمه مورد رفتن بين از -1-5-10

 بيمه نامه اعتبار حالت اين در برود بين از كالً ديگر خطرات اثر در يا و بيمه عموضو خطرات اثر دربيمه  مورد صورتيكه در

 بر دليلي ديگر ترتيب بدين و است شده منتفي )بيمه موضوع( عقد صحت اساسي شرط چهار از يكي زيرا يابد، مي پايان نيز

  .ندارد وجود بيمه عقد ادامه

 :نامه بيمه مدت انقضاي-1-5-11

 مدت براي اي نامه بيمه .مي باشد بيمه قرارداد مدت انقضاي ،بيمه نامه  اعتبار پايان با ارتباط در راه ترينمهم و ترين شايع

 بيمه قرارداد طرفين بين قراردادي و حقوقي رابطه هيچگونه ديگر مذكور مدت پايان از پس اي لحظه وصادر مي شود  معين

 .شود مي منقضي ترتيب بدين صادره هاي نامه بيمه اكثريت اعتبار .ندارد وجود

 

 
  

 بيمه مصوبات و قوانين -2

 گري بيمه حرفه مشكالت و مسائل پاسخگوي تنهايي به دارد كه اختصاري و ايجاز آن با هم آن بيمه قانون كه است بديهي

 قانون رد مندرج كلي اصول به گزار بيمه و گر بيمه بين روابط تنظيم جهت لذا و باشد نمي آن حقوقي موضوعات جمله از

 است نياز تجارت، قانون و مدني

 عمومي مقررات و قوانين تأثير گرديده رايج )اي بيمه خدمات شركت( حقوقي شخص قالب در بيمه نمايندگي كه نيز اينك

 .شود مي نمايان پيش از بيش گري بيمه حرفه و گري بيمه تشكالت كار گردش در

 

 بيمه هاي شركت ثبت با مرتبط مقررات -2-1

 ميالدي هجدهم قرن اوايل از و گرديده منسوخ حقيقي اشخاص توسط بيمه گري امور انجام پيش مدتها از كه شد گفته

 .هستند مشغول گري بيمه حرفه به و گرديده گري بيمه متصدي بيمه شركتهاي

 شركتها ثبت قانون حسب نيز ايران در برسد ثبت به مقررات بر اساس بايستي حقوقي شخص عنوان به شركت طبعاً

 تنظيم به بيمه شركتهاي ثبت نحوه مذكور قانون هشتم ماده موجب به و گرديده الزامي ها شركت كليه ثبت 1310مصوب

 .است شده موكول دادگستري وزرت توسط مخصوص نظامنامه

 

 )30/3/1350 مصوب( گري بيمه و ايران مركزي بيمه تأسيس قانون-2-2 

 چهارچوب در )تجارت قانون 2 ماده 9 بند موضوع( بازرگاني هايفعاليت از يكي عنوان به بيمه گري حرفه به اشتغال كه چند هر

 در ولي ندارد وجود خاصي محدوديت لحاظ اين از و است مجاز خصوصي و دولتي شركتهاي براي مروبطه مقررات و قوانين

 ملي و خصوصي هاي سرمايه و جامعه لك و جامعه افراد آحاد حقوق حفظ با ارتباط در كه خاصي اهميت لحاظ به حرفه اين

  . دارد ضرورت باشد، داشته همراه نيز را بيمه امر كلي هدايت كه دولت نظارت نوعي دارد،

 همچنين و گزاران بيمه حقوق حفظ در خواهد بود كه  شركت هر هاي فعاليت از بخشي اجباري اتكايي بيمه ديگر طرف از 

 .شود مي اعمال كشورها بسياري در كه است اي رويه اين و بود هدخوا موثر دولت نظارت حق اعمال به كمك



 

٣٠ 

 

 تشكيالت به مربوط آن اول بخش كه گذشت مقننه قوه تصويب از بيمه گري و مركزي بيمه تأسيس قانون1350 سال در لذا

 .است بيمه گري هاي فعاليت بر ناظر دستگاه عنوان به ايران مركزي بيمه

 :است شده اعالم زير شرح به ايران مركزي بيمه اختيارات و وظايف

  باشد الزم ايران در بيمه امر اجراي حسن براي كه مقرراتي و ها نامه آيين تهيه �

 كنند مي كار ايران در كه بيمه مؤسسات كليه هاي فعاليت از الزم اطالعات تهيه �

 اجباري اتكايي هاي بيمه انجام �

 خارجي اي داخلي مؤسسات از اختياري اتكايي هاي بيمه قبول �

 .باشد مقتضي كه مورد هر در خارجي يا داخلي مؤسسات به اتكايي هاي بيمه واگذاري �

 1387 سال شهريور مصوبموتوري  نقليه وسايل در مقابلبدني خسارات تأمين صندوق اداره �

  بيمه بازار سالمت حفظ جهت مؤسسات بر نظارت �

 

  :ايران مركزي بيمه اركان-2-3

   . بازرس ؛ عامل هيأت ؛ عالي شوراي ؛ عمومي مجمع 

  : مركزي بيمه عمومي مجمع-2-3-1

 دارايي و اقتصاد وزير برعهده عمومي مجمع رياست و اجتماعي امور و كار وزير بازرگاني، وزير دارايي، و اقتصاد وزير از متشكل 

 .باشد مي

 :بيمه عالي شوراي-2-3-2

 امر هدايت و تعميم و توسعه و گري بيمه امور بر نظارت نحوه با مرتبط دستور العمل هاي  و ها نامه آيين تصويب منظور به

خانه هاي وزارت معاونين ، ايران مركزي بيمه كل رئيس از متشكل( همبي عالي شوراي نام به شورايي ،بيمه گري ضوابط و بيمه

 به بيمه شركتهاي از يكي عامل يرمد ، ايران بيمه عامل مدير ، تعاون وزارت ، اجتماعي امور و كار ، دارايي و اقتصادي امور

 عمومي مجمع انتخاب به دو هركه  بيمه كارشناس نفر يك ، حقوقي كارشناس يكنفر ، ايران گران بيمه سنديكاي انتخاب

 به )ايران معادن و صنايع و بازرگاني اطاق رئيس انتخاب به بيمه امور در مطلع عنوان به نفر يك و مي باشد مركزي بيمه

 :از است عبارت شورا اختيارات و وظايف كه آمده وجود به ايران مركزي بيمه اركان از يكي عنوان

 پيشنهاد و قانون اين مقررات طبق بيمه مؤسسات پروانه لغو يا تأسيس نهاپرو صدور به نسبت اظهارنظر و رسيدگي �

 عمومي مجمع به آن �

 يردگ قرار بيمه موسسات استفاده مورد بايد كه ترازنامه نمونه تصويب �

 اتكايي هاي بيمه امر نظارت و ها نامه بيمه عمومي شرايط و بيمه معامالت انواع تعيين �

 مستقيم بيمه مختلف ههاي رشت به مربوط بيمه حق و كارمزد تعيين �

 بيمه مؤسسات فعاليت و بيمه امر هدايت براي الزم هاي نامه آيين تصويب �

 حداقل كه ايران در بيمه مؤسسات فعاليت و عمليات درباره نايرا مركزي بيمه گزارش به نسبت اظهارنظر و رسيدگي �

 شود تسليم بايد يكبار ماه شش هر

 گردد مي ارجاع آن به بيمه عالي شوراي رئيس طرف از كه پيشنهاد هرگونه درباره اظهارنظر �

 است نموده تعيين آن براي قانون اين كه وظايفي ساير انجام �

 

 عامل هيأت-2-3-3

 پيشنهاد به او مقام قائم و كل رئيس .باشد مي مركزي بيمه معاونان و مقام قائم كل، رئيس از مركب ركزيم بيمه عامل هيأت

 و اقتصاد وزير موافقت و مركزي بيمه كل رئيس پيشنهاد به مركزي بيمه معاونان و وزيران هيأت تصويب و اقتصاد وزير

 .شوند مي انتخاب سال  4 مدت براي مركزي مهبي مقام قائم و كل رئيس بود خواهد دولت نامه تصويب بموجب

  
 



 

٣١ 

 

 )4/4/1358 مصوب( اعتباري مؤسسات و بيمه مؤسسات شدن ملي اليحه -2-4

 منظور به انقالب شوراي ملي قانون اليحه برحسب ، اساسي قانون تصويب از قبل و اسالمي انقالب پيروزي از پساين اليحه 

  مصوب شد.  هبيم مؤسسات  گسترش و گزاران بيمه حقوق حفظ

 يوركشاير( ايران در خارجي بيمه نمايندگي دو فعاليت پروانه و شد اعالم ملي ايران در بيمه شركتهاي كليهبر اساس اين اليحه 

   .شد گذارده ايران مركزي بيمه عهده به مذكور نمايندگي هاي  فعاليت تصفيه و لغو )اينگستراخ و
  

 :  بيمه شركتهاي امور اداره قانون-2-5

 فعاليت چگونگي  براي خاصي نظام ولي شدند اعالم ملي خصوصي يبيمه ها انقالب، شوراي 4/4/58 مصوب قانوني اليحه برابر

 بيمه شركت ذيربط، اداري مراجع مصوبات حسب بر درنتيجه بود نشده پيشبيني مذكور اليحه در شده ملي شركتهاي اداره و

 شركتهاي ساير بيمه گري فعاليت ولي دادند ادامه را خود فعاليت كماكان صوصي)بيمه هاي خبعنوان (البرز بيمه شركت و آسيا

 ادامه 67 سال تا روند اين .بودند مشغول خود سابق گري بيمه فعاليتهاي فصل و حل به صرفاً و گرديد متوقف شده ملي بيمه

 عبارتي به و گرديدند اعالم منحل و تصفيه كامل طور به نه و شدند فعال نه بحث مورد شركتهاي مذكور مدت طي و داشت

 گرديد پيشنهاد اسالمي شوراي مجلس به و تهيه دولت توسط اي اليحه 1367 سال در بردند مي بسر بالتكليفي حالت در

 :بود زير مشروحه مراتب حاوي كه

 ادغام حاصل دانا، بيمه نام به بيمه شركت يك بودند، فعال كه آسيا و البرز بيمه شركتهاي و ايران بيمه شركت بر عالوه )الف

 هايشركت عنوان به بحث مورد شركت چهار هر و شود تشكيل بود، مانده متوقف عمالً آنها عمليات كه شده ملي بيمه شركتهاي

 هاي بيمه بخش در صرفا بود قرار ابتدا دانا بيمه كه توضيح اين با دهند انجام كشور سطح در را گري بيمه امور دولتي، بيمه

  .شد داده عمومي فعاليت اجازه نيز شركت اين به قانون، اصالح با سال دو گذشت با ولي نمايد فعاليت اشخاص

 شركت صادرات و سرمايه گذاريشركت دولتي اولين شركت خصوصي با عنوان  4الزم به  ذكر است  بعد از اين  �

 تغيير نام داد .   ه معلمبيمبه  86در سال  تشكيل شد كه  بعد ها با تغيير سهامداران آن  73در سال 

 شناخته دارايي و اقتصادي امور وزارت تابعه شركت هاي زمره در و خارج بازرگاني وزارت به وابستگي از بيمه هاي شركت )ب

 .شوند

 سازمان بودجه و برنامه سازمان رياست و بازرگاني ؛ دارايي و اقتصادي امور وزراي از متشكل شركت هر عمومي مجمع) ج

 .باشد ريزي برنامه و مديريت

 .برسد تصويب به و تنظيم وزيران هيئت توسط بيمه هاي شركت اساسنامه )د

 .باشند مشترك معامالتي و مالي ؛ استخدامي ضوابط داراي ايران مركزي بيمه با همراه بيمه شركتهاي )ح

 وزير حكم و مجمع تصويب و اراييد و اقتصادي امور وزير پيشنهاد به بيمه شركتهاي مديره هيئت اعضاي و عامل مدير)و

و به مرحله اجرا  رسيد اسالمي شوراي مجلس تصويب به 13/9/67 تاريخ در قانون اين گردند منصوب دارايي و اقتصادي امور

  درآمد .
 

 غيردولتي بيمه شركتهاي تشكيل به مربوط مقررات و بيمه صنعت در سازي خصوصي-2-6

در  كه صنايعي سازي خصوصي بحثقانون اساسي  44مطابق اصل  توسعه، سوم هبرنام قانون اجراي و تصويب جريان در

بيمه هاي  غير دولتي در تصدي گري مرتبط با صنعت  شد مقرر ترتيب بدين گرديد مطرح گرفته قرار دولت عمومي مالكيت

 تأسيس قانون بموجب سپس و شود تأسيس غيردولتي بيمهبيمه مداخله نمايند لذا در ابتدا اجازه داده شد در مناطق آزاد  

 شركتهاي تدريج به و شد داده  نيز ايران اصلي سرزمين در غيردولتي بيمه شركت تأسيس اجازه 6/6/80 مصوب غيردولتي بيمه

   .آمدند بوجود غيردولتي بيمه

 وزيران يئته تصويب به 2/6/79 تاريخ در تهيه ايران مركزي توسط آزاد مناطق در بيمه شركت تأسيس به مربوط مقررات

 .  است رسيده

 


