بخش 1
کلیات بیمه
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علل اصلی استفاده از بیمه:
 .1جبران خسارات مالی بعضی از مخاطرات
 .2افزایش رونق فعالیت های اقتصادی و اجتماعی
 .3گسترش صنعت بیمه در سطح منطقه ای و بین المللی
نقش بیمه در جامعه:
 ایجاد پشتوانه روحی و روانی امنیت مالی فعالیت های اقتصادی افزایش کارایی تولید توزیع و مصرف تأثیر در توزیع نسبی هزینه ها افزایش اعتبار بیمه گذار سرمایه به عنوان درآمد بالقوه پس انداز به عنوان سرمایهمنافع در مصالح اجتماعی:
 .1تشویق و گسترش پس انداز
 .2توسعه ی سرمایه گذاری
 .3کاهش خسارت
 .4افزایش رقابت های اقتصادی
 .5افزایش امنیت و استاندارد زندگی
بیمه باربری دریایی:
اولین بیمه ای است که قبل از قرن  11مورد نظر بوده و
فعالیت آن ثبت و ضبط شده است و بقیه رشته های بیمه و
فعالیت های متعدد بیمه بعد از انقالب صنعتی توسعه بیشتری
یافته است.

بیمه آتش سوزی:
دومین بیمه ثبت شده در تاریخ بیمه است که بعد از آتش سوزی
بزرگ لندن اتفاق افتاد.
امروزه بزرگترین تشکیالت بیمه موسسه لویدز لندن می باشد
که به سه قسمت عمده تقسیم شده و فعالیت های گسترده ای در
سطح دنیا انجام می دهد و قسمت های آن شامل موارد زیر می
باشد:
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 -1اطالعات :این بخش آخرین اطالعات ،تلگراف ها و اخبار
مربوط به حرکت کشتی ها و خسارت های وارده به آنها را
جمع آوری و در تاالر لویدز اعالم می کنند و برای شرکا
نیز می فرستند.
 -2نمایندگان لویدز :این نمایندگان را آژانس های لویدز
در سراسر جهان تشکیل می دهند آنها مرتبا اخبار مربوط
به ورود و خروج کشتی ها را به موسسه لویدز اطالع می
دهند و از اموالی که خسارت دیده اند بازدید می کنند
و زیان وارده را تعیین و تأیید می کنند که معتبر نیز
است.
 -3بیمه گران:
الف) کسانی هستند که معامله را انجام می دهند.
ب) کسانی که سرمایه خود را در مؤسسه به جریان می گذارند
و از منافع آن استفاده می کنند.
وظایف بیمه مرکزی:
 .1تهیه آیین نامه مقرراتی برای حسن اجرای بیمه
 .2تهیه اطالعات الزم از فعالیت کلیه بیمه ها در ایران
 .3فعالیت در زمینه بیمه اتکایی اجباری ملی و بین المللی
 .4قبول بیمه اتکایی اختیاری از سایر مؤسسات داخلی و
خارجی
 .5واگذاری بیمه های اتکایی به موسسات داخلی وخارجی
تاریخچه بیمه در ایران:
اولین بار در سال  ، 1311ده شرکت بیمه خارجی در ایران
مشغول فعالیت بودند .درسال  1314شرکت سهامی بیمه ایران با
 21هزارتومان فعالیت خود را آغاز کرد .درسال  1311قانون
بیمه ایران در  31ماده تدوین و در مجلس شورای ملی آن زمان
تصویب شد .در سال  1331بر اساس مصوبه هیأت دولت همه ی
شرکتهای بیمه خارجی مکلف شدند مبلغ 251هزار دالر به عنوان
ودیعه برای ادامه ی فعالیت نزد بانک ملی بسپارند .در سال
 1321نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران (بیمه شرق) آغاز به
بیمه گر به نامهای
کار نمود و تا سال  1343حدود  7شرکت
آریا ،پارس ،ملی ،آسیا ،البرز ،ساختمان ،امید و کار مجوز
دریافت کرده و فعالیت می نمودند .درسال  1351بیمه مرکزی
ایران به منظور نظارت بر فعالیت شرکت های بیمه و تنظیم و
تهیه ی حقوق بیمه گذاران و بیمه شوندگان تأسیس و آغاز به
کار کرد.
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وظایف و اختیارات بیمه ایران در قانون  ، 7مورد عمده منظور
شده است.
جایگاه صنعت بیمه بعد از انقالب اسالمی:
درنیمه اول سال  1351به دنبال تصمیم شورای انقالب  12شرکت
بیمه خصوصی ملی اعالم و پروانه فعالیت در شرکت بیمه خارجی
باطل گردید .در نیمه دوم سال  1351با تصویب قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران نظامهای اقتصاد ایران به  3بخش عمده
دولتی ،تعاونی و خصوصی تقسیم شد و از طرفی دیگر صنعت بیمه
درکنار بعضی از صنایع دیگر کشور به صورت مالکیت عمومی در
اختیار دولت قرار گرفت الزم به ذکر است حدود  11شرکت خصوصی
به دلیل فعالیتهای نامطلوب در یکدیگر ادغام شدند و شرکت
بیمه دانا که باید در بخش بیمه اشخاص فعالیت نماید تأسیس
گردید.
در گذشته عمدتا"  4شرکت بیمه ایران ،آسیا ،البرز ،دانا
سرگرم فعالیت های بیمه گری بوده اند .البته در حال حاظر
شرکت های بیمه ی معلم  ،سینا  ،ملت  ،پارسیان و دی نیز
در صنعت بیمه شروع به کار نمودند.
تعریف واژه بیمه
واژه بیمه ظاهرا به کالم فارسی شباهت دارد و به نظر می رسد
از ریشه اصلی «بیم» است ،زیرا عامل اساسی انعقاد عقد
بیمه ،ترس و گریز از خطر است .واژه بیمه در اغلب زبان های
دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است.
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بخش 2
بررسی فقهی
مسئله بیمه
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طرح مسئله بیمه
نخستین بحثی که در باب بیمه مطرح میشود این است که آیا
جزو یکی از عقود معهود در فقه است یا نه؟ چراکه هر عقدی
احکام خاصی دارد و و اگر بیمه الزاما جزو یکی از آن عقود
باشد ،ناچار باید در همه خصوصیات و احکام از آن عقد پیروی
کند .ولی اگر جزو هیچ یک از آن عقود نباشد ،آزادی بیشتری
دارد .چند احتمال وجود دارد که بیمه جزو یکی از آن عقود
باشد و آن هبه ،ضمان و صلح است.
ضمنا برای تجلی مطلب در نظر می گیریم که اگر معامله ای
داخل در یکی از ابواب متعارف فقهی شده درست و اگر نشود
قطعا باطل است.
آیا بیمه معامله ی معلومی است؟
علم و دانایی یکی از شرایط معامله است و معامله نباید از
روی جهل و شانسی باشد که این شرط در هر عقدی ،حتی عقد
نکاح هم صادق است .در باب بیمه ممکن است گفته شود که این
عقد ،معاوضه ای میان دو امر مالی است .از یک طرف حق بیمه
ای که بیمه گذار می دهد و از طرف دیگر آن پولی که بیمه
گر در ازای خسارت متعهد شده است ،و لذا معاوضه میان دو
پول صورت می گیرد .اگر واقعا ماهیت بیمه ،معاوضه میان دو
مقدار پول با این کیفیت باشد طبق اصول فقهی باطل است و
یکی از موانعی را داراست که معامله را باطل و شبه قمار و
به صورت امری مجهول در می آورد .چرا که حق بیمه ای که می
پردازیم معلوم ،اما دریافت یا عدم دریافت وجه ،وقوع خسارت
یا عدم آن ،میزان خسارت مجهول است.
ولی اگر ماهیت بیمه همان مسئله تأمین باشد که آن را به
صورت معامله ی معلومی در آورد ،در آن صورت صحیح می باشد.
در واقع پولی که بیمه گر می دهد ،طرف یا یکی از عوضین
معامله نیست ،بلکه نفس تأمین است و همان تأمین و تعهد است
که ارزش دارد و بیمه گذار هم در مقابل این تعهد ،حق بیمه
را می پردازد .لذا چون تعهد امری مشخص استو اگر عقال چنین
معامله ای را اختراع کرده باشند که در مقابل تعهد ،پول
پرداخت شود ،چنین معامله ای صحیح است.
بیمه از دیدگاه امام خمینی(ره)
 .1بیمه از تحریر الوسیله:
چنانچه بیمه گر تعهد کند که گذشته از پرداخت خسارت ،مبلغی
اضافه بپردازد مثال کسی خود را در شرکت بیمه ای برای مدت
معین در برابر حق بیمه ی تعیین شده ،بیمه عمر کند و حق
بیمه را به طور اقساط ماهانه بپردازد و در مقابل ،شرکت
بیمه برای تشویق و ترغیب بیمه گذاران ،تعهد کند که گذشته
از مبلغ بیمه ،چیزی اضافه بپردازد ،این پول اضافی که بیمه
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گر به بیمه گذار می پردازد از قبیل ربای قرضی نیست ،بلکه
بیمه خود قراردادی مستقل است که در ضمن آن این شرایط آمده
است و این شرطی است جایز (هیچ مغایرتی با قانون و شرع
ندارد و اجبار هم نیست و با عقل تشخیص می دهیم) ،مؤثر
(فعالیتی که برای ایجاد آرامش و آسایش و افزایش رفاه
اقتصادی و زندگی موثر است) و الزم االجرا (باید نسبت به
قرارداد بیمه مسئولیت داشت و تعهد را انجام داد).
چنانچه شرکت بیمه با پول جمع شده ی مشترکین به تجارت
بپردازد ،صحیح است و بیمه گذار گذشته از دریافت خسارت،
سهمی از سود تجارت مطابق با قرارداد خواهد داشت.
همچنین اگر در این شرکت و تجارت بعضی از مشترکین پول
بدهند و بعضی به جای پول ،کار کنند و قراردادشان مانند
مضاربه (سرمایه گذاری در امور تجاری) از نظر اینجانب صحیح
است.
 .2بیمه از توضیح المسایل:
مسأله :بیمه قرار و عقدی است بین بیمه کننده و مؤسسه یا
شرکت یا شخص که بیمه را می پذیرد و این عقد مثل سایر
عقدها محتاج به ایجاب و قبول است و شرایطی که در موجب و
قابل و عقد در سایر عقود ،معتبر است در این عقد نیز معتبر
است و می توان این عقد را را با هر لغتی و زبانی اجرا
کرد.
مسأله :ظاهرا تمام اقساط بیمه صحیح باشد ،با به کار بردن
شرایطی که ذکر شد ،چه بیمه ی عمر باشد یا بیمه ی کاالهای
تجارتی یا عمارات یا کشتی ها و هواپیماها و یا بیمه ی
کارمندان دولت یا مؤسسات ،یا بیمه اهل یک قریه باشد .بیمه
عقد مستقلی است و می توان بعضی عقود دیگر از قبیل صلح آن
را اجرا کرد.
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بخش 3
بیمه از
نظر
اقتصادی
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پیشرفت بیمه با توسعه ی اقتصادى کشور متقارن است .ترمیم
وضع اقتصادى یک کشور و افزایش مبادالت و ترقى سطح زندگى و
توسعه ی سرمایهگذارى موجب پیشرفت بیمه در آن کشور مىشود
و متقابال پیشرفت و اشاعه ی بیمه نیز به بهبود وضع معیشت
افراد کشور و حفظ ثروت ملى و تشکیل پساندازهاى بزرگ کمک
مىکند.
 .1حفظ ثروت ملى
نخستین و روشن ترین اثر اقتصادى فعالیتهاى بیمهاي ،حفظ
اموال و تأسیسات متعلق به اشخاص یا دولت است که هر یک
بالمال جزئى از ثروت ملى را تشکیل می دهند .گو اینکه
صاحبان اموال و تأسیسات درمقابل تحصیل تأمین بیمهاى
ناگزیر هستند بهطور مستمر حق بیمهاى پرداخت کنند و این
خود رقم باالیى به هزینههاى آنها مىافزاید .ولى این
اطمینان براى آنها است که در صورت تحقق خطر مورد انتظار
لطمه اى به دارایى و گردش عادى دستگاه هاى آنان وارد
نخواهد شد و خسارتهاى وارده را بیمهگران جبران مىکنند.
 .2تضمین سرمایهگذاری ها
توسعه ی اقتصادى کشور در گرو سرمایهگذاری هاى جدید است.
سرمایهگذارى جدید در صورتى ممکن است که اوال منابع سرمایه
در دسترس باشد و ثانیا وسایلى براى حفظ سرمایهگذارى در
مقابل خطرهاى گوناگون که آن را تهدید مىکند وجود داشته
باشد .بیمه وسیلهاى است که یک واحد اقتصادى در شرف تأسیس
را در مقابل بسیارى از خطرها و البته نهتمام آنها حفط
مىکند .خطرهاى مختلفى که سرمایهگذارى ها را تهدید مىکند
عبارتند از:
ّم و
 خطرهاى اقتصادى (مانند بحرانهاى اقتصادي ،تورتغییرات نرخ برابرى ارزها)
 خطرهاى طبیعى و فاجعهآمیز (از قبیل سیل ،طوفان وزلزله)
 خطرهاى انسانى (مانند آتشسوزي ،تصادف اتومبیل و جزءآن)
 .3ایجاد اعتبار و توسعه ی مبادالت
مؤسسه هاى بیمه ضمن ایفای نقشى که در توسعه ی سرمایهگذارى
و تثبیت وضع مالى واحدهاى اقتصادى دارند به طرق مختلف به
ایجاد و افزایش اعتبار و توسعه ی مبادالت ملى و بینالمللى
کمک مىکنند .این کمک ممکن است بهطور مستقیم به وسیله ی
یک نوع بیمه که به بیمه ی اعتبار معروف است صورت گیرد.
در این صورت بیمهگر حالت ضامن را در مقابل بستانکار خواهد
داشت که متعهد است بهجاى بدهکارى که از ایفای تعهد خود
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استنکاف کرده این بدهى را بپردازد یا اینکه اگر خطر موضوع
بیمه از خطرهاى غیرتجارتى مثل انواع خطرهاى طبیعى باشد،
بیمهگر ضمن اینکه متعهد پرداخت خسارت در صورت وقوع خطر
موضوع بیمه مىشود ،چون موقعیت مالى بیمهگذار را تثبیت
مىکند لذا غیرمستقیم اعتبار او را در مقابل بستانکاران و
افراد طرف معامله او تقویت مىنماید.
 .4توسعه ی سرمایهگذارى
در تمام انواع بیمه ،حق بیمه اصوال از قبل دریافت مىشود.
بنابراین مؤسسههاى بیمه ،قبل از آنکه خسارتى بپردازند،
حق بیمه دریافت مىکنند .حق بیمههاى دریافت شده از قبل،
وجوه بسیار هنگفتى را تشکیل مىدهد .این وجوه که در اختیار
شرکتهاى بیمه است و اصطالحا به آن ذخایر فني مىگویند
مىتوانند از طرق مختلف بهکار افتند .ذخایر فنى مجموع
شرکتهاى بیمه در یک کشور مىتواند به حدى باشد که نحوه ی
بهکار افتادن آن اثر قطعى در وضع اقتصادى آن کشور داشته
باشد.
 .5تأثیر بر موازنه ی ارزى
بیمه ی اتکایى یعنى توزیع جهانى ریسک؛ مکانیسم آن بهطور
کلى بدینصورت است که هر شرکت بیمه مىتواند با توجه به
امکانات مالى خود تاحد معینى خطر قبول کند .لذا تمام
بیمهگران ناگزیر هستند یا از قبول موارد بیمه با ارزشهاى
زیاد خوددارى کنند یا براى هر مورد بیمهاي ،اعم از بزرگ
و کوچک (از نظر ارزش) ،بیمهنامهاى صادر و آن قسمت از ارزش
مورد بیمه را که مازاد بر ظرفیت آنها است به بیمهگران
دیگر واگذار کنند .این عمل به بیمه ی اتکایى معروف است.
طبیعى است که قسمتى از حق بیمه نیز متناسب با مبلغ
واگذارشده باید به بیمهگر اتکایى پرداخت شود .ممکن است
بیمهگر اتکایي ،یک شرکت بیمه ی داخلى باشد ،ولى در مواردى
که ارزش مورد بیمه بسیار زیاد است یک یا چند بیمهگر اتکایى
بازار داخلى نیز نمىتوانند تأمین کافى به بیمهگر
صادرکننده ی بیمه نامه بدهند و این بیمهگر ناگزیر از
مراجعه به شرکتهاى بیمه ی اتکایى خارجى است .بنابراین
نیاز به بیمه ی اتکایى براى هر کشورى قطعى است و به این
ترتیب قسمتى از حق بیمهها بهصورت ارز از کشور خارج مىشود.
البته بیمهگران یک کشور مىتوانند از کشورهاى دیگر معامله
ی بیمه ی اتکایى قبول کنند و به این ترتیب تعادلى در
مبادالت ارزى اختصاص یافته بابت عملیات اتکایى بهوجود
آورند.
تحمل هزینه ی ارزى بابت عملیات اتکایى براى کشورهاى صنعتي،
مسئله ی عمدهاى به وجود نمىآورد زیرا این کشورها با
درآمدهاى سرشار ارزى که دارند مىتوانند این هزینه را تأمین
11

کنند .ضمنا باید توجه داشت که در این کشورها مؤسسههاى بیمه
ی داخلي ،خود داراى فعالیت وسیع و بنیه ی مالى قوى هستند
و لذا از یک سو نیاز آنها به تأمین بیمه ی اتکایى ازخارج
کمتر است و از سوى دیگر ،مىتوانند از کشورهاى دیگر معامالت
بیمه ی اتکایى قبول کنند و درآمد تحصیل نمایند .لذا مانده
بدهى ارزى آنها از این طریق بهرقم بسیار بزرگى نمىرسد.
اما مسئله براى کشورهاى در حال توسعه اهمیت و شدت بیشترى
دارد .زیرا این کشورها بهسبب مشکالتى که در تأمین ارز
دارند ،هزینه ی ارزى بابت عملیات اتکایى به هر میزان که
باشد براى آنها سنگین است .در کشورهاى توسعه نیافته،
افزون بر ضعف اقتصادى و دشوارى تحمل هزینه ی ارزي ،یک
واقعیت دیگر هم به وخامت اوضاع کمک مىکند و آن اینکه
مؤسسههاى بیمه در این کشورها از جهات مختلف از جمله وضع
مالي ،توسعه ی فعالیت و سطح اطالعات فنى ضعیف هستند و لذا
ناگزیر هستند مقدار بیشترى از معامالت بیمهاى خود را
بهصورت بیمه ی اتکایى به خارج از کشور واگذار کنند و ضمنا
امکاناتى براى قبول بیمه ی اتکایى از خارج ندارند .ولى
به هرحال نیاز به پوشش اتکایى دارند و باید تأمین نمایند.
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بخش4
تقسیم بندی
انواع بیمه

12

با توجه به انواع ریسک و همچنین تفاوت در ماهیت حقوقی
بیمه نامه ها ،روش های مختلفی برای تقسیم بندی بیمه ها
ارائه شده است .در این بخش با توجه به مبنای کاربرد بیمه
تفاوت های حقوقی،
در زمینه های مختلف و در عین حال
طبقه بندی انجام شده است که عبارت است از:
الف) بیمه های اجتماعی:
در بیمه های اجتماعی که بیمه های اجباری یا ناشی از قانون
نیز نامیده می شود ،دولت جهت حمایت از کارگران و قشر کم
درآمد جامعه که از یک سو نیروی تولید جامعه محسوب شده و
از سوی دیگر کمتر به فکر آینده و معیشت خود هستند ،ایشان
را زیر چتر این بیمه قرار می دهد.
ویژگی بیمه های اجتماعی این است که اوال شخص دیگری
(کارفرما) قسمت اعظم حق بیمه را می پردازد و بیمه شده
درصد کمتری را .ثانیا بر خالف بیمه های بازرگانی متناسب
با ریسک نبوده و درصد مشخصی از حقوق و دستمزد بیمه شده
اند.
ب) بیمه های بازرگانی(اختیاری)
در این نوع بیمه ها بیمه گذار به میل خود و آزادانه به
تهیه ی انواع پوشش های بیمه ای بازرگانی اقدام می کند.
بیمه های بازرگانی با توجه به نوع و طبیعت خود به دو دسته
ی بزرگ بیمه های دریایی و غیر دریایی ،باتوجه به نوعی
تقسیم بندی تقریبا منسوخ به بیمه های اموال و اشخاص ،با
توجه به بعضی بازارها به بیمه های زندگی و غیر زندگی
تقسیم می شوند .در اینجا ،بیمه های بازرگانی را به بیمه
های اشیا ،مسئولیت ،زیان پولی و بیمه اشخاص تقسیم کرده
ایم.
 .1بیمه اشیا:
در این نوع بیمه که قراردادی برای جبران زیان وارده و
پرداخت غرامت است ،موضوع تعهد بیمه گر ،شیء(آنچه قابل
تقویم به وجه نقد است) می باشد و بیمه گذاری که متحمل
زیانی شده است ،نمی تواند غرامتی بیش از مرز واقعی دریافت
نماید .مهمترین ویژگی این بیمه ،خسارتی بودن آن است.
حداکثر تعهد بیمه گر تا سقف مبلغ بیمه شده ی خسارت وارده
به بیمه گذار و بر طرف کردن وضعیت نامتعادل مالی او در
اثر تحقق خطر مورد بیمه شده است .تعدادی از انواع بیمه
های اشیا که روز به روز در اثر پتانسیل خسارت های ناشی
از پیشرفت تکنولوژی بیشتر می شود ،به قرار زیر است:
 .1بیمه ی آتش سوزی ،انفجار ،صاعقه و خطرهای اضافی نظیر
سیل ،زلزله ،طوفان ،شکست شیشه ،ترکیدگی لوله ی آب،
ضایعات ناشی از برف و باران و دزدی
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 .2بیمه ی اتومبیل (بدنه ،سرنشین ،شخص ثالث)
 .3بیمه ی محصوالت کشاورزی
 .4بیمه ی هواپیما
 .5بیمه ی مهندسی
 .1بیمه کشتی
 .7بیمه ی حمل و نقل کاال (زمینی ،دریایی(کشتی ،کاال)،
هوایی)
 .1بیمه ی کامپیوتر
 .1بیمه ی سفینه های فضایی
 .2بیمه مسئولیت:
بیمه ای است که مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص
ثالث بیمه می کند .بنا به یک اصل حقوقی ،هر کس مسئول زیان
و خسارتی است که به مال و جان اشخاص دیگر وارد می آورد.
 .3بیمه زیان پولی:
موضوع بیمه ی زیان پولی ،میزان معینی پول است که بیمه گر
به دلیل عدم ایفای تعهد بیمه گذار می پردازد .انواع بیمه
های زیان پولی عبارتند از:
 .1بیمه ی اعتبار
 .2بیمه ی تضمین
 .3بیمه ی عدم النفع
 .4بیمه ی صداقت و امانت
 .4بیمه اشخاص:
موضوع تعهد بیمه گر در بیمه ی اشخاص ،فوت یا حیات یا سالمت
بیمه شده است .در بیمه ی اشخاص ،بیمه گر نمی تواند غرامت
وارده به بیمه شده را برآورد کند .تعیین سرمایه ی بیمه
بر عهده ی بیمه گذار است.
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بخش 5
بیمه های
اجتماعی

15

به سلسله خدماتی اطالق می شود که در راه ایجاد رفاه عمومی
همگان یا طبقه ی معینی صورت می گیرد .منابع مالی آن را
ممکن است دولت تأمین نماید (خدمات بهداشتی و درمانی برای
بیمه شدگان تأمین گردد
معلوالن) یا با پرداخت های
(بیمه های آزاد) و یا اشخاص ثالث مکلف به تأدیه ی آن شوند
(مانند کارفرمایان) .در نتیجه غرض از تأسیس بیمه های
اجتماعی ،جنبه ی تعاون بوده نه بازرگانی.
در ضمن می توان ادعا کرد که رابطه ای مستقیم بین توسعه ی
اقتصادی و صنعت بیمه وجود دارد .مثال انگلستان از لحاظ
نحوه ی تدوین قانون بیمه های اجتماعی ،کشوری نمونه تلقی
می شود و آمریکا در مورد بیمه های بیکاری.
اصول و موازین بیمه های اجتماعی:
بر خالف بیمه های عادی و بازرگانی که روابط میان بیمه گر
و بیمه شده ناشی از قرارداد و توافق طرفین است ،مشمولین
مقررات بیمه های اجتماعی در زمینه ی اجرای مقررات ،استقالل
ندارند و تابع نظر قانون گذار هستند .چرا که در درجه ی
نخست ،رعایت و حفظ مصالح اجتماعی در آن منظور شده و جنبه
ی انتفاعی ندارد .در نتیجه اصوال و بر خالف بیمه های
بازرگانی:
الف) بیمه های اجتماعی اجباری است؛
ب) نرخ و مزایای بیمه برای همه ی بیمه شدگان یکسان است و
با خطر احتمالی متناسب نیست؛
ج) استفاده از مزایای بیمه موکول به پرداخت مستمر حق بیمه
نیست .در صورتیکه بودجه ی سازمان بیمه های اجتماعی کسری
داشته باشد ،دولت به آنها کمک های بالعوض می دهد.
چند خصوصیت بیمه های اجتماعی:
 .1ممکن است بیمه شده ،مستقیما بیمه شده باشد(مثل شخص
کارگر) یا با واسطه(خانواده کارگر)؛
 .2شخص ثالث هم در پرداخت حق بیمه ی آن سهیم است؛
 .3مؤسسات بیمه های اجتماعی فقط با کارفرما طرف حساب
هستند و او مکلف است هنگام پرداخت مزد ،حق بیمه ی
سهم کارگر را کسر کند و به انضمام حق بیمه ی سهم
خودش ،به صندوق بیمه بپردازد.
فلسفه تأسیس و انواع کمک های بیمه های اجتماعی:
الف) کمک های درمانی (بیماری ها ،حوادث و تهیه ی پروتز)
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ب)کمک های مالی که وظیفه ی اصلی و اجتناب ناپذیر تشکیالت
بیمه های اجتماعی می شوند ،شامل:
 .1غرامت ها (بیکاری  ،نقص عضو)
 .2مستمری ها (از کار افتادگی ،باز ماندگان و باز
نشستگی)
 .3کمک های خانوادگی (ازدواج و وضع حمل ،مدد معاش اوالد
و کفن و دفن)
کمک های درمانی وظیفه ی اصلی بیمه های اجتماعی به حساب
نمی آیند و می تواند رأسا مباشرت ننماید ،بلکه آنرا به
اشخاص یا واحد های ذی صالح واگذار کند .البته هنگامی که
بیمه های اجتماعی مستقال به امور درمانی اشتغال یابد،
بایستی:
اوال تشکیالت بسیار دقیق و مجهزی برای کادر بهداشتی داشته
باشد؛
ثانیا همواره اجتناب کند از اینکه از لحاظ استخدام پزشکان
یا وابستگان به امور پزشکی موجباتی فراهم شود که سایر
همردیفان آنان که در خدمت بیمه های اجتماعی نیستند،
ناراضی شوند؛
ثالثا از نظر تهیه ی دارو با سایر قسمت های برنامه های
عمومی و سیاست های اقتصادی کشور هماهنگ و متوازن باشد؛
رابعا با حق بیمه هایی که ذخیره می شود ،در راه بهبود
زندگی بیمه شدگان اقدام های مؤثری انجام شود.
سیستم های بیمه ی اجتماعی از نظر اداری:
 .1سیستم اختصاصی
 .2سیستم دولتی
 .3سیستم مختلط که بهترین سیستم در مقایسه با دو مورد
قبل است .چرا که در این سیستم نمایندگان دولت،
کارفرما و کارگر در اداره ی بیمه های اجتماعی دخالت
مؤثر دارند.
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بخش 6
قرارداد
بیمه
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تعریف عقد و عقد بیمه
طبق قانون مدنی ایران« ،عقد عبارت است از اینکه یک یا چند
نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد در امری نمایند و
مورد قبول آنها باشد».
قرارداد بیمه بین بیمه گر و بیمه گذار که طرفین اصلی عقد
هستند و مستقیما در قرارداد ذی نفع ،منعقد می شود .طبق
ماده ی اول قانون بیمه ی ایران مصوب سال «،1311بیمه عقدی
می کند در ازای پرداخت
است که به موجب آن یک طرف تعهد
وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه،
خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد».
متعهد را بیمه گر ،طرف تعهد را بیمه گذار،
بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و
بیمه می شود موضوع بیمه می نامند .ضمنا منشأ
بیمه ،رابطه ی حقوقی است که بین بیمه گر و
بوجود می آید.

وجهی را که
آنچه را که
تعهد در عقد
بیمه کننده

بجز بیمه ی عمر ،اصوال بیمه عقدی است الزم .به موجب قانون
مدنی ایران« ،عقد الزم آن است که هیچ یک از طرفین معامله،
حق فسخ آنرا نداشته باشند ،مگر در موارد مشخص» .هرگاه هر
یک از طرفین یا هردو بتوانند عقد را به میل خود فسخ کنند،
آن عقد «جایز» است .بیمه ی عمر برای بیمه گر الزم و برای
بیمه گذار جایز است.
ویژگی های عقد بیمه:
 .1عقدی است معوض :زیرا بیمه گر در مقابل امری که انجام
آنرا تعهد می کند(پرداخت خسارت) ،حق بیمه دریافت می
دارد و بیمه گذار در ازای پرداخت حق بیمه ،وعده ی
دریافت غرامت می گیرد.
برای بیمه گر ،عقد بیمه ،عقدی معلق و اتفاقی است .زیرا
تعهد بیمه گر ،تعهدی است متوقف و مشروط به آینده و محتمل
الوقوع است.
 خصوصیات اتفاقی بودن بیمه:
 نمی توان آنرا یکجانبه فسخ کرد؛ تا زمانی که شرط تحقق نیافته ،متعهد له نمی تواند اجرایتعهد را از طرف دیگر بخواهد.
 به محض حصول شرط ،متعهد له میتواند انجام تعهد را ازمتعهد بخواهد و در صورت استنکاف او را ملزم به انجام تعهد
نماید.
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قراردادی است الحاقی :یعنی شرایط معامله را
.2
قبال یکی از طرفین تهیه کند و طرف دیگر میتواند آن را قبول
یا رد کند.
عقدی است معوق :یعنی تعهد بیمه گر بر تمام مدت
.3
قرارداد ادامه دارد و منوط به زمان خاصی نیست و چون ارزشی
در مقابل ارزش دیگر قرار دارد ،قرارداد بیمه دو تعهدی می
باشد مبنی بر اینکه بیمه گذار حق بیمه پرداخت کرده و بیمه
گر در تمام مدت قرارداد متعهد به پرداخت خسارت در صورت
اتفاق افتادن یک حادثه می باشد.
نتایج تدریجی بودن قرارداد بیمه:
 در صورت عدم انجام تعهد هر یک از طرفین ،قرارداد نسبت
به گذشته به اعتبار خود باقی است و فقط نسبت به آینده
باطل می شود.
 بیمه گر موظف است برای پرداخت خسارت ،ذخیره نگهداری
کند و حق ندارد حق بیمه را به عنوان منافع تقسیم کند.
 در صورت تقلیل وثایقی که بیمه گذار به اعتبار آن حاضر
بیمه گذار
به انعقاد قرارداد با مؤسسه ی بیمه شده،
حق فسخ قرارداد را دارد.
 در صورت ورشکستگی یا اعسار بیمه گر یا بیمه گذار،
این حق به طرف مقابل داده می شود که قرارداد را فسخ
کند.
 بیمه یک قرار داد الزام آور است (مبانی آن شامل
پیشنهاد و قبول ،اهلیت طرفین ،ایفای تعهد مالی طرفین،
مشروع بودن جهت قرارداد ،در مورد قرارداد بیمه کتبی
بودن قرارداد و وجود نفع بیمه پذیر می باشد)
شرایط اساسی صحت عقد طبق قانون مدنی ایران:
 .1قصد و رضای طرفین قرارداد :قرارداد بیمه بر اساس حسن
نیت و اعتماد متقابل بیمه گذار و بیمه گر استوار است.
رضای بیمه گر باید تمام و کمال و بی عیب و نقص وجود
داشته باشد.
 .2اهلیت :توانایی قانونی است که افراد برای انجام دادن
امور اجتماعی و قانونی و غیره باید دارا باشند و بر
دو نوع است:
 )2-1اهلیت تمتع :قابلیت شخص برای انتفاع از حقوق مدنی
و دارا شدن حق و تکلیف که با زنده متولد شدن آغاز و با
مرگ پایان می گیرد.

21

 )2-2اهلیت استیفا :قدرت اعمال حق و قابلیت استیفا و
تصرف در اموال و دارایی از جمله انجام دادن معامالت
شرایط سه گانه ی اهلیت عبارت است از :بلوغ ،رشد و عقل.
در بیمه شرط اهلیت ،اصوال فقط در مورد بیمه گذار صدق می
کند و آن تابع قانون مدنی هر کشور است.
 .3توافق کامل طرفین قرارداد و تنظیم بیمه نامه
 .4رابطه ی اعتبار قرارداد با پرداخت حق بیمه :در شرایط
عمومی بیمه نامه می توان شرط کرد که آغاز اعتبار
قرارداد مشروط به پرداخت حق بیمه باشد .آنچه از نظر
قانون گذار موجب تعهد برای طرفین قرارداد می شود،
صدور بیمه نامه یا بیمه نامه ی موقت است و نه پرداخت
حق بیمه.
شروع اعتبار قرارداد:
صدور بیمه نامه و آغاز اعتبار آن ممکن است در یک زمان
واقع نشود و این دو الزاما همزمان نیستند .البته اصوال
قرارداد بیمه (به صورت پیش فرض) باید بی درنگ اعتبار یابد
و صدور و اعتبار همزمان باشند مگر اینکه طرفین قرارداد
به نحو دیگری توافق کرده باشند که در این صورت هر ترتیبی
که با رضایت طرفین پیش بینی شده ،الزم االجرا خواهد بود.

بیمه نامه:
عقد بیمه متکی به رضای طرفین قرارداد است و بیمه نامه به
منزله ی مدرکی دال بر رضای طرفین قرارداد است .قرارداد
بیمه باید کتبی و با حروف خوانا باشد .طبق ماده ی  2قانون
بیمه ی ایران «عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی
باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود»
طبق ماده  3قانون بیمه ی ایران ،مطالب زیر باید به طور
صریح در بیمه نامه قید شود:
 .1تاریخ انعقاد قرارداد بیمه
 .2اسم بیمه گر و بیمه گذار
 .3موضوع بیمه
 .4حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده
است
 .5ابتدا و انتهای بیمه
 .1حق بیمه
 .7میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه
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قانون بیمه ی ایران درج نشانی طرفین قرارداد را در بیمه
نامه الزم ندانسته است که البته بهتر است نوشته شود.

22

تغییر شرایط بیمه نامه:
اگر یکی از طرفین بخواهد در جریان اعتبار قرارداد،
تغییراتی در شرایط بیمه نامه (مثل مبلغ بیمه شده یا تغییر
استفاده کننده از بیمه) ایجاد نماید ،باید به تأیید کتبی
طرف دیگر قرارداد برسد .هرگونه تغییر یا اضافه کردن شرطی
به شرایط قرارداد بیمه ی موجود ،باید طبق سندی به نام
مصطلح «ورقه الحاقی» باشد .برای تغییرات ،وجود شرایط زیر
ضروری است:
 باید بین طرفین قرارداد ،بیمه نامه ی کامل و معتبری
وجود داشته باشد.
 تغییرات پیشنهادی باید آن چنان تغییراتی باشد که بیمه
گر در انتخاب یا رد آن اختیار داشته باشد.
 پیشنهاد تغییرات بیمه گذار باید روشن ،دقیق و کامل
تنظیم شده باشد.
 تقاضای تغییرات باید حتما با نامه ی سفارشی به بیمه
گر اطالع داده شده باشد.
 بیمه گر موافقت کند.
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بخش 7
ریسک یا
خطر
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ریسک ،دلیل وجود بیمه است و بدون ریسک ،بیمه مفهوم وجودی
خود را از دست می دهد .به رغم تنوع ریسک ها ،یک نتیجه و
جنبه ی ثابت برای آن وجود دارد و آن این است که ریسک بد،
نامطلوب ،منفی و ناخوشایند است .در مقابل ریسک ،شانس را
می توان نتیجه ی مطلوب ،مثبت ،خوشایند و سودآور حادثه
قلمداد کرد .همراه با ریسک و شانس ،بی اطمینانی و اتفاقی
بودن وجود دارد .یعنی این که حوادث آینده و نتیجه ی آن
را نمی توان از قبل پیش بینی کرد .در غیر این صورت مسلما
نیازی به بیمه احساس نمی شود.
انواع ریسک با توجه به طبیعت ،خصلت و نتایج:

 .1ریسک های خالص (ایستا):
خصوصیت این گونه ریسک ها داشتن فقط دو حالت زیان و عدم
زیان است که مالک آن می تواند در این دو وضعیت قرار گیرد،
مانند خسارت و انهدام یک ساختمان در اثر آتش سوزی که یا
ساختمان ،دچار آتش سوزی شده و خسارت می بیند ،یا سالم می
ماند و آتش سوزی در آن رخ نمی دهد.
 .2ریسک های سوداگرانه (پویا):
این ریسک
را داشته
قبل شود،
را به 111
یک از سه
ریسک های

ها می توانند سه حالت سود ،عدم سود و یا زیان
باشند .در حقیقت وضعیت مالک ممکن است بهتر از
تغییر نکند و یا زیان کند .مانند تاجری که جنسی
تومان خریداری نماید که ممکن است در فروش آن هر
حالت فوق برای وی رخ دهد .ریسک های سوداگرانه،
مطلوب بیمه ای نیستند.

 .3ریسک های خاص:
ریسک هایی هستند که مشخصا روی شخص یا همزمان بر گروه
کوچکی اثر نامطلوب می گذارند مانند یک خانواده یا
سرنشینان یک هواپیما .این نوع ریسک نیز می تواند خسارت
های بزرگی را باعث شود ،اما عموما خسارت ها در حدی است
که صنعت بیمه می تواند تعهد جبران خسارت این گونه بیمه
را به عهده بگیرد.
 .4ریسک های عام:
ریسک هایی هستند که در صورت تحقق ،اثر نامطلوبی روی جمع
کثیری از مردم می گذارند و گاهی اوقات کل جمعیت یک یا چند
کشور را متأثر می سازند مانند زلرله ،جنگ و ...برای حل
این مشکالت ،غالبا دولت ها و سازمان های بین المللی چاره
اندیشی می کنند.
از چهار نوع ریسک اشاره شده ،دو نوع ریسک خالص و خاص،
بیمه شدنی اند
ریسک های مناسب برای بیمه هستند و
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در حالی که ریسک های عام و سوداگرانه ،ریسک های مطلوب
بیمه ای نیستند.
واکنش به ریسک:
انواع ریسک ها و واکنش به آنها ،موضوع پیچیده ای است ولی
می توان نتیجه
در مجموع ،حالت های زیر را در این مورد
گرفت:
 .1ریسک های اجتناب ناپذیر (مانند مرگ) نسبتا ترسناک
اند.
 .2ریسکهای ترسناک لزوما اجتناب ناپذیر نیستند.
 .3ریسک های شادی و نشاط آور (مانند ورزش های فوتبال،
تنیس ،شنا و )...کال اجتناب پذیر هستند.
 .4پرهیز از ریسک های شادی و نشاط آور ،باعث می شود
زندگی همراه با شادی و نشاط نداشته باشیم.
واکنش در برابر ریسک ،از یک منطقه به منطقه ی دیگر و از
یک کشور به کشور دیگر ،همین طور در افراد مختلف ،متفاوت
بوده و به ارزش های فرهنگی جامعه (مانند منزلت شخصی،
آزادی های فردی ،اعتماد به نفس و اهمیت دادن به موقعیت)
وابسته است.
تکنیک های مدیریت ریسک:
به کلیه ی تالش هایی که برای تغییر و کاهش ریسک پذیری خطر
انجام می شود که پتانسیل خسارت را کاهش دهد ،تکنیک های
مدیریت ریسک می گویند که عبارتند از:
 .1نگهداری
این حالت،وضعیت ریسکی است که شخص آن را به دیگری منتقل
نمی کند و برای خود نگه میدارد .معقوالنه ترین نحوه ی
برخورد با ریسک در این حالت ،آن است که نگه دارنده ی ریسک
زمان کافی داشته باشد تا ذخایری را برای جبران خسارت های
احتمالی در نظر بگیرد که این حالت را خود بیمه گری نیز
می گویند.
 .2گریز
این روش ،از تکنیک های مدیریت ریسک محسوب نمی شود .شامل
حالت کوتاهی و قصور از ایفای تعهدات مقرر است که روشی
برای اجتناب از قبول مسئولیت هاست و در جایی که با موفقیت
همراه باشد ،عاملی جهت کاهش زیان است.مهمترین نقش این
حالت در مورد ورشکستگی به وجود می آید.
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 .3اجتناب
حالتی است که شخص یا شرکتی برای اجتناب از درگیری با ریسک
ترک
را
خاصی
امور
اجرای
و
فعالیت
می کند و انجام نمی دهد .مثل کارخانه ی تولید کننده ی
اتومبیل که برای اجتناب از مسئولیت های ناشی از تولید و
استفاده ی اتومبیل (مسئولیت کاال) ،تولید آن را متوقف می
کند یا این که دارنده ی اتومبیلی برای جلوگیری از ریسک
داشتن اتومبیل ،آن را می فروشد .اجتناب از ریسک ،همیشه
راه حل معقول و مناسبی نیست ولی در موقعیت های چندی ،شخص
حق انتخاب دارد که یا از ریسک اجتناب کند یا آن را بپذیرد.

 .4کاهش
 پیشگیری :حالتی است که اقدام های ایمنی الزم برای کاهش
احتمال بروز خطر انجام می گیرد ،مانند استفاده از در
های ضد حریق ،اعالم کننده ها برای خطر دزدی ،پوشش شیشه
ها و سایر اقدام های ایمنی دیگر.
 حفاظت و تأمین :اقدام های ایمنی است که بی درنگ برای
کاهش خسارت و زیان وارده بعد از وقوع حادثه انجام می
پذیرد ،مانند وجود خاموش کننده ها ،شیرهای آتش نشانی،
های
ماشین
آب پاش،گارد آتش نشانی و جز آن .محدودیت مسئولیت
نیز یکی از ابزار های کاهش ریسک به شمار می رود که
شامل محدودیت مسئولیت سهامداران مؤسسه های بازرگانی
یا محدودیت مسئولیت قانونی هتل داران و خطوط
هواپیمایی است.
 .5انتقال
انتقال ریسک به منظور کاهش اضطراب در مقابل ریسک ،به صورت
انتقال کل زیان و خسارت ناشی از ریسک یا دست کم بخش عمده
ی آن به دیگری است .بهترین مثال در این مورد بیمه است که
بیمه گر در صورت وقوع حادثه ،به جای بیمه گذار قرار می
گیرد و بار خسارت را به دوش می کشد .بیمه گر ،مسئولیت
تغییر ،تعویض ،جایگزینی و پرداخت خسارت را به جای بیمه
گذار متقبل می شود.
 .6ترکیب
به ریسک های گروهی اطالق می شود که روش های معتدل کردن
آنها را تکنیک های ترکیبی می گویند و می تواند ارزشمند و
مفید باشد (مثل گروهی از شرکت ها که ریسک ناشی از رقابت
دارند و اقدام گروهی برای مقابله با ریسک گروهی می کنند).
 .7خنثی سازی
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حالتی که شخص برای کاهش ریسک ،اقدام به انجام معامالت
جبرانی در مقابل دیگری می کند .مثال خریدار پیش بینی می
کند که در آینده قیمت ها افزایش خواهد یافت .لذا «امروز»
اقدام به بستن قرارداد با فروشنده ای می کند که «فردا»
جنس را تحویل خواهد داد (البته با فروشنده ای که چنین پیش
بینی ای را نکرده است) .حالت خنثی سازی و جبرانی از روش
های کاهش خطر است ،همانند مثال ذکر شده ،که از نظر خریدار،
پیش بینی قبلی وی ،افزایش قیمت مطلوب است و از
بر اساس
دیدگاه فروشنده که کاال را پیش فروش کرده ،نا مطلوب.

بخش 8
آمار و
احتماالت
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خطر ،احتمال به وقوع پیوستن واقعه ای است که موجب خسارت
یا زیان می شود که خصوصیت احتمالی و اتفاقی بودن را در
خود دارد .بیمه گر خطرهایی را بیمه می کند که خسارت و زیان
احتمالی آن مادی و قابل ارزیابی به وجه نقد باشد .چون بیمه
گر اداره کننده است ،یک صندوق تعاونی متشکل از تعداد زیادی
بیمه گذار که در معرض خطر مشترک قرار دارند ،به وجود می
آورد و با استفاده از آمار و حساب احتماالت و تجربیات
گذشته ،از هر یک از اعضا با توجه به خطر و سرمایه ی درگیر
با خطر ،مبلغی به نام حق بیمه دریافت می کند تا خسارت و
زیان وارده ی ناشی از تحقق خطر تعدادی از این جامعه را
بپردازد.
شرط اساسی و الزم این است که بیمه باید با اصول فنی،
همخوانی داشته باشد .خطر بیمه شده نباید محدود به یک یا
چند مورد باشد در غیر این صورت بیشتر شبیه شرط بندی خواهد
بود تا بیمه .برای بیمه گر پیش بینی تعداد و میزان خسارت
ها حتی برای خطرهای فاجعه آمیز طبیعی امکان پذیر است و
بیمه گر با استفاده از حساب احتماالت و تجربیات گذشته می
تواند تعداد و میزان خسارت های هر طبقه ریسک را محاسبه
کند .تنها موردی که برای بیمه گر پیش بینی آن امکان ندارد،
پیش بینی مشخصات تک تک بیمه گذارانی است که دچار خسارت
می شوند وگرنه از پرتفوی متشکل از تعداد زیادی بیمه گذاران
هر رشته بیمه گر می تواند پیش بینی کند که چه تعداد با
چه حجمی از خسارت ها باید طی دوره ی بیمه ای که معموال یک
سال است پرداخت شود .در این خصوص ،بیمه گر برای استفاده
از تجربیات گذشته به منظور پیش بینی حق بیمه ی آینده ی
خطرهای هر رشته ،بیمه را به طبقات مختلف و با توجه به
قوانین گوناگون تقسیم و از تجربیات هر طبقه ی ریسک برای
پیش بینی همان طبقه استفاده می کند .هرچقدر طبقه بندی
بیمه گر دقیق تر خواهد
ریسک گسترده تر باشد ،پیش بینی
بود.
نتیجه این که ،فعالیت بیمه گر بر پایه ی احتماالت استوار
است .برای بیمه گر ،بیمه عملی است که بر اساس علم آمار و
قانون اعداد بزرگ استوار است و شانس و شرط بندی و واقعه
ی نامنتظر برای بیمه گر به هیچ عنوان مفهومی ندارد.
بیمه گر برای نظام بخشیدن به فعالیت حرفه ای خویش و از بین
برد ن آثار اتفاق و تصادف ،ناگزیر به جمع آوری خطر های
مشابه است و هرچقدر اجتماع خطر های همجنس و مشابه بزرگتر
باشد موفقیت بیمه گر بیشتر و احتمال بروز حادثه ضعیف تر
است .هر قدر حق بیمه ی بیشتری جمع آوری شود ،پرداخت خسارت
مطمئن تر و قطعی تر خواهد بود؛ هر اندازه شمار بیمه گذاران
هر طبقه ی ریسک بیشتر باشد ،سهم حق بیمه ی هریک از بیمه
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شدگان کمتر خواهد شد یا هزینه های اداری بیمه گر کاهش می
یابد.
نقش آمار
بر خالف سایر کاالها یا خدمات اقتصادی که هزینه ی تولید آن
قبل از فروش و مصرف معلوم است ،قیمت بیمه (حق بیمه) قبل از
محاسبه ی هزینه ی تولید برآورد می شود .بیمه گر برای برآورد
حق بیمه باید با کمک گرفتن از قوانین آماری و با استفاده
از تجربیات خسارتی گذشته احتمال وقوع حادثه و میزان خسارت
هایی را که باید بپردازد پیش بینی کند تا بتواند حق بیمه ی
فنی را برای ریسک های مشابه تعیین کند .پس از محاسبه ی حق
بیمه ی فنی ،عوامل هزینه و سود به آن اضافه می شود تا حق
بیمه تجاری (حق بیمه ای که بیمه گذار باید بپردازد) به
دست آید .از آنجا که در هر حال جنبه ی تعاونی بیمه غالب
است بیمه گر نمی تواند سود اضافی و نامعقولی داشته باشد،
هر گاه روند حرکت صنعت بیمه طوری باشد که بیمه گران سود
سرشار ببرند ،این وظیفه ی سازمان نظارتی و کنترلی و سیاست
گذار صنعت بیمه است که نرخ های بیمه را کاهش دهد.
احتمال ریاضی
 .1احتمال ریاضی نظری:
احتمال ریاضی نظری عبارت است از «خارج قسمت موارد مساعد
به موارد ممکن» .اطالق صفت نظری به احتمال ریاضی آن است
که احتمال ریاضی نظری بر اساس روش استدالل و قیاس تعیین
می شود نه با روش استقرا و تجربه .دیگر این که فرض این
است که موارد ممکن از هر جهت برابر و هم شکل باشد .مثال
در پرتاب یک تاس احتمال ریاضی نظری برای آمدن هر یک از
1
می باشد.
شماره ها
6

 .2احتمال ریاضی تجربی:
این احتمال بر خالف احتمال ریاضی نظری بر پایه ی تجربه و
با روش مشاهده و استقرا به دست می آید که عبارت است از
«خارج قسمت تعداد آزمایش های مساعد به تعداد کل موارد
آزمایش شده» .مثال در مورد تاس اگر  511بار آن را روی میز
پرتاب کنیم و  15بار عدد  3بیاید ،احتمال ریاضی تجربی
عبارت است از:
85
= 0.17
500
احتمال ریاضی تجربی همواره عددی کمتر یا مساوی یک است.
هیچ شخصی حاضر نیست ریسکی را که احتمال وقوع آن صفر است
بیمه کند و متقابال هیچ بیمه گری ریسکی با احتمال وقوع یک
را بیمه نمی نماید.
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قانون اعداد بزرگ
این قانون بیان می کند که «در آزمایش های بسیار زیاد،
احتمال ریاضی تجربی به احتمال ریاضی نظری نزدیک می شود».
بدیهی است که پیش بینی احتماالت در بیمه ،تقریبی و برآوردی
است؛ زیرا پیش بینی کلیه ی موارد ممکن ،نامقدور است.
افزون بر این ،شدت و تواتر وقایع آینده صد در صد مثل
گذشته نیست لذا انحراف و اختالف به وجود می آید .برای
اینکه بتوان از آمار استفاده ی صحیح به عمل آوردباید بیمه
به نحو کامل برای هر طبقه ی
گر قانون اعداد بزرگ را
ریسک رعایت کند ،یعنی تعداد زیادی از هر طبقه ریسک رشته
های مختلف بیمه ای که در عین حال پراکنده و متفرق هستند
هم شکل و مشابه باشند و به تواتر بروز نمایند.
خصوصیات خطرهای بیمه شده
 .1پراکندگی ،خطر های بیمه شده باید در اقصی نقاط
جغرافیایی تا دامنه ی گسترده ای پراکنده و متفرق
باشند ،به نحوی که احتمال بروز حادثه محدود و قابل
کنترل باشد تا بیمه گر از نظر توان و قدرت مالی بتواند
تعهدات خود را انجام دهد .ضرب المثلی می گوید« :بیمه
گر حرفه ای هرگز تمام تخم مرغ هایش را در یک سبد قرار
نمی دهد که اگر سبد افتاد همه خرد شود» .بیمه گر
پرتفوی خود را حتی االمکان از منطقه ای وسیع فراهم می
آورد تا در صورت بروز حادثه ای در منطقه ای متشکل از
تعدادی ریسک های بیمه شده و ایجاد خسارت ،بیمه گر
بتواند از محل حق بیمه ی سایر مناطق ،خسارت منطقه ی
آسیب دیده را جبران کند .بیمه ی اتکایی به منزله ی
مکمل اصل پراکندگی ریسک های بیمه شده موجب می گردد که
خطر های بیمه شده در سطح جهان توزیع و پراکنده باشند.
عالوه بر رعایت اصل پراکندگی ،بیمه گر تجمع خطر را نیز
در رشته های مختلف بیمه ای کنترل می کند تا هرگاه
تعهداتش برای تجمع خطرها از میزان مشخصی که سهم
نگهداری او خوانده می شود تجاوز کند ،بتواند پوشش
اتکایی تأمین کند.
 .2مشابه و یکنواخت بودن خطرهای بیمه شده .خطر های بیمه
شده باید مشابه و هم شکل باشند تا بتوان آنها را به
طبقات مختلف ریسک تقسیم و آمار دقیقی درباره ی هر
طبقه ی ریسک جمع آوری کرد .برای آمار گیری به منظور
استفاده از تجربیات گذشته برای پیش بینی حق بیمه ی
آینده ،تشابه خطر های بیمه شده شرط اصلی به حساب می
آید .قانون اعداد بزرگ هم باید در مورد هر طبقه ی
ریسک صدق کند و بیمه گر تعداد زیادی ریسک های مشابه
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و همگون داشته باشد تا حرفه ی بیمه گری بر اساس معیار
ها و محاسبات علمی استوار باشد.
 .3تناوب خطر ها .ویژگی خطر های بیمه شده آن است که تحقق
آن ها باید محتمل باشد تا بتوان از نظر فنی آنها را
باید در
برآورد کرد .اتفاقی بودن و احتمالی بودن
ذات ریسک بیمه شده باشد ،که با تواتر و شدت و کم و
زیاد در گذشته اتفاق افتاده و احتمال وقوع آن در
آینده نیز وجود دارد؛ اگر بروز حادثه فوق العاده نادر
باشد ،با تحقیقات و بررسی های آماری نمی توان احتمال
وقوع آن را پیش بینی کرد و بدون در اختیار داشتن
تجربه ی خسارتی گذشته ،حق بیمه ی آینده را هم نمی
توان پیش بینی کرد.
تواتر و شدت در طبقات مختلف ریسک متفاوت است.برای مثال،
در رشته ی اتومبیل ،تواتر حادثه زیاد ولی شدت کم است.
تعداد حوادث اتومبیل زیاد ولی اغلب خسارت ها جزئی است
یعنی تعداد خسارت های کلی به مراتب کمتر از خسارت های
جزئی است .در حالی که در رشته ی هواپیما ،تواتر کم ولی
شدت باال است؛ حادثه برای هواپیما به ندرت اتفاق می افتد
ولی اگر به وقوع پیوست ،خود هواپیما کال از بین می رود و
تمام مسافران و خدمه ی آن کشته می شوند.
بیمه گر باید با توجه به تواتر و شدت طبقات مختلف ریسک
حق بیمه و ذخایر خود را تعیین و نگهداری کند.
بیمه گر و نحوه ی انتخاب خطرهای بیمه شده
در شروع کار ،بیمه گر آمار کافی در اختیار نداشته و ناگزیر
است از تجربه ی بازار یا سایر بیمه گران فعال در آن رشته
استفاده کند و حق بیمه را تعیین نماید .بیمه گر همه ی
پیشنهادها را نمی پذیرد و سعی می کند انتخاب اصلح نموده
و حداکثر خطرهای مشابه را با هم جمع کند تا انحراف به
حداقل تنزل یابد.
در بازارهای تعرفه ای که تعرفه ی متحدالشکل برای ریسک های
طبقات مختلف وجود دارد ،نرخ های مندرج در تعرفه حداقل نرخ
برای ریسک های در شرایط عادی است .اگر رعایت تعرفه برای
بازار اجباری باشد (مانند بازار بیمه در ایران) رعایت
تعرفه های متحدالشکل مصوب شورای عالی بیمه برای کلیه ی
شرکت های بیمه الزامی است .شرکت بیمه نمی تواند نرخ های
کمتر از نرخ تعرفه اعمال کند ولی از آنجا که بیمه گر با
توجه به اطالعات بیمه گذار که در پیشنهاد بیمه درج شده است
(و بعضا گزارش کارشناسی بازدید اولیه) ریسک را ارزیابی
می کند ،تصمیم می گیرد که ریسک را بپذیرد یا رد کند؛ اگر
تصمیم به قبول ریسک گرفت ،نرخ آن را تعیین می کند .این
نرخ ممکن است به مراتب بیشتر از نرخ تعرفه باشد ولی نمی
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تواند کمتر از آن اعمال کند .اعمال تخفیف در نرخ تعرفه
در شرایط خاص تنها با تأیید بیمه ی مرکزی ایران امکان
پذیر است.
باید توجه داشت که در برخی از انواع بیمه مانند بیمه های
جمعی و گروهی عمر که از معاینه ی پزشکی صرف نظر می شود،
انتخاب بیمه گر صورت نمی پذیرد .ولی چون تک تک بیمه شدگان
نیز حق رد آن را ندارند ،نمی توانند در جهت خالف منافع
بیمه گر عمل کنند .این نوع بیمه ها از نظر فنی قابل قبول
است به ویژه این که در برخی شرکت ها در این نوع بیمه ها
پاسخ دادن به پرسشنامه ی پزشکی اجباری است و بیمه گر با
بررسی پاسخ ها می تواند در صورت لزوم به معاینه ی پزشکی
هم اقدام کند .بیمه گر جهت تهیه ی پرتفوی متشکل از خطرهای
مشابه ،به طوری که انحراف آماری به حداقل ممکن کاهش یابد،
باید به دو نکته ی زیر توجه کند:
 .1باید هم از لحاظ نوع و هم از حیث کمیت ،حداکثر بیمه
شدگان را برای رشته های مختلف و متنوع بیمه به نحوی
دور هم جمع کند که خطرهای بیمه شده ،مشابه و یکنواخت
و حتی االمکان خسارت ها به حد متوسط آماری نزدیک شوند.
 .2باید پرتفوی خود را به نحوی تنظیم کند که هم از نظر
نوع ریسک و هم از لحاظ ماهیت آن محدود و کنترل شده
باشد تا خطرهای نامساعد ،غیر عادی و غیر قابل قبول،
بیشتر از موارد بیمه شده ی عادی جمع نشود .افزون بر
این ،مشابهت و هماهنگی نیز که شرط اساسی تعادل بین
اجتماع خطرهاست از بین نرود.
ترکیب پرتفوی شرکت بیمه
کل پرتفوی شرکت بیمه باید به نحوی برنامه ریزی شود که
برای بیمه گر حرفه ای ،نتیجه ی مثبت داشته باشد .برخی
رشته ها مانند بیمه ی اتومبیل و به ویژه مسئولیت دارندگان
وسایل نقلیه ی موتوری زمینی ماهیتا رشته های خوب و سودآوری
نیستند .اما به خاطر استفاده به عنوان یک وسیله ی
بازاریابی برای خرید انواع دیگر بیمه های اشخاص و اموال
و علی الخصوص استفاده از جریان نقدینگی که به طور مرتب
روزانه از صدور بیمه های اتومبیل نصیب شرکت می شود و آن
را صرف پرداخت هزینه های اداری خود می کنند .در نتیجه
شرکت بیمه در پرتفوی خود به توزیع خطرها (از نظر تنوع
بیمه گذاران) ،وسیع کردن دامنه عملیات (حوزه ی جغرافیایی
وسیع) و تنوع خطرها (فعالیت در انواع رشته ها و طبقات
ریسک در هر رشته) توجه کافی مبذول خواهد داشت.
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بخش 9
اصول حاکم
بر
قراردادهای
بیمه
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 .1اصل حسن نیت:
تمام قراردادها و روابط بایر مبتنی بر حسن نیت باشد ولی
در بیمه ،حد اعالی حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم رابطه بین
تعهدات طرفین است .از نظر قانون بیمه در جهت اجرای این
اصل ،وظایفی برای طرفین قرارداد در نظر گرفته شده است:
الف) در مورد بیمه گذار:
بیمه گذار موظف است که در هنگام عقد قرارداد بیمه و در
جریان آن کلیه ی اطالعات مؤثر در ارزیابی خطر را با کمال
درستی و صداقت اظهار نماید؛ به طوری که بیمه گر بتواند
اهمیت خطری را که مورد پوشش قرار می دهد ،تشخیص دهد.
ب) در مورد بیمه گر:
بیمه گر موظف است در بیمه نامه هر آنچه از لحاظ کمی و
کیفی نشانگر تعهدات اوست را به وضوح ذکر کند و مواردی را
که می تواند در صورت بروز حادثه به نحوی در پرداخت خسارت
مؤثر باشد را در بیمه نامه قید نماید.
از لحاظ ضمانت اجرا :هر یک از طرفین عقد ،در صورت تخلف
طرف دیگر می تواندعقد بیمه را باطل اعالم کند .با توجه به
تعریف بیمه در ماده  1قانون بیمه ،عمل بیمه گری عبارت است
از دریافت حق بیمه از بیمه گذاران و پرداهت خسارت به بیمه
گذار زیان دیده .در نتیجه وجوه جمع آوری شده باید تکافوی
جبران زیان احتمالی افراد را در اثر بروز حادثه بنماید.
پس باید الزاما رابطه ای بین حق بیمه و خسارت و همچنین
بین حق بیمه و احتمال وقوع حادثه موجود باشد.
وظایف بیمه گر :بیمه گر در اجرای اصل حسن نیت با این مشکل
مواجه است که اکثر بیمه گذاران با امور بیمه آشنایی کافی
ندارند و بیان هر آنچه باید به موجب این اصل با زبانی
ساده به بیمه گذار تفهیم شود ،عمال ناممکن است .ولی
خوشبختانه قسمتی از وظایف سازمان بیمه مرکزی ایران در جهت
تحقق این قسمت از اصل ،تعیین شده است .با توجه به قانون
می توان نتیجه گرفت که هدف نهایی از تأسیس و تشکیل این
سازمان ،حمایت از بیمه گذاران و مؤسسات بیمه بوده است.
در واقع بیمه مرکزی ایران با تهیه ی آیین نامه ها و
مقررات ،امکان انتقال اطالعات الزم به بیمه گذار برای
شناسایی تعهدات بیمه گر را به صورت زیر فراهم خواهد آورد:
 .1تنظیم بیمه نامه های هم شکل با درج شرایط عمومی در
آن با سهل ترین بیان ممکن.
 .2تنظیم تعرفه ی نرخ بیمه برای خطرهای یکسان.
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 .3ایجاد مرکز برای تعلیم فن بیمه و بسط دادن اطالعات
فنی در میان بیمه گذاران.
 .4انتشار نشریه ی تخصصی برای هر چه بیشتر شناساندن امر
بیمه.
 .5قرار دادن تقدم شرایط خصوصی (که بیمه گذار تعیین می
کند) بر شرایط عمومی و کلوزها.
 .1تفسیر مواد مهم از شرایط بیمه در صورت ضرورت به نفع
بیمه گذار.
 .7حکمیت در حل و فصل دعاوی بیمه ای.
 .2اصل غرامت یا اصل زیان:
به موجب این اصل ،بیمه هرگز نباید به صورت منبع استفاده
ای برای بیمه گذار در آید .در حقیقت جبران خسارت نباید
بیمه گذار را در وضعی مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار
دهد .اصل جبران خسارت واقعی به بیمه های اشیا و مسئولیت
اختصاص دارد و در مورد بیمه های اشخاص صدق نمی کند .زیرا
از یک سو در بیمه های اشخاص نگرانی خسارت های عمدی مثل
مرگ یا نقص عضو موردی ندارد و از سوی دیگر ،بیمه حالت شرط
بندی پیدا نمی کند.
در بیمه های زیان ،بیمه گذار برای دریافت خسارت باید:
 .1ثابت
 .2ثابت
کرده
 .3ثابت
وجود
است.
 .4موجودیت و ارزش مورد بیمه را در لحظه ی حادثه ثابت
کند.
کند حادثه مورد بیمه اتفاق افتاده است؛
کند که حادثه ی موضوع بیمه برای وی ایجاد خسارت
است؛
کند که بین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه علیت
داشته؛ یعنی خسارت ،معلول حادثه موضوع بیمه بوده

تأثیر مبلغ بیمه شده در غرامت:
تعیین سرمایه ی بیمه شده در انواع مختلف بیمه ،خاصه بیمه
بیمه
های اشیا ،اهمیت زیادی دارد .چه نه تنها مبلغ
شده اساس تعیین حق بیمه قرار می گیرد ،بلکه حدود تعهد
بیمه گر را مشخص می کند و در میزان خسارت به نحو بارزی
مؤثر خواهد بود .منطق حکم می کند و نفع بیمه گذار نیز
ایجاب می نماید که سرمایه ی بیمه شده که در میزان تعهد
طرفین قرارداد ،یعنی بیمه گر و بیمه گذار تا این حد اثر
می گذارد ،مطابق با قیمت واقعی و حقیقی مورد بیمه باشد؛
اما متأسفانه در عمل همواره مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی
مورد بیمه یکی نیست و اغلب بیمه گذاران از روی تعمد یا
اشتباه سرمایه ی بیمه شده را بیشتر و یا کمتر از قیمت
واقعی آن اعالم می کنند .در زیر تأثیر مبلغ بیمه شده در
36

میزان غرامت در صورتی که مساوی ،بیشتر یا کمتر از قیمت
واقعی باشد ،شرح داده می شود:

 تساوی سرمایه بیمه شده با قیمت واقعی مورد بیمه:
در این حالت هیچ گونه مسئله ی خاصی مطرح نمی شود .این
مورد از هر حیث منطبق با فلسفه ی اصل جبران خسارت است.
بیمه گذار از روی کمال حسن نیت قیمت واقعی اموال خود را
بیمه کرده و بنا بر این خسارت او هم ،خواه کلی باشد یا
جزئی ،به طور کامل باید جبران شود .اساس تعیین خسارت هم
این است که قیمت مال بیمه شده در لحظه ی قبل از وقوع
خسارت مالک قرار می گیرد.
طبق ماده  11قانون بیمه «مسئولیت بیمه گر عبارت است از
تفاوت قیمت مال بیمه شده بالفاصله قبل از وقوع حادثه با
قیمت باقیمانده ی آن که بالفاصله بعد از حادثه ی خسارت
حاصله به پول نقد پرداخت خواهد شد مگر این که حق تعمیر و
یا عوض برای بیمه گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد .در
این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفا
کمتر از آن نمی شود تعمیر کرده یا عوض آن را تهیه و تحویل
نماید.»..
 باالتر بودن سرمایه بیمه شده از قیمت واقعی مورد بیمه:
الف) افزایش قیمت با قصد تقلب:
تکلیف این مورد به موجب ماده  11قانون بیمه تعیین شده
بیمه گذار
است .ماده ی مذکور اشعار می دارد که چنانچه
یا نماینده ی او به قصد تقلب ،مالی را اضافه بر قیمت
عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد ،عقد باطل و
حق بیمه ی دریافتی قابل استرداد نیست.
مالک مقایسه ی مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی هم به موجب
ماده ی مذکور ،ارزش در زمان انعقاد قرارداد است ،نه تاریخ
وقوع حادثه ی موضوع بیمه.
ب) افزایش قیمت بدون قصد تقلب:
در این مورد با توجه به این که هدف ،جبران خسارت واقعی
بیمه گذار است و بیمه نباید منبع و وسیله برای استفاده ی
بیمه گذار باشد ،خسارت به صورتی جبران می شود که قبل از
وقوع حادثه و بعد از پرداخت خسارت ،تفاوت محسوسی در وضع
مالی بیمه گذار پیدا نشود و بیمه گذار نتواند از طریق
خسارت بر دارایی حقیقی خود بیفزاید .بنابراین خسارت ،چه
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کلی و چه جزئی ،بر مبنای قیمت واقعی مورد بیمه جبران می
شود و نه سرمایه ی بیمه شده.
ایرادی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که بیمه
گر به جای این که حق بیمه را بر اساس ارزش واقعی محاسبه
کند ،اساس محاسبه ی حق بیمه را ارزش اعالم شده قرار داده
است و در نتیجه ،مبلغی بیش از حق بیمه ی واقعی از بیمه
گذار وصول کرده است .این ایراد به دو دلیل وارد نیست:
اوال ممکن است در خالل صدور بیمه نامه و وقوع حادثه ،ارزش
بیمه گر هم
واقعی مورد بیمه تقلیل یافته باشد که چون
تعهدی جز جبران خسارت واقعی ندارد الجرم فقط خسارت واقعی
را می پردازد و نه ارزشی را که بیمه گذار برای شیء مورد
بیمه قایل بوده است.
ثانیا این ضمانت اجرا موجب می شود که بیمه گذار در اعالم
ارزش مورد بیمه بیشتر دقت کند.
 پایین تر بودن مبلغ بیمه شده از قیمت واقعی مورد
بیمه:
الف) اعمال قانون قاعده نسبی سرمایه:
ماده  11قانون بیمه ایران مقرر می دارد« :در صورتی که
مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط
به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول
خسارت خواهد بود».
این مسئله در صورتی مطرح خواهد شد که در روز حادثه معلوم
شود قیمت واقعی مورد بیمه از سرمایه ی بیمه شده و اینجاست
که موضوع اعمال قاعده ی نسبی سرمایه به میان می آید .در
این صورت بیمه گذار برای تفاوت بین قیمت واقعی و سرمایه
ی بیمه شده ،بیمه گر خود تلقی می شود و سهمی از خسارت
متناسب با تفاوت حاصل بین این دو مبلغ را تحمل می کند.
به عبارت دیگر ،تعهد بیمه گر برای جبران خسارت محدود به
مبلغی معادل نسبت بین سرمایه ی بیمه شده و قیمت راقعی
مورد بیمه خواهد بود.
قاعده ی نسبی سرمایه که معموال اغلب بیمه گذاران از آن
ناراضی هستند و کوشش می کنند به نحوی از انحا خود را از
زیر بار آن خالص کنند ،قاعده ای است که بیمه گذاران را
ناگزیر خواهد کرد قیمت حقیقی مورد بیمه را به بیمه گران
خود اعالم دارند .زیرا نفع بیمه گر اقتضا می کند که از
می گیرد به درستی آگاه
بهای واقعی خطری که به عهده
باشد.
ب) عدول از قاعده نسبی سرمایه:
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عدول از قاعده نسبی ،به موافقت صریح بیمه گذار و بیمه گر
وابسته است و در صورتی که در بیمه نامه خالف آن شرط نشده
باشد قابل اجراست .بنابراین ،اصل ،اعمال قاعده نسبی
سرمایه است مگر این که بین طرفین خالف آن توافق شده باشد.
به هر حال مورد زیر استثتاست و قاعده نسبی سرمایه در آن
رعایت نمی شود:
بیمه به صورت نخستین خسارت یا اولین آتش سوزی :این بیمه
بر این اساس مبتنی است که بیمه گذار می داند حادثه هر
اندازه هم شدید باشد قادر نیست همه ی مورد بیمه را یکجا
از بین ببرد و الجرم بیمه کردن مورد بیمه به قیمت کامل آن
ضرورتی ندارد .بنابراین به جای آن که مورد بیمه را به
قیمت واقعی آن بیمه کند ،آن را به میزان حداکثر خسارتی
که ممکن است وارد شود بیمه می کند؛ در مقابل ،بیمه گر در
حق بیمه تخفیف می دهد .در مورد بیمه ی اولین خسارت ،بیمه
گر تمام خسارت وارده را مشروط بر این که از مبلغ بیمه شده
تجاوز نکند بدون اعمال قاعده ی نسبی سرمایه جبران خواهد
کرد.
بیمه به صورت اولین خسارت اختصاص به بیمه ی آتش سوزی
ندارد ،بلکه در انواع بیمه اشیا متداول است ،منتهی چون
این بیمه نخستین بار در بیمه ی آتش سوزی باب شده این
عنوان را برای خود محفوظ داشته و به «بیمه به صورت نخستین
خطر» هم معروف است.
 .3اصل نفع بیمه پذیر:
در بیمه های غرامتی بر اساس نفع بیمه پذیر ،تصور این است
که بیمه شده یا استفاده کننده عالقه مند و ذی نفع است که
خطر بیمه شده بروز نکند.
شرایطی را تصور کنید که شخصی اموال شخص دیگری را بیمه کند
و در صورت خسارت دیدن این اموال از بیمه گر خسارت دریافت
کند .برای جلوگیری از این احتمال ،یکی از اصول بیمه این
بیمه گذار باید کسی باشدکه در صورت
است که شخص
وقوع خسارت ،از این اتفاق دچار زیان مالی شود .برای مثال،
چنانچه بیمه گذاری اموال بیمه شده اش را فروخته باشد یا
به علل قانونی این اموال به تصرف غیر در آمده باشد ،از
نظر بیمه در این مورد نفع بیمه پذیر بیمه گذار در زمینه
ی مورد بیمه قطع شده است.
اصل نفع بیمه پذیر در رشته های مختلف:
در بیمه ی حمل و نقل ،بیمه نامه ی باربری دریایی را حتی
بدون ذکر نام ،یعنی به نام حامل می توان تنظیم کرد .در
این صورت اگر اشخاص ذی نفع ،خواه به شکل مالک و خواه تحت
بیمه نامه یا در فاصله
هر عنوان دیگری ،هنگام صدور
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ی بین صدور بیمه نامه و وقوع حادثه در مورد حفظ کاالی بیمه
شده نفع شخصی پیدا کنند ،می توانند بیمه شوند و استفاده
کننده از بیمه باشند .هر کس که در مورد حفظ و مراقبت شیئی
ذی نفع باشد می تواند آن را بیمه کند .نفع بیمه پذیر
معادل ارزش مادی شیئی است که بر اثر حادثه در معرض تلف
است و موضوع قرارداد قرار می گیرد .به عبارت دیگر ،ارزش
مادی شیء زیانی است که با بروز حادثه به دارایی بیمه شده
یا استفاده کننده وارد می شود .برای آن که منفعتی بیمه
پذیر باشد باید نفع مالی قابل تقویم به پول باشد.
غالب اوقات نفع بیمه پذیر ناشی از حق مالکیت و عالقه ی
بیمه پذیر
مالک به حفظ شیء بیمه شده است .گاهی نفع
ناشی از حق منتفع نسبت به حق مورد انتفاع و حق موقوع علیه
نسبت به موقوفه است .یعنی منتفع و موقوع علیه می توانند
مورد انتفاع و موقوفه را در مقابل مخاطراتی که عین یا
منفعت را تهدید می کند بیمه نمایند .ولی و قیم موظف اند
اموال و دارایی اشخاص تحت والیت و یا قیمومیت خود را به
نحوی که صالح بدانند اداره کنند .این حق و وظیفه ی آنها
موجب نفع بیمه پذیر هم هست و بنابراین می توانند اموال و
دارایی صغیر و محجور را بیمه کنند.
البته نفع بیمه پذیر مستلزم حق مالکیت نسبت به مورد بیمه
نیست و منتفع بودن در عدم تحقق خطر یعنی وقوع حادثه موجب
احراز نفع بیمه پذیر است .یکی دیگر از انواع نفع بیمه
پذیر ،ذی نفع بودن راهن و مرتهن در بیمه عین مرهونه است.
طبق ماده  7قانون بیمه ایران« :طلبکار می تواند مالی را
که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد .در این صورت
هرگاه حادثه نسبت به مال مزبور رخ دهد از خسارتی که بیمه
گر باید بپردازد تا میزان آن چه را که بیمه گذار در تاریخ
وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق
خواهد داشت».
در عقد رهن مالی وثیقه دین قرار می گیرد و مالک یعنی راهن
مادام که درن خود را نپرداخته و رهن فک نشده است نمی
تواند تصرفات مالکانه ی خود را به طور کامل انجام دهد.
منظور از رهن ،وثیقه قرار دادن مال نزد مرتهن است تا اگر
راهن از پرداخت دین خود امتناع کرد ،مرتهن بتواند با فروش
عین مرهونه طلب خود را استیفا کند .راهن و مرتهن هر دو
به بقای مورد رهن عالقه مند هستند و حق هر دو آنها موجب
نفع بیمه پذیر ،هم برای مرتهن و هم برای راهن است.
 بیمه عدم النفع:
بیمه عدم النفع ابتدا ممنوع بود و مدتي طول كشید تا مورد
قبول وارد شود .زیرا طبق نظریه علمي آن زمان در بیمه عدم
النفع امید بیمه شده به نفع احتمالي تبدیل به امري قطعي
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مي گردید و
و مسلم مي شد ،بیمه شده از این امر منتفع
بیمه نمي بایست براي بیمه گذار منشأ سود باشد .سرانجام
در سده نوزدهم ،خالف این اصل مورد قبول واقع شد ،بدین نحو
كه در بیمه دریایي ،بیمه گذاران كه ابتدا ارزش كشتي و
محموله آن را در بندر مبدأ بیمه مي كردند ،پذیرفتند كه
مبلغ بیمه شده قیمت كشتي و محموله در بندر مقصد باشد و
بیمه گذاران توانستند .عدم النفع
بدین ترتیب
را هم بیمه كنند .در بیمه هاي غیر دریایي نیز به تدریج
این بیمه را پذیرفتند .تحول طرز فكر علمي و حقوقي در این
مورد صحیح و منطقي است زیرا مفهوم اصلي بیمه هاي غرامت،
رفع زیان از بیمه شده است ،البته به شرطي كه این زیان از
مبلغ بیمه شده در بیمه نامه تجاوز نكند .از دست دادن
منفعتي كه بیمه گذار در حدود متعارف احتمال آن را مي دهد
با زیاني كه از طریق فقدان یا صدمه به دارایي بیمه وارد
مي گردد تفاوت عمدهاي ندارد .قبول بیمه عدم النفع برخالف
اصل غرامت نیست زیرا طبق اصل غرامت بیمه شده نباید از
طریق بیمه ثروتمند شود در حالي كه با تعهد عدم النفع بیمه
گر منافع مشروع بیمه شده را بیمه مي كند و بیمه شده در
صورت واقع نشدن خطر ،افزون بر قیمت شيء بیمه شده متعارف
را نیز به دست مي آورد .در واقع بیمه گر با قبول بیمه عدم
النفع ،بیمه شده را در وضع و حالتي قرار مي دهد كه بدون
وقوع حادثه در آن وضع قرار داشت.
 شرایط قبول بیمه عدم النفع و میزان آن:
با آنكه اصوال بیمه عدم النفع معتبر است ولي قبول آن از
طرف بیمه گران غالبا مشروط به شرایط خاصي است .برآورد عدم
النفع گهگاه به علت اشكال در تعیین دشوار است و به عالوه
بیمه گذار نباید در تعیین آن از حدود متعارف و منطقي خارج
شود و در میزان آن زیاده روي كند.
اوال ،بیمه عدم النفع باید صریحا در بیمه تعهد شده باشد.
اصوال در بیمه اشیا بیمه گر فقدان و از دست رفتن فوري و
مستقیم اشیا را كه متضمن زیان براي بیمه گذار است بیمه
مي كند .بیمه عدم النفع به قرارداد خاصي نیاز دارد و اگر
جداگانه هم بیمه شود غالبا به صورت بیمه ی تكمیلي است.
ثانیا ،در بیمه عدم النفع ،فقط زیان حتمي و قطعي وارده
به بیمه شده را ميتوان بیمه كرد.
ثالثا ،تعهد بیمه گر موكول به وقوع حادثه در آینده است.
در نتیجه اجبارا به مدت زمان معین است و دیر یا زود نتایج
آن با گذشت ایام از بین مي رود.
رابعا ،شرایط برآورد عدم النفع پس از وقوع حادثه باید با
دقت معین شده باشد .گهگاه تعیین عدم النفع از دست رفته
آسان است مثل مال االجاره غیر منقولي كه بر اثر آتش سوزي
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از بین رفته است .برخالف ،برآورد منافع از دست رفته یك
مؤسسه تجاري و صنعتي آسان نیست .در بیمه خسارات ناشي از
تگرگ ،غرامت پرداختي به بیمه شده ،معادل ارزش محصول
كشاورزي او هنگام برداشت محصول است .در بیمه مخاطرات ناشي
از حمل و نقل ،غرامت پرداختي ،ارزش محموله در بندر مقصد
است .در بیمه مسئولیت مدني در مقابل شخص ثالث ،تعهد مقصر
حادثه عبارت است از جبران زیان واقعي و عدم النفع زیان
دیده كه باید بیمه گري كه مسئولیت عامل زیان را بیمه كرده
بپردازد.
 .4اصل جانشیني (حق رجوع بیمه گر به مسئول خسارت)
در بسیاري از موارد ،خسارت وارده بر غفلت ،كوتاهي و قصور
اشخاص به وجود مي آید .معموال بیمه گذاران تمایل ندارند
كه از دریافت خسارت خود از بیمه گر صرف نظر و به مسوول
حادثه رجوع كنند .بدین لحاظ ،در قراردادهاي بیمه بین
طرفین توافق مي شود كه در چنین مواردي بیمه گر خسارت
بیمه گذار نسبت به رجوع به
وارده را بپردازد و از حق
مسوول خسارت استفاده كند .بنابراین ،با پرداخت خسارات حق
رجوع به بیمه گر منتقل مي شود (از طریق وكالت نامه) و
بیمه گر مي تواند اقدام هاي قضایي الزم را به عمل مي آورد.
باید به این نكته توجه شود كه اگر بیمه گذار قبل از دریافت
خسارت از بیمه گر ،خسارت را از مقصر حادثه دریافت كند
بیمه گر از پرداخت خسارت مبراست .اگر بیمه گر ،حق رجوع
به مقصر حادثه را براي بازیافت خسارت پرداختي نداشت ،این
مشكل پیش مي آمد كه:
اوال ،بیمه گذار مي توانست دوبار خسارت دریافت كند؛
ثانیا ،شخص یا اشخاص مقصر ،قادر به شانه خالي كردن از زیر
بار مسئولیت و پرداخت خسارتي كه مقصر آن هستند مي شدند.
ماده  31قانون بیمه ایران به شرح زیر اشاره به اصل جانشیني
دارد:
«بیمه گر در حدودي كه خسارت وارده را قبول یا پرداخت مي
كند ،در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه یا خسارات
هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار
اقدامي كند كه منافي با حق مزبور باشد در مقابل بیمه گر
مسئول شناخته مي شود».
انتقال حق مراجعه به مسئول خسارت از بیمه شده (زیان دیده)
به بیمه گر از اصول مسلم در بیمه هاي غرامت (بیمه هاي
اشیا و بیمه هاي مسئولیت) به شمار مي رود .بدیهي است این
حق زماني تحقق مي یابد كه علت وقوع خسارت ،عمل ناشي از
انسان غیر از شخص بیمه شده باشد واال در مواردي كه علت
حادثه عوامل طبیعي و موارد قهریه باشند ،بیمه گر ناگریز
غرامت را به تنهایي خواهد پرداخت اگر خسارت ناشي از عمل
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شخص ثالث و احیانا مسئول واقعي وقوع حادثه باشد ،موضوع
زیان
فرق مي كند زیرا در صورتي كه بیمه وجود نداشت قهرا
دیده حق داشت به مناسبت مسئولیت مدني ناشي از ضمان قهري
فاعل عمل از او بخواهد كه زیان وارده را جبران كند و در
صورتي كه اختالف ،دوستانه حل نشود براي احقاق حق به
بیمه گر به علت تعهدي كه
دادگستري مراجعه كند .وقتي
در بیمه نامه كرده است زیان وارده را جبران مي كند ،پرداخت
غرامت از طرف او مسئولیت فاعل عمل و مسئول واقعه وقوع
حادثه را سلب نمي كند .اما بیمه شده هم نمي تواند انتظار
داشته باشد كه دوباره از او رفع ضرر شود ،بنابراین چون
تكلیف قانوني مسئول حادثه به رفع زیان باقي مي ماند منطقي
است كه حق مراجعه بیمه شده به مسئول حادثه به بیمه گر
انتقال یابد و بیمه گر بتواند به قائم مقامي و جانشیني
بیمه شده از مسئول حادثه بخواهد كه زیان وارده را جبران
كند این از موارد جانشیني حق قانوني است كه در قوانین
مدني هم شناخته شده است .بدیهي است همانطور كه در دستور
ماده  31قانون بیمه ایران تصریح شده است ،حق بیمه گر محدود
به مبلغ پرداختي اوست و اگر دادگاه مسئول حادثه را به
مبلغ بیشتري محكوم كند مازاد ،متعلق به بیمه شده یعني
زیان دیده است .در واقع در موارد زیر حق بیمه شده به
دریافت غرامت از مسئول حادثه به قوت خود باقي است:
 كافي نبودن مبلغ بیمه شده (ماده  11قانون بیمه ایران)
 وقتي تعهد بیمه گر داراي فرانشیز باشد.
 اعمال قاعده نسبي حق بیمه (ماده  13قانون بیمه ایران)
از سوي دیگر ،شناسایي حق جانشیني بیمه گر براي مراجعه به
مسئول حادثه ناشي از این نظر است كه بیمه گر در تعیین نرخ
بیمه و تهیه تعرفه هاي خود قهرا به امكان استرداد قسمتي
از مبالغ بیمه شده از مسئوالن حادثه توجه دارد و آن را در
محاسبه حق بیمه خود منظور مي كند .بعالوه منطقي نیست كه
با انعقاد قرارداد بین بیمه گذار و بیمه گر مسئول واقعي
حادثه كه قانوناً مكلف به تحمل آثار مادي عمل خود است از
تكلیف قانوني معاف شود و بیمه گر نتایج تقصیر یا بي مباالتي
او را تحمل كند واال بیمه در حقیقت پوششي براي مسئوالن
حادثه خواهد بود نه تأمیني براي دارایي بیمه شده.
 .5اصل تعدد بیمه
تعدد بیمه عبارت است از اینكه براي بیمه یك شيء ،چند
قرارداد بیمه وجود داشته باشد .تعدد بیمه لزوما موجب بطالن
قراردادهاي بیمه نیست .ممكن است همه قرار دادها معتبر
باشد .در صورتي كه سه شرط زیر وجود داشته باشد تعدد بیمه
مي تواند بر خالف اصل غرامت باشد:
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 )1اینكه جمع مبالغ بیمه شده از ارزش واقعي شيء بیمه
شده تجاوز كند؛
 )2اینكه منتفع از همه بیمه نامه ها یك شخص باشد؛
 )3خطر هاي بیمه شده در همه ی بیمه نامه ها یكسان
باشد.
در توضیح شرط اول مي توان گفت مانعي وجود ندارد كه بیمه
گذار براي بیمه یك شيء به چند بیمه گر مراجعه كند و نزد
هر یك از آنها قسمتي از ارزش شي مورد بیمه را بیمه كند
به طوري كه جمع مبالغ بیمه شده از ارزش واقعي شيء بیمه
شده تجاوز نكند .بیمه هاي متعدد در برخي موارد در جهت حفظ
منافع بیمه گذار است .اگر ارزش شيء مورد بیمه زیاد باشد
تقسیم خطر بین چند بیمه گر تأمین بیشتري براي بیمه گذار
در بر دارد .در این صورت احتمال اینكه ورشكستگي یكي از
بیمه گران بیمه گذار را با بحران مالي مواجه كند تقریبا
منطقي است .در صورت وقوع خسارت هر یك از بیمه گران پرداخت
خسارت را به نسبت سهمي از مورد بیمه كه بیمه كرده است به
عهده دارد و بدین ترتیب سهي كه پرداخت آن احیانا با اشكال
مواجه مي شود زیاد نخواهد بود .به عالوه ممكن است در بیمه
نامه نخست فرانشیز پیش بیني شده باشد .به طوري كه مالحظه
خواهیم كرد با درج فرانشیز در بیمه نامه در صورت وقوع
خسارت مبلغي از آن توسط بیمه گر پرداخت نمي شود و نسبت به
آن مبلغ بیمه گذار ،بیمه گر خود محسوب مي شود .در این فرض
براي اینكه كلیه زیان هاي وارده جبران شود ممكن است بیمه
گذار براي بیمه مبلغي كه پوشش ندارد به بیمه گر دیگري
مراجعه كند .در این صورت خسارت تا حدي كه در بیمه نامه
اول پیش بیني شده است از سوي بیمه گر نخست و مبلغي كه به
موجب شرط فرانشیز ،تحت این بیمه نامه بیمه نیست از طرف
بیمه گر دوم پرداخت مي شود.
شرط دوم از شرایط سه گانه یاد شده نیز الزم است .زیرا هر
گاه براي یك شيء در قبال خطرهاي معین تا میزان تمام قیمت
آن بیمه هاي متعدد انجام شود و اشخاصي كه هر یك نفعي در
حفظ شيء بیمه شده دارند بیمه ها را عمل كنند تعداد بیمه
ها در این مورد با اصل غرامت مخالف نیست كاالیي را كه
ارسال مي شود ممكن است فرستنده ،گیرنده و طلبكار با حق
وثیقه بیمه كنند .در صورت وقوع خسارت هر یك از این اشخاص
كه ادعاي غرامت كنند باید ثابت كند كه در لحظه وقوع خسارت
نفع بیمه پذیر داشته باشد .مثال در صورتي كه طلبكار با حق
وثیقه براي دریافت خسارت به بیمه گري كه كاال را نزد او
بیمه كرده است مراجعه كند ،باید با ابراز اسناد كاال نشان
دهد كه كاال در وثیقه اوست و گیرنده بدهي مربوط به كاال را
پرداخت نكرده است.
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وجود شرط سوم از این لحاظ الزم است كه مانعي وجود ندارد
كه مثال بیمه كاال یا كشتي طي چند بیمه نامه به عمل آید و
در هر بیمه نامه تمام ارزش كاال بیمه شود ،لكن در هر یك
خطر هایي بیمه شود كه در دیگري بیمه نشده است .مثال در یك
بیمه نامه حوادث دریا بیمه شود و در بیمه نامه دیگر بیمه
خطر جنگ به عمل آید.
تقسیم خطر بین بیمه هاي متعدد:
ممكن است بیمه هاي متعدد ،همگي در پوشش شي بیمه شده به
طور یكسان موثر شناخته شوند این وضع در دو حالت پیش مي
آید:
 .1این كه قرارداد هاي بیمه در یك زمان منعقد شده
باشند؛
 .2این كه هر قرارداد متعاقب دیگري امضا شود و این امر
با موافقت همه ی بیمه گران صورت گیرد .در دو فرض باال
قرارداد هایي كه منعقد شده اند همگي معتبرند ،لكن در
صورت وقوع خطر خسارت باید به نحوي بین بیمه گران سر
شكن شود كه مجموع مبالغي كه پرداخت مي شد از ارزش
واقعي شيء بیمه شده تجاوز نكند.
دلیل اینكه در دو مورد یاد شده ،بیمه هاي متعدد
معتبرند این است كه در مورد نخست چون بیمه نامه ها در
یك زمان صادر مي شوند قاعدتا بیمه گذار از سایر بیمه
ها جز بیمه اي كه شخصا درخواست مي كند بي اطالع است و
از این رو در انعقاد قراردادهاي متعدد بیمه سوء نیت
و قصد بهره برداري وجود ندارد همچنین در مورد دوم با
توجه به اینكه بیمه گذار در هنگام درخواست بیمه از
هر بیمه گر وجود قرارداد قبلي را به او اعالم مي كند
معلوم مي شود كه نظر ندارد از بیمه هاي متعدد سوء
استفاده كند و در صورت تحقق خطر اضافه بر ارزش شيء
بیمه شده مبلغي دریافت دارد.
 اجتماع بیمه ها:
هنگامي اجتماع بیمه ها محقق مي شود كه بیمه هاي متعدد با
اصل غرامت ناسازگار باشد .در این حالت قراردادهاي بیمه
در یك تاریخ منعقد نمي شوند و موافقت بیمه گران هم جلب
نمي گردد .بیمه گذار براي شيء مورد بیمه پوشش كامل دارد
مع ذلك براي به دست آوردن پوشش بیمه اي جدید اقدام مي
كند .این امر به نظر برخي از مؤلفان حاكي از سوء نیت بیمه
گذار است .با وجود بیمه هاي متعدد به ترتیب یاد شده سوء
نیت
بیمه گذار مفروض است .الزم نیست كه بیمه گذار ثابت كند كه
بیمه گذار سوء نیت داشته است ،به عهده ی بیمه گذار است
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که حسن نیت خود را ثابت کند .به نظر این عده ،نه تنها
بیمه گذار به علت بطالن قرارداد از منافع بیمه نامه محروم
می شود ،بلکه حق بیمه ای را هم که پرداخته است به او
مسترد نمی شود .به نظر بعضی دیگر ،اجتماع بیمه ها به خودی
خود حا کی از سوء نیت بیمه گذار نیست .بیمه گذار فقط می
تواند از بیمه نامه ی او خود استفاده کند .سایر بیمه نامه
ها بی اثر هستند.
از قانون  1بیمه ایران مستفاد
دوم را پذیرفته است .طبق ماده
که بیمه شده است به نفع همان
بیمه شده مجددا بیمه کرد.
می آید که قرارداد دوم معتبر
گرفت که بیمه گذار نمی تواند
خواستار شود.

می شود که قانون گذار نظر
ی مزبور نمی توان مالی را
بیمه گذار و در قبال خطر
از این ماده چنین بر
نیست .ولی نمی توان نتیجه
استرداد حق بیمه ی دوم را

 بیمه مشترک:
بیمه ی مشترک مشخص یا معلوم که به آن بیمه ی مشترک با
نسبت معین نیز می گویند ،از انواع بسیار رایج بیمه است
که در آن چندین بیمه گر خطر واحدی را که بسیار بزرگ است
و تعهد آن از طرف یک شرکت مشکل و بیش از توانایی شرکت
بیمه باشد ،بیمه می کنند و تعهد هر کدام با نسبت معلومی
(درصد یا کسر یا نسبت معین) مشخص شده است .بدیهی است
مجموع تعهدات بیمه گران (یعنی مجموع کسرها) از یک تجاوز
نمی کند .خطرهای بزرگ صنعتی و بازرگانی ،کشتی های عظیم
اقیانوس پیما ،نفتکش ها و هواپیماهای بزرگ ،تقریبا همیشه
با بیمه ی مشترک بیمه می شوند .با بیمه ی مشترک ،تقسیم
خطر و هماهنگی و تجانس بین تعهدات مؤسسه ی بیمه بهتر
تأمین می شود .لویدز لندن از نمونه های بارز بیمه ی مشترک
است.
برای اجتناب از بیمه ی با مبلغ بیمه شده ی بیش از ارزش
واقعی ،بیمه گذار متعهد است که تعدد بیمه را در هر حال
به اطالع بیمه گر برساند .برای تسهیل روابط بین بیمه گذار
و بیمه گران مختلف ،معموال یکی از بیمه گران به سمت رهبر
(لیدر) انتخاب می شود که مسئول تنظیم قرارداد و صدور بیمه
نامه است  .بیمه نامه را کلیه ی بیمه گران متعهد امضا می
کنند و یک نسخه نزد شرکت بیمه ی رهبر ،احیانا یک نسخه نزد
نماینده ی بیمه گذاشته می شود و اصل بیمه نامه به بیمه
گذار تسلیم می گردد .سایر بیمه گران هر یک رونوشت معمولی
از بیمه نامه دریافت می کنند .شرکت بیمه ی رهبر معموال کل
حق بیمه را دریافت و خسارت ها را رسیدگی می کند و
می پردازد به نحوی که تعدد بیمه گران موجب تعویق در کار
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 .6اصل داوری:
هر گونه اختالف بین بیمه گر و بیمه گذار ،به ویژه از نظر
فنی ،ترجیحا در مرحله ی نخست از طریق توافق و سازش انجام
می گیرد .طرفین قرارداد به ویژه بیمه گر ،عالقه ای به طرح
دعوا در دادگاه ندارند .زیرا اوال مراحل رسیدگی طوالنی است
و ثانیا ممکن است به اعتبار حرفه ای و حسن شهرت شرکت بیمه
لطمه وارد شود .اگر اختالف و عدم توافق طرفین در شمول یا
عدم شمول قرارداد یا میزان خسارت از طریق سازش امکان پذیر
نباشد ،موضوع به داوری ارجاع می گردد .مزیت داوری در این
است که اوال به دور از تشریفات دست و پا گیر اداری و کم
هزینه است و ثانیا داوران اغلب از میان افراد صاحب نظر
فنی و مدیران بازنشسته یا شاغل متخصص در امر بیمه و موضوع
مورد اختالف طرفین انتخاب می شوند .شرایط داوری در بیمه
نامه درج می شود .اگر طرفین توافق کنند موضوع به یک داور
واحد ارجاع می شود ،در غیر این صورت هر یک از طرفین اختالف،
یک داور انتخاب می کند که مشترکا به موضوع اختالف رسیدگی
نماید .در این مرحله نیز اگر موضوع اختالف حل نشود یا
داوران در مورد نکته ی خاصی هم رأیی نداشته باشند سرداور
انتخاب می شود.
هر کدام ازطرفین قرارداد حق الزحمه ی داور خود را می
پردازد و حق الزحمه ی سرداور ،بالمناصفه بین طرفین تقسیم
می شود .هرگاه هر یک از طرفین یا هر دو طرف ،در مدت تعیین
شده ،داور خود را انتخاب و معرفی نکند یا این که در انتخاب
سرداور به توافق نرسد پیش بینی می شود که مرجع صالحیت داری
مثل اتاق بازرگانی یا دادگاه محل در انتخاب داور یا سرداور
تصمیم بگیرد.
محاسن حل اختالف از طریق داوری
اختالف در جوی آرام و محیط خصوصی حل می شود و از طرح موضوع
در دادگاه که از روزنامه ها و افکار عمومی سر در می آورد،
جلوگیری می کند؛ در ضمن ،اسرار حرفه ای بیمه گر نیز محفوظ
می باشد.
هزینه ی داوری به مراتب کمتر از هزینه های طرح دعوا در
دادگاه است.
داوران از بین افراد خبره ،مطلع و صاحب نظر در امر بیمه
که اشراف به مسائل فنی بیمه دارند انتخاب می شوند که
رسیدگی به موضوع اختالف به سهولت امکان پذیر است.
داوران برای رسیدگی به موضوع اختالف نیازمند رعایت هیچ
گونه تشریفاتی نیستند.
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رفع اختالف از طریق دادگاه مدت مدیدی طول می کشد در حالی
که از طریق داوری ،به موضوع بسیار سریع رسیدگی می شود و
اختالف فیصله پیدا می کند.
 .7اصل علت نزدیک
بیمه گذار که در اندیشه ی دریافت خسارت از بیمه گر است
وارد شده،
باید نشان دهد که بین وقوع حادثه و خسارت
رابطه ی علت و معلولی نزدیک و مستقیم وجود دارد.
علت نزدیک خسارت وارده باید حادثه ی بیمه شده باشد تا
بیمه گر آن را بپردازد .یعنی خسارت در نتیجه ی وقوع حادثه
ی بیمه شده وارد آمده باشد .خسارت وارده ممکن است ناشی
از مجموعه علت های به هم پیوسته باشد که هر یک در پی
دیگری و از نتیجه ی آن ناشی شود .امکان دارد این پیوستگی
و
مستقل
علتی
را
بی ارتباط با دالیل پیش گفته ،از هم بگسلد .برای روشن شدن
موضوع به چند مثال بسنده می کنیم:
 .1مورد بیمه ،در مقابل خطر آتش سوزی بیمه شده که بر
اثر جاری شدن سیل خسارت می بیند و در پی آن ،آتش سوزی
واقع می شود که بقایای آن را نیز منحدم می سازد .بیمه
گر آتش سوزی تنها خسارت آتش سوزی را می پردازد .چون
خطر سیل در این بیمه نامه مورد تعهد بیمه گر نیست.
است
ممکن
بیمه گر دیگری خطر سیل را بیمه کرده باشد که خسارت
سیل جزء تعهد او خواهد بود .ولی اگر مورد بیمه قبل
از وقوع آتش سوزی در نتیجه ی حادثه ی سیل به کلی
ی
حادثه
و
باشد
شده
ویران
آتش سوزی تغییری در میزان خسارت نداده باشد طبعا بیمه
گر آتش سوزی تعهدی در مورد جبران خسارت ندارد.
 .2خسارت ناشی از دود :اگر خسارت از دودی ناشی شود که
نتیجه ی یک آتش سوزی به مفهوم قرارداد بیمه باشد،
جزء تعهدات بیمه گر محسوب می شود .ولی هرگاه این
دودزدگی از لوله ی بخاری باشد ،بیمه گر در خصوص جبران
آن تعهدی ندارد.
 .3لوله ی آب بر اثر وقوع آتش سوزی می ترکد .جبران
هرگرنه خسارت و ضایعات ناشی از این ترکیدگی بر عهده
ی بیمه گر آتش سوزی است ،ولی هرگاه ترکیدگی لوله ی
آب ناشی از یخ زدگی باشد بیمه گر آتش سوزی هیچ گونه
تعهدی در مورد جبران آن نخواهد داشت.
 .4در برخی بیمه نامه های استاندارد آتش سوزی بازارهای
بیمه ای ،آتش سوزی که علت بالفصل آن زلزله باشد ،جزء
استثناآت قرارداد بیمه ی آتش سوزی محسوب می شود .بنا
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بر این در صورت وقوع آتش سوزی به هنگام زلزله ،بیمه
گذار باید ثابت کند که علت وقوع آتش سوزی منجر به
خسارت زلزله نبوده است.
 .5بیمه گذار به محض وقوع آتش سوزی در ساختمان بیمه شده
برای خاموش کردن آتش از مأموران آتش نشانی کمک می
خواهد و خود نیز با ریختن آب اقدام به اطفای حریق می
کند .استفاده از آب ،به اموال بیمه شده خسارت وارد
می کند .اشیا بر اثر پرتاب از پنجره ی ساختمان و در
حین نجات دادن آسیب می بینند .همه ی این خسارت ها و
ضایعات طبق مقاد بیمه نامه ی آتش سوزی به عهده ی
بیمه گر است ،زیرا علت اصلی آنها وقوع حادثه ی آتش
سوزی است.
 .1برای مهار آتش و جلوگیری از گسترش آن ،چاره ای جز
خراب کردن ساختمان بیمه شده با ایجاد انفجار نیست.
جبران این خسارت به عهده ی بیمه گر است .زیرا علت آن
آتش سوزی است که برای مهار آن خراب کردن ساختمان
اجتناب ناپذیر بوده است.
 .7در فضای باز که اموال بیمه شده در آن انبار شده آتش
سوزی رخ می دهد و موجب خسارت می شود و همچنین موجب
سست شدن دیوارهای اطراف می شود .ولی دیوار کماکان
سرپاست .شب بعد از حادثه تندبادی می وزد و دیوار خراب
می شود .علت بالفصل خراب شدن دیوار ،وزش تندباد است و
آتش سوزی علت دور یا علت بعید آن است.
 .1مأموران نجات آتش نشانی در حادثه ی آتش سوزی ،اموال
سالم را از معرکه ی آتش نجات می دهند و در محل روباز
انبار می کنند .بارندگی شدید به این اموال خسات و
آسیب می رساند .دو حالت برای این خسارت متصور است:
الف) اگر بعد از نجات اموال بیمه شده بیمه گذار فرصت
کافی نداشته باشد که پوشش کافی برای حفاظت اموال خود
تهیه کند ،در این صورت علت بالفصل خسارت ،آتش سوزی تلقی
می شود و بیمه گر متعهد پرداخت آن است.
ب) بیمه گذار اموال خود را برای مدت طوالنی بدون پوشش
رها می کند؛ در این صورت جبران خسارت ناشی از بارندگی
به عهده ی بیمه گر آتش سوزی نیست ،زیرا علت بالفصل آن
را نمی توان آتش قلمداد کرد ،زیرا بیمه گذار فرصت کافی
جهت تهیه ی پوشش برای حفاظت اموال خود داشته است.
 .8اصل اتکایی
از اصول اولیه ی بیمه در کلیه ی رشته ها این است که ریسک
بیمه شده تا جای ممکن در سطح وسیعی پخش شود .بیمه ی اتکایی
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راه حل این اصل است .بیمه ی اتکایی نظامی است که بیمه گر
صادرکننده ی بیمه نامه را قادر می سازد که با توجه به
سرمایه و ذخایر خود بخشی از ریسک های صادره را به حساب
خود نگه دارد و مازاد بر توان خود را بین بیمه گران اتکایی
مختلف تقسیم کند .به بیان دیگر ،بیمه ی اتکایی را می توان
توزیع جهانی ریسک نامید .بیمه ی اتکایی موجب می شود که
بیمه گر صادرکننده ی ظرفیت خود را به مبلغ خاصی که توانایی
او اجازه می دهد محدود نکند ،بلکه ریسک های بزرگ با سرمایه
های باال را به راحتی قبول و مازاد را بیمه ی اتکایی کند.
در نظام بیمه ی اتکایی شرکتی که بخشی از صادره های خود
را به بیمه گر اتکایی واگذار می کند «شرکت واگذارنده»
نامیده می شود .قرارداد اتکایی که بیمه گر واگذارنده با
بیمه گر اتکایی منعقد می کند قرارداد مستقلی است که هیچ
ارتباطی با قرارداد بیمه بین بیمه گر واگذارنده با بیمه
گذار ندارد .نتیجه این که هیچ گونه رابطه ی حقوقی بین
بیمه گذار و بیمه گر اتکایی نیست و در صورت تحقق خطر
بیمه گذار برای دریافت خسارت خود باید به بیمه گر مراجعه
کند و او مسئول پرداخت خسارت است و خسارت سهم بیمه گران
اتکایی را خود محاسبه و وصول می نماید .نتیجه ی دیگری که
از مفهوم منفک و مستقل بودن قرارداد بیمه ی مستقیم از
قرار بیمه ی اتکایی به دست می آید این است که هر گاه بیمه
گر اتکایی دچار ورشکستگی و اعسار شود ،بیمه گر واگذارنده
در مقابل بیمه گذار مسئول پرداخت خسارت است و
هر گاه بیمه گر واگذارنده ورشکسته شود ،بیمه گر اتکایی
به میزان سهم خود از خسارت در مقابل واگذارنده مسئول است.
در این صورت بدهی بیمه گر اتکایی جزء دارایی بیمه گر
واگذارنده محسوب می شود.
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بخش 11
بیمه
کشاورزی
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نقش بیمه در بخش کشاورزی:
در جهان رو به پیشرفت امروز ،بسیاری کشورهای توسعه
نیافته و در حال توسعه وجود دارند که نیازمند برنامه
ریزی دقیق اقتصادی و به ویژه در زمینه ی کشاورزی می
باشند  .در این رهگذر ،بیمه ی محصوالت کشاورزی حرکتی
ارزشمند و مفید است که با توجه به موقعیت کلیدی و
استراتژیک محصوالت کشاورزی ودامی در کشورهای در حال
توسعه ،نقش حمایتی مهمی در اقتصاد این کشورها ایفا
می کند.
در شرایط کنونی اقتصاد کشور که در آن کاهش دخالت
مستقیم اقتصادی دولت و افزایش مشارکت بخش خصوصی در
فعالیت های تولیدی و اقتصادی اصل مورد نظر است دولت
کوشش می کند تا زمینه جلب و جذب سرمایه های خصوصی در
بخش کشاورزی را فراهم سازد.برای رسیدن به این هدف به
کار گیری راهکار های افزایش ضریب اطمینان برای سرمایه
گذاری و کاهش نرخ مخاطرات یک اصل ضروری و غیر قابل
انکار است.راهکارهای موثر در این خصوص را می توان در
صنعت بیمه و بهرمندی از مزایای آن در بخش کشاورزی
جست وجو کرد.
پیشینه بیمه کشاورزی در ایران:
برای حمایت از کشاورزان و دامدارانی که محصوالتشان بر
اثر حوادث و سوانح غیر قابل پیش بینی ،خسارت میدید و
به منظور کمک به ادامه ی فعالیت های تولیدی آنان،در
سال  ، 8531قانون تشکیل صندوق ویژه ای بنام(صندوق
کمک به تولید کنندگانخسارت دیده محصوالت کشاورزی و
دامی) در بانک کشاورزی به تصویب رسید.
با توجه به نقش بیمه در جبران زیان های متوالی
،بزسازی توان مالیو ایجاد انگیزه برای افزایش بهروری
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بهره برداران و نیز ناتوانی در تامین خسارت واقعی
آسیب دیدگان بخش کشاورزی بر اساس تبصره پنج مصوبه
شورای انقالب در سال ،1358وزارت کشاورزی مکلف گردید طی
 5سال از تاریختصویب قانون تشکیل صندوق کمک،مطالعات
و اقدامات الزم در مورد اجرای مقرراتمربوط به بیمه
محصوالت کشاورزی انجام دهد.
همزمان

با

نمایندگان

آغاز

این

وزارت

بودجه،وزارت

فعالیت،کمیته

کشاورزی

امور

اقتصادی

ای

،وزارت
و

مرکب

از

برنامه

و

دارایی،وزارت

بازرگانی،بیمه مرکزی ایران و بانک کشاورزی مامور
انجام مطالعات و تدوین الیحه ی قانونی و تهیه اساسنامه
صندوق بیمه محصوالت کشاورزی شدند.این کمیته با استفاده
از مطالعات انجام یافته در داخل کشور و با بررسی و
تحقیق

درباره

ی

بیمه

محصوالت

کشاورزی

در

سراسر

جهان،الیحه مربوط به تاسیس صندوق بیمه محصوالت کشاورزی
را تدوین واز سوی وزارت کشاورزی برای تصویب به هیات
دولت و متعاقب آن به مجلس شورای اسالمی تقدیم نمود.
الیحه مذکور در تاریخ اول خرداد ماه سال  1362به تصویب
مجلس شورای اسالمی رسیدو متعاقب آن پیش نویس اساسنامه
صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در خرداد ماه  1363به تصویب
مجلس شورای اسالمی و سپس به تایید شورای نگهبانرسید و
سپس برای اجرا به دولت ابالغ گردید.بدین ترتیب صندوق
بیمه محصوالت کشاورزی در بانک کشاورزی تشکیل شد.
ویژگیهاي كشورهاي در حال توسعه ( توسعه نیافته )  :
اگر چه معضالت كشورهاي در حال توسعه با یكدیگر متفاوت
هستند  .اما مجموعه اي از خصوصیات كشورهاي در حال
توسعه براي اكثر كشورهاي توسعه نیافته صادق هستند .
در ذیل به بعضي از این ویژگیها بطور خالصه اشاره
خواهیم نمود .
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 -1فقر عمومي  - :به دلیل پائین بودن سطح درآمدها و
نیز توزیع نابرابر درآمدها در این كشورها مي باشد .
در سال  1984میالدي در آمد ناخالص سرانه ملي  46درصد
از مردم جهان ( ساكن كشورهاي در حال توسعه) برابر 411
دالر در سال یا كمتر بوده است  .در حالیكه  14درصد
مردم جهان ساكن كشورهاي توسعه یافته صنعتي درآمد
سرانه معادل  11431دالر دادند و تنها  %3درصد جمعیت
دنیا که ساکن پنج کشور صادر کننده نفت در غرب آسیا
هستند از درآمد سرانه ای معادل  11251دالر برخوردار
هستند  .سوئیس  16331دالر  ،امریکا  15321دالر  ،ژاپن
 11631دالر امارات متحده عربی  21921دالر  ،کویت 16721
دالر  ،قطر  19811دالر ،چین  311دالر  ،هندوستان  261دالر
 ،بنگالدش  131دالر  ،ایران ؟
معموال در LDC

غذا مهمترین جزء مصرف را تشکیل می دهد

و در حدود  % 81درآمدصرف هزینه تامین غذا می شود در
حالی که همین رقم برای DC

حدود  %21درآمد کل می باشد

 .در  LDCاز هر  11کودک  2تا قبل از  6سال و یکی قبل
از  5سال فوت می کند و فقط  5نفر به سن  41سالگی
میرسند  .برای هر  544نفریک پزشک وجود دارد  .از هر
 111نفر  71نفر وارد دبستان  21 ،نفر دوره متوسطه و
فقط  3نفر به دانشگاه راه می یابند  .حدود  811میلیون
نفر در فقر مطلق بسر می برند .
 -2اقتصاد پایه کشاورزی  -:در اغلب این کشورها
کشاورزی به عنوان مهمترین بخش اقتصاد جهت ایجاد
اشتغال و کسب درآمد محسوب می گردد  .اکثر مردم در
مناطق روستایی سکونت دارند و منبع اشتغال اولیه آنان
کشاورزی است  .اقتصاد اکثر کشورهای در حال توسعه تا
حدود زیادی به محصوالت کشاورزی و مواد اولیه بستگی
دارد  .در این کشورها سهم بخش کشاورزی در تولید
ناخالص ملی زیاد تر و سهم بخش های صنعتی و خدمات کمتر
می باشند .
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 -3دوگانگی اقتصادی  -:بخش سنتی و بخش دیگر نیمه
صنعتی یا صنعتی می باشد  .بخشی که پیشتر است به شرایط
بازار وابستگی دارد  ،بخش دیگر صنعتی بوده و بیشتر
بر شرایط اقتصاد معیشتی استقرار است  .یک بخش سرمایه
بر و یک بخش کاربر وجود دارد  .بطور کلی بخش پیشتاز
و بخش سنتی در حال فعالیت هستند  .بخشی از اقتصاد
بازارگرا بوده و بخشی دیگر معیشت گرا می باشد  .بطور
خالصه  2گونه اقتصاد پویا و اقتصاد ایستا در جامعه
فعالیت دارند که ممکن است بصورت بخش سرمایه بر یا
کاربر  ،بازارگرا یا معیشتی  ،شهری یا روستایی ،
پیشرفته صنعتی یا عقب افتاده کشاورزی  ،سیستم خوب یا
بد  ،سیستم نزول خواری و سلف فروشی باشد .
 -4منابع طبیعی توسعه نیافته  -:اکثر کشورهای در حال
توسعه دارای منابع طبیعی فراوان هستند ولی بیشتر این
منابع یا به صورت دست نخورده باقی مانده اند یا اینکه
بطور مطلوب مورد استفاده قرار نگرفته اند  .دلیل عمده
این معضل تکنولوژی ضعیف  ،کمبود سرمایه  ،عرضه و
تقاضای محدود می باشد  .در صورتیکه بعضی کشورهای
پیشرفته با منابع طبیعی کم ولی با تکنولوژی مدرن برای
استخراج  ،سرمایه مناسب  ،بازارهای وسیع تولید فروش
حداکثر بهره برداری و تولید را دارند .
 -5خصوصیات جمعیتی  -:اگرچه کشورهای در حال توسعه از
نظر جمعیتی مثال تراکم جمعیت  ،امید زندگی تعداد ،
ترکیب سنی نرخ رشد و  ...متفاوت هستند ولی دارای یک
خصوصیت مشترک عمده هستند که نرخ رشد زیاد جمعیت می
باشد  .در بعضی کشورها افزایش تولید درآمد سرانه
بوسیله افزایش جمیت بلعیده مي شود و توسعه آهنگ سریع
نخواهد داشت .
 -6بیکاری فراوان و بیکاری پنهان  -:در این کشورها
عالوه بر اینکه تعداد زیادی از جمعیت به صورت آشکار
بیکار می باشند  ،تعداد زیادی بیکار فصلی و بیکاری
پنهان نیز موجود هستند  .این نیروها ممکن است نیروی
کار ماهر باشند ولی بازار کاری برای آنها نباشد یا
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نیروی

کار

غیر

ماهر

هستند که

از

کارائی

ناچیزی

برخوردار خواهند بود  .بطور کلی حدود  31الی  35درصد
افراد در  LDCبیکار هستند .
 -7عقب ماندگی اقتصادی  -:بهره وری ناچیز نیروی کار
 ،عدم تحرک نیروی کار  ،سطح پائین تخصصها و مهارت ها
 ،تنگناهای زیربنایی اقتصادی و اجتماعی  ،عدم تخصیص
بهینه عوامل تولید  ... ،در کشور های در حال توسعه
باعث گردیده اند که فعالیت های اقتصادی فرآیند مثبت
و مناسبی نداشته باشند  .شیوه تصمیم گیری در فرآیند
تولید و فعالیت های اقتصادی بیشتر تحت تاثیر روشهای
سنتی می باشد تا روشهای تکنیکی و اقتصادی معقول ،
البته سلطه طوالنی استعمار ،توزیع ناعادالنه بین المللی
کاالها  ،بدهیهای سنگین و تخصیص نا مطلوب منابع بر
کنار سنت گرایی از عواقب عقب ماندگی اقتصادی هستند .
 -8عدم قوه خالقیت  -:فقدان توانائی در احداث واحدهای
ٌت ریسک در فعالیت ها ی اقتصادی
صنعتی و تجاری و عدم جرا
باعث ایستا بودن قوه خالقیت در کشورهای در حال توسعه
گردیده است  .تکنولوژی نسبی مورد استفاده در این
کشورها هم بیشتر وارداتی است .
 -9کمبود سرمایه و کاالهای سرمایه ای  -:کاالهای سرمایه
ای از قبیل ماشین آالت برای تولید کاالهای مصرفی و
کاالهای واسطه ای در کشورهای در حال توسعه ناچیز بوده
و از طرف دیگر درصد بسیار کم پس اندازها و افزایش
مصارف تقلیدی موجب عدم تشکیل سرمایه شده است  .طبق
عقیده نورکس یکی از دالئل عمده کمبود سرمایه در LDC
اثر نمایشی مصرف کاالهای خارجی و وارداتی می باشد که
باعث هزینه مصرف باال و نرخ تمرکز سرمایه ناچیز می
گردد .
 -11عقب ماندگی تکنولوژی  -:به دلیل دوگانگی
تکنولوژیک در کشور های در حال توسعه این کشورها از
ضعف تکنولوژی برخوردار هستند  .البته تا حدودی در
بخش اقتصادی پیشتاز و پیشرفته تکنولوژی نسبتا مدرن
وجود دارد اما در بخش سنتی عدم تکنولوژی خوب باعث
56

عقب ماندگی تکنولوژی گردیده است  :عقب افتادگی
تکنولوژیک رابطه متقابل با توسعه نیافتگی اقتصاد دارد
یعنی عقب افتادگی تکنولوژیک باعث عقب ماندگی اقتصادی
و عقب ماندگی اقتصادی باعث عقب افتادگی تکنولوژیکی
می باشد .
 -11کمبود امکانات و رفاه اجتماعی  -:عالوه بر ناچیز
بودن امکانات زیر بنائی در کشور های در حال توسعه و
در نتیجه پائین بودن میزان تولید ناخالص ملی و درآمد
سرانه کم موجب کمبود رفاه اجتماعی از قبیل بهداشت ،
حمل و نقل  ،آموزش و پرورش و غیره شده است که رفاه
اجتماعی خود نیز روی میزان تولیدات و سالمتی جامعه
موثر است .
 -12وابستگی به تجارت خارجی  -:از آنجائیکه کشورهای
در حال توسعه بیشتر به تولید محصوالت کشاورزی و مواد
اولیه متکی هستند و حتی به میزان تولید و صادرات آنها
به مقدار تقاضای کشورهای پیشرفته و خریدار بستگی دارد
بنابراین صادرات وابسته دارند  .از طرف دیگر بخاطر
مدرنیزه کردن فرآیند تولید و زندگی روزمره به صنعت و
تکنولوژی کشورهای پیشرفته نیازمند هستند و بنابراین
واردات وابسته واجباری خواهند داشت  .با توجه به
وابسته بودن واردات و صادرات کشور های در حال توسعه
نتیجه می گیریم که این کشورها عمدتا به تجارت خارجی
وابستگی دارند و این وابستگی بعضا استقالل فرهنگی ،
سیاسی  ،مذهبی  ،اقتصادی  ،نظامی  ،اجتماعی  ،و ...
را کاهش می دهد که بخودی خود مانع رشد و توسعه خیلی
از کشور های توسعه نیافته می گردد .
خالصه اینکه در کشورهای درحال توسعه ( به دلیل افزایش
کند درآمد حقیقی سرانه ،نوسان درآمد در بخش کشاورزی
بین  21تا  41درصد ،توزیع درآمد دوقطبی و غیر عادالنه،
نیروی کارپنهان و فراوان حدود 53درصد در بخش کشاورزی،
پایین بودن ضریب تولید نسبت به سرمایه ،صادرات مواد
خام اولیه ،واردات مصنوعات صنعتی و کسری پرداخت در
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تراز بازرگانی خارجی(

اکثر کشاورزان فاقد درآمد

کافی هستند و سطح درآمد آنها تا حد گذران زندگی
معمولی است .در نتیجه ،عالقه ی چندانی به استفاده از
تکنولوژی و روش های امروزی تولید که مستلزم سرمایه
گذاری

جدید

است

ندارد

.نگرانی

ایشان،

هزینه

و

بدهکاری است که قدرت بازپرداخت آن را ندارند وغافل
از آن که بیمه می تواند ترس و نگرانی آنها را برطرف
کند و کشاورز و دامدار و تولیدکننده را درموقعیت
بهتری قرار دهد تا با اطمینان خاطر با ریسک کشاورزی
درگیر شوند ،بیمه گر را حامی و پشتیبان خویش بشناسند
و مطمئن باشند که در صورت بروز خسارت نیز قادر خواهند
بود بدهی ها را بپردازند؛ درضمن،امیدوارانه به دوره
بعدی کشت بیندیشند و به فعالیت خود ادامه دهند .در
این صورت ترغیب خواهند شد که ازتکنیک های جدید برای
تولید استفاده کنند .مشکل مهم دیگر این که ضعف بنیه
ی مالی مؤسسات اعتباری کشاورزی است که به هنگام وقوع
فاجعه های طبیعی ،با مشکالت جدی و کاهش توان مالی
برای کمک به کشاورزان مواجه می شوند .در چنین مواقعی
بیمه یک ابزار عالی برای جبران خسارت هاست تا سطح
اقتصادی کشاورزان حفظ شود.
بیمه ی محصوالت کشاورزی و دامی امکان انتقال اقتصاد
را از دو طریق مهیا می سازد .اول ،از طریق پرداخت
حق بیمه ،یعنی پرداخت پول از طرف کسانی که دچار
خسارت نشده اند به کسانی که متحمل خسارت و زیان
گردیده اند .در اینجا بیمه گر در نقش اداره کننده ی
چنین صندوق تعاونی مطرح می شود .دوم ،از طریق مشارکت
دولت به نفع کشاورزان با پرداخت یارانه که در حقیقت
یک انتقال داخلی در اقتصاد ملی به طور همه جانبه در
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توزیع

مجدد

درآمدها

جهت

حمایت

از

کشاورزان

و

دامداران است.
بازده نامطمئن محصول مهمترین خطری است که کشاورزان
با آن رو به رو هستند .فاجعه ی طبیعی به همراه فقدان
توان مالی کشاورز ،نه تنها سبب از دست رفتن درآمد
کشاورز خواهد شد ،بلکه احتمال دارد هست ونیست و
سرمایه گذاری وی را هم از بین ببرد.
مهمترین مزایای بیمه کشاورزی:
 تأمین خسارت کشاورزان در مقابل خطرهای فاجعه آمیزو غیر قابل پیش بینی برای محصوالت
 ایجاد ثبات درآمد کشاورزی و درنتیجه ثبات عمومیدر اقتصاد کشور؛
 افزایش اعتبار کشاورزان در دریافت وام و اعتباراز مؤسسات اعتباری؛
 افزایش اعتماد به نفس کشاورزان در بهره وری ازپیشرفت های علمی و فنی برای افزایش تولید
 کمک به دولت در پرداخت خسارت های غیر قابل پیشبینی به کشاورزان.
خطرهای احتمالی و غیر قابل پیش بینی محصوالت کشاورزی
عبارتند از خشکسالی ،رطوبت بیش از حد ،تگرگ ،باد و
تندباد ،صاعقه ،حشرات ،امراض نباتی ،سیل ،آتش سوزی،
زلزله ،آتش فشان و حمله ی حیوانات وحشی.

مراحل اداره انواع ریسک ها
.1شناسایی ریسک ها
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.2ارزیابی ریسک ها
.3کنترل ریسک ها
.4تأمین مالی ریسک ها
شناسایی ریسک ها
انواع ریسک های شناخته شده در بخش کشاورزی عبارتند
از:
ریسک تولید:این نوع ریسک از عدم اطمینان نسبت به روند
رشد طبیعی محصوالت و یا تولید آنها ناشی میگردد.شرایط
آب و هوایی ،بیماری ها و آفات و دیگر عواملی که بر
روی کیفیت و کمیت محصول اثر می گذارد از عوامل ایجاد
این نوع ریسک هستند.
ریسک قیمت یا بازار:این نوع از ریسک به عدم اطمینان
نسبت به قیمت های دریافتی توسط تولید کنندگان برای
محصول و یا قیمتی که آنها باید برای نهاده ها پرداخت
نمایند بر میگردد.ماهیت این ریسک از محصولی به محصول
دیگر عوض می شود.
ریسک مالی:این نوع ریسک زمانی ایجاد میشود که تولید
کننده با دریافت وام و یا تسهیالت مالی تعهدی جهت باز
پرداخت آن برای خود ایجاد مینماید.افزایش نرخ بهره و
محدودیت در دسترسی به اعتبارات از جنبه های مهمریسک
مالی میباشد.
ریسک نهادی:ریسک نهادی ناشی از وجود عدم اطمینان نسبت
به فعالیت های دولت در بخش کشاورزی میباشد.قوانین
مالیات و دخالت های دولت در رابطه با تولید و فرآوردی
محصوالت مثال هایی از تصمیمات دولت میباشند که اثر
مهمی بر فعالیت های بخش کشاورزی دارند.

61

ریسک انسانی:این نوع از ریسک بیشتر به عواملی از قبیل
سالمتی بشر که میتواند بر فعالیت های کشاورزی تاثیر
بگذارد ناشی میگردد.
یک واحد کشاورزی با خطرهای بسیاری رو به روست که
بیمه گر چندان مایل نیست همه ی آنها را بیمه کند.
بیمه گر می تواند پس از مطالعه و کسب تجربه ی موفقیت
آمیز ،خطرهای تحت پوشش را توسعه دهد .حوادث و خطرهای
فاجعه آمیز طبیعی از حیطه ی کنترل و اختیار کشاورز
خارج است .اما این بدان معنا هم نیست که بیمه ی
محصول می تواند آنها را کنترل کند .بیمه فقط می
تواند با بررسی های علمی آماری و با توجه به شدت
و تواتر هر خطر ،در خصوص ارزیابی و تعیین حق بیمه ی
آن اقدام کند.
خطراتی مانند خشکسالی و سیل خسارت های جبران ناپذیری
به کشاورز وارد می کند که طبعا حق بیمه ی آنها نیز
باالست و بخش خصوصی چندان تمایلی به فعالیت در این
رشته

ندارد .کشاورز

نیز توان

پرداخت حق

بیمه

ی

متناسب با ریسک خود را ندارد .به همین دلیل عمدتا
دولت ها به طور مستقیم ،خود ،بیمه ی محصوالت کشاورزی
را اداره می کنند یا به شکل یارانه به کشاورز می
پردازند.

نرخ بیمه در بیمه ی محصول باید با توجه به موارد
زیر تعیین شود:
نرخ خالص خطر )با توجه به احتمال وقوع(
هزینه های بیمه گری
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تأمین ذخایر متناسب با حجم پرتفوی
در برخی کشورهای پیشرفته ،دولت بخشی از حق بیمه
مربوط به هزینه های اداری و ذخایر را پرداخت می
کند.شیوه دیگری به نام (بیمه اعتبار و وام) مورد عمل
است که در ان مشکالت ناشی از عدم پرداخت بدهی ها تخفیف
مییابد و موقعیت اعتباری کشاورز نیز نزد موسسات
اعتبار دهندهتحکیم میشود.
در کلیه روش های بیمه محصول) اعم از بیمه بر اساس
بازده محصول یا سرمایه گذاری یا بیمه ی وام و اعتبار (
خطر های محدود می تواند کارایی برنامه ی بیمه را
تضمین کند.
داشتن ارتباط با سازمان های مالی و بازرگانی ،توان
مالی و احتمال موفقیت بیمه را افزایش می دهد که می
توان به موارد زیر اشاره کرد:
.1بانک ها و بیمه ها مشتریان واحد دارند که می
توانند اطالعات خویش را با هزینه کم مبادله کنند.
.2شبکه ی بانکی می تواند در جمع آوری حق بیمه و
پرداخت خسارت ،شرکت بیمه را یاری دهد.
در بیمه ی محصوالت کشاورزی ،بیمه گر باید موارد زیر
را مورد توجه قرار دهد:
مشارکت کشاورزان در ارزیابی خسارت
استفاده از کارشناس متخصص در تمام مراحل
انتخاب بهترین شیوه ی اجرایی بیمه
تأمین سرمایه ی کافی و ایجاد ذخایر الزم
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بهره مندی شرکت بیمه ی فعال از تسهیالت و معافیت
های مالیاتی
معرفی بیمه در بخش های مختلف کشاورزی
اگر چه کشاورزی در کالن به چهار بخش عمده زراعت-
دامپروری-شیالت-جنگلداری تقسیم می گردد اما در فعالیت
های بیمه ای به سه بخش زیر دسته بندی شده اند:
 -1محصوالت زراعی
-2محصوالت باغبانی و منابع طبیعی
-3دام و طیور و آبزیان پرورشی
معرفی بیمه محصوالت زراعی
عملیات بیمه در بخش زراعت از سال سال زراعی  64-63با
بیمه دو محصول استراتژیک پنبه و چغندر قند در استان
خراسان ومازندران در سطحی معادل  89هزار هکتار آغاز
شد و هم اکنون پس از گذشت  25سال تعداد  43محصول زراعی
در بیش از  5ملیون هکتار تحت پوشش حمایتی صندوق بیمه
قرار گرفته است.عملکرد صندوق بیمه در زیر بخش زراعت
تحقق بیمه بیش از  82درصد سطوح برنامه ابالغی و معادل
 36درصد سطوح زیر کشت کشور میباشد.صندوق بیمه پس از
بروز خشکسالی های پیاپی که از سال  79-78در کشور آغز
گردید،همسوبا سایر سیاست های بخش کشاورزی و در جهت
حمایت از کشاورزان آسیب پذیر ،برنامه پیشنهادیپوشش
بیمه خشکسالی را به تصویب مجمع عمومی رسانید و به
طور همزمان و به طور همزمان طرح بیمه خشکسالی را از
سال  79-78به مرحله اجرا گذاشت.عملکرد صندوق بیمه در
خصوص عامل خطر خشکسالی پوشش  99هزار هکتاراز مزارع
کشور در سال نخست اجرای طرح بوده و هم اکنون حدود 3
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ملیون هکتار پوشش بیمه خشکسالی برای  18محصول زراعی
اجرا شده است.
صندوق بیمه در سال  91-89جهت تنوع بخشی به خدمات بیمه
ای محصوالت کشاورزی،بر اساس هزینه تولید و میانگین
تولید و با توجه به خطر پذیری مناطق،گزینه های مختلفی
را برای هر بیمه محصول محاسبه وبیمه گذاران رو شامل
میشود.
چند نمونه از محصوالتی که بیمه زراعی میشوند عبارتند
از:
بیمه گندم وجو هستند که مدت قرار داد آنها از زمان
کاشت تا زمان برداشت محصول است.خطراتی که آنها را
میکند

تحدید

عبارتند

از

سیل

،تگرک،سرما،یخبندان،باران های سیل آساو ...است.مناطق
تحت پوشش بیمه سراسر کشور میباشد.
بیمه برنج که مدت قرار داد آن از زمان کاشت تا 48
ساعت بعد از برداشت است.خطراتی که ان را تحدید میکند
عبارتند

از

سیل،تگرگ،باران

های

سیل

آسا،سرما

،توفان،زلزله و خشکسالی است.مناطق تحت پوشش آن استاد
گیالن و مازندران،آذربایجان شرقی و غربی وتعدادی از
استان های دیگراست.
نحوه برخورداری از خدمات بیمه کشاورزی در بخش زراعت
-1مراجعه کشاورز به شعب بانک کشاورزی یا کارگزاری
بیمه
-2تنظیم بیمه نامه و واریز مبلغ حق بیمه توسط بیمه
گذار به حساب شعبه بانک کشاورزی
-3اعالم کتبی وقوع خسارت به شعبه بانک کشاورزی(حداکثر
یک هفته پس از وقوع خسارت)
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-4اعزام کارشناس بیمه جهت بازدید از مزرعه خسارت دیده
-5درصورت تایید خسارت مبلغ غرامت طبق آیین نامه
ودستور العمل اجرایی محاسبه و به حساب بیمه گذار
واریز میشود.
معرفی بیمه باغبانی و منابع طبیعی
صندوق بیمه کشاورزی فعالیت خود را در زیر بخش باغبانی
از سال زراعی  76-75با بیمه دومحصول انگور و خرما در
سطحی معادل 1112هکتار آغاز نمود و اکنون با گذشت 14
سال از زمان اجرای طرح بیمهمحصوالت باغی،عملکرد صندوق
بیمه از مرز  411هزار هکتار گذشته و تعداد محصوالت
باغی زیر پوشش نیز به  42محصول رسیده است.
عوامل خسارت زای تحت پوشش در زیر بخش باغبانی  25عامل
خطر میباشد که برای هر محصول متغییر بوده واز  6تا
 14عامل را شامل میشود.حق بیمه به ازای هر هکتار بر
اساس نوع محصوالت و نیز گزینه های انتخاب شده توسط
بیمه گذار متفاوت میباشد.
برنامه بیمه محصوالت باغی از سال  91-89عالوه بر دارا
بودن ویژه گیهای سال های گذشته،با هدف قرار دادن
مطلوبیت بیشتر نزد باغداران برای امکان بهره گیری از
سیاست های حمایتی دولت در بخش کشاورزی طراحی شده
است.در این راستا سه ویژه گی مهم به صورت توام در
برنامه اعمال شده است:
-1در اکثر محصوالت حداقل تعهد بیمه گر تفزایش یافته
که خرما با  33درصد افزایش بیشترین رشد راداشته است.
-2با افزایش حق بیمه های ناشی ازافزایش حداکثر تعهد
بیمه گرو ضریب خطر آن محصول،دولت سهم بیشتری را تقبل
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کردهلذا حق بیمه سهم بیمه گذاران نسبت به سال های
قبل ثابتویا رشد اندکی داشته است.
-3در مناطق محروم برخی از استان ها که محصوالت عمده
باغی و تاثیر گذار در اقتصاد منطقه داشته اندحق بیمه
ویژه ارائه میگردد.
چند نمونه مثال برای محصوالت باغبانی عبارتند از:
بیمه آلو،انار،انجیر،انگور،بادام و پرتقال و ...می-
باشد

که

مدت

آنها

قرارداد

شامل

محصول

سال

واعضاءبارده(جوانه)تشکیل شده در طول مدت قرار داد
میباشد.عوامل

خطرزا

برای

آنها

تگرگ،توفان،سیل،زلزله،سرماو یخبندان،باران های مداوم
در زمان تلقیحوعوامل موثربر عارضه ترکیدگی و آفتاب
سوختگی است.مناطق تحت پوشش آن سراسر کشور میباشد.
بیمه مراتع عبارتند از جبران افت تولید علوفه مرتعی
که بر اثر عوامل خطر تحت پوشش حاصل میگردد.عوامل حطر
زا آن سیل و تگرگ وخشکسالی است.مناطق تحت پوشش آن
سراسر کشوراست.مدت قرارداد بیمه برای مراتع قشالقی از
اول مهر تا  29اسفند و مراتع ییالقی از اول فروردین
تا  31شهریور میباشد.
بیمه جاده ای جنگلی درجه 2که عبارتند ازجبران خسارت
های وارده به جاده های جنگلی درجه  2و ابنیه فنی
آن(به جز پل)براثر عوامل خطر تحت پوشش.عوالمل خطر زا
سیل و رانش و زلزله است و مناطق تحت پوشش بیمه استان
های مازندران و گیالن و گلستان است.مدت قرار داد بیمه
از زمان عقد قرارداد به مدت یک سال میباشد.
نحوه برخورداری از خدمات بیمه کشاورزی در زیر بخش
باغبانی و مراتع:
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-1مراجعه باغدار به شعب بانک کشاورزی
-2اعزام کارشناس بیمه جهت بازدید باغ مورد نظر
-3تنظیم شناسنامه باغ
-4تنظیم بیمه نامه و واریز مبلغ حق بیمه توسط بیمه
گذاربه حساب شعبه بانک کشاورزی
-5اعالم کتبی وقوع خسارتبه شعبه بانک کشاورزی
-6اعزام کارشناس بیمه جهت بازدید اولیه از باغ خسارت
دیدهقبل از محو آثار خسارت
-7بازدید نهایی کارشناس بیمه از باغ خسارت دیدهو
ارزیابی میزان خسارت وارده
-8درصورت تایید خسارت وارده مبلغ غرامت طبقآیین نامه
پرداخت میشود
معرفی بیمه انواع دام ،طیور و آبزیان پرورشی
بیمه دام برای اولین باردر سال 1372با  36هزار واحد
دامی در استان فارس و  2129راس دام صنعتی در استان
تهران آغاز گردید.در حال حاضر سطح پوشش بیمه در زیر
بخش دام از  11ملیون واحد دامی فراتر رفته و تعداد
موارد بیمه ای نیز به  15مورد رسیده است.
بیمه طیور از سال زراعی  74-73با بیمه مزارع پرورش
مرغ تخمگذار تجاری و مرغ مادر گوشتی در سطحی بیش از
 248هزار قطعه آغاز و هم اکنون پس از گذشت  16سال
،عملکرد صندوق بیمه ای برای  14نوع فعالیت پرورش
طیوربه بیش از  622ملیون قطعه رسیده است.
بیمه آبزیان پرورشی سال  75در کشور آغاز گردید.در حال
حاضر

مزارع

پرورش

ماهیان
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سرد

آبی

،ماهیان

گرم

آبی،میگوی پرورشی و ماهیان سرد آبی در استخر های خرد
در سطحی حدود  5811هکتار تحت پوشش خدمات صندوق بیمه
محصوالت کشاورزی قرار گرفته است.
مثال های درمورد دام،طیور و آبزیان پرورشی عبارتند
از:
بیمه دام صنعتی شامل تلیسه آبستن،گاو شیری(حداکثر
8ساله)گوساله نر و ماده( 3-9ماهه و  9-15ماهه)،گاو نر
تخمی رجیستر که در مزارع پرورش دام صنعتی دارای
پروانه بهره برداری معتبر نگهداری میشود.
عوامل خطر تحت پوشش عبارتند از:
-1بیماری های داخلی
-2آسیب و بیماری های دستگاه تناسلی
-3اختالالت عمومی اندام های حرکتی
-4بیماری های عفونی
-5عوال طبیعی غیر قابل پیشگیری
مناطق پوشش سراسر کشور و مدت قرارداد از زمان عقد
قرارداد به مدت یک سال شمسی.
بیمه طیور تخمگذارتجاری شامل جوجه های یک روزه تخم
گذارمیباشد.عوامل خطر تحت پوشش عبارتند از خسارت های
ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری از قبیل سیل
وزلزلهو...و

امراض

نیوکاسل

و

برونشیت

و...می-

باشد.مناطق تحت پوشش بیمه سراسر کشور میباشد.مدت قرار
داد از یک روزگی تا پایان  81هفتگی میباشد.
بیمه ماهیان سرد آبی که ماهیانی هستند که در دامنه
حرارتی  17-7درجه سانتی گراد رشد ،زیست و تولید مثل
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میکنند و نوع گونه تحت پوشش بیمه،قزل آالی رنگین کمان
میباشد.
عوامل خطر تحت پوشش شامل سیل و توفان وزلزله وتغییرات
ناگهانی دمای آب و  ...میباشد.مناطق تحت پوشش سراسر
کشور و مدت زمان بیمه از زمان عقد قرار داد به مدت
یک سال شمسی میباشد.

بخش 11
بیمه
اتومبیل
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در کشورهای صنعتی جهان ،اتومبیل از لحاظ تکنولوژیکی و
اجتماعی اهمیت بسیاری داشته که دارای نارسایی ها ،مشکالت و
نگرانی های خاص خود می باشد و بیمه اتومبیل نیز از دید
بیمه گران در جهت رفع این مشکالت به وجود آمده که متأسفانه
نتایج رضایت بخشی نداشته که دالیل عمده ی آن عبارت است از:
 .1فزونی خسارت ها و غرامت های پرداختی
 .2افزایش هزینه های تعمیر وسیله ی نقلیه
 .3افزایش حوادث به خاطر فزونی در ترافیک
 .4رشد ناکافی جاده های مناسب
 .5کافی نبودن حق بیمه در مقابل افزایش روزافزون میزان
خسارت ها
بیمه مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث و وسایل نقلیه موتوری
موضوع بیمه ی اجباری اتومبیل را از دو جنبه معایب و محاسن
و از سه دید می توان بررسی کرد:
الف) از دید عموم مردم ،این مزیت را دارد که شخص آسیب
دیده ،در مقابل حوادث وسایل نقلیه تا میزانی که قانون
معین کرده است ،تأمین دارد و غرامت دریافت می کند.
ب) از نظر دارندگان وسایل نقلیه ،وجود بیمه ی اجباری
نهایتا باعث افزایش حق بیمه می شود ،زیرا اطمینان به وجود
بیمه باعث می گردد که شخص آسیب دیده بتواند به دادگاه
مراجعه و درخواست غرامت بیشتری کند .معموال دادگاه نیز سعی
می کند حداکثر تعهدات شرکت بیمه را تعیین کند که افزایش
تعداد و میزان غرامت های پرداختی باعث فزونی حق بیمه می
شود.
ج) از دید بیمه گر ،افزایش درآمد حق بیمه باعث امکان فزونی
میزان سرمایه گذاری و سود حاصل از آن می شود و ضمنا عامل
اجبار باعث افزایش و سهولت فروش بیمه نامه های اتومبیل
می شود( .چون اغلب ،بیمه «فروخته» می شود ولی موقعی که
اجباری شد در حقیقت «خریده» می شود)
از مشکالتی که بیمه گر با آن مواجه می شود ،یکی در مورد
خسارت وسایل نقلیه ای است که بیمه نامه ندارند و دیگری،
افزایش دخالت دولت در نحوه ی صدور بیمه نامه می باشد.
دولت ،بیمه را یکی از مشکالت جامعه تلقی می کند و به همین
سبب آزادی عمل بیمه گر را محدود می سازد .مشکل دیگری که
برای بیمه گران به وجود می آید ،در خصوص تعدیل حق بیمه
متناسب با افزایش ضریب خسارت است.
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چگونگی تعیین نرخ بیمه
با استناد به آمارهای موجود ،عواملی که در تعیین نرخ حق
بیمه دخالت دارند به دو دسته تقسیم می شوند :اتومبیل و
راننده.
در مورد اتومبیل عناصر مؤثر عبارتند از:
 .1قدرت موتور
 .2نوع اتومبیل ،ساخت و مدل
 .3ارزش ،سن ،تسهیالت
 .4مورد استفاده
عناصر مؤثر برای ارزیابی راننده عبارتند از:
 .1سن
 .2حرفه
 .3جنس
 .4مورد استفاده از اتومبیل
 .5مسافت
 .1تجربه ی رانندگی (سابقه ی خسارت و جرم های رانندگی)
 .7مهارت رانندگی
 .1میزان هوش
 .1شخصیت
.11

واکنش در مقابل عالئم راهنمایی و رانندگی

ثابت شده است که در اغلب حوادث رانندگی ،شخصیت راننده
تأثیر بیشتری از اتومبیل دارد .بیمه ی اجباری اتومبیل در
عمل باعث سلب آزادی بیمه گر در انتخاب بیمه گذار می شود.
آن
بودن
اجباری
صرف
زیرا
بیمه گر را ملزم به صدور بیمه نامه می کند و بیمه گر نمی
تواند دریافت های پیشنهادی را رد کند.
برخی از عوامل مؤثر در نحوه ی بیمه ی اتومبیل به قرار زیر
است:
 .1حساسیت جامعه در رعایت عالئم راهنمایی و رانندگی
 .2رانندگی پس از مصرف مشروبات الکلی
 .3ممنوعیت تردد وسایل نقلیه شخصی در ساعات معین
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 .4نحوه ی استفاده از وسایل نقلیه ،جمعیت و تعداد وسایل
نقلیه
 .5استفاده از پارکینگ
 .1اجبار در استفاده از وسایل ایمنی
 .7الزام به داشتن برگه معاینه فنی
 .1سن و جنس رانندگان
 .1کیفیت و دقت در آزمون رانندگی
.11

نحوه و میزان جرائم رانندگی

.11

تأثیر سابقه ی رانندگی در میزان حق بیمه

.12

آموزش از طریق وسایل ارتباط جمعی

.13

کیفیت اتومبیل های موجود

.14

نحوه ی نگهداری و سرویس اتومبیل

نحوه ی تعیین حق بیمه با توجه به سابقه ی خسارت
در این سیستم ،بیمه گران برای تشویق رانندگان و همچنین
ایجاد ثبات در پرتفوی شرکت ،به رانندگانی که سابقه ی
خسارتی آنها از حد متوسطی که شرکت تعیین می کند پایین تر
باشد ،تخفیف قائل می شوند .برعکس ،در مورد رانندگانی که
سابقه ی خسارتی بد داشته باشند و میزان خسارت آنها باالتر
از آن حد متوسط باشد ،حق بیمه کامل دریافت می کنند .گهگاه
میزان تخفیف حتی به  11تا  71درصد نیز می رسد .تنها اشکال،
آن است که چون حق بیمه با توجه به میزان خسارت تعیین می
شود ،ممکن است که بیمه گذاری به رغم دارا بودن سابقه ی
خوب ،با یک خسارت بزرگ ناگزیر شود حق بیمه ی بیشتری
بپردازد که این عمل با فلسفه ی وجودی این سیستم مغایر
است .در این سیستم ،سابقه ی بیمه گذار از بیمه گر قبلی
منتقل
بعدی
گر
بیمه
به
می شود.

تقسیم بندی انواع وسیله نقلیه
وسایل نقلیه را می توان به  3گروه تقسیم کرد:
 .1اتومبیل های شخصی
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تجربیاتی که در مورد بیمه ی انواع اتومبیل های شخصی وجود
دارد بنا به دالیل زیر مورد استفاده ی خود را از دست داده
اند:
 افزایش تعداد اتومبیل ها
 نبود قوانین و مقررات یک دست برای راهنمایی و رانندگی
که مرتبا در حال تغییر و تحول است.
 نامناسب و ناکافی بودن سیستم شهرسازی
 بی توجهی در آزمایش های رانندگی،
رانندگان و نحوه ی آزمایش مجدد

نحوه ی

آموزش

 نبود سیستم معاینه فنی وسایل نقلیه
 ضعیف بودن بدنه ی اتومبیل ها
 تورم و باال بودن هزینه تعمیرات پس از تصادف
 مصرف دارو به ویژه داروهای آرام بخش و الکل
مواردی که برای صدور بیمه نامه ی اتومبیل مورد توجه بیمه
گران صادرکننده ی بیمه نامه قرار می گیرد:
 -1نوع وسیله نقلیه
 -2نوع اتاق (اسپرت یا معمولی)
 -3قدرت موتور
 -4کیفیت ساخت (که معموال روی قیمت اتومبیل اثر می گذارد)
 -5نوع بدنه و شاسی
 -1محل استقرار موتور (جلو یا عقب)
 -7دیفرانسیل (جلو یا عقب)
 -1طرح اتومبیل (امریکایی یا اروپایی)

مشکالت مناطقی نظیر آفریقا و آسیا
 قدیمی بودن اکثر اتومبیل های مورد استفاده ضعف تعمیر و نگهداری به دلیل کمبود محل های ارائهسرویس و در دسترس نبودن قطعات یدکی کافی
-

باال بودن استهالک وسایل نقلیه در جاده ها

 -باال بودن حرارت و رطوبت هوا
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 کافی نبودن عالئم راهنمایی و رانندگی در جاده ها نحوه بررسی وقوع حوادث و وجود عوامل پیش گیرنده نحوه بررسی حقوقی حادثه .2وسایل نقلیه تجاری
 )1اتومبیل های کرایه:
شامل تاکسی و ماشین هایی که با راننده یا بدون آن کرایه
داده می شود .خطرهای مخصوص این نوع اتومبیل ها عبارتند
از استفاده مداوم ،باال بودن استهالک ،به کارگیری رانندگان
کم تجربه و بی دقت و همچنین استفاده در مواقع اضطراری.
 )2وسایل نقلیه مخصوص حمل کاال:
الف) وسایل نقلیه سبک مثل کامیونت و وانت
ب) وسایل نقلیه سنگین مثل تریلرهای یخچال دار.
خطرهای ویژه ی این وسایل عبارتند از:
 بار سنگین خطرهای بزرگراه ها پایین بودن کیفیت جاده ها در اکثر کشورها سرعت باال و خطر رانندگی در شب خطر تریلر بد بودن نحوه ی تعمیر و نگهداری طوالنی بودن مدت رانندگی )3اتوبوس و وسایل نقلیه ی مخصوص حمل مسافر
 )4وسایل نقلیه ی مخصوص خدمات عمومی
 آمبوالنس ها ماشین های آتش نشانیاین وسایل گران قیمت هستند و تعمیر و نگهداری آنها در
سطحی عالی است .رانندگانشان باتجربه و اغلب دارای مسیرهای
ویژه اند .اما خطرشان کمتر از سایر اتومبیل ها نیست.
 ماشین های مخصوص حمل زباله و ضایعاتاین ماشین ها اغلب از لحاظ تکنیکی و ارزش در سطح باالیی
قرار دارند و با سرعت پایین رانده می شوند .ضمنا میزان
هوش و سواد رانندگان آنها را نیز باید در نظر گرفت.
 )5وسایل نقلیه ی کشاورزی و حمل چوب در مناطق جنگلی
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 .3سایر وسایل نقلیه (انواع ویژه)
الف) دمپر ،شاول و سایر وسایلی که در حفاری ها ،کارهای
ساختمانی ،معادن و کارخانه ها استفاده می شوند که خطرهایی
ناشی از اجاره دارند.
ب) تانکرها و دیگر وسایلی که مواد قابل انفجار ،اشتعال،
مسموم کننده و خطرناک حمل می کنند ،خطرهای ویژه ای دارند
که ممکن است باعث آلودگی آب و هوا نیز بشوند.
ج) شرکت های حمل بار با کامیون ،آژانس های کرایه ی اتومبیل
و تاکسی ها .برای تعیین نرخ این بخش باید سابقه ی خسارت
پنج سال گذشته ،استاندارد و تجربه رانندگانشان و میزان
عالقه و توجه آنها را در نظر گرفت.
خسارت های ناشی از وسایل نقلیه موتوری به دو بخش «خسارت
به خود وسیله نقلیه» و «مسئولیت در مقابل شخص ثالث» و
حوادث سرنشین تقسیم می شوند.
انواع بیمه ی اتومبیل و شرایط فعلی آن در ایران
 .1بیمه بدنه :در این بیمه تعهد بیمه گر ،جبران خسارت
وارده به بدنه وسیله نقلیه بیمه شده است.
 .2بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه ی موتوری
زمینی (شخص ثالث) :در این بیمه تعهد بیمه گر ،مسئولیت
قانونی بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث است که به موجب
قانون مصوب  1347اجباری است.
 .3بیمه حوادث سرنشین :شامل پرداخت غرامت صدمه بدنی یا
فوت سرنشینان خودرو بر اثر حوادث رانندگی
روند بیمه ی اتومبیل
 .1پیشنهاد بیمه:
در فرم پیشنهاد بیمه ،مالک اتومبیل مشخصات کامل خود و
اتومبیل و ارزش اتومبیل در زمان شروع بیمه را در اختیار
بیمه گر قرار می دهد.
 .2بازدید مورد بیمه:
کارشناس ضمن بازدید از وسیله نقلیه ،به بررسی اطالعاتی
می پردازد که بیمه گذار ارائه کرده .اعتبار گزارش بازدید
کارشناس محدود است و پس از سپری شدن آن مدت ،در صورت عدم
صدور بیمه نامه ،بازدید مجدد الزم است.
 .3محاسبه حق بیمه:
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در حال حاضر مبنای محاسبه ی حق بیمه ،خطرهای اصلی تحت
پوشش آیین نامه ی شماره  33شورای عالی بیمه است که درصدی
از قیمت برآوردی خودرو می باشد و به صورت نقد و اقساط
قابل پراخت است.
 .4خطرهای معمول مورد تعهد بیمه گر:
الف) حادثه
ب) خسارت های ناشی از آتش سوزی و انفجار
ج) سرقت کلی خودرو
 .5خطرهایی که بیمه نمی شوند:
 جنگ ،شورش ،اغتشاش ،انقالب ،اعتصاب ،تهاجم و خسارتهای مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای
 زمین لرزه ،سیل و آتش فشان خسارت هایی که خود بیمه گذار یا کسی که خودرو به اوسپرده شده عمدا به خودرو وارد می آورند.
 خسارت های ناشی از ضبط ،توقیف و مصادره ی خودرو بهدست مأموران انتظامی.
 خسارت هاییی که اغلب از فعل و اراده بیمه گذار یاراننده ناشی می شوند مانند نداشتن گواهینامه ،حوادث
بر اثر شرب خمر ،استعمال مواد مخدر ،شرط بندی،
مواد
حمل
رانی،
اتومبیل
مسابقات
سریع االشتعال ،اضافه بار یا اضافه مسافر و...
 .6انعقاد قرارداد بیمه و مدت آن:
قرارداد بیمه بدنه با تقاضای بیمه گذار و قبول بیمه گر
منعقد می شود ،اما اعتبار آن (شروع تأمین بیمه گر) منوط
به پرداخت حق بیمه ی مقرر است.
 .7فسخ قرارداد:
الف) فسخ از طرف بیمه گر امکان پذیر است در صورت:
 نپرداختن به موقع حق بیمه به وسیله ی بیمه گذار تشدید خطر و موارد مشابه آن عدم اظهار مطالبی که در سنجش خطر مؤثر است هنگام عقدقرارداد توسط بیمه گذار
 بعد از هر خسارت در صورت ورشکستگی یا اعسار بیمه گذارب) فسخ از طرف بیمه گذار امکان پذیر است در صورت:
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 از بین رفتن وضعیت تشدید کننده ی خطر و عدم تخفیفبیمه گر در حق بیمه
 توقیف وسیله نقلیه ی بیمه شده توقیف یا ورشکستگی بیمه گرج) فسخ از هر دو طرف امکان پذیر است در صورتی که مالکیت
وسیله نقلیه به هر یک از عناوین حقوقی انتقال یابد.
د) فسخ خودبه خودی قرارداد بیمه:
در صورتی که وسیله ی نقلیه در اثر خطری که در قبال آن
بیمه نشده از بین رود؛ یا اجازه ی عملیات بیمه ،قانونا
از بیمه گر صلب شود ،قرارداد بیمه منفسخ می گردد.
 .8وظایف و تعهدات بیمه گذار:
 اظهار مشخصات خطر و تغییرات حاصل از آن پرداخت حق بیمه به محض صدور بیمه نامه اعالم خسارت به محض اطالع از وقوع حادثه جلوگیری از ورود خسارت و توسعه ی آن خودداری از اقرار یا مصالحه و انتقال حقوق بیمه گذاربه بیمه گر
 خودداری از انتقال و یا تعمیر اتومبیل .9انتقال مالکیت وسیله نقلیه
در صورت انتقال مالکیت وسیله ی نقلیه به هر یک از عناوین
حقوقی (مانند فروش ،صلح و )...به دیگری ،تأمین بیمه گذار
از ظهر روز بعد از انتقال معلق می شود و بیمه گر تعهدی
در جبران خسارت ندارد .ولی در صورتی که مالک جدید (منتقل
الیه) تقاضای ادامه و ابقای بیمه کند و این تقاضا مور
قبول بیمه گر نیز واقع شود ،تأمین مذکور از تاریخ موافقت
بیمه گر به نفع منتقل الیه جاری خواهد بود.

.11

چگونگی پرداخت خسارت:

پس از آن که بیمه گذار تمام مدارک الزم و مورد درخواست
بیمه گر را تسلیم کرد ،رسیدگی به پرونده ی خسارت به منظور
تصفیه ی آن آغاز می شود .بیمه گر حق دارد به جای پرداخت
غرامت ،وسیله ی نقلیه ی خسارت دیده را تعمیر نماید .به
هر صورت میزان خسارت پرداختی به هیچ وجه بیش از بهای جاری
شیء خسارت دیده در روز وقوع حادثه (با کسر) نخواهد بود
ولو آن که مبلغ بیمه شده در بیمه نامه بیش از بهای واقعی
مذکور باشد .از سوی دیگر ،بر اساس ماده  11قانون بیمه در
صورتی که مبلغ بیمه شده کمتر از بهای مورد بیمه در روز
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وقوع حادثه باشد ،بیمه گر با اعمال قاعده ی نسبی سرمایه
فقط به تناسب مبلغ بیمه شده با قیمت جاری مال در روز
حادثه مسئول خواهد بود .برآورد خسارت هم بر عهده ی
کارشناسان بیمه گر است.
خسارت های پیش آمده جزئی یا کلی است.
معموال موقعی به کلی از بین رفته تلقی
تعمیر و تعویض قطعات از بین رفته ی
حادثه از  71درصد قیمت روز حادثه یا
کدام کمتر باشد) تجاوز کند.

اتومبیل خسارت دیده
می شود که مخارج
آن بی درنگ پس از
مبلغ بیمه شده (هر

با پرداخت خسارت کلی در اثر حادثه ،آتش سوزی یا دزدی
اعتبار بیمه نامه خاتمه یافته و بیمه گذار حقی در مورد
حق بیمه ی مربوط به مدت بقیه ی قرارداد نخواهد داشت .در
صورا واگذاری الشه ی اتومبیل به بیمه گر ،بیمه گذار باید
متعاقبا مقدمات انتقال سند مالکیت را فراهم کند.
.11

موارد اختالف بین بیمه گر و بیمه گذار:

 شمول و عدم شمول خسارت یعنی بیمه گر اعتقاد دارد که
خسارت ناشی از خطر بیمه شده نبوده و از تعهدات وی
خارج است در حالی که بیمه گذار نظر مخالف دارد.
 میزان خسارت یعنی بیمه گر قبول دارد که خسارت ناشی
از خطر بیمه شده است ولی میزان آن را قبول ندارد.
در این موارد در صورت عدم حل اختالف به طور دوستانه ،موضوع
به داوری ارجاع خواهد شد که با هزینه ی کمتر ،بدون تشریفات
و با دیدی کارشناسانه در مدت کوتاهی رسیدگی و رأی صادر
می شود.
.12

بیمه ی حوادث سرنشین وسیله ی نقلیه:

بیمه گر ،غرامت فوت یا آسیب دیدگی هر شخصی که در هنگام
بروز حادثه داخل خودروی موضوع بیمه باشد ،به خود وی یا
بازماندگانش خواهد پرداخت .تعداد بیمه شدگان وسایل نقلیه،
محدود به ظرفیت مجاز آنهاست .منظور از حادثه موضوع بیمه
ی حوادث سرنشین عبارت است از آتش سوزی ،انفجار ،تصادف،
واژگون شدن ،منحرف شدن یا سقوط خودرو که موجب جرح و صدمه
ی بدنی یا فوت شود.
 استثناهای بیمه ی حوادث سرنشین:
 خطرهای نامترقبه و فاجعه آمیز طبیعی نظیر سیل ،طوفانو زلزله
 جنگ ،انقالب ،شورش ،اعتصاب و راهزنی78

 انرژی هسته ای و مواد رادیواکتیو -سوختگیری اتومبیل.
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بخش 12
آثار حقوقی
بیمه حمل و
نقل
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موضوع و تعریف بیمه ی حملونقل:
موضوع بیمه ی حملونقل ،تأمین و جبران زیانهائى است که در
جریان حملونقل کاالها از مبدأ تا مقصد بر اثر وقوع خطرها
و حوادث مسیر حملونقل به کاالها وارد مىشود.
حملونقل انواع گوناگون دارد و دربر گیرنده ی حملونقل
زمینى ،دریایی و هوائى است .در این مبحث بیشتر به حملونقل
آبى کاالها (حملونقل دریایی) ،که جهانىترین نوع حملونقل
است ،پرداخته مىشود ولى چون حملونقل در خشکى نیز اهمیت
خاصى دارد و گاهى مکمل حملونقل دریایی بهشمار مىرود.
حملونقل هوائى بیشتر دربر گیرنده ی حملونقل و انتقال
مسافران و لوازم و بار همراه آنان است و بحث شایان توجهى
است که بهدلیل پیروى از پیمانها و قراردادهاى میان مللى
و جهانى مىباید بهطور جداگانه و اختصاصى مورد بحث قرار
گیرد .در این جستار توجه و نگرش بیشتر به بیمه ی حملونقل
کاالها در دریاها و آبها است .از اینرو خطرها و حوادث
دریایی ،که اموال و کاالها را در جریان حملونقل تهدید
مىکنند ،و همچنین پوشش و تأمینهاى بیمهاى مربوط به این
نوع خطرها ،مورد بحث قرار خواهند گرفت.
بنابراین بیمه ی حملونقل دریایی دربر گیرنده ی تأمین
خطرهایى است که در جریان حمل یا نقل و انتقال کاال در
دریاها و آبها اتفاق مىافتند و موجب زیان دارندگان کاالها
مىشوند.
از دیدگاه حقوقى ،با توجه به تعریفى که قانون بیمه از
نهاد بیمه کرده است و آن را گونهاى عقد مىداند ،مىتوان
گفت که بیمه ی حملونقل دریایی قراردادى است که به موجب
آن شرکت بیمه (بیمهگر) در ازای دریافت وجهى (حق بیمه)
مجموعه ی خطرهائى را طبق موازین فنى بهعهده مىگیرد و
متعهد مىشود که در صورت وقوع یکى از خطرهاى موضوع بیمه،
خسارتهاى وارد به بیمهگذاران را جبران کند .از این دیدگاه
بیمهگر و بیمهگذار بهعنوان دو طرف قرارداد بیمه تعهدهائى
را مىپذیرند و ملزم به ایفای آنها مىشوند .بنابراین اصول
فرمانروا بر انعقاد قرارداد ،اجرای قرارداد ،پایان ،انحالل
و بطالن قراردادها ،که در مباحث گذشته به تفصیل درباره ی
آنها بحث شد ،در اینجا نیز صادق هستند .بدینمعنا که رعایت
قاعدهها و ضابطههاى مربوط به ستونهاى درستى و اعتبار
قراردادها (مفاد ماده ی  ۰۹۱قانون مدنى و مواد  ۰۱ ،۰۰و
 ۰۱قانون بیمه) و رعایت اصول بیمهاى فرمانروا بر بیمههاى
اموال (اصل غرامت ،قاعده ی جانشینى ،نفع بیمهاى و )...در
این رشته از بیمههاى بازرگانى ضرورى و بایسته است.
افزون بر این چون بیمه ی حملونقل از پیوند و تلفیق دو
تکنیک پیچیده یعنى تکنیک حملونقل دریایی و تکنیک بیمه
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ساخته شده ،رعایت ضابطهها و عرف حملونقل دریایى در آن
اهمیت ویژهاى دارد .از اینرو متخصص بیمه ی حملونقل هم
باید از حقوق دریایی ،آگاهى بسنده داشته باشد و هم از
مجموعه ی قانونها و ضابطههاى مربوط به
حقوق بیمه،
بیمه ی و حملونقل را به خوبى دریابد و حل و فصل کند .به
همین جهت تنظیم و صدور بیمهنامه ی حملونقل دریایی از
ظرافت و دقت و پیچیدگى ویژهاى برخوردار است؛ ولى از آن
پیچیدهتر و دشوارتر ،شیوه ی کارشناسى و ارزیابى و محاسبه
ی خسارت وارد به انواع کاالهاى تجارتى است که تنها از عهده
ی کارشناسان و محاسبان دانا و ماهر و آزموده برمىآید.
قرارداد بیمه ی حملونقل به بخشى از معاملههاى تجارتى
همه ی اعمال و انواع بیمههاى بازرگانى جنبه ی تجارتى
دارند .بند  ۹ماده ی  ۱قانون تجارت ایران نیز عملیات بیمه
ی بحرى و غیربحري را بخشى از معامالت تجارتي مىشمارد؛ ولى
بیمه ی حملونقل بهدلیل آنکه بیشتر مورد استفاده ی
بازرگانان (واردکنندگان و صادرکنندگان کاالها براى مقاصد
تجارتى) است خصلت بازرگانى دارد .در دیگر رشتهها و
شاخههاى بیمههاى بازرگانى اعمال بیمهاى (انعقاد قرارداد
بیمه و خریدن بیمهنامه) تنها از جهت شرکت بیمه یک معامله
ی بازرگانى بهشمار مىرود و از حیث بیمهگذاران ،که بسیارى
از آنها تاجر یا بازرگان نیستند ،معامله ی آنان عمل تجارتى
بهشمار نمىرود آشکار است که اگر بیمهگذار تاجر باشد و
بیمهنامهاى در یکى از رشتههاى بیمه در پیوند با کارهاى
تجارتى خود خریدارى کند عمل او جنبه ی بازرگانى خواهد
داشت ولى از آنجا که قانون تجارت شرکتهاى بیمه را بازرگان
مىشناسد اعمال بیمهاى آنها بخشى از معاملههاى تجارتى است.
اجرای تدریجى قرارداد بیمه ی حملونقل
گرچه همه ی قراردادهاى بیمه ی بازرگانى آثار تدریجى و
جنبه ی استمرارى دارند ولى در این میان قرارداد بیمه ی
حملونقل از زمان بارگیرى کاال در مبدأ تا حمل آن به مقصد
و تحویل گرفتن آن در مهلت مقرر ،حالت استمرار دارد و
تعهدهائى براى هر یک از دو طرف قرارداد ایجاد مىکند.
در صورتىکه مالى بیمهشده باشد ،در مدتىکه بیمه باقى است
نمىتوان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا
بیمه نمود.
این ماده به اجرای «اصل غرامت» ناظر بر بیمههاى اموال
توجه دارد .اجرای این اصل در جهت جبران خسارت واقعى بیمه
گذار است و مانع سوءاستفاده یا سودجویى ناعادالنه ی بیمه
گذاران مىشود .افزون بر این ،اجرای درست و عادالنه ی اصل
غرامت ایجاب مىکند که خسارت وارد به بیمهگذار بر پایه ی
بهای کاال در روز وقوع خطر محاسبه و تصفیه شود .در عمل،
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بیمهگران در اجرای خواست بیمهگذاران عالوه بر بهای خرید
کاال ،هزینه و کرایه ی حملونقل و مبلغ حق بیمه ی مربوط را
در مبلغ بیمهشده منظور مىکنند و سود حاصل از فروش کاال را
در مقصد (سود احتمالى) نیز تا درصد معینى جزء مبلغ بیمه
شده محسوب مىدارند .چنانکه در هنگام صدور بیمهنامه فرمول
: Cost and Freight( C&Fبهای کاال به اضافه ی کرایه ی حمل تا
 ۰۱درصد سود مورد انتظار را پایه ی
مقصد) بهعالوه
محاسبه ی حق بیمه و پرداخت خسارت قرار مىدهند .توجیه بیمه
ی سود مورد انتظار این است که بر اثر از بین رفتن کاالى
مورد بیمه ،بیمهگذار هم از بهای کاال و هزینههاى پرداختى
و هم از سود حاصل از فروش کاال در مقصد محروم مىشود.
بیمهگذار ممکن است صاحب کاال و یا نماینده ی قانونى او یا
ذىنفع یا حق مند بیمه باشد (بهطور نمونه بانکى که کاال در
وثیقه ی او است) .گاهى نیز بیمهنامه بدون قید نام بیمه
گذار ،براى حامل تنظیم و صادر مىشود .چنانکه ماده ی ۶
قانون بیمه مىگوید :هر کس بیمه مىدهد بیمه متعلق به خود
او است مگر آنکه در بیمهنامه تصریح شده باشد که مربوط به
دیگرى است .لیکن در بیمه ی حملونقل ممکن است بیمهنامه
بدون ذکر اسم (بهنام حامل) تنظیم شود .در چنین حالتى ذى
نفع یا حق مند بیمهنامه کسى است که با ارائه ی اسناد الزم
ثابت کند که بههنگام وقوع خطر و بروز خسارت مالک کاال بوده
یا در آن صاحب حق است.
 .1بیمهگذار متعهد است که اطالعات الزم را در مورد وضعیت و
ویژگىهاى کاالى مورد بیمه از روى حسن نیت در اختیار
بیمهگر قرار دهد تا بیمهگر بتواند با اطالع از شرایط و
اوضاع و احوال مؤثر در وقوع خطر ،ریسک پیشنهادى را
ارزیابى و نرخ حق بیمه را تعیین و شرایط بیمهنامه را
تنظیم کند .مهمترین اطالعات الزم ،که بیمهگذار مىباید در
هنگام تنظیم پیشنهاد بیمه دراختیار بیمهگر قرار دهد،
عبارتند از نوع کاال ،بهای کاال ،نوع وسیله ی حملونقل،
مبدأ و مقصد حمل ،حق مند یا ذىنفع بیمهنامه ،نوع تأمین
موردنظر (فرمولهاى پوششى .)C،B،A
 .2حق بیمه مبلغى است که بیمهگر بابت تضمین و تعهد خطرهاى
موضوع بیمه (مورد درخواست بیمهگذار) دریافت مىکند.
محاسبه ی نرخ حق بیمه بر پایه ی تعرفه ی مصوب شوراى
عالى بیمه انجام مىشود .عواملى که در این محاسبه در
نظر گرفته مىشود عبارتند از:
 نوع تأمین یا فرمول پوشش بیمهاى (شرایط :)C،B،Aباالترین
نرخ حق بیمه مربوط به تأمین تمام خطرها ،شرایط ) (Aو
پایینترین آن مربوط به پوشش ) (Cاست.
 نوع و جنس کاالها و میزان حساسیت آنها به آسیبپذیرى در
برابر خطرهاى حملونقل.
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 وسیله ی حملونقل :حمل کاال ممکن است با کشتىهاى
از رده و
طبقهبندىشده یا کشتىهاى کهنه و خارج
طبقهبندى باشد .در هر یک از موارد فوق نرخ حق بیمه
متفاوت خواهد بود و در صورتىکه حمل آن با کشتىهاى
بادبانى یا دوبه انجام شود بیمهگر تقاضاى حق بیمه ی
اضافى خواهد کرد.
 مدت و طول راه :دور و دراز بودن راه حملونقل به معناى
آن است که کاال در معرض خطرهاى بیشترى است .بنابراین
فاصله ی میان مبدأ حمل کاال تا مقصد آن در محاسبه ی حق
بیمه تأثیر گذار است.
براى محاسبه ی حق بیمه ی بازرگانى ،نرخ پیشبینىشده در
تعرفه ی حق بیمه در بهای کاال یا مبلغ بیمهشده ضرب
مىشود .از آنجا که تعیین بهای کاال از مبدأ تا مقصد
متفاوت است و سود احتمالى و هزینههاى گوناگونى را
مىباید در نظر گرفت ،در عمل از فرمولهاى تجارتى
میانمللى و جهانى متداول
گوناگونى که در معاملههاى
است استفاده مىکنند مانند فرمول معامله بهصورت F & C
 )Free on Board) F.O.Bیا Free
یا فرمول تجارتى
 )on Truck) F.O.Tیا  )Free on Rail) F.O.Rو یا فرمول Cost, Insurance
 .)and Freight) C.I.Fاین فرمولها یا واژگان چکیده در
بازرگانى جهانى کاربرد زیادى دارند و در مجموعه ی
اینکوترمز و فرهنگ بیمه و بازرگانى ویژگىهاى آنها تعریف


و بیان شده است.
 .3بیمهگذار بر پایه ی اصل حسننیت مىباید در نگهدارى
کاالها مراقبت و دقت کند و عملى انجام ندهد که موجب به
خطر افتادن کاالها شود .انتخاب و گزینش وسیله ی حملونقل
مناسب با استفاده از جرثقیل و ابزار مجهز براى بارگیرى
و باراندازى کاالها بستهبندى فنى کاالها از جمله وظایف
بیمهگذار است .در مورد جلوگیرى از ورود یا تشدید خسارت،
معیار عمل آن است که بیمهگذار مرتکب تقصیر سنگینى نشود
که زمینهساز وقوع خطر و بروز خسارت شود .به هر صورت،
تعهد عمده ی بیمهگذار بیشتر در زمان پیش از وقوع خطر
است و کوتاهى و تقصیر در اینکار موجب مسئولیت و
جوابگویى او خواهد بود .بنابراین طبق شرایط تأمینهاى
بیمه ی حملونقل (شرطهاى  ،)A,B,Cبیمهگذار وظیفه دارد که
به محض آگاهى از هر رویدادى که در وقوع و تشدید خطر
تأثیر دارد ،موضوع را بىدرنگ به بیمهگر اطالع دهد .وظیفه
ی دیگرى که بیمهگذار بر پایه ی اصل حسننیت و همکارى در
مقابل بیمهگر دارد ،اقدام الزم و منطقى براى جلوگیرى از
گسترش خسارت و کاهش آن است (مانند سفر به محل وقوع
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خسارت و اقدام الزم براى نجات کاالهاى آسیبدیده ،بستهبندى
دوباره و ترتیب یدک کشیدن کشتى خسارت دیده و.)...
 .4هرگاه شخص ثالثى بر اثر عمل و تقصیر خود موجب خسارت
بیمهگذار شود ،بیمهگذار وظیفه دارد که بر پایه ی موازین
قانونى به مسئول حادثه مراجعه و از او درخواست غرامت
کند .این ادعا و درخواست غرامت ،گونهاى همکارى با
بیمهگر و در جهت حفظ منافع او است .بدینسان بیمهگذار
پس از دریافت خسارت خود از بیمهگر ،در اجرای قاعده ی
جانشینى ،حقوق خود را براى وصول خسارت از مسئول حادثه
به بیمهگر واگذار مىکند تا او بتواند خسارت پرداختى را
از مسئول ایجاد آن درخواست و دریافت کند.
 .5طبق قانون بیمه و شرایط بیمهنامههاى حملونقل ،بیمهگذار
موظف است که در صورت اطالع از وقوع خطر و بروز خسارت
بیمهگر را آگاه سازد (ماده ی  ۰۱قانون بیمه) .در عمل،
بیمهگران ،بیمهگذاران را متعهد مىسازند که در کوتاهترین
مدت ممکن پس از اطالع از وقوع حادثه ،بیمهگر را در جریان
آن قرار دهند مگر اینکه تأخیر در اعالم وقوع حادثه و
بروز خسارت بر اثر فرسماژور ،یعنى عواملى که جلوگیرى
از وقوع آنها از توان و اختیار بیمهگذاران بیرون است،
بوده باشد.
تعهدهاى بیمهگر
در قبال وظایفى که بیمهگذار دارد ،بیمهگر نیز موظف به
انجام تعهدهایى است که قرارداد بیمه ی حملونقل بر گردن
او نهاده است .این تعهدهاى متقابل در قرارداد بیمه ،یعنى
پیوند حقوقى میان بیمهگر و بیمهگذار ،ریشه دارند .تعهدهاى
بیمهگر عبارتند از:
 دریافت اعالم خسارت و تشکیل پرونده تصفیه ی خسارت وارد به بیمهگذار با اشخاص حق مند جبران هزینههائى که براى جلوگیرى از وقوع خطر و گسترشخسارت پرداخت شده است
تصفیه خسارت در بیمه ی حملونقل
رسیدگى و تصفیه ی خسارتها در این رشته بهدلیل عرف دیرین
حملونقل دریایی و ضابطهها و قاعدههایى که در درازناى
سدهها در بازرگانى جهانى شکل گرفتهاند ،دقت و مهارت
ویژهاى را مىطلبد .ولى به هر حال تکنیک تصفیه ی خسارتها
در این رشته همچون دیگر رشتههاى بیمه شامل اعالم خسارت
بیمهگذار ،ارائه ی مدارک الزم ،تشکیل پرونده ی خسارت،
رسیدگى به اسناد و مدارک بیمهنامه و خسارت و تصمیمگیرى
براى قبول یا رد خسارت است.
 اعالم خسارت:
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ایفای این تعهد یکى از وظایف قراردادى و قانونى بیمهگذار
است و به بیمهگر امکان مىدهد که فعالیت خود را براى تشکیل
پرونده و درخواست مدارک و سندهاى الزم و گامهاى پسین آغاز
کند.
 تشکیل پرونده:
براى گردآورى مدرکهاى الزم مربوط به خسارت و بیمهنامه،
بیمهگر پروندهاى تشکیل مىدهد که روى آن شماره ی پرونده ی
خسارت بر پایه ی دفتر خسارت و شماره ی بیمهنامه ی صادر
شده قید مىشود.
 ارائه ی مدارک و اسناد
 ارائه ی بیمهنامه:یعنى سندى که بر پایه ی آن بیمهگر در قبال دریافت حق بیمه
جبران خسارت ناشى از تحقق خطر موضوع بیمه را تعهد کرده
است .بیمهگذار متعهد است که اصل بیمهنامه و برگهاى الحاقى
مربوط به آن را به بیمهگر بدهد تا او از تعهد خود و
ویژگىهاى بیمهگذار یا مدعى خسارت آگاه شود.
 اسناد حمل کاال:حمل کاال بر پایه ی قرارداد حملونقل صورت مىگیرد که بارنامه
نامیده مىشود .تنظیم و صدور بارنامه به منزله ی رسیدى
است که متصدى حملونقل به دارنده ی کاال مىدهد و تعهدهاى
او را مشخص مىکند .اگر بارنامه بدون قید مطالبى درباره ی
کمبود و کاستى کاالها باشد آن را بارنامه ی سالم و غیرمخدوش
مىنامند که بیانگر صحیح و سالم بودن کاالها و بستهبندى
آنها است .در حالىکه اگر بارنامه مشروط و مخدوش باشد به
معناى آن است که کاالى مورد حمل عیب و نقص و کسرى دارد.
بهطور کلى ارائه ی سند بارنامه به بیمهگر امکان مىدهد که
هم از حمل کاالها با وسایل نقلیه ی مجهز و مناسب (کشتىهاى
طبقهبندىشده) و هم از سالم بودن کاالها مطلع شود.
 ارائه ی مدارک خسارت:گزارش کارشناس خسارت که در آن ویژگىهاى کاالى خسارتدیده،
میزان و علت خسارت نوشته مىشود.
 گاهى عدم تحویل کاال:در صورتىکه تمام یا بخشى از کاال (یک یا چند بسته) به
بیمهگذار تحویل شود صدور گواهى عدم تحویل ضرورى است.
 صورت مجلس گمرکى:که در آن کسرى کاال یا آسیبدیدگى کاالها مشخص مىشود (در
صورت حمل کاالها با کامیون صورتمجلس مقامهاى انتظامى تنظیم
مىشود).
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 اعالمیه ی زیان همگانى (خسارت مشترک کاال و کشتى):که شرکت کشتیرانى و کارشناسان جهانى خسارت دریایی آن را
صادر مىکنند.
 مدارک مربوط به وضع کاالى مورد بیمه و ارزش آن
 صورت خرید یا فاکتور کاال:که بهای کاال را نشان مىدهد و هنگامى صادر مىشود که میان
خریدار و فروشنده توافق حاصل شده باشد .در عمل پس از
انجام داد و سند و توافق دو طرف معامله ،این سند همراه
دیگر اسناد حمل براى خریدار فرستاده مىشود .در سند فروش
یا فاکتور بهطور معمول نوع معامله ی بازرگانى با قید یکى
از فرمولهاى متداول در بازرگانى مشخص مىشود .فروش بهصورت
فوب ( )F.O.Bیا فوت ( )F.O.Tیا فور ( )F.O.Rبه معناى آن است
که فروشنده ،کاالها را روى وسیله ی نقلیه (کشتى ،کامیون
یا قطار) تحویل مىدهد و کرایه ی حمل بهعهده ی خریدار
است .در حالىکه در فرمول فروش بهصورت  C&Fکرایه ی حمل
بهعهده ی فروشنده است .بنابراین فروشنده حق دارد هم بهای
کاال و هم کرایه ی حمل را از خریدار درخواست و دریافت
کند .اگر در فاکتور فروش نوشته شود سى اند اف بندرعباس
ولى مقصد فرجامین کاالها تهران باشد ،در این حالت کرایه
ی حمل از مبدأ تا بندرعباس بهعهده ی فروشنده و از
بندرعباس تا تهران بهعهده ی خریدار خواهد بود.
در فرمول فروش  C.I.Fفروشنده عالوه بر کرایه ی حمل ،حق بیمه
را نیز مىپردازد .در اینصورت خریدار متعهد است که هم
بهای کاال و هم هزینه ی حمل و حق مربوط را به فروشنده
بپردازد .قید  C.I.Fبندرعباس به معناى آن است که کرایه ی
حمل تا بندرعباس بهعهده ی فروشنده ولى کرایه ی حمل تا
مقصد نهائى ،بهطور مثال تهران ،بهعهده ی خریدار خواهد
بود.
 گواهى مبدأ:این گواهى را مقامهاى صالحیتدار کشور مبدأ مانند اطاق
بازرگانى مبدأ به درخواست فروشنده ی کاال صادر مىکنند و
بیانگر صدور کاال از کشورى به کشور دیگر است .گواهى مبدأ
و فروشنده همراه اسناد دیگر براى خریدار مىفرستد.
 صورتبندى کاالها:که در آن تعداد صندوقها ،کارتنها ،بشکهها ،پالتها (بستن
چند صندوق یا کارتن به یکدیگر) ،که کاال در درون آنها جاى
گرفته ،مشخص مىشود .بستهبندى کاالها اهمیت ویژهاى دارد.
به همین جهت رعایت عرف و موازین استاندارد بستهبندى کاالها
ضرورى است .بدى یا عیب و کاستى بستهبندىها موجب خسارت و
آسیب دیدن کاالها مىشود .وجود صورت بستهبندى و قیمت هر
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بسته کاال ،بیمهگر را در تعیین و محاسبه ی خسارت یارى
مىدهد.
 مدارک مربوط به تأمین حقوق بیمهگر
گواهى عدم تحویل کاال ،گواهى آسیبدیدگى کاالها ،صورتمجلس
گمرکى ،نامههاى اعتراض بیمهگذار به مسئول حادثه بههنگام
تحویل کاال ،جواز ترخیص کاال از گمرک و ...از جمله اسناد
و مدارکى هستند که تهیه و ارائه ی آنها به بیمهگر ،او را
در تصفیه ی خسارت بیمهگذار و مراجعه به مسئول خسارت
قاعده ی جانشینى) یارى مىبخشد.
(اجرای
 پایه ی محاسبه ی خسارتها:
مطابق ماده ی  ۱۱قانون بیمه پایه ی محاسبه ی خسارت وارد
به کاالها ،قیمت کاال در مقصد است .بدیهى است در صورتىکه
بیمهگذار کاالها را به قیمت مقصد بیمه کرده باشد حق
درخواست و دریافت خسارت به این قیمت را خواهد داشت .ولى
اگر کاالها به قیمت کمترى بیمه شده باشد مبلغ بیمهشده
محاسبه ی خسارت در نظر گرفته خواهد
بهعنوان پایه ی
شد .در ایران بهطور معمول پایه ی محاسبه ی خسارت براى
کاالهاى وارداتى ارزش  C&Fبهعالوه ی  ۰۱درصد سود مورد
انتظار است و در برخى کشورها تا  ۱۱درصد به بهای C&F
اضافه مىکنند و مجموع آنها مبلغ بیمهشده را تشکیل مىدهد.
نکته ی شایان توجه در محاسبه ی خسارتهاى حملونقل کاال
نوسان نرخ ارز است .آیا بیمهگر متعهد است که خسارت را به
پول نقد بپردازد .یا آنکه براى جبران خسارت بیمهگذار یا
ذىنفع تعمیر و تعویض کاالها را دارد؟ در ماده ی  ۰۹قانون
«مسئولیت بیمهگر عبارت است از
بیمه در اینباره آمده است :
تفاوت قیمت مال بیمهشده بالفاصله قبل از وقوع حادثه با
قیمت باقىمانده ی آن بالفاصله بعد از حادثه .خسارت حاصله
به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر و یا
عوض براى بیمهگر در سند بیمه پیشبینى شده باشد .در
اینصورت بیمهگر ملزم است موضوع بیمه را در مدتىکه عرفا
کمتر از آن نمىشود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل
نماید .در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمهگر از مبلغ بیمهشده
».
تجاوز نخواهد کرد 
انواع خسارتها در بیمه ی حملونقل:
 .1از بین رفتن یا تلف کاالهاى مورد بیمه (تمام یا بخشى
از آنها) بر اثر وقوع یکى از خطرهاى موضوع بیمه
 .2آسیبدیدگى مانند زنگزدگى و آبدیدگى کاالها
 .3هزینههاى نگهدارى و مراقبت از کاالهاى مورد بیمه با
هزینه ی جلوگیرى از وقوع خطر یا گسترش خسارت.
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در بیمه ی حملونقل ،خسارتها را به انواع زیر نیز بخشبندى
مىکنند:
 )1زیان ویژه یا اختصاصى :که شامل خسارت وارد به بخشى از
کاالهاى مورد بیمه است به شرطى که جنبه ی زیان مشترک یا
همگانى نداشته باشد.
 )2زیان مشترک یا همگانى :هنگامىکه سرنوشت کشتى و کاالها
به خطر افتد (براى نمونه احتمال غرق کشتى برود) ناخدا
حق دارد براى نجات کشتى و مجموعه ی کاالها ،بخشى از
کاالها را با رعایت عرف به دریا بریزد و کشتى را سبک
کند .در این حالت اضطرارى اقدام ناخدا مجاز شناخته
مىشود و خسارت واردشده میان اشخاص حق مند و ذىنفع در
سفر دریایی (مانند صاحب کشتى ،صاحبان کاالها ،ذىنفع در
کرایه) سرشکن مىشود .اینگونه خسارتها را ،که بهطور
اصطالحى زیان مشترک یا خسارت همگانى نامیده مىشود،
بیمهگذاران مورد تأمین قرار مىدهند و جبران مىکنند.
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بخش 13
بیمۀ کشتی

91

انواع تأمینها یا فرمولهاى پوششى بیمه ی دریایی
خطرهاى مورد تعهد بیمهگران دریایی که زیر عنوان حوادث
دریا بررسى و بیمه مىشوند .همانا خطرهاى عادى و جارى

حملونقل کاالها است که بهطور معمول شرکتهاى بیمه طبق نرخ
و شرایط و ضوابط و شرایط مصوب بیمه ،آنها را بیمه مىکنند.
افزون بر این خطرهایى وجود دارد که وقوع آنها ممکن است
موجب خسارت کاالهاى مورد حمل شود ولى بیمهگران بهطور معمول
آنها را بیمه نمىکنند مگر آنکه در خصوص بیمه ی آنها توافق
ویژهاى میان بیمهگر و بیمهگذار حاصل شده باشد مانند خطر
جنگ و اعتصاب.

شرایط و ضوابط موسوم به A
در این پوشش بیمهاى ،که فراگیرترین فرمول تأمینى در زمینه
ی بیمه ی حملونقل کاالها است ،همه ی خطرها و حوادث دریا
که در جریان حملونقل احتمال رخ دادن دارند موضوع بیمه
قرار مىگیرند (خطرهاى عادى مشمول بیمه)؛ ولى عیب ذاتى یا
فساد سرشتى و مانند آنها و مواردىکه بیمه ی آنها مستلزم
توافق ویژه میان بیمهگر و بیمهگذار است از گستره ی تعهد
بیمهگران بیرون است و تنها پس از انجام توافق یاد شده
مىتوان بیمه ی آنها را پذیرفت .پس در این نوع پوشش اصل
بر پذیرش و تعهد تمام خطرهاى مشمول بیمه است به استثناء
موارد بیرون از گستره ی تعهد بیمهگر .بنابراین بیمهگر
متعهد جبران هر نوع خسارت وارد به کاالهاى مورد بیمه خواهد
بود مگر آنکه عدم تعهد خویش را با آوردن دلیل و سند معتبر
به اثبات رساند و از جبران زیان بخشوده شود .در عمل ،این
فرمول پوششى فراگیر در مورد کاالهاى آسیبپذیر با کاالهایى
که احتمال ورود خسارت به آنها بر اثر حوادث دریا در جریان
حملونقل بیشتر است کاربرد دارد .اضافه کنیم که در این
انى و هزینههاى امداد

نوع تأمین فراگیر خسارت مشترک یا همگ
و نجات نیز در تعهد بیمهگران است.
بیمه با شرایط B
در این فرمول پوششى بیمهگران تنها جوابگوى خسارتهایى
هستند که بر اثر وقوع خطرها و حوادث معین و پیشبینى شده
در بیمهنامه ایجاد مىشوند .خطرهاى مورد تأمین شامل از
بین رفتن یا آسیبدیدگى کاالهاى مورد بیمه بر اثر وقوع یکى
از خطرها و حوادث زیر:
آتشسوزى یا انفجار؛ به گل نشستن ،غرق شدن ،واژگون شدن
کشتى یا وسیله ی حملونقل آبى؛ واژگونى یا از خط خارجشدگى
وسیله ی حملونقل زمینى کاالها ،تصادف یا تصادم کشتىها یا
وسیله ی نقلیه ی آبى به اجسام خارجى (بهجز با آب)،
باراندازى کاال در بندر اضطرارى ،زمینلرزه ،آتشفشان و
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صاعقه ،از بین رفتن یا خسارت ناشى از فدا کردن یا به
دریا انداختن کاالها در حالت ضرورت سبکسازى کشتى (زیان
همگانى) ،وارد شدن آب دریا ،دریاچه یا رودخانه به کشتى
یا به وسیله ی نقلیه ی آبى یا کانتینرها و محل نگهدارى
کاالها و از بین رفتن کامل هر بسته کاال یا افتادن آن در
آب بههنگام بارگیرى و باراندازى.
بیمه با شرایط C
در این نوع پوشش بیمهاى تعهد بیمهگران محدودتر است و
دربر گیرنده ی جبران خسارتهائى است که بر اثر حوادث
پیشبینى شده در بیمهنامه به کاالهاى مورد بیمه وارد مىشود.
حوادث مشمول بیمه در این فرمول عبارتند از :آتشسوزى یا
انفجار ،به گل نشستن ،غرق شدن یا واژگون شدن کشتى یا
دوبه ،تصادف یا تصادم کشتى یا دوبه یا اجسام خارجى (بهجز
آب) ،باراندازى در بندر اضطرارى ،خسارت بر اثر به آب
انداختن برخى از کاالها (زیان همگانى یا مشترک) .از دیدگاه
حقوقى و شیوه ی اثبات ادعا و خسارت ،تفاوت مهمى میان
شرایط فرمول  Aبا فرمولهاى پوشش  Bو  Cوجود دارد و آن
این که در تأمین فراگیر یا بیمه ی تمام خطر (شرط  ،)Aاصل
بر متعهد بودن بیمهگر است مگر آنکه خود خالف آن را یا عدم
تعهد خود را به اثبات برساند .در حالىکه در بیمههاى با
شرایط  Bو  Cبار اثبات خسارت یا اثبات رابطه ی علیت میان
زیان وارد شده و وقوع خطر موضوع بیمه بر دوش بیمهگذار
است .بدین معنا که بیمهگذار مىباید ثابت کند که خسارت
وارد بر او بر اثر وقوع یکى از حوادث مشمول بیمه است.
خطرهاى مشمول بیمه و موارد بیرون از تعهد بیمهگران
پژوهندگان بیمه خطرهاى حملونقل را زیر عنوان حوادث و
پیشامدهاى دریا نام مىبرند .این مفهوم در درازناى سدهها
با تغییر و پیشرفت بیمه ی دریایی گسترش یافته است .در
گذشته ی دور بیمهگران تنها اموال و کاالهاى بیمهگذاران را
در برابر حوادث دریا که محدود به غرق ،توفان ،تصادم
کشتىها ،آتشسوزى ،ضبط و توقیف و غارت دزدان دریایی یا
دشمن مىشد بیمه مىکردند و خسارتهاى ناشى از حوادث عادى
دریانوردى و عیب و کسرى و زیان جزئى از گستره ی تعهد
بیمهگران بیرون بود .در واقع بیمهگران کاالها را در برابر
حوادث معینى آن هم براى جبران خسارتهاى کلى بیمه مىکردند.
در حالىکه بیمهگذاران یا صاحبان کاالها عالقهمند بودند که
از تأمین گستردهاى در برابر خطرهاى دریایی بهرهمند شوند.
علت محدودیت فعالیت بیمهگران را مىباید
و یا نبود سازمانهاى الزم و اشکالهایى که
علل خسارتها و رسیدگى به آنها داشتند،
بهتدریج با دگرگونى شرایط زندگى اقتصادى
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در کمبود اطالعات
در تشخیص و تعیین
جستوجو کرد .ولى
و گسترش روزافزون

بازرگانى جهانى ،مفهوم خطرها و حوادث دریا گسترش یافت و
سازمان و شبکه ی اطالعاتى و کارشناسى بیمهگران نیز متحول
شد و آماده ی پذیرش تعهدهاى گستردهاى در این زمینه شد.
چنانکه در گذشته بیمهنامه فقط براى یک سفر معین و بهنام
شخص معین و خطرهاى معین صادر مىشد .در حالىکه امروزه
بیمهنامه ی دریایی براى مدت یک سال و براى چندین سفر و
خطر و انواع کاالها و به نام هر شخصى یا به سود حامل یا
شخص حقمند در بیمه تنظیم و صادر مىشود.
درباره ی اینکه چه خطرهایى را مىتوان حوادث دریا بهشمار
آورد .برخى از دانشمندان و تألیف گران بیمه مانند Robert
 de Smetهر خطرى را که روى دریا رخ دهد یا عامل دریا موجب
وقوع آن شود ،خطر دریایی یا حوادث دریا مىشناسد به
استثناء خسارتهاى ناشى از کردار یا تقصیر بیمهگذار ،عیب
ذاتى کاال ،حوادث عادى کشتیرانى و خطر جنگ .تعریف باال
خالى از ابهام و اشکال نیست زیرا که مفهوم و موارد حوادث
عادى کشتیرانى بهدرستى روشن نیست .بهطور نمونه باران و
برف یا گرما و باد که بهطور معمول در جریان کشتیرانى
اتفاق مىافتند ،اگر عادى و غیرشدید باشند ،حوادث دریا
بهشمار مىروند ولى اگر شدید و نامتعارف باشند حوادث دریا
محسوب نمىشوند .دکترین و رویه ی قضایى فرانسه در مورد
حوادث دریا این است که خسارتهائى که روى دریا اتفاق
مىافتند یا آنکه عامل دریا علت وقوع آنها است حوادث دریا
بهشمار مىروند.
فشرده آنکه امروزه خطرهایى که در بیمهنامه ی حملونقل
دریایی بیمه مىشوند هم دربر گیرنده ی حوادث دریا ،یعنى
پیشامدهایى که عامل دریا در ایجاد آنها دخالت مستقیم
دارد مانند توفان ،غرق ،به گل نشستن مىشود و هم شامل
رویدادهایى است که روى دریا بدون دخالت مستقیم دریا رخ
مىدهند مانند باران ،رطوبت ،گرما و....
بیمه ی خطر جنگ
مطابق ماده ی  ۱۱قانون بیمه بیمهگر مسئول خسارات ناشى از
جنگ و شورش نخواهد بود ،مگر آنکه خالف آن در بیمهنامه شرط
شده باشد .در زمانهاى قدیم خطر جنگ و ضبط و غارت دزدان
دریایی بهطور اصولى جزء حوادث دریا و مشمول بیمه بودند
زیرا در آن زمان خطر هجوم دزدان دریایی از یک طرف و فقدان
وسایل مدرن دفاعى و امنیتى از طرف دیگر ،بیشتر اموال و
کاالها را تهدید مىکرد و بیمهگران نیز به مقتضاى شرایط
روز چنین خطرهاى را بیمه مىکردند .ولى بهتدریج با توسعه
ی امنیت دریاها و از بین رفتن دزدان دریایی ،این خطر
اهمیت دیرین خود را از دست داده است .با این وجود ،بهعلت
توسعه ی جنگها و تجهیزهاى مدرن جنگى ،کاالها و اموال در
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معرض خطر و جنگ و خسارت ناشى از آن قرار مىگیرند .به
همین جهت خطر جنگ همچنان بهصورت یک خطر غیرعادى با دریافت
حق بیمه ی اضافى قابل تأمین است.
باید توجه داشت که خطر جنگ حادثه ی دریایی نیست بلکه یک
بالى اجتماعى است که ممکن است در دریا یا در هوا و خشکى
به وقوع پیوندد .به هر حال براى آنکه خسارت ناشى از خطر
جنگ قابل جبران باشد باید رابطه ی علیتى بین جنگ و خسارت
وارد شده وجود داشته باشد .بهعبارت دیگر ،خسارت باید به
سبب جنگ و عملیات جنگى و خصومتى حاصل شده باشد .ولى به
هر حال خسارتهاى ناشى از بهکارگیرى اسلحههاى اتمى از
حدود شمول تعهد بیمهگران بیرون است.
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موارد خارج از تعهد بیمهگران
عیب ذاتى
در ماده ی  ۱۱قانون بیمه آمده است بیمهگر مسئول خسارتى
که از عیب ذاتى مال ایجاد مىشود نیست .عیب ذاتى از فساد
و خرابى شيء به اقتضای طبیعت آن است .همچنین در صورتىکه
کاالها آنطور که طبیعت آنها اقتضا مىکند بستهبندى نشود یا
به سهولت در معرض فساد قرار گیرد و فاسد و خراب شود در
عرف بیمه ،ذاتى محسوب مىشود و بیمهگر مسئول جبران خسارت
وارد شده به آنها نخواهد بود (مانند میوه که به اقتضای
طبیعت آن تا مدتى در مقابل شرایط فاسدکننده دوام مىآورد
و بعد از آن فاسد مىشود) .با این همه ،در صورتىکه خرابى
و فساد کاالها در نتیجه ی توقف اضطرارى کشتى در یکى از
بنادر باشد زیان وارد شده مشمول خسارت همگانى و قابل
جبران خواهد بود.
تغییر مقررات و حقوق و عوارض گمرکى
در صورتىکه بر اثر تغییر مقررات گمرکى خسارتى متوجه کاالها
شود بیمهگر مسئول جبران آن نخواهد بود .بهطور نمونه اگر
کاالیى بهعلت توقف اضطرارى مدتى در بندرى بماند و در این
مدت حقوق و عوارض گمرکى در بندر مقصد زیاد شود بیمهگر
تعهدى در مورد زیان ناشى از افزایش حقوق و عوارض گمرکى
نخواهد داشت زیرا تغییر مقررات گمرکى یک امر عادى و ناشى
از اجرای سیاست اقتصادى دولتها است.
فعل و تقصیر بیمهگذار
مطابق ماده ی  ۰۱قانون بیمه بیمهگر مسئول خسارات ناشى از
تقصیر بیمهگذار یا نمایندگان او نخواهد بود .این ماده
یادگارى از وضعیت سابق و قدیمى بیمه است که به موجب آن
بیمهگران خسارتهاى ناشى از عمل و تقصیر بیمهگذار را بهعلت
دخالت اراده ی بیمهگذار قابل جبران نمىدانستند؛ ولى
امروزه با تشدید و توسعه ی فعالیتها و اینکه هر شخص ممکن
است ضمن انجام فعالیت خود مرتکب تقصیر و اشتباه و
بىاحتیاطى شود دیگر این نظریه کمتر طرفدار دارد .بهعالوه
با توسعه ی تأمینهاى بیمهاى ،بیمه کردن این خطر مجاز است
ولى به هر حال هر نوع عمد و خطاى عمدى و تزویر و تقلب،
با توجه به شرایط قانونى و فنى خطر ،از شمول بیمه خارج
است .بنابراین ماده ی مذکور باید به ترتیبى اصالح شود که
جبران خسارتهاى عمدى یا ناشى از تزویر و تقلب بیمهگذار
و نمایندگان او را از شمول تعهد بیمهگر خارج سازد .همچنین
مىتوان براى جلوگیرى از ارتکاب خطاهاى سنگین و تهیه ی
مقدمات وارد کردن زیان به بیمهگران ،خطاهاى سنگین را نیز
از شمول بیمه خارج کرد.
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قاچاق و تجارت ممنوع
بیمهگر پاسخگوى خسارتهایى که بر اثر عملیات قاچاق و منع
تجارت بعضى از کاالها به بیمهگذار وارد مىشود نیست .بهطور
نمونه ،چنانچه طبق مقررات ،کاالیى قاچاق بهشمار رود و منع
ورود داشته باشد و به این علت توقیف و معدوم شود بیمهگر
تعهدى نخواهد داشت.
خطرهاى دریایی
خطرهاى دریایی را مىتوان به سه دسته بخشبندى کرد:
 .۰فرس ماژور یا حوادثى که میل و اراده ی بشرررر در ایجاد
آنها دخالت ندارند مانند توفان ،غرق و به گل نشرررسرررتن
(حوادث طبیعى)
 .۱خسررارتهاى ناشررى از اعمال و کردار اشررخاص درون کشررتى
مانند اقدام ناخدا و کارکنان و مسافران کشتى
 .۳اعمال دزدان دریایی و دشمنان (اشخاص بیرون از کشتى).

بر پایه ی این عوامل مىتوان انواع خطرهاى دریایی را به
شرح زیر بیان کرد:
 توفان:
عبارت است از آشفتگى و اغتشاش هوا که همراه بادهاى تند
بههم خوردن تعادل
و شدید است و موجب امواج سهمگین و
کشتى مىشود.
 غرق:
فرو رفتن کشتى در دریا بر اثر توفان یا تصادم یا آتشسوزى.
 به گل نشستن:
عبارت است از این که ته کشتى در گل و الى ساحل فرو رود و
کشتى قادر به حرکت و بیرون آمدن از دریا نباشد مگر با
وسیلهها و تجهیزهاى ویژه.
 تصادف یا تصادم:
برخورد کشتى با یک جسم ثابت یا متحرک یا بههم خوردن دو
کشتى در دریا.
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 آتشسوزى و انفجار:
در صورتىکه به هر علت ،خواه وقوع یک حادثه یا بر اثر عمل
و کردار کارکنان و مسافران کشتى ،کاالهاى مورد حمل دچار
آتشسوزى شوند خسارتهاى وارد شده قابل جبران است مگر آنکه
آتشسوزى بر اثر عمد و خطاى بیمهگذار یا نمایندگان او
باشد.
 سبک کردن کشتى:
در حالتى که کشتى بر اثر حوادث دریایی تعادل خود را از
دست بدهد و به خطر بیفتد ناخداى (کاپیتان) کشتى مىتواند
براى نجات کشتى و کاالهاى مورد حمل ،بخشى از کاالها را به
دریا بریزد تا کشتى سبک شود و به حال تعادل درآید .بهطور
معمول و عرفى کاالهایى را که در عرشه ی کشتى و در دسترس
باشند به دریا مىریزند مشروط بر اینکه کاالهاى به دریا
ریخته شده طبق عرف بازرگانى مجاز به نگهدارى در روى عرشه
ی کشتى باشند.
 زیانهاى ناشىىىى از تقصىىىیر و خطاى ناخدا و کارکنان
کشتى:
تمام اعمال و کردارها و خطاهاى ناخدا و کارکنان کشتى که
موجب زیان صاحب کشتى یا دارندگان کاالها شود قابل بیمه
شدن هستند .بهطور نمونه اگر ناخدا یا کارکنان کشتى از
روى سوِ
ءنیت مسیر عادى کشتى را تغییر دهند و بر اثر این
تغییر مسیر ،خسارتى به کشتى یا کاالها وارد شود یا کشتى
را غرق کنند یا به گل بنشانند و یا در آن آتشسوزى ایجاد
کنند یا مرتکب دزدى شوند یا کاالها را طبق عرف باربرى
بهطور منظم نچینند و یا بدون اجازه ی دارنده ی کشتى ،بیش
از ظرفیت و توان مجاز کشتى بارگیرى کنند و از این راه
خسارتى وارد کنند ،مسئول و جوابگوى زیانهاى واردشده
خواهند بود .اینگونه ریسکها را بیمهگران بیمه مىکنند و
متعهد جبران خسارت ناشى از وقوع آنها مىشوند.
 توقف اضطرارى:
در صورتىکه بر اثر حوادث ناگهانى یا فرسماژور کشتى به
خطر افتد و ادامه ی سفر آن مقدور نباشد ناخدا مىتواند در
یکى از بنادر مسیر راه براى مدتى توقف کند .خسارتهایى که
بر اثر توقف اضطرارى کشتى به بیمهگذار وارد مىشود قابل
جبران است مگر آنکه خسارت در نتیجه ی عیب ذاتى کاالها
باشد .ولى چنانچه توقف اضطرارى موجب بروز یا تشدید عیب
ذاتى کاالها شود ،بیمهگر مسئول جبران زیان وارده خواهد
بود (فساد میوهها بهعلت ماندن و توقف اضطرارى بیش از
اندازه) .بدیهى است تأخیرى که در نتیجه ی عمل بارگیرى
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حاصل مىشود و موجب فساد کاالها مىشود ،مشمول تأمین نخواهد
بود ،زیرا این تأخیر به منزله ی حادثه یا خطر دریایی
بهشمار نمىرود .قرنطینه یا متوقف کردن کشتى در یکى از
بنادر یا به فاصله ی معینى از بنادر به علل بهداشتى نیز
از جمله موارد توقف اضطرارى است.
خسارتهاى ناشى از توقف اضطرارى بهطور معمول خسارت مشترک
یا عمومى بهشمار مىرود و قابل جبران است.
 سرقت (کلى و جزئى)  ،کسرى و عدم تحویل:
سرقت کاالها خواه کلى یا جزئى و چه با تهدید و ارعاب و چه
بهطور عادى از جمله خطرهاى دریایی محسوب مىشود و زیانهاى
وارد از این رهگذر قابل جبران است .کسرى عبارت از کم
بودن تعداد یا قسمتى از کاالها یا واحد محموله و عدم تحویل
عبارت است از تلف یا فقدان تمام یک واحد محموله .در صورت
بروز سرقت و عدم تحویل و کسرى ،ارائه ی صورت مجلس تنظیم
شده از طرف مقامهاى گمرکى و کشتیرانى براى دریافت خسارت
از بیمهگر ضرورى است .خطر کسرى و عدم تحویل در صورتى
مورد تأمین بیمهگر واقع مىشود که بهطور صریح در بیمهنامه
قید شده باشد.
 غارت ،تصرف و اقدام دزدان دریایی:
این خطرها که موجب زیان صاحب کشتى و کاالها مىشود جزء
حوادث دریایی است و بیمه ی آن تابع ضوابط و مقررات بیمه
ی خطر جنگ است.
 شورش و اعتصاب:
زیانهاى ناشى از شورش ،اعتصاب و تظاهرات بهطور معمول
خارج از حدود و شمول بیمه است و در صورتى مورد تأمین
قرار مىگیرند که بهطور صریح در بیمهنامه قید شده باشند.
َم:
 د
جمع شدن بخار آب دریا در مخزنهاى کشتى ممکن است باعث
خسارت کاالها شود .این خطر در صورتىکه در نتیجه ی حوادث
دریا پیش آید مشمول تأمین است .بدین معنا که اگر بهعلت
توفان یا اغتشاشهاى جوى ،وسایل تهویه و هواکش مخازن و
انبارهاى کشتى مسدود شوند و تهویه ی مخازن مقدور نشود و
در نتیجه هواى درون مخازن تجدید نشده و کاالها بر اثر دم
و جمع شدن بخار آب زیان ببینند ،بیمهگر خسارت وارد شده
را جبران خواهد کرد ولى به هر حال جبران خسارتهاى وارد
شده به کاالهایى که بهطور متعارف نبایستى در مخازن نگهدارى
شوند ،همچنین خسارتهاى ناشى از عیب ذاتى اشیا از عهده ی
بیمهگر خارج است .بدیهى است در صورت اخیر اثبات عیب ذاتى
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مورد تعهد بهعهده ی بیمهگر است زیرا او مدعى عیب ذاتى
شده است.
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 عدم تحویل:
در صورتىکه کاالى مورد بیمه یا بخشى از آن (یک یا چند
صندوق بایسته) در جریان حملونقل بهعلت ناشناختهاى گم شود
و تحویل بیمهگذار نشود.
 کسرى:
در حالتى که کاالهاى تحویل شده به بیمهگذار از جهت تعداد
صندوق یا بسته یا بارنامه هم خوانى داشته باشد ولى در
محتواى صندوقها و بستهها کمبود و کاستى مشاهده شود ،آن
را زیر عنوان کسرى کاال جبران مىکنند.
 به آب افتادن کاال:
چنانچه در موقع بارگیرى یا باراندازى یا نقل و انتقال
کاالها به کشتى ،محمولهاى در آب بیفتد و خسارت ببیند یا
غرق شود بیمهگر متعهد جبران زیان وارد شده خواهد بود.
 خطرهایى مانند شکستگى در حین بارگیرى و باراندازى:
کرمخوردگى ،موشخوردگى ،چنگک ،روغن ،ریزش ،نشت غیرعادى،
خراش ،زنگزدگى و خسارت وارد از کاالى مجاز نیز ورود تأمین
واقع مىشوند .همچنین آب باران (آب شیرین) و تابش آفتاب
که حالت غیرعادى و نابههنگام داشته باشند نیز جزء حوادث
دریا محسوب مىشوند و خسارتهاى ناشى از آنها قابل جبران
است.
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بخش 14
بیمۀ
هواپیما
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بازار بیمه ی هواپیما ،بازارى تخصصى است که در آن مؤسسات
زیر فعالیت مىکنند:
 .۰گروهى از شرکتها که مشترکا فعالیت مىکنند یا با همکارى
همدیگر تشکیل صندوق بیمه ی هواپیما مىدهند ،از خطوط
هواپیمایى کار مىپذیرند و به نسبت بین یکدیگر تقسیم
مىکنند (مانند صندوقهاى هواپیمایى سوئیس ،مکزیک ،ونزوئال
و استرالیا)
 .۱شرکتهاى تخصصى بیمه ی هواپیما که بهنام شرکتهاى بیمهاى
بدون تجربه ی تخصصى که عالقهمند بهفعالیت در این رشته
هستند کار مىکنند و بهنسبت بین شرکتهاى دیگر تقسیم
مىنمایند (مانند شرکت بیمه ی هواپیمایى بریتانیا)
 .۳در یک شرکت بیمه ی عمومي ،ادارات مختلفى وجود دارد که
یکى از آنها اداره ی بیمه ی هواپیما است که در امر بیمه
ی هواپیما فعالیت مىکند (مانند اداره ی بیمه ی هواپیمایى
شرکت سهامى بیمه ی ایران)
 .۱سندیکاهاى بیمه ی هواپیما نظیر سندیکاى بیمه ی
هواپیمایى  Maylamو  . Arielدلیل اصلى فعالیت مشترک در بیمه
ی هواپیما این است که این رشته از لحاظ فنى پیچیده است و
اختالف عمدهاى با سایر رشتههاى بیمه دارد .در سایر رشتههاى
بیمهاي ،بیمهگر با تعداد زیادى از ریسکهاى متجانس و مشابه
سر و کار دارد که مىتواند با تعداد معینى از هر رشته ی
بیمهاي ،پرتفوى مناسب توان و امکانات خود را فراهم و
بهتنهایى آن را اداره کند .احتمال خسارت روند و تواتر آن
تا حدودى قابل پیشبینى و برآورد است که در آن تواتر کم و
شدت باال است .در مورد هواپیما ،حجم خسارتهاى جزئى در
مقایسه با خسارتهاى کلى ناچیز است .هواپیما ممکن است در
هوا به اشیا یا پرندگان برخورد کند یا شيء از خود هواپیما
کنده شده و به آن آسیب بزند .مورد دیگر خسارت جزئى هنگامى
است که هواپیما روى زمین حرکت مىکند و ممکن است بر اثر
برخورد با هواپیماهاى دیگر یا تأسیسات فرودگاهى بهخود
هواپیما یا به هواپیماهاى دیگر و تأسیسات فرودگاهى خسارت
وارد آورد .در دیگر موارد ،هواپیما یا خسارت نمىبیند یا
اگر خسارت ببیند دیگر جزئى نیست:
مسافران و خدمه و بار همه با هم منهدم مىشوند .افزون بر
این ،احتمال این است که خسارتهاى سنگینى به اشخاص ثالث
خارج از هواپیما وارد آید .در بیمه ی هواپیما بهدلیل
تواتر کم و شدت باال از میزان حق بیمه ی بدنه درصد بسیار
کمى به خسارتهاى جزئى اختصاص دارد قسمت اعظم حق بیمه بابت
خسارتهاى کلى است .نتیجه اینکه ،اگر خط هواپیمایى  ۰۱سال
متوالى خسارت کلى نداشت نباید نرخ حق بیمه چندان کاهش
پیدا کند چون تواتر کم است .بیمه ی هواپیما ،نقطه ی مقابل
بیمه ی اتومبیل است .در بیمه ی اتومبیل ،تواتر زیاد ولى
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شدت کم است .وسیله ی نقلیه موجب حوادث زیادى مىشود و در
بیشتر موارد خسارتوارده به خود یا اشخاص ثالث جزئى است؛
تعداد خسارتهاى کلى در بیمه ی اتومبیل در مقایسه با
خسارتهاى جزئى بسیار اندک است لذا در بیمه ی اتومبیل،
برخالف بیمه ی هواپیما ،بخش اعظم حق بیمه ی بدنه و شخص
ثالث به خسارتهاى جزئى و بخش اندک آن (شاید حدود  ۰۱درصد)
به خسارتهاى کلى تعلق دارد در حالىکه در بیمه ی هواپیما
ممکن است  ۰۱درصد حق بیمه از آن خسارتهاى جزئى و  ۹۱درصد
از آن مربوط به خسارتهاى کلى باشد .در بیمه ی هواپیما
بیمهگر از نظر تعداد موارد بیمهاى بسیار محدود است و
میزان خسارت براى هر واحد از مورد بیمه بهحدى باال است که
هر مورد خسارت مىتواند فاجعه تلقى شود .از سوى دیگر ،در
یک مقطع بیمهاى که معموال یکسال است برآورد احتمال تحقق
خطر مورد بیمه بسیار دشوار و شاید ناممکن باشد .بیمهگر
قبولکننده ی عملیات بیمهاى هواپیما بهمنظور رعایت ضرورت
توزیع ریسک بیمه ی هواپیما ،باید دو عامل را مورد توجه
قرار دهد :تعداد خطوط هواپیمایى و تعداد هواپیماهاى بیمه
شده در مقایسه با سایر رشتهها محدود است ،در نتیجه اگر
بیمهگرى قصد فعالیت در بیمه ی مستقیم و اتکائى هواپیما
دارد باید سعى کند تا سهم مناسبى از بازار محدود و تخصصى
هواپیما بهدست آورد تا از نظر فنى توجیهپذیر باشد.
قانون بیمه ی هواپیمایى
بیمه ی هواپیما از سه جهت با قانون هواپیمایى ارتباط
دارد .در شرایط قرارداد بیمه تأکید شده است که بیمهگذار
باید مقررات مربوط به ایمنى هواپیما را رعایت کند.
مسئولیت قانونى بهرهبردار در مقابل شخص ثالث که عبارت است
از مسئولیت عمومي ،مسئولیت در مقابل مسافران و مسئولیت
حمل کاال .در هر کشور با توجه به قوانین و مقررات آن کشور،
نحوه ی رسیدگى و میزان خسارت مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث
متفاوت است.
مسئولیت قانونى خطوط هواپیمایى
مسئولیت قانونى خطوط هواپیمایى در مقابل مسافران بر اساس
پیمانهاى مختلف بهشرح زیر است:
 پیمان  ۹۱۹۱ورشو :بر اساس این پیمان ،مؤسسه ی حمل ونقل هوائى در خطوط بینالمللى کشررورهاى عضررو پیمان،
مسرررئولیت قانونى در مقابل مسرررافران را بر اسررراس
رررده ،بر عهده
مقررات ،که در بلیط هواپیما هم درج شر
رو پیمان
رور عضر
رفر از کشر
رورتى که سر
دارد .البته در صر
آغاز شود و در ک شور دیگر ع ضو پیمان خاتمه یابد .بر
اسررراس مفاد پیمان ورشرررو که در بلیط هم درجشرررده،
حمل و نقل هوایى درمقابل
مسرررئولیت مؤسرررسررره ی
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مسررافران قطعى اسررت و نیاز به اثبات تقصرریر ندارد.
اصل ،مسئولیت مؤسسه ی حمل و نقل است و اثبات خالف آن
جز در دو مورد زیر جایز نیست:
 .1مشارکت مسافر در میزان زیان وارده (پرت شدن از پلکان
هواپیما بهدلیل شربخمر مسافر)
 .2مؤ س سه ی حمل و نقل ،کلیه ی اقدامها را براى جلوگیرى
از وقوع حادثه انجام داده (ا ستناد به این مطلب زیاد
مؤثر نیسررت چون اکثر حوادث واقعشررده کارا نبودن این
موضوع را تأیید مىکند)
 پروت کل  ۹۱۱۱ال هه در مورد افزایش میزان مسىىىئول یتمؤسسه ی حمل و نقل.
 موافقت نامه ی  ۹۱۱۱مونترال کانادا :این موافقت نامهمربوط به درخواسررت آمریکا اسررت .هیچ هواپیمایى بدون
دا شتن مجوز ،اجازه ی پرواز به ایاالت متحده ی آمریکا
و بالعکس ندارد.
 پروتکل  ۹۱۹۹گواتماال :در مورد افزایش مسئولیت مؤسسهی حمل و نقل.
 قوانین ملي :اغلب ک شورهاى جهان ،قوانین ا ضافى دیگرىرررافرت هاى داخلى دارند .اغلب این قوانین از
براى مسر
ررراس پروتکل الهه با
مقررات و حدود مسرررئولیت بر اسر
تغییراتى پیروى مىکنند.
ىىىرایط ویژه ی قرارداد :اکثر خطوط هواپیمررایى
 شىبینالمللى با م سافران خطوط خود در چارچوب کنوان سیون
ورشو وارد قراردادى مى شوند که شرایط و م شخصات آن با
ظرفیت حداکثر میزان مسررئولیت ،که در صررورت تحقق خطر
قابل اعمال خواهد بود ،چاپ و منتشر شده است.
اشخاص ثالث
به موجب کنوانسیونهاى  ۰۹۳۳و  ۰۹۱۱رم ،مسئولیت مؤسسات حمل
بر اساس وزن هواپیما
و نقل مطلق است و حدود مسئولیت
تعیین مىشود .مسئولیت مؤسسه حمل و نقل از طریق بیمه ی
اجباري ،سپرده ی نقدى یا ضمانتنامههاى بانکى تضمین شود.

مسئولیت سازمانها
نظامهاى قانونى متعددى وجود دارد که تأثیر زیادى در
پرداخت خسارت و غرامت مسئولیت در موارد خاص دارند .این
مسئولیتها عبارتند از:
 مسئولیت سازندگان هواپیمارررازمان هاى هواپیمایى یا ادارهکنندگان
 مسرررئولیت سرفرودگاهها
 مسررئولیت تأمینکنندگان سرروخت ،مؤسررسررههاى تعمیر ونگهدارى
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 مسئولیت سازمانهاى شست و شوى هواپیما مسئولیت بهرهبرداران در پروازهاى داخلي.انواع بیمه های هواپیما
بیمه بدنه
مدت بیمه ی بدنه یک سال و براى مدتهاى کمتر از یک سال
(فصل جهانگردى مانند تابستان) حق بیمه ی بیشترى براى
کوتاهمدت باید پرداخت شود .تعهد بیمهگر بیمه ی بدنه ی
هواپیما ،تعمیر ،تعویض و جایگزینى قسمتهاى آسیبدیده ناشى
از تحقق خطر مورد بیمه است.

بیمه خسارت کلي:
در صورت ورود خسارت کلي ،تعهد بیمهگر تهیه ی هواپیماى
دیگر از همان نوع یا نوع مشابه در وضعیت و شرایط مشابه
است که از نظر سن و استهالک و دیگر موارد یکسان باشد؛ یا
پرداخت مبلغى است که بیمهگذار بتواند هواپیماى مشابه را
از بازار بخرد .در صورتىکه هواپیما از نوعى باشد که از
نظر ارزش بهسرعت مستهلک مىشود یا اینکه هواپیما ،وام و
توافقات مالى دیگرى داشته باشد ،تعهد بیمهگر بر اساس ارزش
بیمهشده خواهد بود .اگر بیمهنامه بر اساس ارزش توافقى
صادر شده باشد ،تعهد بیمهگر عبارت از ارزشى است که در
هنگام صدور توافق شده ،که در صورت تحقق خطر بدون درنظر
گرفتن قیمت بازار هواپیماى آسیب دیده ،به بیمهگذار پرداخت
مىشود .براى تعیین ارزش توافقى دقت بیشترى باید انجام
گیرد و از ارزش توافقى در مورد هواپیماهاى نسبتا نو
استفاده شود نه هواپیماهاى کارکرده یا هواپیماهایى که
بهسرعت مستهلک مىشوند .بیمهگذار نیز باید مورد اعتماد
بیمهگر باشد و نهایت حسن نیت را که از اصول اولیه ی بیمه
است رعایت کند.
بیمه خسارت جزئي:
وقتى هواپیما خسارت جزئى مىبیند بیمهگر باید هزینههاى
تعمیر هواپیماى آسیبدیده را بپردازد .هرگاه هواپیما به
قیمت دست دوم بیمه شده باشد بیمهگر با اشکاالتى مواجه
خواهد شد زیرا تعمیرات مورد نیاز باید بر اساس آخرین
استانداردها انجام گیرد ،در نتیجه حتى در مورد هواپیماى
دست دوم نیز همان هزینه ی قیمت نو باید پرداخت شود .در
بعضى موارد ،بیشتر هم مىشود زیرا گاهى قطعات در بازار
نیست و باید سفارش ساخت آن داده شود .بهدلیل افزایش مداوم
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هزینههاى تعمیر ،خطر کم بیمه شدگى نیز مطرح است و نوسانهاى
ارزش پول ملى در مقابل ارزهاى خارجى نیز به این امر کمک
مىکند.
حق بیمه:
حق بیمه ی بدنه از حاصلضرب نرخ که بهصورت درصد بیان مىشود
در سرمایه ی بیمه شده بهدست مىآید .نرخ بیمه ی بدنه بر
اساس سابقه ی خسارتى کل رشته ی هواپیما در دنیا و هر خط
هواپیمایى خاص همه ساله تعیین مىشود و خطوط هواپیمایى که
خسارت نداشته باشند کاهش نرخ یا پاداش عدم خسارت دریافت
مىکنند .از آنجا که بخش اعظم ریسک ،بیمه ی اتکایى مىشود
بنابراین نرخ باید مورد تأیید بیمهگر اتکایى نیز باشد.
دالالن نقش عمدهاى در فعالیت رشته ی هواپیما دارند.

فرانشیز:
در بیمه ی بدنه ی هواپیما بخشى از خسارت بهعنوان فرانشیز
بهعهده ی بیمهگذار است .این فرانشیز نه فقط بهدلیل افزایش
دقت در نگهدارى و عملیات پروازى است بلکه بهمنظور کاهش
هزینهها ،هم بهنفع بیمهگذار است و هم بهنفع بیمهگر که
خسارتهاى جزئى بهعهده ی بیمهگذار باشد .میزان فرانشیز به
نوع هواپیما وابسته است.
استثناآت (موارد زیر در بیمه ی بدنه پوشش ندارد):
 استفاده از هواپیما براى مقاصد غیرقانوني رعایت نکردن شررررایط و مقررات مربوط به خلبان ،مورداستفاده و مناطق آزاد مندرج در قرارداد بیمه
بیمه مسئولیت هواپیما
بیمهگذار در مقابل جبران زیان و خسارت وارده به مسافران،
بار همراه ،بار غیرهمراه ،خسارت مالى و جانى وارده روى
زمین قانونا مسئول است و باید جبران کند .برخالف بیمه ی
بدنه که حداکثر خسارت احتمالى از قبل قابل پیشبینى است
در بیمه ی مسئولیت حداکثر خسارت وارده به اشخاص ثالث را
نمىتوان برآورد کرد و فقط تعهد بیمهگر در بیمهنامه قید
مىشود .افزون بر این ،بیمهگر به هزینه ی خود وظیفه ی دفاع
از بیمهگذار را در مقابل دعاوى که علیه او در مراجع قانونى
مطرح مىشود متقبل مىگردد.
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مسئولیت بیمهگذار
 .1مسىىئولیت در مقابل مسىىافران :غرامتهاى ناشررى از جرح
بدني ،فوت ،خسارت وارده به چمدان و وسایل همراه مسافر
و تأخیر در تحویل آن
 .2مسىىئولیت در مقابل اشىىخاص ثالث :خسررارت وارده اعم از
جانى و مالى
 .3مسئولیت در مقابل مؤسسات حمل و نقل صاحبان کاال
 .4خسىىارت و زیان وارده که تأخیر در تحویل را نیز شررامل
مىشود
 .5ظرفیت بیمه ی مسئولیت هواپیما :یعنى تعهد بیمهگر باید
برابر مبلغى باشررد که اگر هواپیما با ظرفیت کاال دچار
حادثه شد پرداخت گردد.
مسئولیت مالکان و بهرهبرداران فرودگاهها
این مسئولیت شامل تمام مواردى است که ناشى از عملیات و
بهرهبردارى از فرودگاهها باشد که عبارتند از:
 .1باند فرودگاه
 .2نقل و انتقال چمدان و بار مسافران
 .3سُر خوردن مسافر در محوطه ی لغزنده ی فرودگاه
 .4انفجار هواپیما هنگام سوختگیرى
 .5تهیه و تأمین غذا ،تأخیر ،مسمومیت غذائى
مسىىئولیت ناشىىى از اسىىتفاده از وسىىایل نقلیه ی موتورى
( سواري ،اتوبوس و کامیون که در

محوطه ی فرودگاه تردد

مىکنند)
 .1مسئولیت حفظ هواپیما در آشیانهها و تعمیرگاهها
 .2پارک هواپیما در آشیانه :ریزش و خرابى آشیانه
 .3سرویس و نگهدارى هواپیما و م سئولیت در مقابل ا شخاص
ثالث
مسئولیت ناشى از کنترل ترافیک هوایى
کنترل ترافیک هوایى کار بسیار حساس ،پیچیده و خطرناکى
است .در صورتىکه براى هواپیما که تحت راهنمایى برج مراقبت
پرواز مىکند اتفاقى بیفتد که ناشى از اشتباه کنترلکننده
ی ترافیک هوایى باشد مسئولیت آن با مالک و بهرهبردار
فرودگاه است.
سایر بیمههاى هواپیما
بیمه ی فقط خسارت کلي:
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در این بیمه تعهد بیمهگر محدود به خسارت کلى است و در
قرارداد ذکر مىشود فقط خسارت کلي .میزان تعهد بیمهگر
درصدى از کل تعهد بیمه ی تمام خطر یا مبلغى باالتر از ارزش
بیمه ی تمام خطر است .براى مثال ،ارزش بیمهشده براى تمام
خطر  ۰۱میلیون دالر است و براى فقط خسارت کلى  ۳۱میلیون
 ۰۱میلیون دالر است که فقط در صورت
دالر مازاد بر
ورود خسارت کلي ،بیمهگر  ۰۱۱میلیون دالر مىپردازد.
بیمه ی ریسکهاى روى زمین:
ریسکهاى روى زمین با پرداخت حق بیمه ی اضافى با بیمه ی
تمام خطر تأمین بیمهاى دارد .از این بیمه معموال براى
هواپیماهایى که روى زمین هستند یا تحت تعمیر قرار دارند
استفاده مىشود.
بیمه ی قطعات یدکي:
قطعات یدکى غالبا گران بها هستند .این قطعات شامل
موتورهاى یدکي ،قطعات دیگر هواپیما روى زمین یا در
آشیانهها بیمه مىشوند .حق بیمه بر اساس درصدى از گردش
عملیات سالیانه محاسبه و دریافت مىشود.
بیمه ی از دستدادن:
در این نوع پوشش ،بیمهگر زیان وارده به بیمهگذار را که
بهدلیل خسارت وارده قادر به استفاده از هواپیما نیست
جبران مىکند .براى مثال ،هواپیمایى خسارت دیده و قادر به
پرواز نیست .بیمهگذار ناگزیر مسافران خود را به سایر خطوط
هواپیمایى منتقل مىکند .زیانى که از این بابت به بیمهگذار
وارد مىشود با داشتن این پوشش جبران مىگردد.
بیمه ی عدمالنفع:
در بیمه ی عدمالنفع ،بیمهگر پرداخت هزینههایى را که
بهدلیل وقوع حادثه متحمل مىشود بهعهده مىگیرد .براى مثال،
بهجاى هواپیماى آسیبدیده هواپیماى دیگرى اجاره مىکند.
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