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  فصل اول

  
  :بيمه تعريف حقوق

حقوق بيمه يكي از زير مجموعه هاي حقوق خصوصي است كه نقش و جايگاه طرفين قرارداد بيمـه و  
براي اشـخاص ثالـث ايجـاد مـي       حقوق و وظايف هر يك از اتاق و همچنين حقوق و منافعي كه بعضاً

  .شود را مورد بررسي قرار مي دهد
مه مشكل گرفت و سپس با شروع عمليـات بيمـه   حقوق بيمه همزمان با پيدايش صور اوليه و ابتدايي بي

اي به عنوان يك حرفه مستقل و توسعة آن در قرنهاي اخير و خصوصاً از اوايل قـرن هجـدهم مـيالدي    
كه شركتهاي بيمه تأسيس و آن شركتهاي جاي بيمه گران فردي را گرفتند،حقوق بيمه به مفهـوم واقعـي   

  .آن پا گرفت
بر اساس عـرف و عـادت موجـود بـين تجـار و اسـتفاده از سـاير         موضوعات حقوق بيمه در بادي امر

مقررات و شبيه سازي آن با بيمه مورد بحث قرار گرفت و پـس از آن لـزوم وضـع قـوانين و مقـررات      
  .خاص بيمه گري مورد توجه قرار گرفت

ميالدي انجمن بيمه گـران فلـورانس تأسـيس شـد، در ايـن انجمـن و شـرايط         1552في المثل در سال 
مومي وتعرفه حق بيمه ها را براي بيمه هاي حمل و نقل تنظيم نمود و اعضاي انجمـن نيـز ملـزم بـه     ع

  .اجراي آن شدند
  .در قرن هفدهم ميالدي در برخي كشورهاي اروپايي مقررات مدوني براي بيمه وجود آمد

 ى از مـواد قـانون  بدين معنا كه بسـيار . قانون بيمه است  شايان توجه امرى بودن قواعد و ضوابطه ٔنكته

آنهـا ضـمانت اجـراء     بايد رعايت كنند و تخلف از گذاران مى گران و بيمه گرى را بيمه بيمه و قانون بيمه
قراردادهـاى بيمـه موجـب     چنانكه سوءنيت و تقلب و تـدليس در بسـتن  . متناسب با عمل خالف دارد
هـا ايجـاد    ليس در ديگـر معاملـه  تد كه عيب و نقصى كه تقلب و در حالى. بطالن و عدم اعتبار آن است

قـانون   439 ٔماده(دهد  خورده حق فسخ مى به شخص فريب "بلكه بعضا شود موجب بطالن نمى. كند مى
بينى شده در قانون بيمه نشـانگر حساسـيت و اهميـت     اجراء حقوقى پيش اين ترتيب و ضمانت). مدنى
 اى اسـت ايـن خصـلت موجـب     يمـه هـاى ب  وستدها و رابطه اصول اخالقى در داد نيت و رعايت حسن

  گران وبيمه گزاران نتوانند به سهولت از شرايط قراردادهاى بيمه سوءاستفاده كنند  شود كه بيمه مى
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اى است كه در كشورهاى جهان نظـارت   ها و قراردادهاى بيمه معامله دليل همين اهميت و حساسيت به 
” قـانون تأسـيس بيمـه   ” 1350 شور مـا در سـال  در ك. اى دارد اى اهميت ويژه بيمه و كنترل بر عمليات
نخسـت ايـن قـانون     ٔمـاده . گذاشته شـد  اجراء ٔبه تصويب رسيد و به مرحله” گرى مركزى ايران و بيمه

گـذاران و   بيمـه در ايـران و حمايـت از حقـوق بيمـه      منظور تنظيم و تعميم و هدايت امـر  به“: گويد مى
اى بـه   فعاليت، مؤسسه منظور اعمال نظارت دولت بر اين همچنين به شدگان و صاحبان حقوق آنها، بيمه

  .“گردد صورت شركت سهامى تأسيس مى ايران طبق مقررات اين قانون به مركزى ٔنام بيمه
 

  :بيمه مباني حقوق
حقوق بيمه يكي از زير مجموعه هاي حقوق خصوصي است كه نقش و جايگاه طرفين قرارداد بيمـه و  

براي اشـخاص ثالـث ايجـاد مـي       و همچنين حقوق و منافعي كه بعضاً حقوق و وظايف هر يك از اتاق
  .شود را مورد بررسي قرار مي دهد

  
  :منابع حقوق بيمه

همانند هر نهاد مدني ديگر، متعاقب ايجاد روابط بيمه اي، تجار و بازرگانان و بيمه گران به فكـر ايجـاد   
  .افتادند "بيمه"ضوابط و قواعد مربوط به 

روابط قراردادي في ما بين طرفين حاكم بود و مفاد شرايط قرارداد تعيين كننده حقـوق و   در ابتدا صرفاً
وظايف و مقررات طرفين بود ليكن با گذشت زمان و توسعه امر بيمه صرف قرارداد في ما بين كفايـت  
ننموده و طرفين جهت حمل و نقل اختالف ناچار به رجوع به منـابع ديگـر شـدند،منابع حقـوقي بيمـه      

ساير قوانين  -) دكترين(نظريه علماي حقوقي بيمه -عرف و رويه شركتهاي بيمه -عبارتند از قانون بيمه
  :به اختصار توضيحاتي در خصوص هر يك از آنها ارايه مي گردد"و مقررات و رويه قضايي كه ذيال

  
  قانون -1

ماده  36در  1316در سال يكي از منابع حقوقي بيمه و اساسي ترين آن قانون بيمه مي باشد كه در ايران 
به تصويب مجلس رسيد و در حال حاضر نيز همان قانون بدون تغيير جاري مي باشد، البته با عنايت به 
گذشت ساليان دراز و روند تحوالت خصوصاً در سيستم اقتصادي لزوم تهيه قانون جامع بيمه نمايان تر 

 "با امر بيمه و بيمه گري وضع گرديده كه ذيالشده است، عالوه بر قانون بيمه قوانين ديگري در روابط 
 .به آنها اشاره گرديده است
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هـا و مسـائل    هـا و ضـابطه   كننده و روشنگر برخى قاعده ، كه بيان1339مصوب  قانون مسئوليت مدنى -
را  اجبارى مسئوليت مدنى كارفرمايان ٔاى بيمه سيزدهم خود گونه ٔدر ايران است، در ماده مسئوليت مدنى

   .دهد توجه و تصريح قرار مى مورد

در مقابـل شـخص ثالـث،     موتـورى زمينـى   ٔاجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه ٔقانون بيمه -
   .چهارده ماده است ٔ، كه دربرگيرنده1347دى ماه  23مصوب 

ى در مقابـل  موتـورى زمينـ   ٔاجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه ٔقانون بيمه اجرائى ٔ نامه ينيآ -
 1348نامـه در سـال    بـه ايـن آئـين   . ماده است 19، ٔ، كه دربرگيرنده1347/12/28ثالث، مصوب  شخص

صـندوق  ” امور مـالى و منـابع درآمـد    ٔهاى جديدى اضافه شده كه در خصوص سازمان و اداره نامه آئين
  .است” هاى بدنى تأمين خسارت

   .1350 / 30/3صوبگرى، م مركزى ايران و بيمه ٔقانون تأسيس بيمه -

  ) .شوراى انقالب( 4/4/1358مؤسسات بيمه، مصوب قانونى ملى شدن ٔاليحه -

تـأمين را مـورد توجـه و تصـريح قـرار       قانون اساسى جمهورى اسالمى، كه در چند اصل زير بيمه و -
   :دهد مى

   .دارد بهداشت و بيمه توجه و تأكيد ٔاصل سوم به ايجاد رفاه و رفع فقر و توسعه 12در بند 

توجه ” سرپرست سالخورده و بى گان و زنان هخاص بيو ٔايجاد بيمه“در بند چهارم اصل بيست و يكم به 
   .شده است

اعـالم كـرده و دولـت را     “حقى همگـانى “اصل بيست و نهم، برخوردارى از تأمين اجتماعى و بيمه را 
  ./ .هاى اجرائى آن كرده است مكلف به تهيه و تدارك زمينه

  25/3/1362هاى بيمه، مصوب شركت امور ٔن ادارهقانو -

 ٔشركت سـهامى بيمـه   تصويب و 1356اين قانون، نخست در سال : محصوالت كشاورزى ٔقانون بيمه -
 ٔصـندوق بيمـه  “ ٔهـاى بيمـه، اداره   شركت اندازى و سازماندهى آن شد  پس از ملى شدن ايران مأمور راه

صورت سازمانى فعـال و مفيـد در    اكنون به هم ار شد كهبه بانك كشاورزى واگذ” محصوالت كشاورزى
   .خدمت كشاورزان است
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شـرايط عمـومى    اى ماننـد  مسـائل گونـاگون بيمـه    ٔ، كـه دربرگيرنـده  بيمـه  هاى شوراى عـالى  مصوبه -
   ..است... كار انداختن آنها و  به هاى فنى و هاى حق بيمه، ضوابط نگهدارى اندوخته ها، تعرفه نامه بيمه

  شركتهاي بيمه عرف و رويه -2
عرف و رويه تجار يكي از منابع مهم حقوق تجارت مي باشد و به همين روال عرف و رويه حـاكم بـر   

اشاره شد قانون بيمـه صـرفاً     شركتهاي بيمه نيز از منابع قابل توجه حقوق بيمه است، همانگونه كه فوقاً
قص و يـا مـبهم مـي باشـد، رويـه و      ماده تنظيم گرديده و تبعاً در بسياري از موارد سـاكت و نـا   36در 

عملكرد شركتهاي بيمه در طوالني مدت توانستند بسياري از موارد نقص يـا ابهـام را برطـرف نمـوده و     
  .بيمه گذاران شركتهاي بيمه نيز آنها را به عنوان عرف بيمه اي به رسميت شناخته اند

  
  )دكترين(نظريه علماي حقوقي و بيمه -3

مه با بررسي و بحث و نگارش آرا و عقايد خود سهم به سزايي در تبيين حقوقدانان و متخصصان فن بي
امر بيمه و رفع نواقص قانون بيمه داشته اند، در حال حاضر نه تنهـا در شـركتهاي بيمـه بلكـه حتـي در      

 .مراجع قضايي  نظرات آنان پاية تصميم گيريهاي شركت هاي بيمه و قضات قرار مي گيرد

  
  :ساير قوانين -4

... بيمه اشاره اي به تعريف عقد يا تعريف فسخ و بطالن و يا خصوصيات حقوقي عقد بيمـه و در قانون 
قـانون   -قانون گمركـي  -قانون تجارت -نشده است و الجرم بايد به ساير قوانين من جمله قانون مدني

مراجعه نمود و از تعاريف و متون مربوطـه جهـت تكميـل و تشـريح قـانون بيمـه كمـك        .... دريايي و 
 .رفتگ

  
  رويه قضايي -5

اي توسط  اي و آراي صادره در حل وفصل اختالفات بيمه نحوه استدالل قضات در بررسي دعاوي بيمه
از ) باشـد  كه در حكم قانون مـي (آنان و همچنين آراي اصراري و  آراي وحدت رويه ديوانعالي كشور 

 .اي بنمايد  بيين مسائل بيمهتواند كمك شاياني در تفسير و ت باشد كه مي ديگر منابع حقوق بيمه مي

  
 
 



 

7 
 

  دوم فصل
  

 آن انواع و عقد تعريف- 1
 .است پرداخته آن انواع توضيح و عقد تعريف به 189 تا 183 مواد در ايران مدني قانون

 بـر  تعهـد  ديگـر  نفـر  چند يا يك مقابل در نفر چند يا يك اينكه از است عبارت عقد183 ماده مطابق

 . باشد نهاآ قبول دمور و نمايند امري

 و حقيقـي  از اعـم  شخص 2 اراده يا نفر 2 حداقل وجود و حضور عقد ايجاد الزمه تعريف اين برابر
 مقابـل  طـرف  قبـول  مقابل در آنها از يكي پيشنهاد گردد منعقد عقد آنها توافق با كه باشد مي حقوقي

 .گردد مي عقد پيدايش موجب

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

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

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

 داشـته  وجـود  فسخ اختيار ثالث شخص براي يا آنها از يكي يا طرفين براي كه است آن :خياري عقد

 . باشد

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

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

 
 بيمه عقد تعريف 

 عقـد  كـه  آنجـا  از و گرديده درج معينه عقود ضوابط و مشخصات و تعاريف ايران مدني قانون در -

 عنـوان  بـه  ولي نشده نوشته مدني قانون در آن مشخصات و ضوابط باشد، نمي معين عقود جزء بيمه

 منعقـد  را آن كـه  كسـاني  به نسبت خصوصي قراردادهاي مدني قانون 10ماده مشمول جديد عقد يك

 مندرج حقوقي كلي اصول و باشد مي است نافذ نباشد قانون صريح مخالف كه صورتي در اند نموده

 . است حاكم آن بر )الزامات و معامالت و عقود( مدني قانون دوم قسمت در

 اصـول  و مشخصات و رسيده تصويب به 1316 سال در نيز بيمه قانون دانيم مي كه همانطوري ضمناً

 سـال  مصـوب  بيمه قانون بر عالوه ترتيب بدين و است نموده تعيين را آن وانواع بيمه عقد ضوابط و

 . باشد مي نيز مدني قانون در مندرج كلي اصول تابع مورد حسب بيمه داد قرار ،1316
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 طرف يك آن موجب به كه است عقدي بيمه دارد مي مقرر بيمه قانون اول ماده  :بيمه عقد تعريف -

 خسارت حادثه بروز يا وقوع صورت در ديگر طرف از وجوهي يا وجه پرداخت ازاء در كند مي تعهد

 و گـزار  بيمـه  را تعهـد  طـرف  و گر بيمه را متعهد .پردازدب معيني وجه يا نموده جبران را او بر وارده
 نامنـداين  مـي  بيمـه  موضـوع  شود مي بيمه كه را آنچه و بيمه حق پردازد مي گزاره بيم كه را وجهي

 تعريف، اين ديگر عبارت به و نيست ايراد و عيب بدون ولي ميباشد صريح و روشن قانوني، تعريف

  : شود مي اشاره ايرادات از بعضي به ينجاا در .باشد نمي ومانع جامع تعريفي
 

  :مانعي نيست زيراتعريف  ،تعريف مذكور -الف 
  . و عدم اشاره به محاسبات آماري است بوده بيمه پيدايش اصلي علت كه تعاون اصل به توجه عدم
 زارگـ  بيمه كه معني بدين گرديده مطرح گزارمه بي و گر هبيم بين حقوقي بطه را صرفا تعريف اين در

 بيمـه  عهده به كند مي هديدت را او كه احتمالي خسارات جبران بيمه، حق پرداخت و قرارداد انعقاد با

 از كاملي و دقيق تعبير مفهوم اين .دارد مي نگه امان در خسارات اين از را خود و كند مي واگذار گر

 و اونتعـ  اصـل  بـه  آن بـر  عالوه .نيست منطبق بيمه اصلي ماهيت و وضعيت با و باشد نمي بيمه امر
 انعقـاد  بـا  گـر  بيمـه  .است نشده توجهي نيز بيمه علمي حقيقت يعني آماري محاسبات و آمار مفاهيم

 آن وحدود ميزان كه بيمه حق عنوان تحت را وجوهي مختلف اشخاص و افراد با اي هبيم قراردادهاي

 .مينمايـد  آوري جمـع  شـود  مـي  تعيين مختلف معيارهاي اساس بر و آماري محاسبات انجام از پس

 حاصـله  وجـوه  محـل  از كه باشد نحوي به بايد دريافتي هاي هبيم حق و صادره هاي نامه بيمه تعداد

 سود نهايت در و تاديه گر هبيم پرسنلي و اداري هاي هزينه – پرداخت گزاران بيمه احتمالي خسارات

 است، بيمه امر علمي حقيقت و عاونت اصل مفهوم كه موارد اين .بماند باقي گرمه بي براي نيز معقولي

 مفاهيم اين گنجانيدن كه حالي در است نگرفته قرار توجه مورد بيمه تعريف بيمه قانون – اول ماده در

  .باشد داشته گزاران بيمه و گران بيمه عمومي افكار در مثبتي بسيار اثر يتواند م بيمه عقد تعريف در
  

  :باشد زيرا تعريف جامعي نيز نمي ،تعريف مذكور  -ب 
 هـاي  بيمـه  و اشـخاص  هاي بيمه ؛ اشياء هاي بيمه كلي رشته سه به بيمه دانيم مي كه همانطوري. 1

 بيمه و باشد مي اشخاص و اشياء هاي بيمه به مربوط صرفا مرقوم تعريف .گردد مي تقسيم سئوليتم

 .گيرد دربرنمي را مسئوليت



 

9 
 

 را باشد مي اشخاص هاي بيمه از بخشي كه اتحي شرط به عمر هاي بيمه رشته حتي تعريف اين . 2
 ايـن  در زيـرا .)مالحظه مي شود كه تعريف مذكور تعريفي مانع نيـز نمـي باشـد   .( شود نمي شامل نيز

 وجود به آن كلي مفهوم به اي حادثه حيات شرط به عمر هاي بيمه در و شده اشاره حادثه به تعريف

 .آيد نمي

 را بيمـه  عقـد  بيمـه،  امر علمي حقيقت و تعاون اصل گرفتن نظر در با فرانسه حقوق استادان از يكي
 در )بيمه حق( مبلغي پرداخت ازاء در نفر يك آن موجب به كه است عملي بيمه : كرده تعريف چنين

 تحصـيل  ثـالثي  شخص نفع به يا و خود براي خسارت جبران است  براي حقي خطر، تحقق صورت

 قواعـد  طبـق  و بگيرد عهده به را خطرها مجموعه كه سازماني يا بنگاه وسيله به غرامت اين .كند مي

  شود مي پرداخت كند مي ترميم را آنها آماري
  
 بيمه عقد خصوصيات -2

 تقسـيمات  داراي مختلـف  خصوصـيات  و اعتبـارات  و جهـات  بـه  بنـا  عقود دانيم مي كه همانطوري

 بـه  توجه با اينك ...و معلق و نجزم عقود ؛ جايز و الزم عقود به عقود تقسيم مانند هستند گوناگوني

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

  الزم تس ا عقدي بيمه عقد 
 را آن فسـخ  حـق  معاملـه  طـرفين  از هيچكدام كه است آن الزم عقد مدني قانون 185 ماده موجب به

 واقـع  قـانون  طبق كه بر عقودي ميدارد مقرر مدني قانون219 ماده موارد معينه و در مگر باشند نداشته

 علـت  بـه  يـا  و اقاله طرفين رضاي به اينكه مگر است االتباع الزم آنها مقام قائم و متعاملين بين شده

 .بر اساس اين ماده اصل بر الزم بودن عقود است مگر جايز بودن عقدي تصريح شود شود فسخ قانوني

 آن خالف اينكه مگر است الزم عقود همه كه است اين اصل ، اللزوم الهاص فقهي اصل برابر طرفي از

 .باشد مي الزم عقدي اصل اين از پيروي با است عقد يك نيز بيمه كه آنجائي از باشد شده تصريح

 مقابـل  در را خود بيمه، قرارداد انعقاد با گزار بيمه زيرا مينمايد ايجاد را عقد لزوم نيز بيمه امر ماهيت

 نيز گر بيمه ديگر طرف از .نرود بين از جهت بدون و بماند محفوظ قرارداد موضوع احتمالي خطرات

 و معـامالت  ايـن  و نمـوده  منظـور  خـود  محاسـبات  در را) بيمـه  حق( دريافتي وجه قرارداد انعقاد با
 مـورد  توانـد  نمي تامين اساس صورت اين در شود، تزلزل دچار جهت بدون نبايد گر بيمه محاسبات

 گفتـه  و نمايـد  مي ايجاب را عقد لزوم بيمه، امر ماهيت شده ذكر مراتب شرح به .گيرد قرار ميناناط

 .گردد مي تلقي الزم عقدي بيمه عقد و ندارد وجود راه اين در مشكلي نيز قانوني لحاظ از كه شد
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 .استو از نظر تعهدات بيمه گزار منجز  معلق گر بيمهنظر تعهدات  از كه است عقدي بيمه عقد 
 ديگـري  امـر  بـه  موقوف انشاء حسب بر آن تاثير كه است آن معلق عقد مدني قانون  189ماده مطابق

 به عنايت با .است ديگري امر تحقق به منوط آن تاثير كه است عقدي معلق عقد ديگر عبارت به باشد

 مي جهت دو از قتعلي اين و باشد مي معلق گر، بيمه تعهدات جهت از بيمه عقد بيمه، قانون اول ماده

 .باشد

 حادثه وقوع جهت از .الف
 پـيش  اي ه حـادث  قـرارداد  مدت طول در چنانچه و باشد يم حادثه وقوع به منوط گر بيمه تعهدات

 . ندارد تعهدي نيز گر بيمه نيايد،

 گذار بيمه سوي از بيمه حق پرداخت .ب

 كـه  بود خواهد متعهد گر بيمه صورتي در نيز حادثه وقوع صورت در بيمه، قانون اول ماده اساس بر

 . باشد گرديده پرداخت مقرر موعد در بيمه حق

 تعهد با رابطه در و باشد مي معلق گر بيمه تعهد جهت از صرفا بيمه عقد فوق شرح به مينمايد اضافه

 قـرار  انعقـاد  از پس ديگر عبارت به و باشد مي منجز عقد و ندارد وجود تعليقي گونه هيچ گزار بيمه

 . نمايد پرداخت را بيمه حق مقرره موعد در يا و بالفاصله است متعهد گزار  هبيم يمه،ب داد

 معوض است عقدي بيمه، عقد 
 كـه  وجهـي  يـا  و كنـد  مـي  تسليم كه مالي مقابل در طرفين از كدام هر كه است عقدي معوض عقد

 با كه بيع عقد مانند ردآو بدست را عوضي متقابالً گيرد مي عهده به كه تعهدي يا و نمايد مي پرداخت

 پرداخـت  قبال در نيز خريدار و كند مي تصاحب را آن بهاي مبيع تسليم مقابل در فروشنده آن تحقق

 .گيرد مي اختيار در را مبيع معامله، بهاي

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

 در نيـز  گـر  بيمـه  و شـود  مي بيمه حق پرداخت به متعهد ميكند كسب كه تاميني ابلمق در گزار بيمه

 .ميشود گزار بيمه احتمالي خسارت پرداخت به متعهد كند مي دريافت كه اي يمهب حق مقابل

 ايـن  در زيرا نيست ايراد از خالي اول ماده در مندرج تعريف بيمه، عقد بودن معوض با رابطه در البته

 فقط كه تعريف اين به عنايت با ...) و گر بيمه را متعهد ...نمايد مي تعهد طرف يك (....گفته تعريف

 خسـارت  ميزان خسارت، بروز صورت در اينكه گرفتن نظر در همچنين و داند مي متعهد را گر بيمه

 مـي  پـيش  توهم اين ندارد، وجود تعادل دو اين بين و نميباشد بيمه حق با مقايسه قابل وجه هيچ به

 غيـر  عقـود  اوالً زيـرا  نيسـت  وارد اشـكال  و ايـراد  اين كه .است معوض غير عقد بيمه، عقد كه آيد
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 بـه  راجـع  كـه  گردد تصريح عقدي بودن معوض غير قانون در بايد و ميباشند اصل بر استثناء معوض

 مورد اين در الفاظ بردن بكار لحاظ از اول ماده متن گرچه ثانياً .ندارد وجود تصريحي چنين بيمه عقد

 بـه  موكـول  را گـر  بيمـه  تعهـد  تحقق كه ماده متن كل به توجه با ولي ميباشد مواجه ايراد با حال بهر

 نمايديم بيمه حق پرداخت به مكلف را گزار بيمه كه بيمه قانون مواد ساير و دانسته بيمه حق دريافت

 كدام هر بيمه عقد در ديگر عبارت به و است متعهد گر بيمه مقابل در نيز گزار بيمه كه است مشخص

 حادثـه  وقـوع  صورت در گرچه ثالثاً .دارند عهده به تعهدي يكديگر مقابل در گر بيمه و گزار بيمه از

 است ممكن و نيست بيمه گزارحق هبيم توسط پرداختي مبلغ با مقايسه قابل گر بيمه تعهد مورد مبلغ

 عقد بودن معوض غير بر دليل نيز امر اين ليو باشد بيمه حق برابر ها ده يا برابر چندين خسارت رقم

 يكـديگر  بـا  بايستي عوضين معوض، عقود در كه نشده شرط حقوقي كلي اصول در زيرا نيست بيمه

 .باشند معادل يا و برابر

 .معوض است عقدي بيمه و است مردود زمينه اين در اشكاالت و ايرادات ترتيب بدين

 تشريفاتي است عقدي بيمه  
 مـاده  در منـدرج  معاملـه  صحت اساسي شرايط اجتماع لزوم بر عالوه كه است عقدي يتشريفات عقد

 آثار داراي و يافته رسميت و اعتبار بتواند عقد آن تا باشد الزم نيز ديگري تشريفات مدني، قانون 190

 و اشدب كتبي سند موجب به بايد آن شرايط و بيمه عقد: مقرر ميدارد بيمه قانون دوم ماده .باشد قانوني
 و طـرفين  بـين  توافق حصول صرف ماده اين اساس بر :  بود خواهد نامه بيمه به موسوم مزبور سند
 بـه  بايـد  طرفين توافق بلكه نيست، كافي بيمه عقد ايجاد براي عقد صحت اساسي شرايط بودن جمع

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

 و گرديـده  درج بيمـه  قـانون  سوم ماده در گردد درج )نامه بيمه( بيمه سند در است الزم كه طيشراي
 نيـز  ديگـري  شرايط و مواد بر مشتمل تواند مي نامه بيمه البته .باشد شرايط اين حاوي بايد نامه بيمه

 الزمه حاتتوضي شود مي بحث بيمه قرارداد انعقاد به راجع كه بعدي فصل در رابطه اين در كه باشد

 .شد خواهد داده

 عهدي است عقدي بيمه عقد 

 ايجـاد  ديگر طرف نفع به تعهدي عقد، طرفين از يك هر توسط آن موجب به كه است عهدي عقدي

 بلكـه  .شـود  نمـي  تمليـك  قـرارداد  طـرف  به مالي و شيئي عهدي، عقد در ديگر عبارت به .شود مي

 .باشد مي دين ايجاد يا تعهد ايجاد آن موضوع
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 مـي  عهـده  به را تعهدي يكديگر مقابل در طرفين از يك هر زيرا است عهدي عقد يك نيز بيمه دعق

 خواهـد  احتمالي خسارت پرداخت به متعهد گر بيمه و بيمه حق پرداخت به متعهد گزار بيمه .گيرند

 .شد

  است استوار نيت حسن اساس بر كه است عقدي بيمه  
 هـر  طـرفين  كه معني بدين باشد داشته وجود قراردادها تمامي در بايستي كه است عاملي نيت حسن

 بيمـه  عقـد  در عامـل  ايـن  .نماينـد  عمل صداقت و نيت حسن كمال با يكديگر به نسبت بايد معامله

 حسـن  اسـاس  بـر  اي معامله هر از بيشتر بيمه عقد ديگر عبارت به و دارد هاي ويژ اهميت و مفهوم

 و وضـعيت  صـداقت  و دقـت  نهايـت  بـا  بايـد  قـرارداد  قـاد انع موقع در گزار بيمه .است استوار نيت
 .قراردهد گر هبيم اختيار در را الزمه اطالعات گونه هر و دارد اعالم را خطر و بيمه مورد مشخصات

 گيـرد  مي عهده بر گزار بيمه مقابل در كه را تعهدي ميزان و حقيقت و مفهوم بايد نيز رگ بيمه متقابالً

 در كـه  اسـت  مـوثر  و شـديد  ميزانـي  به بيمه عقد در نيت حسن عامل .يدنما تشريح گزار بيمه براي

 شده عقد صحت شرايط در اختالل ايجاد موجب گزار بيمه طرف از نيت حسن رعايت عدم مواردي

 مي ايجاد فسخ حق گر بيمه براي ديگري درموارد و بيمه قانون 12و11 مواد نمايد يم باطل را عقد و

 .كند

 عضويت صورتو به  الحاقي يا رارياضط است عقدي بيمه  
 طـرف  و گرديـده  تنظـيم  و گرتهيه بيمه طرف يك توسط قرارداد شرايط تمامي تقريبا كه معني بدين

 كه گري بيمه زيرا باشد مي روشن امر اين علت البته .بپذيرد را شرايط اين بايد الزاماً  گزار بيمه ديگر

 كـدام  هر براي تواند نمي ميشود قرارداد طرف گزار مهبي عنوان به شخص ميليونها يا و هزار صدها با

 چنين اجازه كار حجم تنها نه .برسد توافق به آنها با و تنظيم و تهيه اي جداگانه شرايط گزاران بيمه از

 امـر  يـك  بيمـه  زيراعقـد  شـود  نمـي  احساس امري چنين انجام در هم لزومي بلكه دهدينم را كاري

 اين و كنند يم تهيه را شرايط متن و سنجيده را امر جوانب كليه رگ بيمه كارشناسان و است تخصصي
 و تجـاري  جهـات  رعايت و طرف يك از گر بيمه ناحيه از نيت حسن ارائه لزوم به عنايت با شرايط
 قرارداد طرفين منافع متضمن عموما كه يگرددم تنظيم نحوي به ديگر طرف بيشتراز گزاران بيمه جذب

 توان نمي حقوقي لحاظ از ولي باشد مي گر بيمه شرايط قبول به ناگزير گزار هبيم كه چند هر .ميباشد

 چنانچـه  و نيست بيمه قرارداد انعقاد به ملزم گزار بيمه حال هر در زيرا نمود، اعالم مضطر دقيقاً را او

 .شود منصرف بيمه قرارداد انعقاد از تواند مي باشد نداشته قبول را شرايط
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 و هـا  نامـه  بيمـه  عمومي شرايط تنظيم و تهيه در ها دولت دخالت به توجه با دنماي اضافه است الزم
 را ها نامه بيمه براي شده تعيين پيش از شرايط بايد قاعدتاً بيمه، موسسات فعاليت بر ها دولت نظارت
 عقد بودن اضطراري موضوع ترتيب بدين و نمود تلقي اجرايي دستورالعمل و اجرايي نامه آيين نوعي

 .شود مي منتفي كال نمايد ايجاد شبهه عقد صحت در بتواند احتماال كه لحاظ آن از بيمه

 تدريجي آثار با است عقدي يا و مستمر است عقدي بيمه  

 مقابـل  در يـك  هـر  و ارتبـاط  در يكديگر با قرارداد مدت طول در طرفين بيمه، قرارداد انعقاد از پس

 .باشد مي متعهد ديگري

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

 خواهـد  مالحظـه  آتـي  مباحث در ولي ندارد گر بيمه مقابل در تعهدي ديگر گزار بيمه كه شود تصور

 مـال  از مراقبـت  ماننـد  ديگـري  مسئوليتهاي و نيست بيمه حق پرداخت صرفا گزار بيمه تعهد كه شد

 بـودن  مسـتمر  و اسـت  باقي خود قوت به قرارداد مدت طول در تعهد اين و اردد عهده به بيمه مورد

 از يكـي  يـا  و خطـر  كـه  زمان هر قرارداد مدت طول در .است روشن و واقع امري نيز گر بيمه تعهد

  باشد مي خسارت جبران به متعهد گر بيمه آيد، پيش بيمه مورد خطرات
 
 بيمه عقد صحت اساسي شرايط -3

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

 . آمد نخواهد وجود به نيز بيمه عقد

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

  آنها رضاي و عقد طرفين قصد •

 طرفين اهليت •

 باشد معامله مورد كه معين موضوع •

 معامله جهت مشروعيت •

 .دهيم مي قرار بحث مورد مختصر طور به را الذكر فوق چهارگانه شرايط اينك

 آنها رضاي و طرفين قصد. الف 
 قصد .2 رضا .1باشد مي عنصر دو از متشكل اول شرط

 كـار  هـر  انجـام  .عمل يك انجام به اشتياق و تمايل از است عبارت رضا حقوقي اصطالح در  :رضا

 را عملـي  انجـام  خـود  ذهن و فكر در شخص .است دروني و فكري هاي اليتفع سلسله يك معلول
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 با نهايت در و دهد مي قرار مقايسه و بررسي مورد را آن ضررهاي و منافع و ميدهد قرار تصور مورد

 مـورد  خـود  ذهـن  در و داده تشـخيص  الزم را عمل انجام چنانچه خود، احتياج ميزان گرفتن نظر در

 موثر وقتي رضا .گويند مي رضا را اشتياق اين شود، مي مشتاق كار آن انجام به ناباط داده قرار تصديق

 .نباشد اجبار و اكراه ، اشتباه از ناشي كه بود خواهد

 رضـا  حصول از پس كه معني بدين .مينامند قصد را تصور مورد عمل انجام و ايجاد به تصميم :قصد
 اين و باشد داشته وجودط بايداين شر نيز بيمه قدع در دهد انجام را عمل آن گيرد مي تصميم شخص

 عمليـات  گونه هر يا و خدعه و فريب اثر در چنانچه .باشد نيز  ايراد و عيب گونه هر از عاري شرط

 اشـتباه  اين وجود با بيمه عقد و شده دچاراشتباه ديگري طرفين، از يكي عمدي عمل هر يا و متقلبانه

 خواهـد  باطـل  عقـد  باشد، مي اشتباه در كه طرفي يرضا و قصد بودن معيوب جهت به گردد، منعقد

 نمايد خودداري مطالبي اظهار از عمدا گزار بيمه چنانچه بيمه قانون12ماده مطابق نمونه عنوان به بود،

 خالفكـاري  جهـت  بـه  اينجا در .بود خواهد باطل بيمه عقد كند، عنوان واقع خالف مطالب عمدا يا و
 بـه  حاضـر  گـر  بيمه نداشت، وجود خالفكاري اين چنانچه زيرا شده اشتباه اردچ گر بيمه گزار، بيمه

 .شد نمي شرايط آن با بيمه قرارداد انعقاد

 طرفين اهليت .ب

 211 مـاده  اسـاس  بر و باشند داشته اهليت معامله براي بايد متعاملين مدني قانون 210 ماده اساس بر

  باشند رشيد ، عاقل ، بالغ بايستي شوند بمحسو اهل متعاملين اينكه براي .مدني قانون

 را حـق  آن و شده حق داراي ميتواند آن براساس شخص كه است صالحيتي اهليت :اهليت تعريف -
 .درآورد اجرا مرحله به

 :است جنبه دو داراي اهليت

 از عمتمت انسان هر مدني قانون  957الي  956مواد اساس بر :حق شدن دارا اهليت يعني :تمتع اهليت

 شـدن  متولد زنده با اهليت اين .باشد مي تمتع اهليت داراي شخصي هر يعني باشد مي مدني حقوق

 .نمود سلب انسان از توان نمي وجه هيچ به را حق اين .رود مي بين از او مرگ يا و شروع انسان

 شخصـي  هر .نمايد اجرا و اعمال را خود حق بتواند آنكه براي شخص قابليت يعني :استيفاء اهليت

 ، بلـوغ   :از عبارتند شرايط اين و باشد قانون در مقرر الزمه شرايط واجد بايد اهليت اين احراز براي
 بـراي  اهليـت  وجـود  نيـز  بيمه عقد در عقد صحت اساس شرايط بحث در ترتيب بدين .رشد ، عقل

 .است الزامي عقد طرفين
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 حـائز  را )اهليـت  ( رشد +عقل +وغبل فوق شرط سه بايستي باشد حقيقي شخص چنانچه گزار بيمه

 اساسـنامه  در منـدرج  ضـوابط  تـابع  معـامالت  انجـام  صالحيت است حقوقي شخص چنانچه و باشد

 مي عقد انعقاد به مبادرت غيره و شركت حقوقي شخص از نمايندگي به كه شخصي يعني .بود خواهد

 .باشد داشته قانوني سمت بايد نمايد

 گر بيمه با رابطه در -
 حقيقـي  اشـخاص  توسـط  گري بيمه حرفه انجام پيش مدتها از شد گفته اول فصل در كه همانطوري

 صـريح  مـتن  قـبال  گرچه نيز ايران در .ميباشد شركتها مخصوص گريمه بي به واشتغال گرديده منتفي

 شـروع  خـارجي  شـركتهاي  توسط گري بيمه امر به اشتغال معهذا نداشته وجود ارتباط اين در قانوني

 گـري  بيمـه  امـر  بـه  ايرانـي  بيمه موسسه اولين عنوان به ايران بيمه سهامي شركت نيز داًبع و گرديده

 .است گرديده مشغول

 شـركتها  صـالحيت  به راجع مقرراتي بيمه، قانون تصويب و ايران بيمه سهامي شركت تاسيس از بعد

 بيمـه  اسـيس ت قـانون  31 مـاده  موجـب  به نهايت در و گرديده تدوين گري بيمه امر به اشتغال جهت

 ايراني عام سهامي شركتهاي وسيله به ايران در بيمه عمليات گرديده مقرر 1350 مصوب ايران مركزي

 انجـام  باشند رسيده ثبت به تجارت قانون طبق و قانون اين رعايت با و بوده نام با آنها سهام كليه كه

  شد خواهد
 ) بيمه موضوع (باشد  معامله موردموضوع معين كه  –ج 

 قـرار  انتقـال  يا تعهد موضوع بتواند كه باشد موردي داراي بايد معامله هر حقوقي، كلي اصول مطابق

 در بيمه عقد در معامله مورد .باشد مشخص و معين جهت اين از بايد موضوع نيز بيمه عقد در .گيرد

 :گيرديم قرار بررسي مورد قسمت دو

  شده هبيم شخص يا ماله بيم مورد . 2   بيمه مشمول خطرات يا خطر. 1
  
 خطر. 1

 نامطلوب حادثه وقوع احتمال از است عبارت باشد مي بيمه تحقق اوليه ماده و اصلي عنصر كه خطر

 .باشد نداشته بستگي زارگ بيمه اراده به آن ايجاد كه اشخاص مال يا و جان به نسبت ناگوار و

  :باشد مي زير شرح به كردن بيمه قابل خطر خصوصيات تعريف، اين به عنايت با
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 باشد الوقوع محتمل 
 قطعي و مشخص چنانچه كه معني بدين باشد نمي كردن بيمه قابل قطعي و حتمي خطر ترتيب بدين

 در .باشـد  مي باطل مالي چنين براي سوزي آتش نامه هبيم صدور گرفت، خواهد آتش مالي كه باشد

 زمـان  نبـودن  شخصم و معلوم جهت به هم آن و باشد مي استثناء فوت شرط به عمر بيمه مورد اين

 ايـن  وقـوع  زمـان  كه آنجا از ولي است قطعي شخص هر فوت گرچه كه معني بدين .باشد مي فوت

 .است بالاشكال فوت شرط به عمر نامه بيمه صدور نميباشد مشخص و معلوم خطر

 بـه  نسـبت  نامـه  بيمه صدور متقابالً .باشد نمي كردن بيمه قابل است قطعي كه خطري كه همانطوري

 كره ساكنين هجوم مقابل در را خود شخصي فرضاً ندارد مورد است منتفي آن وقوع احتمال هك امري

 !!!نمايد بيمه زمين به مريخ

 باشد نشده واقع قبال خطر 
 .باشـد  مـي  آتي الوقوع محتمل خطر از ناشي زيان و ضرر مقابل در ماندن مصون براي قرارداد انعقاد

 هـر  بيمه، قانون 18 ماده مطابق .ميباشد منتفي بيمه موضوع ديگر باشد شده واقع خطري چنانچه حال

 بيمـه  قـرارداد  شده، واقع قرارداد عقد از قبل شده منعقد آن براي بيمه عقد كه خطري شود معلوم گاه

 .باشد مي باطل

 نشود ايجاد او عوامل يا و گزار بيمه )عمد( اراده اثر در خطر 
 ترتيـب  بدين .نباشد گزار بيمه اراده با مرتبط آن تحقق هك باشد مي كردن بيمه قابل صورتي در خطر

 مقـرر  بيمـه  قـانون  14 ماده نميباشد بيمه عقد مشمول وي عوامل و گزار بيمه ارادي  و عمدي اعمال

 ايـن  در گرچه بود نخواهد او نمايندگان يا گزار بيمه تقصير از ناشي .خسارت مسئول گر بيمه ميدارد

 اطـالق  نيـز  احتياطي بي و انگاري سهل عمدي، غير اعمال به كلمه اين و هرفت بكار تقصير كلمه ماده

 نامه بيمه شمول از را گزاران بيمه انگاري سهل و احتياطي بي گونه هر باشد قرار چنانچه ولي ميشود

 با و دارد منافات است خسارت جبران و تامين كه بيمه هدف طبيعت و ماهيت با امر اين بدانيم خارج

 مـورد  امـري  چنـين  مسلما و شد خواهد منتفي موارد از بسياري به نسبت بيمه موضوعيت روش اين

 به توجه با اما شود مي اطالق نيز عمدي غير اعمال به تقصير كه چند هر لذا و نبوده گذار قانون نظر

 خطاهـاي  نـه  و گيـرد  دربرمـي  را گذشت قابل غير و بزرگ خطاهاي بيمه امر در آن، مفهوم و معني

 بيمـه  گذشـت  قابـل  غير و بزرگ هاي احتياطي بي و عمدي اعمال ترتيب، بدين .را عادي و ليمعمو
 تعهـدي  آنهـا  بـه  نسـبت  گـر  بيمه اينكه يعني باشند مي بيمه قانون 14 ماده مشمول او عوامل و گزار

 .ندارد
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ـ  باشـند  نامـه  بيمه مشمول توانند نمي كه او عوامل و گزار بيمه هاي احتياطي بي و خطاها  عنـوان  هب

  :از عبارتند نمونه
 .شود مرتكب مستي حال در گزار بيمه كه اعمالي -

 )نامهگواهي نبدو رانندگي مانند( شود انجام الزم مجوز داشتن بدون كه اعمالي -

 .بيمه مورد نقليه وسيله با االشتعال سريع مواد حمل ،سرعت مسابقه مانند متعارف غير اعمال -

 وي الحقوق ذوي يا گزار بيمه توسط عمدي خسارت ايجاد -

 .نظامي و كشوري مقامات توسط بيمه مورد مصادره و توقيف و ضبط از ناشي خساراتي -

 يـا  و حقـوقي  يا و كيفري هاي محكوميت با ارتباط در ذيصالح مقامات توسط اموال ضبط و توقيف

 و وظـايف  اجـراي  از گزار بيمه امتناع يا و مجرمانه اعمال انجام جهت به رسمي اسناد از ناشي بدهي
 بـه  مراجعه حق گزار بيمه باشد، بيمه اموال اين چنانچه جهت همين به و ميباشد خود تعهدات ايفاي

 .ندارد را خسارات ادعاي و بيمه شركت

 باشد نشده بيمه قبال خطر 
 سـت ا بـاقي  بيمـه  كه مدتي در باشد، شده بيمه مالي كه صورتي در بيمه قانون 8 ماده ماده موجب به

 چنانچـه  ترتيـب  بـدين  نمـود  بيمه مجددا خطر همان از و شخص همان نفع به  را مال همان نميتوان

 مـدت  طـول  در باشـد،  شـده  آتشسوزي بيمه سال يك درطول ريال ميليون ده مبلغ به اي خانه فرضا

 بيمـه  در كـه  جهـت  بدين نمود بيمه ديگر بيمه شركت يا و شركت همان نزد را آن توان نمي مذكور

 شـود  گـزار  بيمه انتفاع موجب نبايد بيمه و شده بيني پيش خسارت جبران حق صرفا گزار بيمه براي

 بحـث  مـورد  خانـه  چنانچـه  كه معني بدين ندارد اشكالي مال، ارزش التفاوت مابه به نسبت بيمه البته
 ورصـد  تقاضـاي  مربوطـه  بيمه شركت از تواند يم آن صاحب باشد، داشته ارزش ريال ميليون بيست

 شـركت  يـا  شـركت  همـان  از ارزش التفاوت مابه براي يا و بنمايد را مبلغ افزايش براي الحاقي ورقه

 .كند دريافت جداگانه نامه بيمه ديگري

 صرفا مجدد بيمه منع كه است توضيح به الزم است نموده يادآوري را موضوع اين بيمه قانون 9 ماده

 انسـانها  حيات و سالمتي اينكه به توجه با اشخاص هاي بيمه مورد در و دارد مصداق اموال مورد در

 هر به و مرتبه و تعداد هر به شخص يك به نسبت مجدد باشد،بيمه نمي گذاري ارزش و تقويم قابل

  . است بالاشكال مبلغ
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 كاال ذاتي عيب -
 ايـن  و باشد داشته وجود عيبي و نقص مال تركيب در يا ساختمان در كه است معني بدان ذاتي عيب

 .باشـد  گرديـده  واقع خارجي خطر و حادثه آنكه بدون شود مال به خسارت ورود موجب ذاتي عيب

 عيـب  به مربوط خسارت و نشده خسارت ورود موجب بيمه مورد خطر آنكه جهت به موارد اينگونه

 خسارتي مسئول گر هبيم دارد مي مقرر بيمه قانون 20 ماده .نيست كردن بيمه قابل باشد، مي مال ذاتي

 .باشد شده ذكر خالفي شرط نامه بيمه در آنكه مگر نيست شود مي ايجاد مال ذاتي عيب از كه

 نامه بيمه در آنها تصريح مگربا گيرد نمي قرار بيمه پوشش تحت كه خطرهايي -
 كليـه  بنابراين نشده ذكر باشد، ممنوع مطلقاً آن كردن بيمه كه مشخصي خطر هيچگونه بيمه، قانون در

 ولـي  هستند، شدن بيمه قابل باشد، نداشته وجود آنها مورد در شده ذكر موانع اينكه شرط به خطرات

 آن كـه  بـود  خواهد پرداخت قابل شرطي به آنها از ناشي خساراتي كه دارند وجود خطرات از بعضي

 .باشند شده ذكر نامه بيمه در صراحتاً موارد

 :از عبارتند خطرات اين

 آتـش  ، سـيل  ، لـرزه  زمين ،اتمي انفجارهاي ، تهاجم ، اعتصاب ، انقالب ، اغتشاش ، شورش ، جنگ

 . فشان

 بيمـه  قـانون  28 مـاده  نمـوده  اشـاره  شورش و جنگ خطر به فقط قانون بيمه بيمه فوق موارد بين در

 در آن خـالف  آنكـه  مگر بود نخواهد شورش و جنگ از ناشي خسارات مسئول گر بيمه شده متذكر

 .باشد شده ذكر نامه بيمه

 خطر نتخابا

 انـواع  از دارد حـق  گزار بيمه كه معني بدين .هستند آزاد كردن بيمه براي خطر انتخاب در گزار بيمه

 نامـه  بيمـه  تقاضاي و نموده انتخاب را مورد چند يا يك كند مي تهديد را او خانه فرضاً كه خطرهاي

 حق نيز گر بيمه متقابالً .دكن مي خودداري خطرات ساير مقابل در خود منزل نمودن بيمه از و بنمايد

 بـراي  خطـرات  قبـول  بـه  مبـادرت  خود معيارهاي و محاسبات اساس بر و نپذيرد را خطري هر دارد

 .بنمايد نامه بيمه صدور

 و مينماينـد  بيمـه  را شـده  ارائـه  خطـرات  گزاران بيمه تقاضاي مقابل در بيمه شركتهاي عمل در البته
 و آمـار  مطابق فرضاً محاسباتي، و فني جهات از جهتي به مگر دنميكنن امتناع خطرات قبول از معموالً
 و باشد نرسيده خطر قبول براي الزم نصاب حد به رشته آن در نامه بيمه تعدد گذشته سالهاي عملكرد

 از بعضـي  .باشـد  نداشـته  فعاليت و تجربه و تخصص گزار، بيمه نظر مورد رشته در شركت اصوال يا
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 بـه  نتيجـه  در و كننـد  متمركـز  بخصوصـي  هـاي  رشته در را خود اليتفع است ممكن بيمه شركتهاي

 .ندهند نشان تمايل و رغبت ها رشته ساير در فعاليت

 )ايـران  در فعـال ( بيمـه  شـركتهاي  كـه  دارد وجود استثناء يك تنها ايران بيمه حقوق در زمينه اين در
 مدني مسئوليت اجباري بيمه د،مور آن و باشند مي نامه بيمه صدور و متقاضي تقاضاي قبول به مكلف

 بيمـه  قـانون  اصـالح  قـانون  موجب به اينكه به توجه با .باشد مي در موتوري نقليه وسايل دارندگان

 انـد،  مكلـف  نقليـه  وسـيله  دارندگان ، ثالث شخص مقابل ) ثالث شخص نامه بيمه ( شخص اجباري

 قـانون  نمايند، بيمه كشور، بيمه ايشركته از يكي يا و ايران بيمه سهامي شركت نزد را خود مسئوليت

 بيمه قرارداد انعقاد به مكلف نيز را بيمه شركتهاي مرقوم، قانون 2 ماده موجب به رابطه همين در گذار

 .است نموده نقليه وسايل دارندگان با ثالث شخص

 )شده بيمه( بيمه وردم -
 حـق  هـر  يـا  منفعت يا عين از اعم باشد مال است ممكن بيمه موضوع بيمه قانون چهارم مادهمطابق 

 و باشد ذينفع دهد مي آنچه بقاء به نسبت گزار بيمه آنكه بر مشروط حقوقي مسئوليت نوع هر يا مالي
 گردد مي متضرر گزار بيمه آن وقوع از كه باشد خطري يا حادثه رايب بيمه است ممكن همچنين

 هـاي  بيمـه  ، اشـخاص  بيمـه  ، ءاشـيا  بيمـه  شـود  مـي  تقسيم رشته سه به كلي طور به بيمه شد گفته

 . مسئوليت

 .گزار بيمه حقوقي مسئوليت يا شخص يا باشد شيئي است ممكن بيمه موضوع مورد، حسب بنابراين

 اشياء هاي بيمه -
 يـا  ...و اتومبيـل  يـا  مغـازه  يـا  خانـه  مانند( باشد مال عين است ممكن بيمه مورد اشياء هاي بيمه در

 بخواهد و دارد ديگري از شخصي كه طلبي مانند) مالي حق يا و (كشاورزي محصوالت مانند منفعت

 پرداخـت  را آن بيمـه  شـركت  نشد، وصول طلب اين چنانچه كه معني بدين نمايد بيمه را آن وصول

 .كند

 اشخاص هاي بيمه -
 نقـص  و بـدني  صـدمه  يـا  فوت يا حيات يعني ميشود واقع بيمه مورد انساني اشخاص، هاي بيمه در

 هاي بيمه در .گويند مي شده بيمه را شخصي چنين .شود مي واقع بيمه موضوع يمعين شخص عضو

 در كه )حيات شرط به عمر بيمه مانند( نمايد بيمه خود نفع به را خود نفر، يك است ممكن اشخاص

 نفـر،  يـك  اسـت  ممكن است جمع نفر يك همان در ذينفع و شده بيمه گزار بيمه عناوين حالت اين

 مـي  جمع نفر يك در شده بيمه و زاره گبيم عناوين حالت اين در .نمايد بيمه گريدي نفع به را خود
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 خـود  شخصـي  اينكه مانند هستند ديگري افراد يا فرد )نفر چند يا باشد نفر يك از اعم( ذينفع و باشد
 نفـع  بـه  را ديگـري  شـخص  نفر، يك است ممكن نمايد فوت شرط به عمر بيمه اش ورثه نفع به را

 ذينفع، و شده بيمه و گزار بيمه عناوين حالت اين در كه .نمايد عمر بيمه ديگري صاشخا يا شخص

 بيمه فرزندانش نفع به را خود همسر شخصي، اينكه مانند ميباشد، اي جداگانه افراد به متعلق كدام هر

 .نمايد عمر

 حقوقي مسئوليت بيمه -
 كـه  معنـي  بـدين  شـود  مـي  واقـع  يمهب موضوع گزار بيمه از خاصي اعمال يا عمل بيمه، نوع اين در

 خسـارت  ديگـري  بـه  گزار بيمه ناحيه از خاص اعمال يا عمل آن عمدي غير انجام جهت به چنانچه

 مسـئوليت  نقليـه  وسـيله  دارنـده  مثـال  عنوان به .نمايد جبران را خسارت آن بيمه، شركت .شود وارد

 خـود  حقوقي مسئوليت پزشك نفر يك يا و نمايد مي بيمه را رانندگي حوادث از ناشي خود حقوقي

 .نمايد بيمه را پزشكي حرفه در احتمالي اشتباهات و عمدي غير اعمال از ناشي كه را

 معامله جهت مشروعيت-ج

 و گرفتـه  نظـر  در معاملـه  انجام براي معامله طرفين از يك هر كه است داليلي يا دليل معامله، جهت
 طرفين( متعاملين طرف از معامله جهت بايد عقد هر رد .يشوند م قرارداد انعقاد به حاضر جهت بدان

 براساس بيمه شركتهاي البته .باشد موجود بايد وضعيت همين نيز بيمه قرارداد در .باشد مشروع )عقد

 مي نامه بيمه صدور به مبادرت خود، بر حاكم مقررات با مطابق و مربوط هاي دستورالعمل و ضوابط

 ولـي  باشـد  مـي  منتفـي  تقريبـا  گر بيمه با رابطه در معامله جهت دنبو نامشروع الصولا علي و نمايد

 بـه  را مالي فرضاً .باشد داشته نظر در را نامشروعي جهت بيمه قرارداد انعقاد از گزار بيمه است ممكن
 انجام قصد خود، حقوقي مسئوليت كردن بيمه با يا و نمايد بيمه حقيقي غير و قانوني غير انتفاع قصد

 بـه  را آن آمـدهاي  پـي  و خسارات گونه هر جبران مسئوليت بخواهد و باشد داشته را نهمجرما اعمال

 خواهـد  باطـل  نتيجه در و نامشروع جهتي و نيت چنين با بيمه عقد طبعاً .نمايد محول گر بيمه عهده

  .بود
 
 بيمه قرارداد انعقاد -4

 .باشد مي هگزار بيم ناحيه از نهادپيش تسليم بيمه، قرارداد انعقاد و بيمه عقد تحقق براي مرحله اولين

 شـركتهاي  و اشـخاص  بـه  بيمه دالالن و آنها بهاي بازاريا و بيمه نمايندگان است ممكن عمل در البته

 اعمـال  گونـه  اين ولي بنمايند نامه بيمه اخذ به تشويق را آنها بيمه مزاياي شمردن بر ضمن و مراجعه
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 مـي  صـورت  )كـارمزد ( درآمد كسب و نامه بيمه وشفر جهت در بيمه دالالن و نمايندگان توسط كه

 .باشد نمي بيمه عقد انعقاد مراحل جزء گيرد،

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

 .شود مي صادر نامه بيمه طرفين بين توافق

  .شود تكميل گزار بيمه توسط بايد بيمه پيشنهاد كه شد گفته :)گزار بيمه( دهنده پيشنهاد .الف

 مـي  تسـليم  گـر  بيمـه  بـه  و امضـاء  و تكميـل  زاره گـ بيم توسط بيمه پيشنهاد :بيمه پيشنهاد -1الف

 اصـيل  اسـت  ممكن گزار بيمه ،بيمه قانون 5 ماده مطابق مطابق كيست؟ گزار بيمه ديد بايد حال.شود

 مسـئوليت  يـا  باشد داشته را ذينفع شخص يا مال صاحب ندگينماي قانوني عناوين از يكي به يا باشد

 باشد داشته مال صاحب طرف از را آن حفظ

 به توجه با .نمايد بيمه است، رهن يا وثيقه او نزد كه را مالي ميتواند طلبكار بيمه قانون 7 ماده مطابق

 :بود خواهد زير مشروحه افراد از يكي گزار بيمه فوق ماده دو

 .مال صاحب و مالك عنيي :اصيل -الف

 بـاقي  و بـودن  سـالم  و بـوده  ذيحق آن در ولي نيست مال مالك گرچه كه شخصي يعني :ذينفع -ب

 .يباشدم  او وثيقه در مال كه طلبكار مانند ميباشد نيز او نفع به مال ماندن

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

 مالي اينكه مانند باشد شخص نزد امانت صورت به نحوي به مالي است ممكن :مال حفظ مسئول -د

 جهـت  مـال  كـه  اجـاره  قـرارداد  همچنين و باشد شخصي نزد عاريه عقد يا وديعه عقد مقررات طبق

 طـول  در مـال  حفـظ  مسئوليت كه نقل و حمل قرارداد در ويا ميگيرد قرار مستاجر اختيار در استفاده

 او اختيار در را مال كه شخصي موارد، اينگونه در .باشد مي نقل و حمل صديمت عهده به حمل مدت

 بيمـه  را مـال  و مراجعـه  بيمه شركت به تواند مي .دارد مال حفظ در كه مسئوليتي جهت به باشد مي

 .نمايد

 مـورد  بـه  راجـع  الزمه اطالعات گونه هر متضمن بايد بيمه پيشنهاد :بيمه پيشنهاد مندرجات- 2الف

 .اشدب بيمه

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

 بايسـتي  گـزار  بيمه لذا و شود قرارداد فسخ يا بطالن موجب است ممكن مورد حسب، خالف مطالب

 .يـد نما ذكر پيشنهاد ورقه در را مشخصات و اطالعات وهرگونه آورده عمل به كافي مراقبت و دقت
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 تكميـل  جهت و تهيه گر بيمه توسط الزمه، سواالت حاوي فرم صورت به معموال بيمه، پيشنهاد ورقه

 : گيرد مي قرار گزاران بيمه اختيار در

 گزار بيمه كامل مشخصات 

 بيمه مورد كامل مشخصات 

 يمـه ب خطراتـي  چه قبال در را بيمه مورد دارد قصد گزار بيمه اينكه يعني( نظر مورد خطرات 

  گزار بيمه كامل نشاني )نمايد
 بيمه مورد قيمت و بيمه مورد نشاني 

 تقاضا مورد بيمه مدت 

 )يباشدم  گزار بيمه تقاضاي مورد كه گر بيمه تعهد حداكثر( تقاضا مورد بيمه مبلغ 

 مـي  قـرار  مطالعـه  و بررسي مورد را آن ، بيمه پيشنهاد وصول از پس گر بيمه:گر بيمه اوليه اقدامات

 .دهد
 ديگـر  موارد و باربري – ثالث – اتومبيل :هاي نامه بيمه عموم در كه چند هر :گزار بيمه شخصيت 

 شخصيت بيمه عقد در حال هر در ولي گيردينم بررسي مورد چندان گزار بيمه شخصيت مسئله اصوال

 دارد، اهميت مسئله ناي بررسي نيز هاه نام بيمه از بعضي در و باشد مي موثر گر بيمه براي گزاره بيم

 فرضـا  .آورد مي عمل به را كامل بررسي زمينه دراين دهد، تشخيص الزم گره بيم كه مواردي در لذا

 سـالمت  بررسـي  لـزوم  بـر  عـالوه  .نمايـد  عمر بيمه زيادي مبلغ به را خود بخواهد شخصي چنانچه

 مي تحقيق نيز شده مهبي اجتماعي و فردي خصوصيات به راجع قاعدتاً گر بيمه ضوابط، مطابق شخص

 تمـام  و مهندسي نامه بيمه صدور براي را عظيم طرح يك ساختماني، شركت يك چنانچه يا و .نمايد

 خواهـد  تحقيـق  دهنده پيشنهاد سابقه حسن و كاري ضوابط به راجع گر بيمه مسلماً نمايد، ارائه خطر

 .نمود

 بررسـي  و معاينـه  مورد را بيمه مورد واصله، پيشنهاد اساس بر گر بيمه :بيمه مورد وضعيت بررسي 

 پيشنهاد نمايد مطابقت گري بيمه امر در موجود ضوابط با بيمه مورد مشخصات وچنانچه دهد مي قرار

 در و ميدهـد  ارائه نيز را ايمني و فني هاي توصيه عنداالقتضاء و نمايد مي قبول كلي لحاظ از را بيمه

 ايمنـي  و فنـي  اقدامات از بعضي انجام به موكول را  نامه يمهب اعتبار يا و نامه بيمه صدور نيز مواردي

 براي اي نقليه وسيله كه موقعيفرضا  گويند اوليه مي بازديد اصطالحاً گر بيمه اقدام اين به .نمايد مي

 و دهد قرارمي بازديد مورد را نقليه وسيله گر، بيمه كارشناس شود، مي پيشنهاد بدنه نامه بيمه صدور
 مـوردي  در يـا  و شود تاييد كارشناس توسط نقليه وسيله سالمتي كه ميشود قبول شنهادپي صورتي در



 

23 
 

 گـر،  بيمـه  كارشناسان يا كارشناس گردد، مي پيشنهاد آتشسوزي نامه بيمه صدور براي اي كارخانه كه

 نيـز  اشـخاص  بيمه مورد در .ميدهند قرار بازديد مورد غيره و ايمني و فني جهات كليه از را كارخانه

 صـادر  او بـه  نسبت نامه بيمه است قرار كه شخصي و شود مي مطرح شده بيمه شخص معاينه مسئله

 .گيرد مي قرار پزشكي آزمايشهاي انجام و معاينه مورد مختلف جهات از شود

 بيمـه  پيشـنهاد  مـورد  خطرات بيمه، مورد وضعيت به توجه با گر بيمه :پيشنهاد مورد خطرات بررسي
 مغـايرتي  بيمـه  فنـي  ضـوابط  با خطرات اين مقابل در بيمه مورد كردن بيمه نانچهچ و بررسي را گزار

 از بعضـي  .ميـدارد  اعـالم  گـزار  بيمـه  به مربوطه بيمه حق نرخ با همراه را خود موافقت باشد نداشته

 بعضي رعايت – شرايطي با نيز خطرات از بعضي و ميشود واقع قبول مورد شرط و قيد بدون خطرات

 مسـائل  رعايت عدم صورت در كه است بديهي و شود مي واقع قبول مورد – فني و منياي مسائل از

 .داشت نخواهد اعتباري خطرات يا خطر آن نسبت نامه بيمه شده، اعالم

 تهيه بيمه عالي شوراي توسط كه مربوطه تعرفه اساس بر مورد هر در بيمه حق نرخ : بيمه حق تعيين

 مـورد  خطرات و بيمه مورد مبلغ و بيمه مورد وضعيت به عنايت با گر بيمه است، شده معين گرديده

 مـي  اعـالم  و تعيـين  را بيمـه  حق ميزان مربوطه، تعرفه با موضوع وتطبيق امر جوانب ساير و پيشنهاد

 .دارد

 نامه بيمه مندرجات و نامه بيمه صدور -ب
 و تنظـيم  گـر  بيمه توسط نامهه بيم طرفين، بين كامل توافق حصول و گفته پيش مراحل انجام از پس

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

 :باشد مي قسمت دو بر مشتمل نامهه بيم مندرجات

 و بيمه عالي شوراي توسط كه نامه بيمه شرايط از قسمت اين نامه بيمه .عمومي شرايط :اول قسمت
 گـزار،  بيمه و گر بيمه كلي تعاريف به ميگردد تهيه ايران مركزي بيمه ستأسي قانون17 ماده اجراي در

 اخـتالف  حـل  نحـوه  و طرفين تعهدات و تكاليف تعهد انجام نحوه آنها تعريف – بيمه مورد خطرات

 بر حاكم قانوني شرايط عنوان به مركزي بيمه توسط آنها تصويب و تهيه به توجه با و پردازد مي آنها

 .باشد مي طرفين روابط

 – قـرارداد  طـرفين  كامـل  مشخصات درج به نامه بيمه از قسمت اين: خصوصي شرايط دوم قسمت

 ايـن  منـدرجات  .دارد اختصـاص  نامـه  بيمـه  مشخصات ساير و بيمه مورد مبلغ و ميزان و بيمه مورد

 :از است عبارت بيمه قانون 3 ماده به عنايت با نامه بيمه از قسمت
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 درج نامـه  بيمـه  روي بـر  چـاپي  صورت به گر بيمه شركت كامل مشخصات :گر بيمه مشخصات .1

 .است گرديده

 شـخص  گزار بيمه چنانچه و كامل آدرس – خانوادگي نام – نام بر مشتمل :گزار بيمه مشخصات. 2

 .آدرس همراه به آن كامل نام است حقوقي

 بدنـه  يمـه ب در فرضـا  مـورد  هـر  در الزم و دقيق مشخصات ذكر بر مشتمل :بيمه مورد مشخصات.3

 ...و اسـتفاده  موارد – ساخت سال – موتور شماره – شهرباني شماره – سيستم – وسيله نوع اتومبيل

 .شود مي درج

 وام بانـك  نفـع  بـه  بايد كه اي كارخانه مثال باشد داشته ذينفع نامه بيمه چنانچه :ذينفع مشخصات.4

 .شود نوشته نيز ذينفع كامل مشخصات است الزم، شود بيمه دهنده

 رگ بيمه توسط بايد بيمه مورد حادثه وقوع صورت در كه مبلغي است الزم :بيمه تعهد مورد مبلغ. 5
 مسـئوليت  هاي بيمه و اشخاص هاي بيمه در تعهد مورد مبلغ .شود درج نامه بيمه در شود، پرداخت

 فـوت،  شـرط  به عمر بيمه در مثال عنوان به .شود معين طورمقطوع به بايد )ثالث اشخاص با رتبطم(

 در مقطوع و مشخص طور به بايد كند پرداخت ذينفع به گزار بيمه فوت صورت در گر بيمه كه مبلغي

 شـخص  بيمـه ( موتـوري  نقليه وسايل دارندگان مدني مسئوليت نامه بيمه در يا و گردد درج نامه بيمه

 مشـخص  مقطـوع  طور به بايد باشد مي گر هبيم تعهد مورد ثالث، فوت با ارتباط در كه مبلغي )ثالث

 تعرفـه  برابـر  زيـرا  باشـد  مي ثابت مبلغ حقيقت در نيز عضو نقض غرامت ها بيمه گونه اين در باشد

 اشـياء  هاي بيمه در ولي .است شده معين تعهد مورد مبلغ اصل از درصدي عضو هر غرامت مربوطه،

 صورت در گر بيمه هدتع ميزان و ميشود معين گر بيمه تعهد و مسئوليت ميزان حداكثر عنوان به مبلغي

 ايـن  علـت  .بود خواهد نامه بيمه در مندرج مبلغ تا حداكثر و وارده خسارت ميزان برابر حادثه وقوع

 مـي  گـزار  بيمـه  انتفـاع  عدم بر مبني بيمه بر حاكم كلي اصلي اشخاص و اشياء هاي مهبي در اختالف

 باشـد،  مـي  گـذاري  ارزش و ويمتقـ  قابـل  وارده خسارت ميزان و اشياء كه اشياء هاي بيمه در .باشد

 در بيمـه  مورد قيمت گرفتن نظر در با حادثه وقوع صورت در و شود مي معين حداكثر بعنوان مبلغي

 نامه، بيمه در مندرج گر بيمه تعهد حداكثر رعايت و روز نرخ برابر خسارت ميزان و حادثه وقوع روز

 و تقـويم  قابـل  انسـان  حيـات  اينكه به نظر اشخاص بيمه در ولي شود مي پرداخت و معين خسارت
 غرامـت  بعنـوان  مقطوع و مشخص بطور مبلغي نامه بيمه صدور زمان در لذا باشد نمي گذاري ارزش

 صـورت  در و گـردد يم درج نامـه  دربيمـه  و شده واقع توافق مورد طرفين بين بيمه سرمايه يا و فوت

 .خواهدشد پرداخت ذينفع وجه در معينه مبلغ همان نامه بيمه در مندرج خطر تحقق
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 و دارد تعهد خطراتي چه قبال در گر بيمه كه شود مشخص بايد نامه بيمه در :شده تعهد خطرات. 6
 و صريح بطور بايد بيمه موضوع خطرهاي ترتيب بدين .دهد مي پوشش را خطراتي نوع چه نامه بيمه

 .شود نوشته نامه بيمه در مشخص

 ، نامه بيمه اعتبار مدت بايستي نامه بيمه هر در :آن نقضايا تاريخ و نامه بيمه اعتبار شروع تاريخ. 7
 اساس بر .شود نوشته دقيق بطور ساعت حتي و روز ،ماه ،سال قيد با مدت اين انقضاي و شروع زمان

 بيمـه،  مـدت  شـروع  روز 12 ساعت يا و 24 ساعت از معموال ها نامه بيمه فعلي، هاي نامه بيمه فرم

 .شود مي شناخته معتبر

 و شـود  نوشـته  دقيـق  و صـريح  بطـور  بيمـه  حق مبلغ است الزم نامه بيمه هر در :بيمه حق مبلغ. 8
 تـاريخ  – قسـط  هـر  مبلـغ  اقسـاط  تعداد – شده توافق بطور آن پرداخت به راجع طرفين بين چنانچه

 .شود نوشته نيز اقساط پرداخت

 شمول از آن تامين كه اشدميب حادثه هر در وارده خسارت ميزان از درصدي فرانشيز :فرانشيز ميزان.9

 آن جبـران  كـه  باشـد يم خسارت ميزان از قسمتي فرانشيز ديگر بعبارت است، خارج گر بيمه تعهدات

 هـر  از ناشـي  خسـارت  تـامين  در گزار بيمه مشاركت ميزان يا و بود، گزارخواهد بيمه شخص بعهده

 ... و سـرقت  فرانشيز – ليك خسارت فرانشيز – جزئي خسارت فرانشيز .گويند مي فرانشيز را حادثه

 دقيـق  بطـور  بايد آنها از يك هر درصد و فرانشيز باشدانواع مختلفي انواع داراي است ممكن فرانشيز

 .گردد درج نامه بيمه در

 تـاريخ  بـا  نامـه  بيمـه  صـدور  تاريخ است ممكن :صدور تاريخ و صدو محل ، نامه بيمه شماره.10

 .گردد درج نامه بيمه در نيز صدور تاريخ است الزم تجه همين به (باشد متفاوت آن اعتبار شروع

 ممهـور  و امضـاء  مربوطـه  بيمـه  شركت توسط بايستي نامه بيمه :گر بيمه توسط نامه بيمه امضاء.11

 .شود ارسال او براي يا و تحويل گزار هيمب به و گردد

 گـزار  بيمـه  توسـط  بيمه پيشنهاد عموما ها نامه بيمه در ولي باشد مي گزار بيمه امضاء فاقد نامه بيمه

 قـرارداد  صـورت  بـه  كـه  گروهي هاي نامه بيمه يا و خاص هاي نامه بيمه ميشود البته امضاء و تنظيم

 .رسد مي گزار بيمه و گر بيمه امضاء به گردد مي تنظيم نامه بيمه فرم از خارج و عادي

 خاتمـه  بيمـه  قـرارداد  دانعقـا  جريان فصل، اين در شده گفته مراحل انجام از پس نامه بيمه صدور با

  .باشد مي اداري و قضائي مراجع كليه در استناد قابل طرفين توسط نامه بيمه اين و مييابد
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 نامه بيمه در تغييرات -ج
 جهـت  از نامـه  بيمه مندرجات در بخواهد گزار بيمه است ممكن ، بيمه قرارداد اعتبار مدت طول در

 بيمه پيشنهاد با امر اين . بدهد تغييراتي غيره و بيمه ردمو وضعيت ؛ تعهد مورد مبلغ ؛ نامه بيمه مدت

 .ميباشد انجام قابل به شرح زير گر بيمه قبول و گزار

 گزار بيمه پيشنهاد.1
 پيشنهاد است موظف باشد داشته را بيمه مندرجات تغيير قصد جهاتي به بنا گزار بيمه كه صورتي در

 تحويـل  گـر  بيمه به تغيير و اصالح براي پيشنهادي موارد يا مورد بر مشتمل و كتبي بصورت را خود

 .نمايد

 ذينفع موافقت .2

 كـه  كارخانه يك سوزي آتش نامه بيمه فرضاً( باشد داشته ذينفع نامه بيمه چنانچه اشياء هاي بيمه در

 اخذ باشد، ذينفع مصالح و منافع با مغاير تغييرات است ممكن كه مواردي در )صادرگردد بانك نفع به

 .است ضروري تغييرات انجام براي ذينفع قبلي تموافق

 الحاقي ورقه صدور و گر بيمه موافقت.3

 اعالم بيمه قانون 25 ماده حسب بر است شده بيني پيش عمر نامه بيمه در ذينفع تغيير بيمه، قانون در

 بنـام  ار نامـه  بيمـه  كـه  مـواردي  در مگر دهد تغيير را نامه بيمه در ذينفع دارد حق گزاره بيم گرديده

 تمـام  در گرديـده  اعالم 26 ماده موجب به و باشد كرده تسليم او به را نامه بيمه و داده انتقال ديگري

. دهـد  انتقـال  ديگـري  بـه  را نامـه  بيمـه  در معينـه  وجـه  دارد حـق  گزار بيمه بيمه قرارداد اعتبار مدت
 تعيين شود پرداخت گزار هبيم توسط بايد كه بيمه حق التفاوت به ما مبلغ بيمه، حق افزايش صورتدر

 شـماره  داراي بايسـتي  الحـاقي  ورقـه  .گـردد  اعـالم  آن اقسـاط  پرداخـت  زمـان  تقسيط صورت در و
  .باشد صدور تاريخ و شماره داراي همچنين و مخصوص

 
 گر بيمه طرف از نامه بيمه اصالح موارد

 و دارد را اضـافي  بيمه حق مطالبه و نامه بيمه اصالح حق مورد دو در گر بيمه بيمه، قانون موجب به
 را نامـه  بيمـه  فسـخ  حق گر بيمه نكند، موافقت اضافي بيمه حق پرداخت با گزار بيمه كه صورتي در

 .داشت خواهد

 مطالـب  اظهارات يا و مطالب اظهار از گزار بيمه داراي خود چنانچه بيمه قانون 13 ماده بموجب  -1

 عمدي غير گزار بيمه عمل اين و بكاهد، آن هميتا از يا و داده تغيير را خطر موضوع كه باشد طوري
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 حـق  مطالبه طبعا .نمايد ابقاء را نامه بيمه مربوطه، اضافه بيمه حق دريافت با دارد حق گر بيمه باشد،

 حـق  مبلـغ  و واقعـي  بصورت خطر وضعيت درج بر مشتمل الحاقي ورقه صدور متضمن اضافي بيمه

 .بود خواهد اضافي بيمه

 خطـر  ديگـري  يـا  و گزار بيمه عمل نتيجه در چنانچه بيمه، قانون 16 ماده جببمو :خطر تشديد -2

 جديد وضعيت در را نامه بيمه اضافي، بيمه حق مطالبه با دارد حق گر بيمه .شود تشديد بيمه موضوع

 خطـر  جديـد  وضـعيت  اعالم و اضافي بيمه حق مطالبه قاعدتاً نيز مورد اين در .نمايد تلقي معتبر نيز

  .پذيرفت خواهد صورت گر بيمه ناحيه از الحاقي ورقه صدور با مهبي موضوع
 

  :بطالن
 زمان و ابتدا از عقد يعني ميگردد باطل عقد باشد عقد صحت شرايط از يكي فاقد بيمه عقد كه زماني

 قـرارداد  كـه  زمـاني  حقوقي اصول برابر و مقررات در .است نداشته را قانوني و صحت شرايط انعقاد

 يا باشند پرداخته مبلغي طرفين چنانچه برگردد عقد انعقاد از قبل به بايد طرفين وضعيت دميگرد باطل

 در كـه  شـد  خواهـد  داده توضيح آتي فصل در البته .برگردد بايد وضعيت باشند داده انجام را تعهدي

 عدالت خالف بعضاً كه است شده نظرگرفته در گزار بيمه ضرر به سختي اجراي ضمانت بيمه قوانين

 باشد مي حقوقي اصول حتي اخالق و
 

  :فسخ
 صـورت  در تـا  است گرفته نظر در خصوصي شرايط يا عمومي شرايط با قانون در كه است اختياري

 كـه  بطالن برخالف بزند هم به را قرارداد بتواند اوست نفع به فسخ حق كه طرفين از يكي آن تحقق

 معتبر فسخ زمان تا شروع از بيمه عقد يعني است آينده رب ناظر اثرفسخ برميگردد قرارداد اول به آن اثر

 از شده پرداخت بيمه حق بيمه عقد فسخ درصورت .رود مي بين از فسخ زمان از قرارداد اثر و است

  .گردد مسترد گزار بيمه به بايد مورد حسب بعد به فسخ زمان
  

   :انفساخ
 عقـد  يگوينـد  م گـردد  فسـخ  خارجي علتي واسطه به و طرفين اراده و ميل بدون بيمه عقد كه زماني

  .است آينده بر ناظر فسخ مانند انفساخ است خورده هم به انفساخ علت به يا شده منفسخ
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 : )اقاله(تفاسخ
 محصول عقد كه همانگونه .گويند مي اقاله يا تفاسخ بيمه عقد فسخ در گزار بيمه و گر بيمه توافق به

  .كنند فسخ را عقد توانند مي هم توافق با نطرفي است گزار بيمه و گر بيمه توافق
 

  :انقضاء
  .است شده منقضي عقد گويند مي كند مي پيدا خاتمه بيمه قرارداد مدت كه زماني
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  سوم صلف
 

 بيمه قرارداد بطالنانحالل و  -1
 باطـل  عقد صحت شرايط از كدام هر فقدان صورت در شد داده توضيح سوم بخش در كه همانگونه

 بيمـه  عقـد  بطـالن  موارد كه است بديهي ولي شده باطل عقد مورد پنج در بيمه قانون در بود هدخوا

 يا و باشد مفقود عقد صحت چهارگانه شرايط از يكي كه كجا هر و بود نخواهد موارد اين به منحصر

  :از عبارتند بيمه قانون در مندرج موارد است، باطل بيمه عقد باشد، اساسي اشكال دچار
 قـبال  مالي كه صورتي در بيمه، قانون هشتم ماده اساس بر :شيء يك به نسبت مجدد نامه بيمه .1-1

 بيمه مجدداً خطر همان به نسبت را بيمه مورد مال توان نمي نامه بيمه اعتبار مدت در باشد، شده بيمه

 .نمود

 خسـارت  جبران هدف بيمه امر در كه ترتيب بدين .ميباشد بيمه در انتفاع عدم اصل از ناشي امر اين

 نامه بيمه كه صورتي در .شوديم تامين نامه بيمه يك صدور با هدف اين و باشد گزارمي بيمه به وارده

 از نشـان  امـر  ايـن  شـود،  صـادر  و تقاضـا  با علم وآگاهي بيمه مورد به نسبت گزار بيمه توسط دومي

 بـه  اي نامـه  بيمه ينچن نتيجه رد و ميباشد بيمه امر هدف و ماهيت با مغاير كه بود خواهد سودجويي

 .باشد مي باطل معامله، جهت بودن نامشروع جهت

 اضافه را مالي تقلب بقصد گزار بيمه چنانچه بيمه، قانون 11 ماده مطابق :گزار بيمه تقلب قصد .1-2

 باشد نمي استرداد قابل نيز بيمه حق و باطل بيمه عقد نمايد، بيمه قرارداد عقد درموقع عادله قيمت بر

 زائل را معامله جهت مشروعيت بيمه، امر از سودجويي بر مبني گزار بيمه تقلب قصد نيز مورد اين در

 .باشد مي باطل بيمه عقد نيز جهت همين به و نموده

 مـاده  مطابق :عمدي بصورت گزار بيمه ناحيه از خالف مطالب اظهار يا و حقايق اظهار عدم.1-3

 خالف اظهارات عمدا يا و كند خودداري مطلبي اظهار از عمداً ارگز بيمه گاه هر بيمه، قانون دوازدهم

 تغييـر  را خطـر  موضوع كه باشد نحوي به واقع خالف اظهارات يا و حقايق تمام اظهار عدم و بنمايد

 اظهـار  عـدم ( امر اين اگر حتي خواهد باطل بيمه عقد بكاهد، گر هبيم نظر در آن اهميت از يا و داده

 .باشد نداشته حادثه وقوع در تاثيري )خالف اظهارات يا و حقايق

 بود، نخواهد بيمه عقد بطالن موجب خالف اظهار يا و حقايق تمام اظهار عدم صرف ماده اين بشرح

 اهميـت  از يا و باشد داده تغيير را خطر موضوع كه ميشود بيمه عقد بطالن باعث زماني امر اين بلكه

 حقيقـت  به گر بيمه توجه عدم و گمراهي موجب مراتب ينا ديگر عبارت به .بكاهد گر بيمه نزد آن
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 نميشد، بيان خالف اظهارات يا و گرديد مي اعالم حقايق تمام چنانچه كه معني بدين باشد شده خطر

،  شرايطي با يا و نميشد قرارداد انعقاد به حاضر گر بيمه و ميگرديد روشن گر بيمه براي خطر حقيقت
 غيـره  و وايمنـي  فنـي  هاي توصيه انجام به بيمه عقد نمودن مشروط يا و بيشتر بيمه حق مطالبه فرضا
 شرايط از اول شرط( گر بيمه رضايت بودن معيوب جهت به اينجا در .شد مي قرارداد انعقاد به حاضر
 .باشد مي باطل بيمه عقد )آنها رضاي و طرفين قصد -عقد صحت اساسي

 بـراي  طـرفين  توسـط  شده انجام اعمال شود، عالما باطل عقد كه صورتي در دانيم مي كه همانطوري

 بـر  و ميباشد يكن لم كان موضوع و ندارد اثري هيچگونه شده باطل قرارداد همچنين و قرارداد انعقاد

 بـه  معامله بهاي و باشد شده تحويل خريدار به مبيع چنانچه شده، باطل بيع عقد در فرضا اساس اين

 داشـته  دريافت كه را آنچه مكلفند طرفين از كدام هر عقد، طالنب اعالم با باشد، شده تسليم فروشنده

 دو در ولي است حاكم قاعده همين شود، اعالم باطل عقد چنانچه نيز بيمه عقد در .نمايند مسترد عينا

 مورد در حتي و ندانسته استرداد قابل را دريافتي بيمه حق گذار قانون )شبخ اين 3 و 2 موارد( مورد

 تـا  بيمـه  حق معوقه اقساط كه داشته مقرر )عمدي بصورت مطالب اظهار يا و حقايق اظهار عدم( سوم
 بيمـه  به نسبت گذار قانون عمل شدت اين .ميباشد مطالبه قابل گر بيمه طرف از نيز بطالن اعالم زمان

 بر عقدي هر از بيشتر كه( بيمه امر در كه باشد مي ديگران تنبه و آنها مجازات جهت متخلف گزاران

 .ننمايند خالف اعمال انجام به مبادرت )است متكي ادماعت و نيت حسن صلا

 شـود  معلوم چنانچه بيمه قانون 18 ماده اساس بر :بيمه قرارداد انعقاد از قبل خطر شدن واقع .1-4

 .بود خواهد باطل قرارداد شده، واقع بيمه قرارداد انعقاد از قبل بيمه، موضوع خطر

 مي )بيمه موضوع( عقد صحت اساسي شرايط از يكي فقدان به نيز مورد اين در بيمه عقد بطالن علت

 موضوعيت ترتيب بدين و است شده واقع قبال شده منعقد خطري براي قرارداد كه معني بدين .باشد

 ايـن  با و بوده مطلع خطر وقوع از گزار بيمه است ممكن .است شده منتفي قرارداد انعقاد از قبل بيمه

 اساسي شرايط از ديگر يكي با مرتبط موضوع صورت اين در كه نموده قرارداد عقادان به مبادرت حال

 مبادرت تقلب قصد با گزار بيمه ديگر عبارت به و شود مي نيز )معامله جهت مشروعيت(عقد صحت

 .است نيزباطل معامله جهت بودن مشروع غير جهت به عقد ترتيب بدين و نموده قرارداد انعقاد به

 گـر  بيمـه  شود اعالم باطل عقد، وقوع از قبل خطر شدن واقع بعلت بيمه عقد نانچهچ صورت هر در

 خـود  بنفـع  نامـه  بيمه صدور مخارج بابت را آن دهم يك كرده دريافت كه اي بيمه حق از دارد حق

 .دارد مسترد گزار بيمه به را دريافتي مبلغ بقيه است مكلف و نمايد برداشت
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 اسـت  ممكن عمر بيمه در كه شد گفته قبال :شده بيمه رضايت دونب عمر بيمه قرارداد انعقاد .1-5

 بيمـه (ديگـري  شخص )گزار بيمه( شخصي كه ترتيب بدين باشد گزار بيمه از غير شخصي شده بيمه

 الف شخص و بيمه شركت بين كه قراردادي در فرضاً نمايد عمر بيمه ديگري يا خود نفع به را )شده

 شخص به مبلغ فالن )شده بيمه( ب شخص فوت صورت در شود فقتوا شود، مي منعقد )گزار بيمه(

 . گردد پرداخت )ذينفع(ج

 بيمه بر عالوه ترتيب بدين و باشد مي ديگري شخص حيات با مرتبط بيمه موضوع اينكه به عنايت با
 بايـد  بيمـه،  قـرارداد  انعقاد از قبل لذا باشد،يم موثر عقد وقوع در نيز ديگري شخص گزار، بيمه و گر

 23 مـاده  موجـب  به .باشد مي باطل بيمه عقد صورت اين درغير و شود جلب نيز شده بيمه رضايت

 شـخص  آن كـه  صورتي در ديگري عضو شكستن يا نقصان بيمه يا عمر بيمه ....شده مقرر بيمه قانون

 از شرط دو با مرتبط مورد اين در بيمه عقد بطالن ...است باطل باشد نداده كتبا را خود رضايت قبال

 : باشد مي عقد صحت اساسي شرايط

 تلقي )شده بيمه(است قرار كه شخصي عمر، بيمه قرارداد انعقاد جهت: آنها رضا و طرفين قصد.الف

 آمـاده  امـر،  ايـن  از اطـالع  و علـم  بـا  و مطلـع  آن چگونگي و عمر بيمه قرارداد انعقاد از بايد گردد،

 كتبـا  او موافقـت  قـبال  اگر حال شود، غيره و پزشكي معاينات انجام جهت از عقد طرفين با همكاري

 قرارداد باشد، شده طي قرارداد انعقاد مراحل شده بيمه كتبي رضايت بدون نحوي به و باشد نشده اخذ

 .بود خواهد باطل شده بيمه بود خواهد باطل شده بيمه رضايت وجود عدم جهت به

 مـي  مطـرح  انسان زندگي و حيات موضوع عمر، بيمه در اينكه نظريه : معامله جهت مشروعيت.ب 

 جهـت  از موضـوع  شـود،  واقـع  بيمـه  مـورد  او رضايت و اطالع بدون شخصي حيات چنانچه .شود

 تلقـي  مشروعيت فاقد عقدي چنين ديگر عبارت به و شود مي واقع ترديد مورد نيز شرعي و اخالقي

 شده بيمه به نسبت امه،ن بيمه صدور مراحل ساير و پزشكي معاينات انجام جهت اگر ويژه به شود مي

  .باشد گرفته صورت نيز فريب و خدعه
 
 بيمه قرارداد فسخ –2

 موجـب  بـه  .اسـت  داده اجازه قرارداد يا قانون كه مواردي در معامله زدن برهم از است عبارت فسخ

 :از عبارتند بيمه عقد فسخ موارد بيمه قانون



 

32 
 

 بخـش  در :عمدي غير بطور واقع الفخ اظهارات يا و حقايق اظهار از گزار بيمه خودداري .1-2

 گـزار  بيمـه  ناحيـه  از حقـايق  اظهـار  عـدم  يـا  و واقع خالف اظهارات چنانچه شد، داده توضيح قبل،

 .بود خواهد باطل بيمه عقد باشد، عمدي بصورت

 حـق  گر بيمه براي ولي شودينم باطل بيمه باشد، غيرعمدي بصورت گزار بيمه عمل اين چنانچه حال

 .باشـد  حادثـه  وقـوع  از قبل گزار بيمه خالف عمل شدن معلوم اينكه بر آيدمشروط مي بوجود فسخ

 :آيد درمي صورت دو به موضوع ترتيب بدين

 عـدم  يـا  و واقع گزار بيمه خالف اظهارات گزار بيمه خالف عمل حادثه، گونه هر وقوع از قبل .الف

 بيمه حالت اين در .ميشود مشخص و معلوم گره بيم براي غيرعمدي صورت به حقايق. تمامي اظهار

 و مطالبه را اضافي بيمه حق گزار بيمه رضايت با تواند مي همچنين .دارد را بيمه قرارداد فسخ حق گر
 اسـت  مكلـف  گـر  بيمـه  قرارداد فسخ صورت در بيمه، قانون 13 ماده براساس .نمايد ابقاء را قرارداد

 پس روز ده فسخ اثر .دهد اطالع گزار بيمه هب قبضه دو سفارشي پشت با يا و اظهارنامه طي را مراتب

 .شود مي شروع گزار بيمه به مراتب ابالغ از

 بـه  را وارده خسـارت  گـزار  بيمـه  شود، معلوم حادثه وقوع از پس گزار بيمه خالف عمل چنانچه.ب

 .نمود خواهد پرداخت و محاسبه متعلقه بيمه حق و پرداختي بيمه حق نسبت

 يـا  كيفيـات  از يكـي  يـا  و نمايـد  تشديد را بيمه موضوع خطر گزار يمهب چنانچه : خطر تشديد.2-2

 گر بيمه بود، موجود قرارداد از قبل مزبور وضعيت اگر كه دهد تغيير طوري را بيمه موضوع وضعيت

 را مراتـب  اسـت  مكلـف  گـزار  بيمـه  بيمه، قانون 16 ماده براساس نميشد، قرارداد انعقاد براي حاضر
 گـزار  بيمـه  عمـل  درنتيجـه  وضعيت تغيير يا و خطر تشديد اگر و برساند گر مهبي اطالع به بالفاصله

 خود اطالع تاريخ از روز 10 ظرف حداكثر را مراتب است مكلف گزاره بيم نيز حالت اين در نباشد،

 گزار بيمه به و معين را اضافي بيمه حق دارد حق گر بيمه صورت هر در .دهد اطالع گر بيمه به رسما

 قرارداد دارد حق گر بيمه نباشد، اضافي بيمه حق پرداخت به حاضر گزار بيمه چنانچه و مايدن پيشنهاد

 .نمايد فسخ را

 وضـعيت  تغييـر  يا و خطر تشديد از گر بيمه اطالع از پس بيمه، قانون 16 ماده اخير قسمت براساس

 و بيمه حق دريافت انندم(دباش بيمه عقد بقاء به او رضايت نشانه كه گر بيمه عمل هرگونه بيمه، مورد
 اضـافي  حـق  مطالبـه  يا و ماده اين در مندرج فسخ حق از گر بيمه استفاده مانع )خسارت پرداخت يا

 .يافت اهدخو ادامه بيمه حق و وضعيت همان با قرارداد و بود خواهد
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 مهبي مورد انتقال صورت در يا و گزار بيمه فوت صورت در :بيمه مورد ارادي يا قهري انتقال .3-2

 گـر  بيمه همچنين و)اند شده گزار بيمه جانشين خريداكه مانند(اليه منتقل يا و قانوني ورثه ديگري، به

 بيمه تبديل و ثبت بر مبني اليه منتقل يا ورثه تقاضاي تاريخ از .باشد مي دارا را بيمه قرارداد فسخ حق

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

 گزار بيمه گر، بيمه ورشكستگي صورت در بيمه، قانون 31 ماده بموجب :گر بيمه ورشكستگي .4-2

 انعقـاد  از شـخص  هـر  هـدف  زيـرا  است معلوم نيز امر اين دليل .داشت خواهد را قرارداد فسخ حق

 ايـن  گـر،  يمـه ب ورشكستگي با .باشد يم خطرات قبال در الزمه اطمينان و تامين داشتن بيمه، قرارداد

 قـرارداد  كـه  شـده  داده حق گزار بيمه به لذا و شد خواهد اشكال دچار االصول علي پوشش و تامين

 .نمايد منعقد قرارداد ديگري گر بيمه نزد تمايل صورت در و فسخ را خود

 قراردادهاي بيمه حق بابت از(گزاران بيمه گر، بيمه ورشكستگي صورت در بيمه، قانون 32 ماده مطابق

 حـق  طلبكـاران  ساير به نسبت )گرفته تعلق گر بيمه بعهده كه بيمه سرمايه و خسارت يا و شده سخف

 .باشد مي عمر هاي بيمه هاي رشته در گزاران بيمه با تقدم حق نيز گزاران بيمه بين در و دارند تقدم

 قـانون  35 مـاده  مطـابق  : ها نامه بيمه عمومي شرايط از برخي در شده بيني پيش فسخ موارد.5-2

 ايـن  از اسـتفاده  بـا  ظاهرا .بنمايند ذكر قرارداد در شرطي هرگونه توانند مي بيمه قرارداد طرفين :بيمه

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

 در اتومبيل بدنه بيمه عمومي شرايط در فسخ موارد مثال بعنوان كه است شده ذكر قرارداد فسخ جهت

 :شود مي ذكر اينجا

 فسـخ  حـق  گـر  بيمـه  ننمايد، پرداخت را متعلقه بيمه حق مقرر موعد در گزار بيمه كه صورتي در 

 .دارد را قرارداد

 .نمايد فسخ را نامه بيمه تواند مي گر بيمه خسارت تسويه و حادثه هر وقوع از بعد 

 در بيمه، قانون در شده داده توضيح قبالً همانطوريكه :گزار بيمه اعسار يا ورشكستگي صورت در 

 بـا  رابطـه  در ولـي  شـده  بينـي  پـيش  گـزار مـه  بي بـراي  فسـخ  حـق  گر بيمه ورشكستگي صورت

 جهـت  بـه  امر اين و اند نگرديده قائل گر بيمه براي فسخ حق گزار، بيمه اعسار يا و ورشكستگي

 از معسـر  يـا  و ورشكسته گزار بيمه كه موقعي رازي است، بوده گزار بيمه طلبكاران حقوق رعايت

 الزم شـود،  روشـن  طلبكاران تكليف و او اموال و بدهيها وضعيت زمانيكه تا بشود، بدهي پرداخت
 بـاقي  خـود  بقـوت  او شـخص  يا بدهكار اموال به نسبت نامه بيمه در شده بيني پيش تامين است

 كمتـر  او ورثه و طلبكاران و بدهكار به شد، واقع اي حادثه و خطر مدت اين در چنانچه تا باشد،
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 گزار بيمه اعسار يا ورشكستگي جهت به نامه بيمه فسخ مسئله قانون در گرچه .شود وارد خسارت

 بيمه براي نيز مورد اين در توانند مي طرفين بيمه، قانون 35 ماده به توجه با معهذا نشده، بيني پيش

 اتومبيـل  بدنـه  نامه بيمه عمومي شرايط در حق اين دش گفته بطوريكه و شوند، قائل فسخ حق گر

 اعتبار گر، بيمه موافقت و طلبكاران تقاضاي صورت در كه قيد اين يا شده بيني پيش گر هبيم براي

 .شد خواهد ابقاء نامه بيمه

 توضـيح  قبالً :اضافي بيمه حق استرداد به گر هيمب رضايت عدم و خطر تشديد مسئله رفتن بين از 

 قرارداد فسخ از اضافي بيمه حق دريافت با دارد حق گر بيمه خطر، تشديد صورت در كه شد داده

 .كند خودداري بيمه

 را اضـافي  بيمـه  حـق  گـزار  بيمه و آيد بوجود خطري تشديد قبالً كه است اين بر فرض اينجا در
 در ددبرگـر  اوليـه  حالت به اوضاع و برود بين از خطر تشديد مدتي، گذشت از پس ولي پرداخته

 ديگـر  بعبـارت  و كند مطالبه را اضافي بيمه حق از قسمتي دارد حق گزار بيمه قاعدتاً حالتي چنين

 بدنـه  نامـه  بيمـه  عمومي شرايط براساس .شود قائل تخفيف بيمه حق ميزان در بخواهد گر ازبيمه

 بيمـه  دقـراردا  فسـخ  حق گزار بيمه نباشد، بيمه حق در تخفيف به حاضر گر بيمه چنانچه اتومبيل

 .داشت راخواهد

 قبيـل  از خطراتـي  قبـال  در را نقليـه  وسـيله  گـزار  بيمه :شده بيمه نقليه وسيله توقيف صورت در 

 مراجـع  توسـط  نقليـه  وسيله صورتيكه در نمايد مي بيمه قبيل اين از خطراتي و سرقت – تصادف

 بـه  اميـدي  يگـر د گـزار  بيمـه  :اينكه اول .نيست بيرون حال دو از موضوع شود، توقيف ذيصالح

 سـلب  او از نقليـه  وسيله مالكيت كه هست مطمئن يا و كند مي فكر و ندارد نقليه وسيله برگشت

 گـزارمطمئن  بيمـه  :اينكـه  دوم .ندارد نامه بيمه ادامه در نفعي ديگر صورت اين در كه شد خواهد

 جـاي  در نقليـه  وسـيله  چـون  ولـي  شود مي مسترد او به و خارج توقيف از او نقليه وسيله است

 ايـن  در باشـد،  مي منتفي تقريباً نامه بيمه در شده بيني پيش خطرات وقوع است بازداشت مطمئني

 بـدين  .نـدارد  وجـود  بيمـه  حق پرداخت و بيمه قرارداد ادامه بر دليلي گزار بيمه نظر از نيز حالت

 .نمايد فسخ را نامه بيمه دارد حق گزار بيمه نقليه وسيله توقيف صورت در ترتيب

 حق است مكلف گر بيمه شود، فسخ بيمه قرارداد دليلي هر به كه صورتي در نمايد مي هاضاف توضيحاً

 گـزار  بيمـه  وجـه  در را بيمه حق از مقدار اين و محاسبه قرارداد از مانده باقي مدت به نسبت را بيمه

  نمايد مسترد
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  انقضاي قرارداد بيمه. 3
  

  فسخ -الف
  .بال توضيحات الزم ارايه گرديد لذا از توضيح مجدد ان خودداري ميگردددرخصوص فسخ بيمه ق

  
 انفساخ -ب

 يـا  گـر  بيمه ناحيه از عملي و اقدام اينكه بدون و خود بخودي كه آيد پيش حالتي اينكه يعني انفساخ

 .برود بين از بيمه قرارداد شود،اعتبار الزم گزار بيمه

 طرفين بيمه قانون 35 ماده براساس ولي نشده بيني پيش بيمه عقد انفساخ براي موردي بيمه قانون در

 بيمـه  عمومي شرايط در مثال بعنوان نمايند معين قرارداد در شرايطي نيز رابطه اين در ميتوانند قرارداد

 :است شده بيني پيش قرارداد انفساخ براي زير موارد اتومبيل نامه

 فرضـاً  بـرود  بـين  از نبـوده  بيمـه  كه خطري قوعو جهت به بيمه مورد نقليه وسيله صورتيكه در.الف

 بيمـه  اعتبـار  حالـت  اين در .نباشد بيمه زلزله خطر مقابله در اتومبيل و شود نابود زلزله اثر در اتومبيل
 قرارداد ادامه براي موجبي ديگر زيرا شود مي اعالم منفسخ نامه وبيمه ميرود بين از خود بخودي نامه

 .ندارد وجود

 عقد طرفين اهليت قسمت در چهارم فصل در :گر بيمه از اي بيمه عمليات اجازه بسل صورت در.ب

 بيمـه  عمليات به اشتغال پروانه و قانون در مقرره شرايط داراي بايد گر بيمه كه شد داده توضيح بيمه

 يـك  از اي بيمـه  عمليـات  اجازه قانون در مقرر جهات از جهتي به است ممكن باشد، داشته را گري

 گرديـده  بيني پيش اتومبيل نامهه بيم عمومي شرايط در فوق بشرح حالت اين در گردد، سلب رگ بيمه

 بـه  الزم اي بيمـه  وتـامين  پوشش اخذ جهت بتواند گزار بيمه تا و شود مي تلقي منفسخ نامه بيمه كه

 مـدت  بـه  نسبت بيمه حق نامه، بيمه انفساخ از پس نمايد مي اضافه.كند مراجعه ديگري بيمه شركت

  شد خواهد مسترد گزار بيمه به گر بيمه توسط و محاسبه قرارداد مانده باقي
  
 :بيمه مورد رفتن بين از
 بيمـه،  مـورد  كارخانـه  يا و اتومبيل بدنه نامهه بيم بيمه، مورد اتومبيل فرضاً( بيمه مورد كه صورتي در

 ايـن  در برود بين از كالً ديگر خطرات اثر در يا و بيمه موضوع خطرات اثر در)سوزي آتش نامه بيمه

 )بيمـه  موضوع( عقد صحت اساسي شرط چهار از يكي زيرا يابد، مي پايان نيز نامه بيمه اعتبار حالت
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 مورد رفتن بين از زمان تا .ندارد وجود بيمه عقد ادامه بر دليلي ديگر ترتيب بدين و است شده منتفي

 بيمـه  حق پرداخت به متعهد گزار بيمه .ندهست مسئول خود تعهدات مقابل در طرفين از يك هر بيمه،

 بـه  متعهـد  نيـز  گـر  بيمـه  باشـد،  گـر  بيمه تعهدات شمول در حادثه چنانچه و ميباشد وظايف ساير و
 مـورد  خطرات از غير خطري جهت به بيمه مورد رفتن بين از چنانچه .بود خواهد خسارت پرداخت

 مدت به نسبت بيمه حق تواند مي گزار بيمه قاعدتاً باشد شده پرداخت نيز بيمه حق كل و باشد بيمه

 باشـد،  موردبيمـه  ازخطرات يكي اثر در بيمه مورد رفتن ازبين چنانچه ولي نمايد مسترد را مانده باقي

 به مربوط بيمه حق استرداد مستحق ديگر شده بيمه مال با رابطه در كلي خسارت دريافت با گزار بيمه

 .بود نخواهد قرارداد بقيه

 وتابع است متفاوت موضوع حادثه و عمر هاي هبيم در .باشد مي اشياء هاي بيمه به مربوط هقاعد اين

 ذينفـع  نمايد ت فو بيمه حق اولين پرداخت با شده فرضاًاگربيمه .باشد خودمي به مخصوص ضوابط

 غرامـت  يا و عمر بيمه سرمايه باشد، بيمه حق بقيه با درارتباط وجهي پرداخت به مكلف اينكه بدون

 نمود خواهد دريافت را فوت
  
  :اقاله -ج
 يمـ  معاملـه  طرفين تراضي و توافق با عقد زدن برهم  يامعن هب اقاله مدني قانون 283 ماده موجب به

 دارد مياظهار و مراجعه گر بيمه موسسه به گزار بيمه نامه، بيمه صدور از پس بيمه عقد در فرضا باشد

 بتوان كه موردي و دليل گونه هيچ ديگر طرف از و باشدينم امهن بيمه اين داشتن به مايل داليلي به كه

 نباشد، موجود باشد، داشته آنرا فسخ حق طرفين از يكي كه موردي يا و نمود تلقي باطل را نامه بيمه

 باشـد  مـي  بـاقي  خود قوت به قرارداد نباشند عقد زدن هم بر به راضي طرفين چنانچه حالت اين در

 حالت اين شود، يكن لم كان معامله ترتيب بدين و بشوند عقد بردن بين از به حاضر طرفين اگر ولي

 اقالـه  وقوع زمان از بيمه، عقد جمله از عقد هر در اقاله اثر .ميگويند اقاله را عقد رفتن بين از حقوقي

 اجـراي  بـه  متعهد طرفين از كدام هر و است باقي خود بقوت عقد آثار اقاله زمان تا و شود مي ظاهر

 مي اقاله زمان تا بيمه حق پرداخت به متعهد گزار بيمه ترتيب بدين هستند، اقاله زمان تا خود ايفوظ

 در آن جبـران  بـه  متعهد گر بيمه باشد، شده واقع خسارتي زماني فاصله اين در چنانچه متقابالً .باشد

 باشـد،  هنمـود  دريافـت  را بيمـه  حـق  كل كه صورتي در همچنين و است نامه بيمه شرايط چارچوب

 گزار بيمه به را آن مازاد و برداشت را اقاله زمان تا قرارداد انعقاد زمان از متعلقه بيمه حق است، متعهد

  .نمايد مسترد
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 :نامه بيمه مدت انقضاي -د

 باشـد  مـي  بيمـه  قـرارداد  مـدت  انقضاي نامه، بيمه اعتبار پايان با ارتباط در راه مهمترين و ترين شايع
 از پـس  اي لحظـه  و يكسـال  يافتن پايان با است گرديده منعقد يكسال مدت براي يا نامه بيمه فرضا

 .وجودنـدارد  بيمـه  قـرارداد  طـرفين  بين قراردادي و حقوقي رابطه هيچگونه ديگر مذكور مدت پايان

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

  ين عقد بيمه تعهدات و وظايف طرف
اراي وظايف و تعهـداتي  د عقد بيمه نيز مانند ساير عقود داراي آثار قانوني مي باشد و هر يك از طرفين

گر مكلف بـه اجـراي    گزار و بيمه هستند كه پس از انعقاد قرارداد بيمه اين آثار ظاهر و حسب مورد بيمه
  .تعهدات خود مي باشند

  
  رگزا وظايف و تعهدات بيمه :بخش اول

  
  :گزار قبل از وقوع حادثه وظايف و تعهدات بيمه: الف
گزار پس از انعقاد عقد بيمه، پرداخت حق بيمـه مـي باشـد در     اولين وظيفه بيمه :پرداخت حق بيمه .١

گر معلق  توضيح داده شد كه عقد بيمه از جهت تعهد و مسئوليت بيمه) خصوصيات عقد بيمه(دومفصل 
چنانچـه  . دو جهت مي باشد اول پرداخت حق بيمه، دوم تحقـق خطـر  است و بيان گرديد اين تعليق از 
گـر   تعليـق تعهـد بيمـه   ) يعني حق بيمه پرداخت نگردد(گر مرتفع نشود  مورد اول براي تعليق تعهد بيمه

بيمـه   بقوت خود باقي خواهد بود حتي اگر حادثه موضوع بيمه نيز واقع شود بعبارت ديگر چنانچه حـق 
  .مه در صورت وقوع حادثه، تعهدي بعهده نداردتاديه نگردد، شركت بي

بر اساس اصول كلي حقوقي اصل براين است كه حق بيمه بصورت نقـدي و   :نحوه پرداخت حق بيمه
همزمان با انعقاد قرارداد بيمه پرداخت شود، معهذا طرفين مي تواند راجع به تـاخير در زمـان پرداخـت    

گزار مكلف است اقساط حق بيمه را در  اين حالت نيز بيمه حق بيمه و يا تقسيط آن توافق نمايند كه در
گر مسئوليتي نخواهـد   مواعد مقرر پرداخت نمايد و در غير اينصورت چنانچه حادثه اي واقع شود، بيمه

  .داشت
  :اثر و نتيجه عدم پرداخت حق بيمه بشرح زير مي باشد :اثر عدم پرداخت حق بيمه

بيمـه  "ماده اول قانون بيمـه مقـرر مـي دارد    . ادثه اي نيز واقع شودبقاي تعليق تعهد گر حتي اگر ح :الف
عقدي است كه بموجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در 

بدين ترتيب پرداخت حق  "صورت وقوع حادثه خسارت وارده بر او را جبران يا وجه معيني را بپردازد
  . گر مي باشد ق تعهد بيمهبيمه شرط اوليه رفع تعلي

  :گر در جهت تعيين تكليف قرارداد اقدام بيمه: ب
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عدم پرداخت خسارت احتمالي به جهت عدم پرداخت حق بيمه، ضمانت اجرائي براي تاكيد و اجـراي  
گزار است و لذا اعم از اينكه خسارتي حادث بشود و يا حادثه اي واقـع نگـردد در هـر حـال      تعهد بيمه
زار به پرداخت حق بيمه بقوت خود باقي است و لذا در صـورت عـدم اجـراي ايـن تعهـد،      گ تعهد بيمه

  :گر به يكي از دو طريق مي تواند عمل نمايد بيمه 
البته در متن قانون بيمه صراحتا حق فسخ براي  :فسخ قرارداد و مطالبه حق بيمه مدت گذشته 

با عنايت به اصـول كلـي حقـوقي و مـتن     گر به جهت عدم پرداخت حق بيمه پيش بيني نشده ولي  بيمه
گـر قائـل    كه در صورت عدم پرداخت حق بيمه اضافي حق فسخ براي بيمـه (بعضي از مواد قانون بيمه 

  .نامه را دارد گر حق فسخ بيمه ها، بيمه نامه و همچنين مندرجات شرايط عمومي بيمه) شده
طرح دعوي مستندا به قـرارداد   مي تواند با گر بيمه :عدم فسخ قرارداد بيمه و مطالبه حق بيمه 

مبادرت به طـرح  ) مانند چك يا سفته(بيمه و يا احيانا اسناد و مداركي كه براي حق بيمه دريافت نموده 
 .گزار جهت وصول حق بيمه بنمايد دعوي عليه بيمه

حـق   گر نسبت به حق بيمه در مقابل هر گونه طلبكاري بر مال بيمه شده بيمه ،قانون بيمه 32مطابق ماده 
  .تقدم دارد حتي اگر طلب سايرين بموجب سند رسمي باشد

گر مي تواند ضمن دعوي مطروحه، تقاضا نمايد كه مال مورد بيمه به نفع او توقيـف و   بدين ترتيب بيمه
گـر از محـل بهـاي     در نهايت پس از صدور حكم از طرف دادگاه، مال بفروش رسيده و مطالبـات بيمـه  

  .شودحاصله از فروش مال پرداخت 
  
گزار بايد براي جلوگيري از وقـوع حادثـه    قانون بيمه، بيمه 15مطابق ماده  :ـ مراقبت از مال مورد بيمه2

  .و بروز خسارت مراقبتي را كه هر كس از مال خود مي نمايد نسبت به مال مورد بيمه بعمل آورد
در مراقبـت از مـال خـود     گـزار  بدين ترتيب اخذ بيمه نامه نبايد موجب سهل انگاري و بي مباالتي بيمه

اي وجود دارد، همه گونه مراقبت هاي الزم را از مال خـود   نامه بشود بلكه بايد بدون توجه به اينكه بيمه
  .بعمل آورد

  
 16بـر اسـاس مـاده     :ـ اعالم مراتب تشديد خطر و يا تغيير كيفيت يا وضعيت خطر موضوع بيمـه 3

ر نتيجه عمل ديگري، خطـر موضـوع بيمـه تشـديد گـردد،      گزار يا د قانون بيمه چنانچه در اثر عمل بيمه
گزار مكلف است در حالت اول بالفاصله و در حالت دوم ظرف ده روز از تاريخ اطالع به شـركت   بيمه
  .گر اعالم نمايد بيمه



 

40 
 

چگونگي اقدامات بعدي پس ازاعالم جريان تشديد خطر به شركت بيمه، در مبحث فسخ قـرارداد بيمـه   
  .تشريح خواهد شد

گر نسـبت بـه خسـارت احتمـالي      طبيعي است كه نتيجه عدم اعالم مراتب تشديد خطر، عدم تعهد بيمه
  .خواهد بود

  
در صـورت فـوت    :گـر  ـ اعالم انتقال قهري و يا انتقال ارادي مورد بيمه توسط منتقل اليه به بيمـه 4

انتقـال   (ديگري انتقـال دهـد    گزار شخصا مورد بيمه را به و يا در صورتيكه بيمه) انتقال قهري(گزار  بيمه
  .موظف است، مراتب را به شركت بيمه اطالع دهد )ورثه يا خريدار(، منتقل اليه )ارادي

گزار بعهده داشته، اجـرا نماينـد عقـد     چنانچه ورثه يا خريدار كليه تعهداتي را كه بيمه 17بر اساس ماده 
  .بيمه به نفع آنها ادامه خواهد يافت

  
  :در صورت وقوع حادثه گزار وظايف بيمه: ب
گـزار   قانون بيمه در صورت وقـوع حادثـه، بيمـه    15مطابق ماده  :اعالم وقوع حادثه در موعد مقرر .١

روز از تاريخ اطالع از وقوع حالتي، مراتـب را بـه    5متعهد است در اولين زمان ممكن و حداكثر ظرف 
اعالم شده مسئوليتي نخواهـد داشـت    گر در مقابل خسارت گر اعالم نمايد و در غير اينصورت بيمه بيمه

قـادر  ) فورس مـاژور (گزار ثابت كند بواسطه وقوع حادثه اي كه خارج از اختيار او بوده  مگر اينكه بيمه
  .به اعالم خسارت در موعد مقرر نشده است

گزار مكلف  قانون بيمه، بيمه 15مطابق ماده  :اقدام در جهت جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت .٢
گونه اقدامي را كه جهت جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت الزم و مقـدور اسـت بعمـل     است هر

 .آورد

گزار براي جلوگيري از توسعه خسارت متحمل مي شود هر چند كه نتيجه اي نداشـته   مخارجي كه بيمه
ها و تناسب  گر راجع به لزوم انجام هزينه گزار و بيمه گر مي باشد و چنانچه بين بيمه باشد، بر عهده بيمه

  .آن با موضوع بيمه اختالفي پيش آيد، حل اختالف بعهده دادگاه مي باشد
بـر اسـاس    :گـر  خودداري از انجام تغييرات در مورد بيمه قبل از انجام كارشناسي و دستور بيمه .٣

گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شـده بالفاصـله قبـل از وقـوع      قانون بيمه، تعهد بيمه 19ماده 
  .دثه، با قيمت آن بالفاصله بعد از وقوع حادثهحا

گر بايد از مورد بيمه خسارت ديـده بازديـد و موضـوع را     جهت دستيابي به اين تفاوت، كارشناس بيمه
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گـزار مكلـف اسـت قبـل از انجـام كارشناسـي از انجـام         مورد معاينه و كارشناسي قرار دهد و لذا بيمـه 
  .تغييرات در مورد بيمه خوددار ينمايد

اعالم وقوع حادثه به مراجـع ذيصـالح مربوطـه از جهـت تعقيـب مقصـر احتمـالي حادثـه و          .٤
گزار پس از وقوع حادثه مكلف اسـت بالفاصـله مراتـب را     بيمه :خودداري از سازش با مسئول حادثه

به مراجع انتظامي و قضائي اعالم و در صورتيكه حادثه توسط شخص ثالثي بوجود آمده باشد تقاضـاي  
گزار مكلف است تعقيب پرونـده در مراجـع انتظـامي و يـا قضـائي را تـا        بيمه. امبرده را بنمايدتعقيب ن

. گر ادامه داده و از هر گونه مصالحه با مسئول حادثه خـودداري نمايـد   مرحله انتقال حقوق خود به بيمه
گـزار   بيمه گزار با مسئول حادثه موجب محروميت او از دريافت خسارت خواهد شد و لذا مصالحه بيمه

گزار مكلف است هر گونه اطالعـات خـود    ضمنا بيمه. بايستي در اين مورد مراقبت الزمه را بعمل آورد
  .گر قرار دهد نشاني و غيره را در اختيار بيمه –راجع به مقصر حادثه از قبيل نام 

عـاتي را كـه   گزار مكلف است كليه مـدارك و اطال  بيمه :گر تهيه مدارك الزمه و تسليم آنها به بيمه .٥
گـر قـرار دهـد مـداركي از      جهت رسيدگي به خسارت مورد ادعا الزم اسـت، تهيـه و در اختيـار بيمـه    

. گزارش مقامات انتظامي مبني بر تاييد وقوع حادثه و شرح چگـونگي آن و تعيـين مسـئول حادثـه     :قبيل
گـزار نمـي    ف بيمهطبيعي است كه صرف اعالم وقوع حادثه از طر –چنانچه حادثه مسئولي داشته باشد 

گر كفايت كند و الزم است مراجع ذيصالح انتظامي و قضائي و سـاير مراجـع ذيصـالح     تواند براي بيمه
 .وقوع حادثه و چگونگي آنرا تاييد نمايند) مانند اداره آتش نشاني در بيمه هاي آتش سوزي(

زان خسـارت حادثـه، بـه    گر جهت تعيـين ميـ   بيمه :ارائه مدارك مربوط به تعيين قيمت مورد بيمه -6
ماننـد دفـاتر   (گزار، راجع به موجودي و ميزان مورد بيمه در لحظه وقوع حادثـه   اطالعات و مدارك بيمه

احتيـاج دارد و لـذا   ) حسابداري و ساير مداركي كه موجودي كارخانـه مـورد بيمـه را نشـان مـي دهـد      
گر ارائه دهد و هر گونه همكاري  يمهگزار مكلف است هر گونه مدارك موجود در اين زمينه را به ب بيمه

  .گر بعمل آورد را با كارشناس بيمه
پس از انجام كليه  :گر و امضاء مفاصا حساب ـ واگذاري حقوق خود نسبت به مقصر حادثه به بيمه7

مراحل رسيدگي به پرونده خسارتي و محاسبه و برآورد خسارت، چنانچه بين طرفين راجـع بـه ميـزان    
گزار مكلف است ضمن دريافت خسارت، مفاصـا حسـاب را امضـاء نمـوده و      يمهخسارت توافق شد ب

مفاصا حساب يا رسيد پرداخـت خسـارت   . گر انتقال دهد حقوق خود نسبت به مسئول حادثه را به بيمه
  :گزار باشد قانون بيمه، متضمن اعالم چهار مسئله از طرف بيمه 30با عنايت به ماده 

  .ان خسارت واردهاعالم دريافت مبلغ معين بعنو 
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نامه دريافت نمـوده و ديگـر    گر در چهارچوب شرايط بيمه اعالم اينكه خسارت خود را از بيمه 
 .گر ندارد ادعائي عليه بيمه

اعالم اينكه حقوق بيمه نسبت به مقصر و مسئول حادثـه را در حـدود خسـارتي كـه دريافـت       
 .گر واگذار مي نمايد نموده، به بيمه

گر انجام داده و يا انجام دهد در مقابـل   چه عملي مغاير با اصل جانشيني بيمهتعهد به اينكه چنان 
 .گر پاسخگو بوده و مكلف به استرداد مبلغ دريافتي مي باشد بيمه

  
  گر تعهدات و مسئوليت بيمه:بخش دوم

  
گر عبارت است از جبران خسارت وارده در صورت بروز  بر اساس ماده يك قانون بيمه ، مسئوليت بيمه

گر معلق به وقوع خطر موضوع بيمه اسـت و تـا    بدين ترتيب مسئوليت بيمه. خطر و حادثه موضوع بيمه
گر صرفا يك وظيفه دارد و  گر فعليت نمي يابد، پس از وقوع حادثه نيز بيمه زمان وقوع خطر، تعهد بيمه

مراحلي دارد كـه  آنهم پرداخت خسارت مورد تعهد، اما اجراي اين وظيفه نيز خود مقدمات و شرايط و 
  :ذيال مورد بررسي قرار مي گيرد

  
  :تعريف خسارت -1

خسارت عبارت است از تحقق خطر پيش بيني شده در قرارداد بيمه به نحوي كه موجـب انجـام تعهـد    
  .گر به جبران غرامت و يا پرداخت سرمايه بيمه گردد بيمه

مترادف مي باشند ولي در موضـوع  در لغت، كلمه خسارت با كلمات ضرر و زيان داراي معني و مفهوم 
بدين معني كه در بعضي از رشته هاي بيمه، بـدون اينكـه   . بيمه، خسارت داراي معناي ويژه اي مي شود
گزار و يا حسب مورد به ذينفع وارد شده باشـد، مسـتحق    ضرر و زياني به مفهوم رايج و معمول به بيمه
وقـوع خطـر   "جهت، در امر بيمه خسارت را به  به همين. دريافت وجه از شركت بيمه شناخته مي شود

اعم از اينكـه ايـن خطـر موجـب ضـر رو زيـان مـالي بـراي         . تعريف كرده اند "پيش بيني در بيمه نامه
گزار و يا ذينفع نيز شده باشد و يا اينكه خطر  موضوع بيمه فقـط وقـوع حـالتي در زنـدگي باشـد       بيمه

  ).عمر به شرط حيات مانند رسيدن بيمه شده به سن معين در بيمه(
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  :گر شرايط اساسي براي تحقق مسئوليت بيمه -2
نامـه   گر عبارت است از پرداخت خسارت در صورت وقوع خطر مندرج در بيمه گفته شد مسئوليت بيمه

  !اما تحقق اين مسئوليت در درجه اول منوط است به سه شرط مي باشد
نامه درج و توصيف  عني كه خطر آنطور كه در بيمهبدين م: وقوع خطر به نحو مندرج در بيمه نامه :الف

فرضا چنانچه موجودي يك انبار در قبال خطـر آتـش سـوزي بيمـه     . شده، به همان وضعيت واقع شود
گر در حالتي مسئول خواهد بود كه واقعا حريق بـه مفهـوم    شده باشد، در صورت از بين رفتن كاال، بيمه

انچه كاال به جهت طبيعت خاص خود و بـه جهـت وضـعيت    رايج و معمول آن روي داده باشد ولي چن
هر چند كه در اين وضعيت نيز از بين رفتن كاال در . محيط، از درون گرم شده و مضمحل گرديده باشد

اثر حرارت بوده ولي ازآنجا كه خسارت در اثر وقوع آتش سوزي به مفهوم متـداول آن بوجـود نيامـده،    
  .د داشتگر مسئوليتي نخواه بنابراين بيمه

گر نمي باشد، بلكه وقـوع خطـر بايـد در     صرف وقوع خطر موضوع بيمه، كافي براي مسئوليت بيمه :ب
گر بايد در اولين فرصت از وقوع حادثه مطلـع گـردد، تـا امكـان      بيمه. گر اعالم شود موعد مقرر به بيمه

 15بر اسـاس مـاده   . دمعاينه محل و بررسي چگونگي وقوع حادثه و ميزان خسارت وارده را داشته باش
روز پس از اطالع از وقوع حادثه  5گزار متعهد است در اولين فرصت ممكن و حداكثر ظرف مدت  بيمه

گزار ثابت نمايـد كـه    گر مسئول نخواهد بود مگر اينكه بيمه گر اعالم نمايد و گرنه بيمه مراتب را به بيمه
  .موفق به اعالم در موعد مقرر نشده است) فورس ماژور(بعلت حوادثي كه خارج از اختيار او بوده 

در مباحث قبلي بر اساس متن ماده يك قانون بيمه توضـيح داده شـد كـه تعهـد     : پرداخت حق بيمه :ج
گر ازدو جهت معلق است يكي از جهت پرداخت قبلي حق بيمه، دوم وقوع حادثه، بدين ترتيب در  بيمه

بود كه حق بيمه قبل از وقوع حادثه و در موعد  خواهد0گر در صورتي متعهد صورت وقوع حادثه، بيمه
  .مقرر پرداخت شده باشد

 
  :برآورد ميزان خسارت مورد تعهد -3

بدين معنـي  . گزار از عقد بيمه مي باشد قبال گفته شد كه يكي از اصول اساسي امر بيمه، عدم انتفاع بيمه
به حالت قبل از وقوع حادثه مـي   گزار، جبران خسارت وارده و اعاده وضعيت كه حداكثر استحقاق بيمه

گزار نيز باشد يعني اينكه چنانچـه در اجـراي    و امر بيمه نمي تواند موجب كسب درآمد براي بيمه. باشد
چنين امري مغاير طبيعت . گزار باقي بماند عقد بيمه خسارت وارده جبران گرديده، منافعي نيز براي بيمه

  .و هدف عقد بيمه مي باشد
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گر حداكثر تا حـد   گزار در عقد بيمه به اصل غرامت معروف است يعني تعهد بيمه اع بيمهمسئله عدم انتف
  .جبران غرامت و خسارت وارده مي باشد

همچنين بيان گرديد كه اصل غرامت فقط در قسمت بيمه هـاي اشـياء و بخـش مـالي بيمـه مسـئوليت       
وت بيمـه مسـئوليت تـابع    بيمه هاي اشخاص و بخش صدمات مدني و غرامت ف. حقوقي اجرا مي شود

اصل غرامت نمي باشد زيرا در اين بخشها موضوع انسان و حيات انسان و سـالمت جسـمي او مطـرح    
اين مسائل قابل تقويم و ارزش گذاري نمي باشد كه با پرداخـت مبلـغ معينـي بتـوان خسـارت      . است 

  .وارده را جبران شده تلقي نمود
  :خسارت را بايد به دو بخش تقسيم نمود با عنايت به مراتب ذكر شده مسئله ميزان

  
  :مبلغ مورد تعهد در بيمه هاي اشخاص : الف

در بيمه عمر يا نقص يا شكستن عضوي از اعضاء بدن مبلغ پرداختي بعد "قانون بيمه  23بر اساس ماده 
بـدين ترتيـب در    "از مرگ يا نقصان عضو بايد بطور قطع در موقع عقد بيمه بـين طـرفين معـين شـود    

هاي عمر و حوادث مبلغ مورد تعهد بيمه بايستي بطور مقطوع معين شود و در صورت وقوع خطـر   مهبي
فوت بيمه شده قبل از انقضاي مهلت مقرر در بيمه عمر بشرط فـوت  (نامه  يا امر پيش بيني شده در بيمه

دن بيمه شـده  زنده مان ،فوت يا نقص عضو بيمه شده در اثر حادثه موضوع بيمه در بيمه نامه حوادث  ،
ه در بيمـه نامـه، در وجـه    همان مبلـغ معينـ  ) شرط حيات و غيرهنامه در بيمه عمر ب تا زمان مقرر در بيمه

  .ذينفع پرداخت خواهد شد
نيز حـاكم اسـت و   ) بخش خسارات بدني و غرامت فوت(همين وضعيت در مورد بيمه هاي مسئوليت 
ديدن او به نحويكه منجـر بـه نقـص عضـو      نامه و يا صدمه در صورت فوت شخص ثالث مشمول بيمه

نامه بعنوان غرامت فوت و يا غرامـت نقـص عضـو در وجـه ذينفـع پرداخـت        شود، مبلغ معينه در بيمه
  .خواهد شد

گزار صـرفا در حـد هزينـه هـاي      الزم به ذكر است كه هزينه هاي درماني تابع اصل غرامت است و بيمه
عهد است و از طرف ديگـر مـوقعي كـه هزينـه هـاي درمـاني       نامه مت انجام شده و در حدود شرايط بيمه

گر  فرضا چنانچه هزينه توسط بيمه. بطريقي  جبران شد زيان ديده ديگر حق مطالبه مبلغ اضافي را ندارد
  .پرداخت شود، زيانديده ديگر حق مراجعه به مسئول حادثه را نخواهد داشت
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  :مبلغ مورد تعهد در بيمه هاي اشياء: ب
گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شـده بالفاصـله    مسئوليت بيمه"قانون بيمه  19اده بر اساس م

  "...قبل از حادثه با قيمت باقي مانده آن بالفاصله بعد از وقوع حادثه
بدين ترتيب بايد قيمت مورد بيمه بطور سالم در لحظه وقوع حادثه بـا قيمـت مـورد بيمـه بـه صـورت       

نامـه   ادثه، محاسبه شده و مابه التفاوت اين دو قيمت با رعايت شرايط بيمهخسارت ديده پس از وقوع ح
براي انجام اين محاسبه الزم است ابتـدا قيمـت مـورد    . گزار پرداخت شود بعنوان خسارت در وجه بيمه

  .بيمه قبل از وقوع حادثه معلوم گردد
ان تقاضاي صدور بيمه نامـه، قيمـت   گزاران در زم بيمه: قيمت مورد بيمه قبل از وقوع حادثه  :مبناي اول

گـزار، در   مورد بيمه را در ورقه پيشنهاد قيد مي نمايند و علي االصول همين مبلغ بعنـوان پيشـنهاد بيمـه   
نامـه در همـه مـوارد     نامه براي قيمت مورد بيمه درج مي شود ولي در هر حال مبلغ مندرج در بيمه بيمه

گـزار در زمـان صـدور     رفنظر از اينكه ممكن است بيمـه مالك براي محاسبه خسارت نمي باشد زيرا ص
نامه قيمت كاال را كمتر يا بيشتر از قيمت واقعي اعالم نموده باشد، ممكـن اسـت در فاصـله زمـاني      بيمه

بـدين ترتيـب   . نامه و تاريخ وقوع حادثه، قيمت مورد بيمه كاهش يا افزايش يافته باشـد  بين صدور بيمه
نامـه از سـه حالـت     زمان وقوع حادثه، در مقايسه با قيمـت منـدرج در بيمـه   قيمت واقعي مورد بيمه در 

  :بيرون نيست
نامه درج شده است و در ايـن حالـت،    قيمت واقعي مورد بيمه معادل همان قيمتي است كه در بيمه 

  .نامه مالك محاسبه خسارت قرار مي گيرد مبلغ مندرج در بيمه
نامه مي باشد بعبارت ديگر قيمت مورد بيمه  ندرج در بيمهقيمت واقعي مورد بيمه، كمتر از قيمت م 

گـزار در موقـع    نامه معين شده بيشتر از قيمت واقعي است در اين حالت چنانچـه بيمـه   كه در بيمه
 11صدور بيمه نامه، به قصد تقلب مال خود را اضافه بر قيمت واقعي بيمه نموده باشد مطابق ماده 

گر متعهد به پرداخت خسارت نخواهد بود، ولي در صـورتيكه   و بيمه قانون بيمه قرارداد بيمه باطل
گزار بدون قصد تقلب و صرفا از روي ناآگاهي و بي توجهي، مال خـود را اضـافه بـر قيمـت      بيمه

فرضـا  (نامـه قيمـت مـورد بيمـه كـاهش يابـد        واقعي بيمه كرده باشد و يا اينكه پس از صدور بيمه
مه ده ميليون ريال ارزش دارد ولي چهار ماه بعد كه تصـادفي پـيش   نا اتومبيلي در لحظه صدور بيمه

در ايـن حالـت همـين قيمـت روز     ) مي آيد قيمت همين اتومبيل در بازار هفت ميليون ريال است
يعني قيمت واقعي مبناي محاسبه خسارت قرار مي گيرد، زيرا اساس بيمه، جبران خسارت در اثـر  

مورد بيمه به نرخ روز وقوع حادثه با رعايت ساير شـرايط   وقوع خطر است و در اين رابطه قيمت
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نامه تا زمان وقـوع   كاهش ارزش مورد بيمه در فاصله زماني صدور بيمه. مالك عمل خواهد گرفت
البته در صـورت كـاهش قيمـت در    . گر نمي باشد نامه نداشته و در تعهد بيمه حادثه ارتباطي با بيمه

نامه  مراجعه به شركت بيمه، تقاضاي كاهش قيمت مورد مندرج در بيمهتوانسته با  گزار مي بازار بيمه
 .و استرداد ما به التفاوت حق بيمه را بنمايد

گـزار از   بدين معني كـه بيمـه  . نامه مي باشد قيمت واقعي مورد بيمه، بيشتر از قيمت مندرج در بيمه 
نامه تـا   ا در فاصله زماني صدور بيمهابتدا مورد بيمه را به كمتر از قيمت واقعي بيمه نموده باشد و ي
در اين حالـت مطـابق مـتن صـريح     . زمان وقوع خسارت، قيمت مال مورد بيمه افزايش يافته باشد

گـر فقـط بـه     در صورتيكه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمـه "قانون بيمه  10ماده 
بعبـارت ديگـر    "خسارت خواهد بود تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال مسئول

اينكـه  . اعمال و بر اين اسـاس محاسـبه خسـارت بعمـل مـي آيـد       10قاعده نسبي مندرج در ماده 
گزار خود به زيان خويش  گر ندارد زيرا بيمه گزار متحمل خسارت بيشتري شده ارتباطي با بيمه بيمه

بيمه را به قيمت واقعي خود بيمـه   اقدام نموده است او مي بايست در موقع صدور بيمه نامه، مورد
كند و يا چنانچه پس از صدور بيمه نامه، قيمت افزايش يافته اسـت، مـي توانسـته جهـت اصـالح      

نامه از بابت افزايش قيمت مورد بيمه و صدور ورقه الحاقي و پرداخت حق بيمه اضافي اقـدام   بيمه
 .كند

گر پس از تعيين قيمـت   كارشناس بيمه: وع حادثهتعيين قيمت مورد بيمه بالفاصله پس از وق  :مبناي دوم
واقعي مورد بيمه قبل از وقوع حادثه، بايد قيمت مال در حالت آسيب ديدگي را نيز معين كند و سـپس  

  .تفاوت اين دو قيمت را بعنوان خسارت وارده اعالم نمايد
گر از مبلغ بيمـه شـده    در هر صورت حداكثر مسئوليت بيمه... "قانون بيمه  19مطابق قسمت اخير ماده 

  :"...تجاوز نخواهد كرد
البته در مواردي كه خسارت جزئي باشد، كارشناس صرفا قيمت قطعات آسيب ديده را تعيين و تفـاوت  
قيمت سالم و خسارت ديده آنرا بعنوان خسارت اعالم مي كند و در اينگونه مـوارد كـه خسـارت كلـي     

  .ورد بيمه نيز خودداري مي شودباشد، معموال از تعيين قيمت هاي كلي م نمي
در هر صورت كارشناس براي تعيين قيمت مورد بيمه آسيب ديده و نهايتا ارزيابي خسـارت وارده بايـد   
كمال دقت را بعمل آورد و همه گونه بررسي هاي الزمه را انجام دهد تـا اينكـه از يـك طـرف حقـوق      

گر نيز خارج از تعهـد مبلغـي را    رف ديگر بيمهنامه محفوظ بماند و از ط گزار در حدود شرايط بيمه بيمه
گـر و   كارشناس هر چه بيشتر دقت و مراقبت بعمل آورد، در حفظ روابط حسنه بين بيمه. پرداخت نكند
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  .گزار بيشتر كمك خواهد نمود بيمه
گزار نسبت به مبلغ تعيـين شـده معتـرض     گزار، چنانچه بيمه پس از محاسبه خسارت و اعالم آن به بيمه

هـا بـه    نامه گر و احيانا مطابق شرايط عمومي بعضي از بيمه د، موضوع معموال به كارشناس ديگر بيمهباش
كارشناسان منتخب طرفين ارجاع مي شود و چنانچه اختالف نظر بر طرف نشود در نهايت اختالف بين 

  .طرفين از طريق دادگاه بايد حل و فصل شود
  
  :گر نحوه اعمال تعهد بيمه -4

قانون بيمه خسارت وارده به پول نقد پرداخت خواهد شـد مگـر اينكـه حـق تعميـر يـا        19ه مطابق ماد
  .گر در سند بيمه پيش بيني شده باشد تعويض براي بيمه

گر بصورت پرداخت نقدي مي باشد و واحد پولي نيز قاعدتا  بر اساس اين ماده اصل بر ايفاي تعهد بيمه
خسـارت نيـز بـه ريـال      –حق بيمه به ريال پرداخت شده (همان پولي است كه حق بيمه پرداخت شده 

مي تواند به نحو ديگري توافـق  ) گر گر و بيمه بيمه(در هر صورت طرفين قرارداد ) پرداخت خواهد شد
  .بنمايند

گر مي تواند حق تعمير مال خسارت ديده و يـا تهيـه و    عالوه بر پرداخت خسارت بصورت نقدي، بيمه
گـر را مكلـف بـه     گزار نمي توانـد بيمـه   محفوظ دارد و در اينصورت بيمه تحويل عوض آنرا براي خود

گزار نمـي توانـد    گر بصورت نقدي باشد، بيمه همچنين در صورتي كه تعهد بيمه. پرداخت نقدي بنمايد
  .تقاضا نمايد كه مال خسارت ديده تعمير و يا عوض آن داده شود

  
  :زمان پرداخت خسارت -5

گزار معموال تهيه و تكميل مـدارك مـدتي طـول مـي كشـد و در       م آن به بيمهپس از وقوع حادثه و اعال
گر قادر به انجام كارشناسي و برآورد خسارت نمي باشـد ولـي پـس از     زمان تهيه و تكميل مدارك بيمه

گر بايد در فرصت معقولي و متناسبي پرونده را مورد رسيدگي و كارشناسـي   تكميل مدارك، قاعدتا بيمه
گزار خواهد  تاخير در برآورد خسارت موجب ضرر و زيان بيمه ميزان خسارت را اعالم دارد، قرارداده و 

گزار در تهيه و  گر بايد سعي نمايد كه اين مدت هر چه كوتاهتر باشد و طبعا همكاري بيمه شد ولذا بيمه
  .گر در اين رابطه بسيار موثر است تكميل مدارك و همكاري با كارشناسان بيمه

گزار ديگر موجبي براي تعلل در پرداخـت خسـارت    گر و بيمه آورد خسارت و توافق بين بيمهپس از بر
  .گر مكلف است در اسرع وقت، خسارت را تسويه نمايد نمي باشد و بيمه
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گر براي پرداخـت خسـارت پـس از قطعـي نامه بدنه اتومبيل ، مهلت بيمهفرضا در شرايط عمومي بيمه
  .روز مي باشد15شدن خسارت

قانون بيمه نيز راجع به لزوم تسريع در انجام تسـويه حسـاب تـذكر داده و در خصـوص حـق      19ماده
گر مكلف است موضوع بيمه را در مدتي كـه عرفـا بيمه ". گر براي تعمير تا تعويض مقرر مي داردبيمه

  .شود، تعمير كرده و يا عوض آنرا تهيه و تسليم داردكمتر از آن نمي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


