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  بنام خدا

  حقوق بیمه

  :مقدمه

  گیري بیمه هاي روانی و اجتماعی شکلزمینه) الف

گیـري، پـیش  ترس افراد آنها را به پیش. زندگی افراد در معرض حوادث و بالیاي طبیعی قرار دارد

. باشـد از حوادث میو بمنظور احتراز واژه بیمه گرفته شده  از بیم .می خواندبینی و مقابله با این بالیا فرا

  .اما در زبان انگلیسی، فرانسه و عربی از تأمین و امنیت گرفته شده است

ي خـانواده و قبیلـه بـود در هنگـام     دوران زندگی روستایی که روابط بـر پایـه  جامعه سنتی و در در 

هـایی کـه بـی   براي مثال تکفـل خـانواده  . آمدندورود خسارت تمام قبیله به همیاري فرد ضرر دیده می

ي روستایی که هم از جمعیت کمی برخـوردار  گرفتند یا این نظام براي جامعهشدند را میمیسرپرست 

رو بود کامالً مناسب بود امـا امـروزه بـا توجـه بـه تغییـر سـاختارهاي        بود و هم خسارت محدودي روبه

ه اجتماعی و تبدیل زندگی روستایی به شهرنشینی، افزایش جمعیت کم شدن میزان تعلق و وابسـتگی بـ  

  .باشد با توجه به این موقعیت نهاد جدیدي به نام بیمه شکل گرفتگو نمیخانواده این روش جواب

بیننـد  افرادي که خود را در معرض خسـارت مـی  . باشدبیمه حاصل نیازهاي زندگی شهرنشینی می(

ایـن  )یابـد رهایی مـی اند و هر فرد با پرداخت مبلغ مشخص از تحمل خسارتصندوق مالی ایجاد نموده

مـیالدي در زمینـه حمـل و نقـل      15براي اولین بار بیمـه از قـرن   (نهاد برپایه عاقبت اندیشی استوار شده 

اي بـود کـه صـاحب    و این عملیات گونه) اي، در ایتالیا ظهور کرددریایی کامال در کشورهاي مدیترانه

کردنـد کـه   ر تضـمین مـی  کرد و در مقابل تجـا کاال و کشتی مبلغی به تجار مشغول به کار پرداخت می

خسارات احتمالی را جبران کنند واین امر که شبیه بازي شانس بود شباهت زیادي با قراردادهـاي بیمـه  

کـه   1666سـوزي لنـدن در سـال    بیمه حوادث غیردریایی براي اولین بار در پی آتـش . ي امروزي دارد

فرانسـه نیـز مؤسسـات بیمـه در      در. خانه و کلیسا شد در انگلستان شکل گرفـت  1300منجر به سوختن 

بـا توسـعه ماشینیسـم و فعالیـت      19از اواخـر قـرن   . شـکل گرفـت   1750سوزي از سال زمینه بیمه آتش

  .ها توسعه یافتاقتصادي، و توسعه علم پزشکی و افزایش امید به زندگی انواع بیمه
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باشد که آثار روانی پشـت  میامنیتی نقش اصلی بیمه ایجاد تأمین و : نقش بیمه) ب

  . سر خود دارد

گذار در صدد این است که به جاي این که منتظر سرنوشت باشد پیشامدهاي احتمالی را از قبل بیمه

د و میلـی بـه پـیش         . بینی و محاسبه کندپیش بینـی و  پس در جـوامعی کـه اعتمـاد بـه تقـدیرگرایی دارـن

بیمه عالوه بر امنیت مالی اعتماد به آینده را در . تپیشگیري حوادث ندارد بیمه رشد چندانی نکرده اس

طور مـؤثر قـدم بردارنـد مگـر ایـن کـه امنیـت الزم را در مقابـل         توانند بهافراد نمی. کندافراد ایجاد می

براي مثال فعالیت اقتصادي در صورتی ممکن است که افـراد نگـران از دسـت    . حوادث را داشته باشند

شود و این مسأله در زندگی خانوادگی نیـز  ن امر فقط با پوشش بیمه میسر میهایشان که ایدادن دارایی

  .نمایندصادق است که افراد خود و خانواده را در مقابل حوادث و مرگ تأمین می

اي در نظام حقوق اجتماعی حقـوق کـار و حقـوق مسـئولیت مـالی      رشد بیمه باعث تحوالت عمده

  .شده است

  بیمه در ایران ) ج

هـاي بیمـه خـارجی از جملـه گسـتراخ، یورکشـایر،       بـا فعالیـت شـرکت    1310ایران از سال بیمه در 

 1314بیمه ایران که اولین شرکت بیمه ایرانی است بـا سـرمایه دولتـی در سـال     . ایجاد شد... ویکتوریا و

  .ماده به تصویب رسید 36در و  1316تأسیس شد و قانون بیمه در سال 

 و مقرراتـی را بـه تصـویب رسـاند و    مـه و تقویـت بنیـاد بیمـه قـوانین      دولت براي نظارت بر بـازار بی 

و در زمینـه را اعـالم کـرد   هاي صادره به عنوان بیمه اتکایی به شـرکت بیمـه ایـران    بیمه% 25واگذاري 

هـاي بیمـه   شـرکت  1331دولـت در سـال   . هایی مانند واردات و صادرات بیمه را اجباري اعـالم نمـود  

 حاصل منـافع سـالیانه  و از  بسپارندهزار دالر ودیعه نزد بانک ملی ایران  250خارجی را موظف کرد تا 

هاي کنند که این امر موجب تعطیلی شرکت ههزار دالر به آن اضاف 500شد خود تا رسیدن این مبلغ به 

هـاي  فعالیـت شـرکت   عباعـث شـرو   شرکت گستراخ و یورکشایر و 2بیمه خارجی در ایران شد به جز 

  .ایرانی آغاز شد
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کنترل  1350ز نمودند و در سال اهاي بیمه خصوصی ایران فعالیت خود را آغشرکت 1329از سال 

تمـامی   1358در سـال  . سـپرده شـد  ) بیمـه مرکـزي ایـران   (و نظارت بر بازار بیمه ایران به نهادي دولتی 

و   دگردیـ پروانه دو شرکت خارجی لغو هاي خصوصی ملی و تحت اختیار دولت اعالم شد و شرکت

  .انون تأسیس بیمه غیردولتی به تصویب رسیدق 1380در شهریور 

  : بیمه از نظر فقه اسالمی) د

هاي اهل سنت و شیعه قرار گرفـت و در مـورد مشـروعیت آن نظـرات متفـاوتی      بیمه مورد توجه فق

علماي اهل سنت بر این عقیده بودند . دالبته بیشترین مخالفین مشروعیت بیمه اهل سنت بودن. اظهار شد

که چون عقد بیمه لزوم ماالیلزم است یعنی تعهد به انجام چیزي شده که هنوز تحقق نیافتـه مشـروعیت   

اند پس عقد بیمه باطل است یا بیمـه را بـه مشـابه قمـار     یا چون طرفین قرارداد نسبت به آن جاهل. ندارد

دانسـتند و فاسـد و حـرام    و یا آن را بـه مشـابه ربـا مـی    . ت دارددانستند که بخت و اقبال در آن دخالمی

دانان اهل سـنت بـه تـک   که علماي اهل شیعه از جمله امام خمینی و بسیاري از حقوق. کردنداعالم می

  .هاي اقتصادي مشروع دانستندتک موارد جواب دادند و بیمه را یکی از فعالیت

  فصل اول کلیات

  تعریف بیمه ) الف

کند در ازاي پرداختن مبلغی توسـط طـرف   نظر حقوقی پیمانی است که یک طرف تعهد می بیمه از

گـذار،  گر و طرف تعهد را بیمـه متعهد را بیمه. دیگر او را در مقابل بروز حادثه یا خسارت حمایت کند

ایـن قـرارداد در   .پردازد حق بیمه و آنچه کـه بیمـه شـود موضـوع بیمـه گوینـد      گذار میوجهی که بیمه

  .قانون مدنی صحیح و نافذ است 10ارچوب ماده چ

گـذار  شـود در مقابـل تعهـد بیمـه    براي رهایی از شبهه قمار و بازي شانس در تعریف بیمه گفته می(

  )شودگذار در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه میگر به تأمین بیمهبراي پرداخت حق بیمه بیمه
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گـر اصـالً صـادق    ود اما این امـر حـداقل بـراي بیمـه    ربا این که عنصر اصلی بیمه شانس به شمار می

گـر سـعی بـر ایـن     آورد و بیمـه گذار براي فرار از بدشناسی و بداقبالی به بیمه روي میاتفاقاً بیمه. نیست

  .دارد که بروز هرگونه اتفاق و شانس را از بین برد

  : تعریف تکنیکی بیمه

کند و که در معرض حادثه هستند را سازماندهی میگذارانی گر، بیمهباشد که بیمهبیمه عملیاتی می

گذارانی که حادثـه بـه ایشـان پـیش آمـد رفـع       ها فراهم شده از بیمهاز محل مبالغی که از جمع حق بیمه

و . در واقـع بیمـه تأسـیس و فعـالیتی جمعـی بـراي مقابلـه بـا شـانس و اقبـال اسـت           . کننـد خسارت مـی 

  .)کنندکنند سازماندهی میاي را که دریافت میق بیمهمؤسسات بیمه با محاسبات دقیق ریاضی ح(

  مبانی ریاضی عملیات بیمه ) ب

  .عملیات بیمه بر محاسبه احتماالت مبتنی بر مقیاس منطقی ریاضی بنا شده است

هاي تضمین شده توسط حساب احتماالت و با توجـه بـه   ریسک بهبینی حوادث نسبت در بیمه پیش

گیرد و میزان سنگینی حوادث ته توسط متخصصین علم آمار صورت میتعداد حوادث واقع شده گذش

  .کندآینده را مشخص می

در بیمه وارونگی مسیر تولید وجود دارد و این بدین معنا است که مؤسسات بیمـه بـرخالف بخـش   

گیرد بیمـه ابتـدا تـأمین    شود و سپس فروش انجام میهاي تولیدي که ابتدا قیمت تمام شده مشخص می

فروشد و پس از تصفیه و پرداخـت خسـاراتی کـه تضـمین     در قالب قرارداد بیمه و بهاي حق بیمه میرا 

  .کندنموده قیمت تمام شده محصول خود را مشخص می

ی بر وسعت حوادث ندارد باید برآورد دقیقی داشته باشد و بنابر قانون اعـداد  ملگر چون عپس بیمه

در . اسـت تـر  محاسبه ریاضـی بـه واقعیـت نزدیـک    . ر باشدبزرگ، همیشه فرکانس موارد آزمایش بیشت

هاي متجانس از لحاظ کمی و کیفی را در نظر داشـت  ضمن براي محاسبه دقیق احتماالت باید ریسک

بایست عـالوه بـر سـن و جـنس بـه منطقـه جغرافیـا، طبقـه         براي مثال از لحاظ کیفی در مورد مرگ می

  .کنندوادث سنگین را که احتماالت را غیرواقعی میتوجه داشت و از لحاظ کمی ح... اجتماعی و
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کند و هرچه تعداد بیمـه شـدگان بیشـتر    هاي دقیق بیمه را مشخص میبینیگر براساس پیشپس بیمه

  .شودباشد جبران خسارت بین افراد سرشکن شده و حق بیمه کمتر می

  انواع بیمه ) ج

توان جست کـه از مشـمول بیمـه خـارج     را میبیمه زمینه و تنوع زیادي دارد و امروزه کمتر خطري 

گـذار بـه بیمـه خسـارت و     گر و بیمـه اما قراردادهاي بیمه براساس طبیعت تعهدات قراردادي بیمه. باشد

  . شودبیمه اشخاص تقسیم می

  بیمه خسارت  – 1

. می باشـد گذار است و براصل جبران خسارات استوار هدف بیمه خسارت حفظ سقف دارایی بیمه

تواند بیش از خسارت وارده مبلغی دریافت کند ایـن بیمـه تضـمین کننـده سـطح      صاحب بیمه نمیفرد 

گـر،  در بیمه اموال، موضوع تعهد بیمه. شوددارایی است و به دو دسته بیمه اموال و مسئولیت تقسیم می

بـران  هـدف بیمـه امـوال ج   . ترین انـواع بیمـه اسـت   باشد و جزء قدیمیجبران خسارت وارد بر شیء می

  .شودگذار از لطمه به اموال و دارایی خود متحمل میخسارتی است که بیمه

گـذار اسـت تحـت پوشـش قـرار مـی      هاي بسیاري را که متوجه اموال مختلف بیمهاین بیمه ریسک

  ...سوزي ومانند بیمه بدنه، اتومبیل، قطار، هواپیما، بیمه حمل و نقل کاال، بیمه آتش. دهد

. دهـد گذار را در قبال اشخاص ثالث پوشش مـی اي است که مسئولیت مالی بیمهبیمه مسئولیت بیمه

کنـد کـه بـه آن بیمـه     در واقع این بیمه کاهش دارایـی را کـه از ایجـاد دیـن حاصـل شـده جبـران مـی        

: شـوند در بیمه مسئولیت سه طرف درگیـر مـی  . شودمسئولیت، بیمه بدهی یا بیمه دارایی منفی گفته می

  ...این رشته عبارتند از بیمه مسئولیت اتومبیل، هواپیما و. گذار و زیان دیده از حادثهگر، بیمهبیمه

  بیمه اشخاص  – 2

از انـواع ایـن   ... زنـدگی، مـرگ، زایمـان و   . گذار استموضوع بیمه اشخاص تمامیت جسمانی بیمه

علت به آن بیمه سـرمایه  که به این . گذار استي بیمهباشد که تعیین مبلغ قابل پرداخت به عهدهبیمه می

  .گویندنیز می
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گـر مکلـف اسـت کـه     گذار است، بیمه خسارت جانی بیمـه بیمه عمر که وابسته به طول حیات بیمه

گـذار بپـردازد و بیمـه تکمیـل درمـانی کـه علـی       مبلغ مشخصی را در پی تحمل خسارت جانی به بیمـه 

هـاي  تـرین رشـته  ي درمان است از عمـده هاهاي اجتماعی در پرداخت هزینهاالصول تکمیل کننده بیمه

  .باشدبیمه اشخاص می

  سازمان و ساختار فعالیت بیمه در ایران) د

هاي بیمه، نمایندگان و دالالن با نظارت بیمه مرکـزي ایـران   هاي شرکتبیمه در ایران شاهد فعالیت

  .است

بیمه مرکـزي ایـران کـه    اي در ایران بر عهده هاي بیمهنظارت بر فعالیتبیمه مرکزي ایران  – 1

گـري تأسـیس   براساس قانون تأسیس بیمه مرکزي ایـران و بیمـه   1350در قالب شرکت سهامی از سال 

  .گردید قرار دارد

گذاران و این قانون به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه 1مطابق ماده 

. شـود اي به نام بیمه مرکزي ایران تأسیس مـی یت مؤسسهبیمه شدگان و اعمال نظارت دولت بر این فعال

پردازد و به دنبال منافع خود نیست بلکـه از  گذاران نمیبیمه مرکزي به انعقاد قرارداد بیمه با افراد و بیمه

  .کندگذاران و صاحبان حقوق آنها حمایت میحقوق بیمه

ري براي این مؤسسـه لحـاظ شـده کـه     قانون وظایف و اختیا 5براي رسیدن به این اهداف طبق ماده 

  :اي از آن به شرح زیر استخالصه

ها و مقرراتی که براي حسن اجراي بیمه در ایران الزم باشـد بـا توجـه بـه مفـاد ایـن       نامهتهیه آیین -

  )برعهده شوراي عالی بیمه(قانون 

  .ندکنهاي کلیه مؤسسات بیمه که در ایران کار میتهیه اطالعات الزم از فعالیت -

  نامه آنهاي بدنی و تظنیم آییناداره صندوق تأمین خسارت -
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ارشاد و هدایت و نظارت بر مؤسسات بیمه و حمایت از آنها جهت حفظ سـالمت بـازار و تنظـیم     -

  و سایر موارد... امور نمایندگی و داللی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و 

بـه پیشـنهاد وزیـر اقتصـاد و دارایـی و تصـویب هیئـت         رئیس کل بیمه مرکزي ایران و قائم مقـام او 

بیمه مرکزي ایران از چهار رکن مجمـع عمـومی، شـوراي عـالی بیمـه، هیئـت       . گردندوزیران تعیین می

  .عامل و بازرسان تشکیل شده

معـاون  / رئیس کـل بیمـه مرکـزي ایـران و معـاون وزارت دارایـی      : شوراي عالی عبارتند از عضايا

معاون وزارت کار و امور روستاها، رئیس شرکت / معاون وزارت کار و امور اجتماعی/ وزارت اقتصاد

دو کارشـناس، یکـی در امـور حقـوقی و     / مـدیر عامـل یکـی از مؤسسـات بیمـه     / و سهامی بیمه ایـران  

  .امور بیمه و یک نفر مطلع در امور بیمه دیگري در

  : ترین وظایف شوراي عالی بیمه عبارتست ازمهم

  رسیدگی و اظهارنظر نسبت به صدور پروانه تأسیس یا لغو پروانه مؤسسات بیمه -

  هاي مختلف بیمهتعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته -

  بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه هاي الزم براي هدایت امرنامهتصویب آیین -

  .و انجام سایر وظایف که این قانون براي آن تعیین نموده است -

  .شودهمچنین نرخ حق بیمه و انواع قرارهاي بیمه توسط این شورا تعیین می

  هاي بیمه شرکت – 2

هـاي  عملیـات بیمـه در ایـران بـه وسـیله شـرکت      : قانون تشکیل بیمه مرکزي ایران 31ماده بموجب 

  .سهامی عام که تمام سهام به نام بوده و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد، انجام خواهد شد

قانون ثبت هر مؤسسه بیمه در ایران موکول به ارائـه پروانـه تأسـیس کـه از طـرف       37ماده براساس 

  .شود خواهد بودبیمه مرکزي ایران صادر می
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در پـی تصـویب قـانون    . اي دولتی قـرار گرفـت  هي مؤسسات بیمه جزء شرکتکلیه 1358در آبان 

صنعتی، بـه ایرانیـان و    –قانون چگونگی اداره مناطق آزادتجاري  28در قالب الحاقی ماده  30/4/1387

نیـز قـانون تأسـیس     1380در شـهریور  . خارجیان اجازه داده شد در این مناطق شرکت بیمه ثبـت کننـد  

گـر  گذار و بیمـه بسیاري از قراردادهاي بیمه مستقیماً بین بیمه. مؤسسات بیمه غیردولتی نیز به ثبت رسید

  .ش دارندشود و دالالن و نمایندگان در این انعقاد نقمنعقد نمی

  هاي بیمه نمایندگی – 3

نماینده بیمـه شخصـی   . نمایندنامه نمایندگی بیمه فعالیت میهاي بیمه در چهارچوب آییننمایندگی

نامـه مجـاز بـه عرضـه خـدمات      است حقیقی یا حقوقی که با توجه به قوانین و مقررات و مفاد این آئین

میـزان  . شـود از طرف شرکت بیمه به اشخاص اعطـا مـی  نمایندگی بیمه . باشدها میاي به نمایندگیبیمه

نامـه نماینـدگی شـرکت    آئـین  4ماده . اختیارات نماینده بیمه به قرارداد و درجه نمایندگی بستگی دارد

بیمـه یـک فعالیـت    . هاي بیمه اشخاص، اموال و مسئولیت اعطاي نمایندگی نمایدتواند در رشتهبیمه می

تواند نماینـده یـک شـرکت بیمـه     گر به ارائه بیمه پرداخته، تنها میبیمهتجاري است و نماینده از جانب 

  .باشد

  دالالن بیمه  – 4

مقـررات حـاکم قـانون تجـارت و     . دالالن بیمه مانند نمایندگان واسطه انجام معامالت بیمـه هسـتند  

  . نامه داللی رسمی بیمه استو تابع آیین بوده  هاي مربوط به داللینامهآیین

دالل رسمی بیمـه شخصـی اسـت کـه در مقابـل دریافـت       : نامه داللی رسمی بیمهآیین 1ماده مطابق 

از طـرف  (باشـد  گر است و داراي پروانه داللـی مـی  گذار و بیمهکارمزد واسطه انجام معامالت بین بیمه

دالالن بیمه وضعیت حقوقی متفاوتی نسبت بـه نماینـدگان بیمـه    ) بیمه مرکزي که براي یک سال است

  . پردازند و باید دقت کافی در حفظ منافع متقاضی مبذول دارندارند و در واقع به بازاریابی بیمه مید

نامه دالل رسمی بیمه مکلـف اسـت تمـام اطالعـات الزم دربـاره بیمـه مـورد        آیین 21ماده براساس 

بق بـا نیـاز و شـرایط    نامـه را مطـا  گذار تشریح کند و بیمهپیشنهاد و نیز نرخ حق بیمه مربوط را براي بیمه

دالالن . گر اخذ نماید و در غیر این صورت مسئول جبران خسارت وارده خواهـد بـود  گذار از بیمهبیمه
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دانند به متقاضیان بیمه معرفی کنند حتـی  اي را از هر شرکت بیمه که صالح میبیمه آزادند هر بیمه نامه

  .باشندهاي خارجی بیمه توانند واسطه قرارداد با شرکتمی

  اوصاف عقد بیمه ) هـ

بیمه قراردادي است که بین . هایی استویژگیبیمه از جمله عقود معین است یعنی داراي احکام و 

بیمه عقدي است بعبارت دیگر.گرددمنعقد میگر براي تعیین موضوع و شرایط بیمه گذار و بیمهبیمه

ا وجوهی از طرف دیگر در صورت که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه ی

  . وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد 

را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و    متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی

عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و ،آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند 

  . سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بوددر بیمه نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود

   

  . تاریخ انعقاد قرارداد   -1

  . بیمه گر و بیمه گذار   اسم  -2

  . موضوع بیمه   -3

  . ل آمده استحادثه یا خطري که عقد بیمه به مناسبت آن بعم -4

  . ابتدا و انتهاي بیمه   -5

  حق بیمه   -6

                                                                       میزان تعهد بیمه گر درصورت وقوع حادثه   -7

، غیرمجانی، استمراري، اتفاقی و مبتنی بر حسن نیت رضایی، معوض: اوصاف این عقد عبارتند از

  .بودن

  بیمه عقدي است رضایی  – 1

عقـد بیمـه و شـرایط آن بایـد بـه موجـب سـند        . گرددنامه کتبی منعقد میقرارداد بیمه اصوالً با بیمه

آید که شرط اعتبار عقد بیمـه، انعقـاد آن بـه موجـب سـند      قانون چنین برمی 2از ظاهر ماده . کتبی باشد

رسـاند و بیمـه را در عـداد عقـود     مـی  کتبی است، ولی دالیل متعددي خالف ظـاهر فـوق را بـه اثبـات    
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شوند و منشأ الهام قانون بیمه ایـران بـوده  در کشورهایی که مهد بیمه محسوب می. دهدرضایی قرار می

حتی به صورت شفاهی، قرارداد منعقد شـده و بـراي طـرفین تعهـدآور     . اند عقد بیمه عقد رضایی است

اي و شـرایط توافـق شـده اسـت و     وجود روابط بیمـه در این کشورها سند کتبی تنها وسیله اثبات . است

  .گرددچنانچه این امور به نحو دیگري نیز به اثبات رسد قرارداد معتبر تلقی می

اي براي عقد بیمه لحاظ نشده و حتی قرارداد شفاهی نیز در حقوق کامن لو انگلیس هیچ فرم الزامی

ر شده مؤید اعتبار قرارداد شفاهی و اعتبار عقـد از  هاي استرالیا نیز صادآرایی که از دادگاه. معتبر است

  .زمان ایجاب و قبول شفاهی است

در مواردي که تردیدي در مورد رضایی یا تشریفاتی بودن عقد وجود داشـته باشـد، اصـل ایجـاب     

اي بـراي تسـهیل   مقررات راجع به کتبی بودن عقد را تنها وسیله. کند که عقد رضایی محسوب شودمی

  .انعقاد و شرایط عقد محسوب نموداثبات 

  بیمه عقدي است الزم  – 2

. عقد الزم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در مـوارد معینـه  

عقد بیمه به فوت یا حجـر  . نمایدعقد بیمه طرفین را ملزم به اجراي مفاد عقد می. بیمه عقدي الزم است

شـود و در  ود و حقوق و تکالیف ناشی از عقد در مورد مرگ و ورثه منتقل مـی شگذار منحل نمیبیمه

بیمه عمر استثنایی بـر دیگـر عقـود بیمـه بـه      . گیردمورد حجر توسط نماینده قانونی محجور صورت می

گذار همواره حق دارد بیمه عمر را متوقف کند و از در واقع، مطابق طبیعت بیمه عمر بیمه. رسدنظر می

گذار جـایز محسـوب   گر الزم و نسبت به بیمهبیمه عمر نسبت به بیمه. نمایدحق بیمه امتناع می پرداخت

  .شودمی

  بیمه عقدي است معوض  – 3

معوض بودن عقد آثار و احکام عقود معوض را ایجاد کرده و در زمینه عقد بیمـه آثـاري همچـون    

  .تعهدات خودعمل نکند را در پی خواهد داشتگذار به گر از تعهدات در صورتی که بیمهرهایی بیمه

  بیمه عقدي است غیرمجانی  – 4
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کنـد تحـت عنـوان    گر دریافت مـی گذار همواره باید مبلغی بابت ما به ازاي تضمینی که از بیمهبیمه

  .بیمه عقدي مجانی و بالعوض نیست: حق بیمه پرداخت نماید

  

  بیمه عقدي است استمراري  – 5

همـین کشـش زمـانی بیمـه اسـت کـه       . گسـترد آثار خود را در طول زمان مـی بیمه عقدي است که 

تواند براي مدت طوالنی یا مـدت کوتـاهی   مدت عقد می. نمایدوصف اتفاقی بودن آن را نیز تبیین می

  .باشد

  بیمه عقدي است اتفاقی  – 6

هرگـاه  : داردمـی  قـانون بیمـه مقـرر    18مـاده  . تواند موضوع عقد بیمه قرار گیردتنها خطر اتفاقی می

معلوم شود خطري که براي آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه 

هـاي بیمـه تنهـا    شـرکت . اتفاقی بودن، وصف اساسی و بنیاد عقد بیمـه اسـت  . اثر خواهد بودباطل و بی

  .کنند که وصف اتفاقی یا حادثه داشته باشنداموري را بیمه می

  بیمه عقدي است مبتنی بر حسن نیت – 7

گـذار  گـر بـه اعـالم بیمـه    بیمـه . عقد بیمه حسن نیت یکی از عناصر اصلی اعتبار قرارداد بیمـه اسـت  

گذار در اعالمـات خـود فاقـد حسـن نیـت بـوده، ضـمانت        چنانچه بعداً ثابت شود بیمه. کنداطمینان می

  .بینی شده استاجراهاي سنگینی براي این تخلف پیش

  ) تحمیلی(بیمه عقدي است الحاقی  – 8

گـر تهیـه و چـاپ شـده و بیمـه     علت الحاقی شمردن عقد بیمه آن است که قرارداد قبالً توسط بیمـه 

گذار به قرارداد از پیش تعیین شده، بدون آنکه بحثی در مورد شرایط عمومی آن کرده باشد و تنهـا بـا   

کـزي مرجـع صـالح بـراي تعیـین شـرایط عمـومی        بیمـه مر . شـود پرکردن جاهاي خالی فرم، ملحق مـی 

  .قراردادهاي بیمه است

http://www.haghgostar.ir
www.haghgostar.ir


١٢

  انعقاد قرارداد بیمه ) و

کنـد و تنهـا برخـی    در واقع، براي انعقاد قرارداد بیمه تنها اهلیت عمومی تمتع و استیفا کفایـت نمـی  

زمـان انعقـاد    زمان شروع قرارداد ممکن است غیـر از . افراد حق انعقاد قرارداد بیمه را به نفع خود دارند

  . آن باشد

  اي سمت در انعقاد عقد و نفع بیمه – 1

ببرند که داراي نفـع بیمـه  نفع قرارداد بیمه قرار گیرند و از پوشش بیمه بهرهتوانند ذيتنها افرادي می

اي نفـع بیمـه  بیمه تنها براي تأمین خسارات ناشی از حوادثی است که در صورت وقوع به ذي. اي باشند

اي نه تنها در هنگام انعقاد قـرارداد، بلکـه در هنگـام وقـوع حادثـه نیـز الزم       نفع بیمه. کندمی ضرر وارد

اي به غیر، حقوق و تعهدات ناشی از بیمه نیز تحت شـرایطی بـه منتقـل الیـه     در پی انتقال نفع بیمه. است

دهد بیمه متعلـق  بیمه می هر کس حق. شودگذار منعقد میعقد بیمه به وسیله نماینده بیمه. یابدانتقال می

نفـع عقـد بیمـه    ذي. نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگري اسـت به خود اوست مگر آنکه در بیمه

گـر بـه ذي  تعهـدات بیمـه  . اي در مورد ریسک موضوع بیمه استباید شخصی باشد که داراي نفع بیمه

گـذار بـر عهـده    ها تعهدات در مقابل بیمـه اي تنگذار فاقد نفع بیمهبیمه. اي پرداخت خواهد شدنفع بیمه

در مورد اموال، وجود هر حق عینی، بـر عـین یـا    : اي تفسیر بسیاري شده براي مثالاز نفع بیمه. گیردمی

در مورد بیمه اشخاص، تعلق بـه یـک خـانواده و وجـود علقـه      . روداي به شمار میمنفعت مال نفع بیمه

نفع در زنده و سالمت بودن بـدهکار بـراي پرداخـت بـدهیها،      و یا حتی) پرداخت نفقه(عاطفی یا مالی 

  .شوداي قابل پوشش شمرده مینفع بیمه

  زمان و نحوه انعقاد عقد بیمه  – 2

شخصی کـه بـه   . شودگیرد و مراحلی براي تحقق آن طی میعقد بیمه در یک مجلس صورت نمی

ریسک و موضوع بیمه را بـه اطـالع   بایست اطالعات الزم در مورد دنبال تحصیل پوشش بیمه است می

  .گر برساندبیمه

  : پیشنهاد بیمه
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سـپس  . نمایـد گـذار آینـده در آن تقاضـاي پوشـش ریسـک اعالمـی را مـی       سندي اسـت کـه بیمـه   

دهـد کـه کلیـه    گـر امکـان مـی   این پرسشـنامه بـه بیمـه   . شود تا پر کندگذار داده میاي به بیمهپرسشنامه

چنانچه قرارداد براساس اطالعات داده شـده منعقـد شـود،    . آوري کندعاطالعات مورد نیاز خود را جم

موضـوع پوشـش بیمـه،    » اعـالم ریسـک  «اي در قرارداد بازي کرده و به عنـوان  اطالعات اهمیت عمده

  .گذار قرار خواهد گرفتمبنایی براي احراز حسن نیست یا سوء نیت بیمه

  : گرقبول بیمه

توانـد بـه صـورت مشـروط پیشـنهاد را      بیمه ارائه شده نیسـت یـا مـی   گر مکلف به قبول پیشنهاد بیمه

در صـورت  . بپذیرد و یا مبلغ تضمین را محدود کند و یا برخی خطرات را از پوشش بیمه مسـتثنا نمایـد  

گر امضاي قرارداد دلیل قبول بیمه. نمایدگذار ارسال میگر قرارداد بیمه را تنظیم و براي بیمهقبول، بیمه

گر قرارداد را امضا کرده و حـق بیمـه را دریافـت    نماینده می تواند به وکالت از بیمه. شودمحسوب می

  .گر استنماید و این اعمال نماینده در حکم عمل بیمه

  : زمان شروع پوشش بیمه

االصول به محض انعقاد، قرارداد بیمه شروع شـده، ولـی معمـول اسـت کـه در قـرارداد، زمـان        علی

تـوان شـرط کـرد کـه آغـاز      در قرارداد بیمـه مـی  . نمایندبراي شروع عقد تعیین میمشخص دیگري را 

گـر حفـظ حقـوق خـود بایـد در نگـارش       بیمـه . اعتبار و اثر قرارداد مشروط به پرداخت حق بیمه باشـد 

نامه دقت کافی نماید و یا شرط تعلیق را در قرارداد بگنجاند یا مـادام کـه   قرارداد یا قبول و امضاي بیمه

  .کندنامه به وي خودداري میگذار پرداخت نشده از امضاء و تحویل بیمهق بیمه توسط بیمهح

گر از زمان گر به پرداخت حق بیمه تعلیق نشده، تعهدات بیمههایی که اعتبار و تعهد بیمهنامهدر بیمه

نامـه صـورت   بیمه در صورتی که تحویل. شودانعقاد قرارداد و یا تاریخ تعیین شده در قرارداد آغاز می

  .گذار حق بیمه را پرداخت ننمود، شرکت بیمه حق فسخ بیمه را خواهد داشتگرفت و بیمه
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  فصل دوم 

  اصول و عناصر مشترك عقود بیمه

  ریسک موضوع بیمه : بخش اول

  تعریف ) الف

ریسک مورد توجـه بیمـه، بـه مفهـوم احتمـال      . رودحقوق بیمه ریسک مفهومی کلیدي به شمار می

از مصـادیق مشـخص ریسـک بـه     ... سوزي، بالیـاي طبیعـی، تصـادفات و   آتش. وقوع یک حادثه است

. جنبه اتفاقی بودن بیانگر آن است که ریسک توجـه بـه وقـوع حـوادث در آینـده دارد     . روندشمار می

مـه  معنـی اسـت، قابـل بی   اند، به علت آنکه احتمالی بودن در مورد آنهـا بـی  حوادثی که قبالً تحقق یافته

در برخی مواقع ریسک به عنوان خسارت، در مواردي ریسک به عنوان موضوع تضمین بیمه بـه  . نیست

  .رودکار می

  مشخصات ریسک به عنوان موضوع عقد بیمه ) ب

جنبه اتفاقی بودن ریسک از عـدم  . موضوع عقد بیمه خطر یا ریسک تحقق حادثه خسارت بار است

جنبه واقعی بودن ریسک بدین معنی است کـه اتفـاق موضـوع    . ودشاطمینان از وقوع حادثه استنتاج می

هرگاه معلوم شود خطري که براي آن بیمـه بـه عمـل آمـده قبـل از عقـد       . بیمه امکان وقوع داشته باشد

ریسـک موضـوع عقـد بایـد مشـروع      . اثر خواهد بودقرارداد واقع شه بوده است قرارداد بیمه باطل و بی

. هاي نامشروع متوجه افرادشود قابلیت بیمه را نخواهد داشتاز فعالیت خساراتی که ممکن است. باشد

  .تواند تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار گیرداما خسارات ناشی از جرم غر عمد می

  ریسک  عالما: تعیین ریسک موضوع بیمه – 1

حادثـه پوشـش   . گیـرد در قراردادهاي بیمه ریسک موضوع بیمه از لحاظ مختلف مد نظـر قـرار مـی   

نامه واحـد، ریسـک  در مواردي بیمه –داده شده، فعالیت پوشش داده شده و خسارت موضوع پوشش 

تـرین  هـاي موضـوع بیمـه از عمـده    اعـالم ریسـک  . دهـد هاي متفاوت و مرتبط گوناگون را پوشش می
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گـر بـه   بیمـه . دهـد گـر اجـازه بـرآورد حـق بیمـه را مـی      شود که به بیمهگذار محسوب میتعهدات بیمه

  .نهدگذار اطمینان کرده و اساس تعیین نرخ بیمه و اجراي قرارداد بیمه را بر آن بنا میاعالنات بیمه

  گذار در هنگام انعقاد قرارداد بیمه اعالم ریسک توسط بیمه

گـر تهیـه شـده    اي کـه از پـیش توسـط بیمـه    اعالم ریسک اصوالً با پاسخ مشتري بیمه بـه پرسشـنامه  

گر باید دقیق باشد بـه نحـوي کـه معنـا و مقصـود آن روشـن بـوده و        هاي بیمهپریش. گیردصورت می

از طـرف  . از طرفی سؤاالت راجع به مشخصـات مـال موضـوع بیمـه اسـت     . تفاسیر متفاوتی ایجاد نکند

  .تواند مطرح گرددگذار میدیگر، سؤاالتی در مورد خود بیمه

  اعالم تشدید ریسک در طول اجراي عقد بیمه 

گر تأمین خسارات موضوع توجیه لزوم اعالم تشدید خطرات ناظر به موضوع بیمه آن است که بیمه

بـا  . بیمه را تحت شرایط اعالم شده در عقد پذیرفته و براي مدت معین تحـت پوشـش قـرار داده اسـت    

یـد  گـزار شـرایط جد  نمایـد کـه بیمـه   تغییر شرایط و تشدید خطرات، استفاده از پوشش بیمه ایجاب می

این توجیـه در مـورد بیمـه اشـخاص و بـه      . مطلع شده و در صورت لزوم قرارداد را با آن سازگار نماید

  .خصوص بیمه عمر موردي ندارد

  : مفهوم تشدید ریسک

سک را به مواردي اطالق نموده که کیفیات یا وضعیت موضوع بیمـه، طـوري   یگذار تشدید رقانون

گـر حاضـر بـراي انعقـاد قـرارداد بـا       قرارداد موجـود بـود بیمـه    تغییر کند که اگر وضعیت مزبور قبل از

چنانچـه در مـورد اطالعـات داده شـده تغییـري در      . گشتشرایط مذکور نرخ حق بیمه در قرارداد نمی

در بـین سـؤاالت   . گـذار اعـالم کنـد   گـذار بایـد تغییـرات را بـه بیمـه     طول اجراي عقد ایجاد شود، بیمه

گر نیز تنها تغییر اوضاع و احوالی مدنظر است که موجـب تشـدید خطـر    هپرسشنامه تهیه شده توسط بیم

تغییر در ارزش مـالی موضـوع بیمـه از مصـادیق افـزایش ریسـک نبـوده و موجـب         . وقوع حادثه گردد

  .گر نخواهد بودافزایش تعهدات و ریسک بیمه

  مهلت اعالم تشدید خطر 
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ایجاد شده باشـد، وي مکلـف اسـت مراتـب را     گذار چنانچه موجبات تشدید خطر توسط خود بیمه

چنانچه تشدید خطر در اثر عوامـل دیگـري غیـر از عمـل خـود بیمـه      . گر برساندبالفاصله به اطالع بیمه

گـر اعـالم   روز از اطالع خود بـه بیمـه   10گذار مکلف است مراتب را ظرف گذار صورت پذیرد، بیمه

  .نماید

  آثار و عواقب اعالم تشدید خطر 

تواند حقوق خود را بـه نحـو   گر از تشدید خطر و تغییر در موضوع بیمه، او میاطالع بیمه به محض

ایجـاد  معین شده در قانون حفظ نموده و تعادل قراردادي را که در اثر تشدید خطر برهم خورده دوباره

ر حـق  گـ بیمـه ) یعنی تشدید خطر و تغییر وضعیت موضوع بیمـه (در هر دو مورد مذکور در فوق . نماید

گـذار حاضـر بـراي    گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمـه دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه

  .قبول و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند

شـود،  گر سپري مـی گذار و فسخ احتمالی توسط بیمهدر طی مدتی که بین اعالم مراتب توسط بیمه

گر ملزم نیست براي تعدیل قرارداد به وسیله پیشنهاد نرخ بیمه. استگذار از پوشش بیمه برخوردار بیمه

تواند بنـابر  گر میبیمه. گذار شودبیمه جدید یا تغییر شرایط عقد، منتظر اعالم تشدید خطر از سوي بیمه

. مالحظات متفاوت از اخذ اضافه حق بیمه منصرف شده و بیمه را با همان شرایط و حق بیمه ادامه دهـد 

گر براي فسخ ابتدایی عقد به لحاظ تشدید خطر یـا تغییـر وضـعیت    نون ایران تصریحی به حق بیمهدر قا

بـه حـق پیشـنهاد افـزایش حـق بیمـه و فسـخ تنهـا در صـورت عـدم            16موضوع بیمه نشده است و ماده 

ر اي به عدم لزوم اعالم تشـدید خطـ  در حقوق ایران اشاره. گذار اکتفا نموده استپذیرش از سوي بیمه

  .اتفاقی یا تغییر اتفاقی و نادر ریسک موضوع عقد نشده

  کاهش خطر 

ه را براسـاس خطـر   مـ یگـذاري کـه حـق ب   کاهش یافتن خطرات بیمه نیز موجب خواهد شد که بیمه

گذار اجازه داده نمـی در ایران براي بیمه. بیشتر پرداخته، از محل پرداخت حق بیمه اضافه متضرر گردد

  .بیمه و عودت مبالغ پرداختی و اضافی را بنمایدشود که تقاضاي تعدیل 

  ضمانت اجراهاي عدم اعالم صحیح 
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گذار در مورد اعالم ریسک و خطر داراي مبنا و طبیعی خاص است و عدم هر یک از تکالیف بیمه

قـانون بیمـه ضـمانت اجـراي اعـالم      . کنـد رعایت هر تکلیف، ضمانت اجراي مناسب خود را طلب می

در صورتی که همراه با سوء نیت باشد، را بطالن عقد و در صورتی که بدون سـوء  خالف واقع ریسک 

  .نیت باشد، پوشش نسبی تعیین کرده است

  اعالم خالف واقع عمدي 

عدم اعالم صحیح ریسک موضوع بیمه، چه به صورت عدم اظهار عمدي مطالب مورد سؤال باشـد  

طابق اصـول کلـی قراردادهـا، صـرف اشـتباه      در واقع م. و چه به صورت اعالم کذب، حکم واحد دارد

شود و این حکم ارتباطی به سوء نیت یا حسـن نیـت و   اساسی در موضوع معامله موجب بطالن عقد می

گذار گذار، هرچند که موجب اشتباه بیمهتوجهی و غفلت بیمهاشتباهات ناشی از بی. خطاي افراد ندارد

مطـابق مـاده   . شـود شود، منجر به بطالن عقد نمی در برآوردن میزان و مشخصات ریسک موضوع بیمه

گـذار، بـه نحـوي کـه     قانون بیمه ایران اشتباه در ریسک موضوع عقد به واسطه اعـالم خـالف بیمـه    12

گر تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر وي بکاهد، تنها در صـورتی موجـب   موضوع خطر را در نظر بیمه

  .گذار باشدوء نیت بیمهشود که ناشی از عمد و سبطالن عقد می

گذار عمداً از اظهار خـودداري  اوالً، بیمه: عوامل مختلفی باید جمع باشند 12براي تحقق حکم ماده 

باشـد کـه موضـوع خطـر را تغییـر داده یـا از       ثانیاً، مطالب اظهار نشه یا اظهارات کاذبه طوري مـی . کند

نظـر از حادثـه   ا اعالم خالف واقع عمدي، صرفثالثاً، سکوت ی. گر کاسته باشداهمیت آن در نظر بیمه

کشف اعالم خالف واقع عمدي، کشاف از بطالن عقـد بیمـه از ابتـدا    . شودو وقوع رسیک ارزیابی می

گر تکلیفی بـه جبـران خسـارت وارده در گذشـته و آینـده نـدارد بلکـه در مـورد         لذا نه تنها بیمه. است

گذار رفع خسارت کرده باشد، حـق دارد مبـالغ   بیمه از بیمهخسارت وارده قبلی هم چنانچه مطابق عقد 

  .پرداختی را مسترد نماید

  ضمانت اجراي اعالم خالف واقع غیرعمدي 

در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خالف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود، خسـارت بـه   

بـه طـور کامـل و واقـع پرداختـه      نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطـر  
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گر قبل از وقوع حادثه متوجه ریسک واقعی و اعالم خـالف  چنانچه بیمه. شده باشد تقلیل خواهد یافت

فـرض دوم در  . تواند بین ادامه قرارداد را با همان شرایط و حق بیمه تعیـین شـده ادامـه دهـد    گردد، می

ه متوجه مغـایرت ریسـک اعالمـی و ریسـک     گر پس از وقوع حادثه موضوع بیمموردي است که بیمه

در واقع، در ایـن صـورت بیمـه   . گر تنها مکلف به جبران نسبی خسارت خواهد بودبیمه. شودواقعی می

حق بیمه . (گر مکلف است خسارت وارده را به نسبت حق بیمه دریافتی به حق بیمه واقعی جبران نماید

  .گر در جبران خسارتد بیمهتعه= خسارت وارده  ) حق بیمه دریافتی/ واقعی

  ضمانت اجراي عدم اعالم تشدید ریسک در طول عقد بیمه 

وجود تکلیف قانونب به اعالم تشدید رسیک، ایجاب می کند که ضمانت اجراي مناسبی بـراي آن  

ضـمانت اجـراي   . وجود داشته باشد، والّا تکلیف بدون ضمانت اجرایی تخلف امـري لغـو خواهـد بـود    

ه نظـر مـی    هاي موجود و شناخته شده در قانون، آنچه را که مناسبحلبین راه قانونی باید از رسـد  تـر ـب

  .براي تخلف از این تکلیف لحاظ کرد

  استثناهاي ریسک موضوع بیمه 

قانون بیمه مواردي همچون خطر جنگ و شورش را، از طرفی، و ایـراد خسـارت عمـدي و خطـاي     

  .هاي قابل بیمه ذکر نموده استبه عنوان استثنائات ریسکگذار یا عمالن او را، از طرف دیگر،بیمه

خطـر جنـگ و شـورش    . توانند خالف آن توافق نماینداستثنائات قانونی ریسک بیمه که طرفین می

نامـه شـرط   گر مسئول خسارات ناشی از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خالف آن در بیمهبیمه

اند و لـذا ایـن امـر مـی    شخصی از جنگ و شورش ارائه نکردهقانون درویه قضایی تعریف م. شده باشد

اسـتثناي پوشـش بیمـه در    . تواند موجب بروز مشکالتی در تعیین موارد وجود یا عدم پوشش بیمه شود

یابد که خسارت وارده ناشی از جنـگ داخلـی یـا خـارجی یـا شـورش و اغتشـاش        صورتی مصداق می

ورد بیمه اموال و اشـخاص جـاري اسـت و خسـارات     استثناي پوشش خطر جنگ و شورش در م. باشد

در . گیـرد وارد بر اموال یا نقوس که ناشی از جنگ یا شورش باشد تحت مشمول پوشش بیمه قرار نمی

استثناي خسارات جانی ناشی از خطـرات جنـگ و   ) انفرادي(نامه حوادث اشخاص شرایط عمومی بیمه

از . استثنا شدن ریسک جنگ و شورش به علل تکنیکـی و تـاریخی اسـت   . بینی شده استشورش پیش
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١٩

تواند خطراتی را که بـه انـدازه کـافی بـین بیمـه شـدگان پخـش و توزیـع نشـده          نظر تکنیکی، بیمه نمی

بیمه باید طیفی از بیمه شدگان را شـامل شـود کـه بـه نحـوي متفـاوت در معـرض وقـوع         . پوشش دهد

با پیشرفت تکنیـک  . طر موضوع بیمه در مدت واحد براي همه آنها پیش نخواهد آمدخطرند و عمالً خ

آمیـز  بیمه حوادث فاجعـه . بیمه و تدارك تمهیداتی از جانب ایشان امکان پوشش بیمه فراهم شده است

طبیعی امري بسیار معمول و گسـترده شـده بـه نحـوي کـه در معمـول قراردادهـاي بیمـه، خسـارات بـه           

از نظر تـاریخی تمایـل اساسـی براصـل عـدم پوشـش آن بـوده        . گرددمیلی ارائه میصورت پوشش تک

  .است

ایراد : توانند خالف آن توافق نماینداي که طرفین نمیاستثناي قانون ریسک بیمه

  خسارت عمدي 

اي آن، شود و قبـول پوشـش بیمـه   گذار امري اتفاقی محسوب نمیایراد خسارت عمدي توسط بیمه

گـذار  گر مسئول خسارات ناشی از تقصیر بیمهبیمه. زنداحتماالت اساس بیمه را برهم میتمامی آمار و 

گـذار تحـت پوشـش بیمـه     خسارت ناشی از حوادث طبیعی یا خطاي بیمـه . یا نمایندگان او نخواهد بود

گـر مسـئول   ولـی بیمـه  . قرار دارند، مگر آنکه در قرارداد بیمه به صراحت این مـورد اسـتثنا شـده باشـد    

  .گذار نخواهد بودخسارات ناشی از خطاي عمدي یا مکارانه بیمه

  هاي خسارت استثناي ایراد خسارت عمدي در زمینه بیمه

گذار یا نمایندگان قانونی او نفی گر به پرداخت را در مورد خسارت عمدي توسط بیمهتکلیف بیمه

. حقوقی متصـور نیسـت   در مورد اشخاص حقوقی، ایراد خسارت عمدي از جانب شخص. نموده است

گـذار باشـد و یـا بـه دسـتور یـا بـا همـاهنگی او         ایراد خسارت عمدي چنانچه مستقیماً ناشی از فعل بیمه

  .گذار محسوب شده و از پوشش بیمه خارج استصورت گیرد، حکم واحدي دارد و عمد بیمه

کلیه دارندگان وسایل نقلیـه موتـوري زمینـی و    است  بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوري الزامی

ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مـذکور را در قبـال خسـارت    

بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدك و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحموالت 
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٢٠

ایـن قـانون نـزد یکـی از     ) 4(داقل بـه مقـدار منـدرج در مـاده     شـود حـ   آنها به اشخاص ثالـث وارد مـی  

شـرکتهاي بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزي ایران داشته باشد، بیمه نمایند
1

  

  استثناي ایراد خسارت عمدي در زمینه بیمه اشخاص 

یق بـارز ایـراد   از مصـاد . در بیمه اشخاص نیز ایراد خسارت عمدي موجب نفی پوشـش بیمـه اسـت   

  .نفع بیمه استگذار به وسیله ذيگذار یا قتل بیمهخسارت عمدي در بیمه عمر، خودکشی بیمه

  استثنائات قراردادي پوشش بیمه 

خطرات و شرایطی که تحت پوشش بیمه قرار نگرفته اسـت از دامنـه عقـد و موضـوع بیمـه خـارج       

در مرحله اول، تعیین : گیردمرحله صورت میاستثناي قراردادي پوشش بیمه به دو شکل و در و . است

شود و در مرحله دوم، اسـتثناي خطراتـی کـه    موضوع قرارداد بیمه موجب خروج دیگر موضوعات می

  .گرددتواند در موضوع عقد بگنجد موجب خروج این خطرات از دایره بیمه میمی

  نحوه گنجاندن استثنائات در قرارداد بیمه 

نمایـد و در ضـمن شـرایط    ه، انواع بیمه و شرایط عمومی بیمه را تعیین مـی در واقع شوراي عالی بیم

  .کندعمومی، موارد پوشش بیمه و استثنائات کلی آن را بیان می

  اي مقوالت استثناهاي پوشش بیمه

گاهی برخی امـوال یـا اشـخاص از دایـره بیمـه      . گاه استثنا مربوط به برخی حوادث و خطرات است

ها از مـوارد نفـی پوشـش بیمـه بـه شـمار       ها و پیشگیريعدم رعایت برخی احتیاطگاه . شوندخارج می

  .آمده است

                                               
بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههاي حرام و در بخش خسارت  قانون در بخش خسارتحداقل مبلغ بیمه موضوع این  ١

تواند براي جبران خسارتهاي بدنی و مالی بیش از حداقل  گذار می بیمه. تعهدات بدنی خواهدبود%) 5/2(مالی معادل حداقل دو و نیم درصد 

  .مزبور، بیمه اختیاري تحصیل نماید

گر  دیدگان محکوم شود، بیمه در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان ـ1تبصره         

  .هاي متعلقه خواهدبود موظف به پرداخت تمامی دیه

ون لحاظ جنسیت و مذهب تا دیدگان را بد گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان بیمه ـ2تبصره         

  گردد عنوان بیمه حوادث محسوب می شده از سوي محاکم قضائی، به مبلغ مازاد بر دیه تعیین. نامه پرداخت نماید سقف تعهدات بیمه
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٢١

  حق بیمه : بخش دوم

از دید تکنیکی . گذار پرداخت شوداي و باید توسط بیمهحق بیمه ما به ازاي خدمات و پوشش بیمه

قابل پرداخـت صـورت   محاسبه میزان حق بیمه با توجه به فراوانی تحقق حادثه موضوع بیمه و خسارت 

اي تعبعیت مـی گذار است و از احکام ویژهاز دید حقوقی، پرداخت حق بیمه از تعهدات بیمه. گیردمی

  .کند

  شرایط و نحوه پرداخت حق بیمه ) الف

تنها استثناي این تکلیف در بیمـه عمـر   . گذار مکلف به پرداخت حق بیمه مطابق عقد بیمه استبیمه

گـذار شـخص موکـل و اصـیل     شـود بیمـه  ه توسط نماینده، یا وکیل منعقد میدر مواردي که بیم. است

پرداخـت نقـدي، صـدور چـک،     . پرداخت حق بیمه به طرق مختلفی ممکن است صورت گیـرد . است

  واریز به حساب یا غیر آن

  ضمانت اجراي عدم پرداخت حق بیمه ) ب

لذا در این مورد بایـد  . ه استبینی نکردقانون حکم خاصی را در مورد عدم پرداخت حق بیمه پیش

از . به اصول کلی عدم پرداخت و عدم انجام تعهـدات قـراردادي مقـرر در قـانون مـدنی مراجعـه کـرد       

طرف دیگر، از آنجا که عقد بیمه معوض است، مطابق اصول کلی حاکم بر عقود معـوض، مـادام کـه    

تواند از اجراي تعهدات خـود  یز میگر نعمل نکرده بیمه –پرداخت حق بیمه  -گذار به تعهد خود بیمه

  .استنکاف نماید

  وقوع حادثه براي موضوع بیمه : بخش سوم

شود که خطر تحت پوشش بیمه، موضوع قرارداد بیمه صحیح بحث از وقوع حادثه وقتی مطرح می

  .و در جریان اجرا، تحقق یابد

گـر، وظـایف   تعهداتی براي بیمهگذار و در پی وقوع حادثه موضوع پوشش بیمه، وظایفی براي بیمه

گر پرداخت تعهـدات  ترین تعهد بیمهعمده. شودگر در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه ایجاد میبیمه

  .شوداي است که هدف نهایی تأسیس بیمه محسوب میبیمه
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  گذار در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه وظایف بیمه) الف

  .گذار قرار داده استرعهده بیمهقانون بیمه دو وظیفه عمده را ب 15ماده 

  اقدام براي جلوگیري از توسعه و افزایش خسارت – 1

  گراعالم وقوع حادثه به بیمه – 2

تواند وظایف دیگري را در مورد وقـوع حادثـه بـراي بیمـه    عالوه بر موراد فوق، شرایط قرارداد می

  .گذار تعیین نماید

  :اقدام براي جلوگیري از توسعه و افزایش خسارت – 1

گذار باید براي جلـوگیري از خسـارت مراقبتـی را نسـبت بـه موضـوع بیمـه انجـام نمایـد و در          بیمه

این قاعده در بین حقوقدانان . صورت حادثه، اقداماتی براي جلوگیري از توسعه خسارت به عمل آورد

  .تعبیر شده است» مقابله با خسارت«ایرانی 

باشـد و خسـارت را دیگـري ایجـاد نمـوده و      چنانچه زیان دیده به علت آنکه تحت پوشش بیمه می

دیگري مسئول پرداخت خواهد بود، از اقدامات معمولی که براي جلوگیري از ایجاد حادثه یـا توسـعه   

  . شود، امتناع کند، بخشی از خسارت به خود وي مستند خواهد شدخسارت انجام می

اي در برداشته باشـد و بـا توجـه بـه آنکـه مقابلـه در       مقابله با خسارت ممکن است هزینهاز آنجا که 

توانـد موجـب   گر در عدم تحقق حادثه یا جلـوگیري از توسـعه آن اسـت و مـی    جهت حفظ منافع بیمه

هـاي  قانون مقرر نموده که پرداخت هزینه. گر است، شودکاهش غراماتی که پرداخت آن برعهده بیمه

  .گر قرار داردباشد، برعهده بیمه ده به شرط آنکه در حد متعارفانجام ش

  :گراعالم وقوع حادثه به بیمه – 2

گـذار بایـد در اولـین زمـان امکـان و در      بیمـه . گـذار اسـت  ترین وظایف بیمهاعالم حادثه از اساسی

گر مسـئول نخواهـد   گر را از وقوع حادثه مطلع کند و اال بیمهظرف پنج روز از تاریخ اطالع خود، بیمه

  . رسانی براي او مقدور نبوده استگذار ثابت کند به دلیل حوادثی، اطالعمگر آنکه بیمه. بود
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٢٣

حال در مورد نحوه و مدت اعالم و همچنین ضمانت اجراي عدم اطالع صحیح به نکاتی اشاره مـی 

  :کنیم

  :نحوه اعالم وقوع حادثه

تواند به هـر نحـو، وقـوع    گذار مینگرفته است لذا بیمه قانون نحوه خاصی را بر اعالم حادثه در نظر

گذار بایـد بـه نحـوي حادثـه را     تنها نکته قابل توجه این است که بیمه. گر برساندحادثه را به اطالع بیمه

گـر در  دلیل قانونی براي اثبـات تـاریخ و نحـوه اعـالم بـه بیمـه      اعالم کند که در صورت بروز اختالف،

  . یابدکه این موضوع با اخذ رسیدي از دریافت کنندة اعالم تحقق می اختیار داشته باشد،

اگـر  . هایی براي تماس یا مراجعه تعیـین شـده اسـت   در قراردادها معموالً نشانی و شماره تلفن محل

آنان بـه شـرکت بیمـه    رساند،گذار به اطالع نماینده میعقد بیمه به واسطه نماینده بیمه منعقد شده، بیمه

شـود و بـه   گر محسوب نمـی نماینده بیمهاگر عقد بیمه به واسطه دالل منعقد شده، دالل،. کنندیمنتقل م

گـر شـود، در   آید، اما اگر شخصاً متعهد انتقال آن بـه بیمـه  علت فقدان سمت، اعالم وي به حساب نمی

  . انجام این امر مسئولیت خواهد داشت

بیمه تحقق حادثه موضوع بیمه در صـورت فقـدان   در این . موضوع درمورد بیمه عمر متفاوت است

در این صورت عدم اعالم حادثـه خللـی   . گذار منتفی استگذار است، لذا اعالم حادثه توسط بیمهبیمه

اداره ثبـت احـوال،   (گذار، مقامـات رسـمی   در واقع در پی فوت بیمه. کندگر وارد نمیبه تعهدات بیمه

  . ساختگی بودن حادثه منتفی است کنند ودخالت می...) پزشکی قانونی و

گذار یا ذینفع مراتب را باید در اسرع وقت حـداکثر تـا دو هفتـه از    در صورت فوت بیمه شده، بیمه

گـذار اسـت   گر برسانند؛ در موردي که بیمـه شـده شـخص غیـر از بیمـه     تاریخ فوت کتباً به اطالع بیمه

  .ی باشد این تکلیف به عهده ذینفع استمشکلی در مورد اعالم حادثه نیست اما در صورتی که یک

توانـد ضـرر   گر میگذار، بیمه شده و یا ذینفع تکالیف مقرر را انجام ندهند، بیمهدر صورتی که بیمه

  . و زیان وارده به لحاظ عدم اجراي تکلیف مزبور را از تعمدات قابل پرداخت خود کسر نماید

  :فرصت اعالم وقوع حادثه
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روز از زمان اطالع از وقوع حادثه تعیین نموده اسـت نـه از    5فرصت اعالم حادثه را حداکثر ظرف 

  . زمان وقوع حادثه

گذار مطلع نیست یابد اما بیمهاي که تحت پوشش خطرات مورد بیمه قرار دارد تحقق میگاه حادثه

تباري اسـت کـه تعهـدات بیمـه    حادثه خسار» وقوع حادثه«حادثه منجر به خسارت شده یا نه؟ منظور از 

و . لذا در مواردي که به لحاظ عرفی حادثه زیانبار نبـوده نیـازي بـراي اعـالم نیسـت     . گر را در پی دارد

گذار براي اعالم حادثـه از روز اطـالع وي   بار بوده، تکلیف بیمه اگر بعداً مشخص شود حادثه خسارت

  . شودمحاسبه می

بینـی  روز مذکور در قانون بـراي اعـالم حادثـه پـیش     5یر از توانند فرصت دیگري غطرفین عقد می

ولـی مشـکل در مـوردي اسـت کـه در      . روز اختالفـی نیسـت   5در مورد تعیین فرصـت بیشـتر از   . کنند

  . بینی شده باشدروز پیش 5قرارداد مهلت کمتر از 

گـر،  وق بیمـه گذار براي اطالع وقوع حادثه و هـم حفـظ حقـ   این مدت از نظر قانون هم از نظر بیمه

همچنـین در مـتن   . شـود گـذار محسـوب مـی   زمان معقولی است و تقلیل آن تهدیدي براي حقوق بیمـه 

  . روز منتفی است 5پذیر است و امکان تقلیل آن به کمتر از قانون نیز تنها افزایش این مهلت امکان

از نیمـه شـب روز   مهلت . مهلت مذکور در قانون را باید بدون لحاظ روز وقوع حادثه محاسبه کرد

عالوه بر این در صورت مصادف شدن روز آخر مهلت بـا  . شودپس از اطالع از وقوع حادثه شروع می

  . شودایام تعطیلی، روز بعد از آن، روز آخر محسوب می

  :ضمانت اجراي عدم اعالم صحیح

ران گـر بـه پرداخـت جبـ    ضمانت اجراي عدم اعالم به موقع حادثه موجب منتفـی شـدن تعهـد بیمـه    

توان در همه جا به ظاهر قانون بیمه اعتماد نمود و در مواقعی منطق و طبیعت، خسارت خواهد بود؛ نمی

  . شودما را به تفسیري متفاوت با ظاهر قانون رهنمون می
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٢٥

گر خواهد ترین راه جبران خسارت نیز کسر خسارت وارده از مبلغ قابل پرداخت توسط بیمهمنطقی

. گـر وارد نشـد  گر، چنانچه از عدم اعـالم بـه موقـع، خسـارتی بـه بیمـه      تعهدات بیمهبود، و نه نفی کلی 

  . گر به نحو تمام و کمال باقی خواهد بودتعهدات بیمه

ممکن است در قرارداد بیمه در مورد وقوع حادثه، عالوه بر اعالم وقـوع حادثـه، وظـایف دیگـري     

در این مـوارد عـدم انجـام    . گذار تعیین شده باشدهبراي بیم... مانند ارائه فهرست اموال خسارت دیده و

تواند نفی یا تقلیل مبلـغ قابـل پرداخـت را در    گر شود میوظایف در صورتیکه موجب خسارت به بیمه

  . داشته باشدپی

گر به علت عـدم اعـالم بـه    گذار در مورد نفییا تقلیل تعهدات بیمهگر و بیمهدر مواردي که بین بیمه

گـر از عـدم اجـراي تعهـدات فـوق      گذار باید ثابت کنـد کـه بیمـه   یجاد شود، خود بیمهموقع اختالفی ا

  . خسارت ندیده است

شود و ممکن است شخص ثالـث هـم وجـود داشـته     گذار منحصر نمیگر و بیمهروابط بیمه، به بیمه

ه جبـران  گـر ملـزم بـ   گر را در مقابل ثالث مکلف به جبران خسارت کرده است و بیمـه قانون بیمه. باشد

  .کلیه خسارت وارد به اشخاص ثالث خواهد بود

گر به رسـمیت شـناخته شـود، تخلـف     در صورتی که براي شخص ثالث حق مستقلی در مقابل بیمه

تواند خللی به حقوق ثالث وارد کند و موجـب تقلیـل یـا منتفـی شـدن      گر، نمیگذار در مقابل بیمهبیمه

وسایل نقلیه از مصادیق بارز ایجاد حق مستقیم براي ثالـث   بیمه اجباري. حق او در جبران خسارت شود

  . است

  :گر در صورت وقوع حادثه موضوع بیمهوظایف بیمه) ب

گر پرداخت تضمینی است که مطابق عقد بیمـه بـر عهـده گرفتـه اسـت، همچنـین       وظیفه عمده بیمه

  . گر لحاظ شده باشدممکن است در عقد بیمه تعهدات دیگري براي بیمه

گـر  هاي خسـارت تعهـد بیمـه   در مورد بیمه: گر بسته به نوع بیمه متفاوت استمیزان تعهد مالی بیمه

گر بایـد مبلـغ تعیـین شـده در     براساس میزان خسارت وارده تعیین شده، ولی درمورد بیمه اشخاص بیمه
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ن مبالغی غیر توادر قرارداد بیمه اشخاص می. نظر از میزان واقعی خسارت پرداخت نمایدعقد را صرف

  . گر تعیین نموداز مبلغ دیه نفس یا اعضا به عنوان تعهد بیمه

در صـورتی  . گذار اسـت گر باید مبالغ تعهد شده را به او بپردازد، معموالً خود بیمهشخصی که بیمه

اي منعقـد شـده باشـد، پرداخـت بـه شـخص اخیـر        که بیمه توسط شخص دیگري براي دارنده نفع بیمه

  .گیردصورت می

گـردد مگـر اینکـه در    وجه بیمه نیز که باید بعد از فوت پرداخت شود، به ورثه قانونی پرداخت مـی 

  . سند بیمه کس دیگري اسم برده شده باشد

  :گر پس از پرداخت تضمینات مقرر عقد بیمهحق فسخ بیمه توسط بیمه

عللـی کـه موجـب    از جملـه  . بینی شـده اسـت  گر حق فسخ عقد پیشدر برخی عقود بیمه براي بیمه

  :گرددفسخ می

گـر  اگـر بیمـه  . گذار در بروز حادثه تقلب کـرده اسـت  گر براساس قراینی معتقد است بیمهبیمه – 1

  .شودتقلب را ثابت کند، از پرداخت غرامت رها می

رخـی اشـتباه   گـر پـس از حادثـه متوجـه ب    گذار قصد تقلب نداشته بلکه بیمهدر مواردي که بیمه – 2

  . شودخود می

  :هاي اجباري مسئولیت به خصوص بیمه شخص ثالت وسایل نقلیهامکان فسخ بیمه

و در این مدت شرکت بیمه مکلف به پرداخت هـر  . شوددر ایران این بیمه براي یک سال منعقد می

شـود و پـس   پوشش بیمه تنها به چند حادثه در سال محدود می. تعداد تصادف تحت پوشش بیمه است

این امر حق فسخ بیمـه را بـه   . گذار مجبور به خرید پوشش بیمه مجدد شودشود تا بیمهمیاز آن منفسخ 

هـاي الزم بـراي جلـوگیري از وقـوع     گذاري است کـه مراقبـت  کند و تنبیهی براي بیمهگر اعطا میبیمه

  . حادثه را ندارند

  :هاي خسارتقواعد خاص بیمه
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ایـن دو شـاخه هـم    . بیمـه مسـئولیت مـدنی اسـت    بیمه خسارت شامل دو شاخه بزرگ بیمه اموال و 

  .شودهایی دارند که منشأ جدایی آنها میداراي احکام مشترکند و هم ویژگی

هاي خسارت آن است که همگی در صدد جبـران خسـارت ناشـی از حادثـه     مشخصه مشترك بیمه

  . ندگیرها افراد ثالث هم در روابط قراردادي قرار نمیمعموالً در این بیمه. هستند

  :هاي خسارتاصول مشترك بیمه

  .هدف این بیمه حفظ سطح دارایی زیان دیده و پوشش خسارت وارده است 

  :گراصل جبران خسارت و تعهدات بیمه) الف

مطابق این اصل خسارت وارده باید بـه تمـام و   : اصل جبران خسارت داراي جنبه اثبات و نفی است

بدون آنکه این جبران خسارت موجب افزایش دارایـی زیـان   ، )جنبه اثبات(به نحو مطلوب جبران شود 

  ) جنبه نفی. (دیده شود

  :گرنحوه جبران خسارت توسط بیمه

گر عبارت است از محاسبه و پرداخت تفاوت قیمت مال بیمـه شـده بالفاصـله قبـل از     مسئولیت بیمه

مگـر  . شـود قـد پرداخـت مـی   وقوع حادثه با قیمت باقیمانده آن بالفاصله بعد از حادثه خسارت با پول ن

  . بینی شده باشداینکه حق تعمیر یا تعویض در سند پیش

توانـد  در مورد اموالی که جایگزین کامل ندارد پرداخت اختالف قیمت قبل و پـس از حادثـه نمـی   

  . مثل اموال دست دوم، ابنیه. زیان دیده را در موقعیت قبل از حادثه قرار دهد

فروخته اما کاال قبل از تحویـل بـه خریـدار بـر اثـر حادثـه تلـف شـود، در         گذار کاالیی را اگر بیمه

گر متعهد پرداخت قیمت مال مطابق قرارداد فروش باشـد و در  توان شرط کرد که بیمهقرارداد بیمه می

گر تنهـا مکلـف بـه پرداخـت اخـتالف قیمـت مـال سـال و         مواردي که مال ناقص یا معیوب شده، بیمه

  . معیوب است
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گر بخواهد به جاي پرداخت، مال موضوع بیمه را تعمیر کند این عمـل بایـد بـا سـرعت     بیمه چنانچه

  . انجام شود و موجب خسارتی به دلیل تأخیر در تعمیر مال نشود

  :شودهاي زیر خسارت به این طریق حساب میدر بیمه

  .یمه حمل و نقل قیمت مال در مقصددر ب – 1

گذار میامري است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمهدر بیمه منافعی که متوقف بر  – 2

  .شد

  .در بیمه محصول زراعتی، قیمت آن در سرخرمن و موقع برداشت – 3

گـر تـا   در مورد خسارت جانی، مسئول حادثه مکلف به پرداخت دیه به قربـانی اسـت و تعهـد بیمـه    

  . نازلترین جاي دیه است

  :منع افزایش دارایینفی پوشش بیمه افزون بر خسارت و 

روشی را که قانون براي جبران خسارت معین کرده، تضمین کننده عدم پرداخت مازاد بر خسـارت  

گر تا سـقف قیمـت مـال قبـل از حادثـه بیـانگر ایـن اسـت کـه بیمـه           واقعی است و محدود نمودن بیمه

  . خسارت موجب پرداخت اضافی نیست

  : منبع بیمه مضاعف

هاي متعددي اخـذ  گذار براي پوشش یک خطر بیمهشود که بیمهگفته میبیمه مضاعف به شرایطی 

گذار براي یک خسارت چنـد بـار غرامـت بگیـرد کـه موجـب افـزایش        شود بیمهکه موجب می. نماید

  . گردد، که این امر منع شده و موجب بطالن عقد بیمه استدارایی او می

ذار براي اطمینان از وجود پوشش بیمه به خریـد  گنماید که بیمهگاه اوضاع و احوال چنین اقتضا می

در ایـن مـورد قصـد تقلـب و اخـذ مکـرر غرامـت نیسـت بلکـه بـراي           . کندهاي مضاعف اقدام میبیمه

  .مانند شرکتی که قصد فعالیت و ارائه خدمات در کشور دیگري را دارد. باشداطمینان بیشتر می
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المللـی کـاال،   ثالً در مورد حمل و نقـل بـین  م. ممکن است بیمه مضاعف اتفاقی صورت گرفته باشد

صاحب کاال در مقصد و نماینده او در مبدأ هـر یـک جداگانـه و بـدون اطـالع دیگـري کـاال را بیمـه         

  . نمایند

شـود، امـا موجـب افـزایش دارایـی و      هاي مضاعف این چنین باشد، باطـل نمـی  در موردي که بیمه

  . مجاز نیست بیش از خسارت وارده غرامت کندگذار شود و بیمهدریافت مکرر غرامت هم نمی

  :منع بیمه به باالتر از قیمت واقعی مال

شود اعالم قیمت بیش از قیمت واقعی مال موضـوع  راه دیگري که موجب افزایش دارایی ذینفع می

گذار یا نماینده او به قصد تقلب، مالی را اضافه بـر قیمـت عادلـه در موقـع عقـد      چنانچه بیمه. بیمه است

  . قرارداد، داده باشد، عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست

  :گر به وسیله توافق طرفین عقد بیمهمحدودیت تعمدات بیمه) ب

  گر اشی از خواست بیمهگذار است یا ناین توافق و محدودیت یا ناشی از اراده بیمه

  :رگذاناشی از خواست بیمه – 1

خواهد از مال خود بهره ببرد و خطرات متوجـه مـال یـا ناشـی از     تواند هرگونه که میمالک مال می

  ) هاي اجباريبه جز بیمه(تواند از بیمه کردن مال امتناع ورزد او می. مال را تحمل کند

گر فقط به تناسب مبلغـی کـه بیمـه    قعی بیمه شده باشد بیمهدر صورتی که مالی به کمتر از قیمت وا

  . کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود

تواند قیمت مال را به میزان واقعی اعالم کرده ولی تنها نسـبت بـه درصـد و کسـري از     گذار میبیمه

  . گر استنتیجه این امر تعهد نسبی بیمه. آن پوشش بیمه اخذ نماید

  :گرناشی از خواست بیمه – 2
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هایی براي سقف تعهدات خود لحاظ نماید مـثالً سـمعی   گر در قرارداد محدودیتممکن است بیمه

  .گر خواهد بودیا حداقل خسارت که همگی موجب محدودیت تعهدات بیمه نوان فرانشیزبه ع

  :گرتعیین سقف براي تعهدات بیمه

گر حاضر به پوشش کامل مال نباشد یـا  یاد باشد و بیمهممکن است ارزش مال موضوع بیمه بسیار ز

گذار به حفـظ و نگهـداري مـال، تنهـا بخشـی از قیمـت مـال را        براي جلب احتیاط و مراقبت بیشتر بیمه

  . تحت پوشش قرار دهد

  :فرانشین

. دهنـد گـذار قـرار مـی   در بسیاري از قراردادهاي بیمه سهم معینی از خسارت را به دوش خـود بیمـه  

. تواند به صورت نسبتی از کل خسارت وارده باشد یا به مبلغ معینی تعیین گـردد اختصاص این سهم می

  . گذار استخسارت به عهده بیمه% 10را بیمه به عهده دارد و % 90مثالً در بیمه بدنه اتومبیل 

  انتقال مالکیت مال موضوع بیمه) ج

دهد و این نفع بـه مالـک جدیـد مـی    از دست می اي خود رادر پی انتقال مالکیت فروشنده نفع بیمه

توانـد بـه تبـع    با انتقال مال موضوع بیمه، بیمه نیـز مـی  . تواند ذینفع بیمه باقی بماندرسد لذا فروشنده نمی

  . انتقال مال به منتقل الیه برسد

  :شرایط انتقال بیمه

ست راجع بـه تمامیـت   این ریسک ممکن ا. بیمه باید ریسک مال موضوع انتقال را پوشش دهد – 1

  .خود مال یا خسارت ناشی از آن باشد

اگر پوشش بیمه براي عوامل متعدد باشد، انتقال اجزا موجب : بیمه باید مختص مال معینی باشد – 2

  .شود مگر اینکه عقد بیمه هم تجزیه براي عناصر متعد باشدانتقال بیمه نمی

تسلیم مال بـه مشـتري صـورت    یسک مال در بیانتقال ر: انتقال ریسک مال صورت گرفته باشد – 3

  . گیردمی
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منـد  تفسیر منطقی آن است که با انتقال مال، بیمه نیز انتقال یابد و مالک جدید از پوشش بیمـه بهـره  

گـر نرسـیده خـو بیمـه    در مورد تعمدات ناشی از عقد بیمه نیز مادامی که این انتقال به اطالع بیمـه . شود

  . گیردست اما پس از آن برعهده مالک جدید قرار میگذار متعهد به پرداخت ا

تواند جلوي ایـن انتقـال را   گذار نمیانتقال اتوماتیک بیمه به مالک جدید به آن معنی نیست که بیمه

تواند مـال را  گذار میدر این صورت بیمه. تواند از انتقال توابع خودداري کنددر واقع مالک می. بگیرد

  . بدون بیمه منتقل نماید

  هاي اموالاحکام خاص بیمه

ایـن احکـام   . اي در هر مورد شده استهاي بین بیمه اموال و بیمه مسئولیت منشأ احکام ویژهتفاوت

گـر و  در بیمه اموال ارتباط بین بیمه. به خصوص در رابطه با عقد بیمه با اشخاص ثالث قابل توجه است

  : سارت در دو مورد قابل بررسی استثالث مسئول خ

  :گر در رجوع به ثالثجانشینی بیمه) الف

در مواردي که خسارت ناشی از فصل غیر است و مال خسارت دیده تحت پوشش بیمه قـرار دارد،  

گـر،  تواند خسارت واره را هم از مسئول حادثه براساس اصول مسئولیت مدنی و هم بیمـه گذار نمیبیمه

د بیمه، دریافت نموده و به این نحو دو بار از وي جبـران خسـارت شـده و بیمـه موجـب      براساس قراردا

  . افزایش دارایی او شود

تواند سبب رهایی مسـئول حادثـه از مسـئولیت جبـران خسـارت      گر نمیجبران خسارت توسط بیمه

یت مـدنی  تواند پس از جبران خسارت زیـان دیـده در دعـوي مسـئول    گر میباشد، در این موقعیت بیمه

  . گیري نمایدجانشین او شه و دعوي را علیه مسئول حادثه پی

  :گرن نسبت به خسارات پرداختی از طرف بیمههحقوق مرت) ب

اي شناخته و به او اجاره داده براي رهینـه خـود بیمـه اخـذ کنـد،      ن را داراي نفع بیمههقانون بیمه مرت

اي نسبت به مال رخ دهـد  است، بیمه دهد و اگر حادثه تواند مالی را که نزد او وثیقه را رهنطلبکار می
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گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکـار اسـت   گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمهاز خسارتی که بیمه

  . به شخص او و بقیه به حساب مال تعلق خواهد گرفت

مال اخذ ننمـوده و نسـبت بـه    اي براي ن با عقد بیمه در مواردي که خود او بیمههدر مورد رابطه مرت

شود، بحث از ارتباط مـرتهن  گر، ثالث داراي حق عینی محسوب میبیمه منعقد بین صاحب مال و بیمه

  . با عقد بیمه مطرح است

گـذار  در صورت تلف مال موضوع بیمه، چنانچه فعل راهن یا ثالث موجب تلف شـود، راهـن بیمـه   

شـود مـالی تهیـه و بـه رهـن مـرتمن       به او پرداخت میگر مکلف است از محل خسارتی که توسط بیمه

در مـوردي کـه   . در موردي که تلف در اثر فعل راهن باشد وي مکلف به تعمد مثل و بدل اسـت . دهد

  . گر و هم از مسئول حادثه دریافت کندتواند خسارت را هم از بیمهثالث موجب تلف شود مالک نمی

راهـن تلـف    تفصیر و تخلف و یـا قصـور  بدون استناد به در موردي که مال در اثر حوادث طبیعی و 

مرتهن نسـبت  . شده باشد مرتهن حق تقاضاي بدل رهینه ندارد و طلب او بدون وثیقه و رهن خواهد بود

گر جبران شود وي حقـی نسـبت   به عقد بیمه کامالً بیگانه است و هر چند خسارت راهن ره وسیله بیمه

  . به خسارت پرداختی ندارد

  هاي مسئولیتخاص بیمهاحکام 

هاي خاصی اسـت  گیرد داراي ویژگیخطري که در حقوق بیمه مسئولیت موضوع پوشش قرار می

مسـئولیت امـري   . گیـرد ها، امري عینی و محدود مورد پوشش قرار نمیدر این بیمه برخالف دیگر بیمه

  .است که تعیین شرایط آن بستگی به نظام حقوقی دارد

  یتخطر موضوع بیمه مسئول

بیمه مسئولیت نوعی بیمه خسارت است که در آن موضوع بیمه بدهی ناشی ازمسئولیت مـدنی بیمـه   

نیز اطالق شده و با این تعبیر از بیمـه امـوال   "بیمه بدهی"لذا به بیمه مسئولیت.گذار در مقابل ثالث است

  .که تضمین دارایی مثبت بیمه گذار است،تفکیک شده است

  دنی بیمه گذاربدهی ناشی از مسئولیت م.1
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بیمه مسئولیت،بیمه گذار را در صورتی که مطابق قواعد مسـئولیت مـدنی مسـئول جبـران خسـارت      

  .شناخته شود،پوشش می دهد

  هزینه هاي دعوي مسئولیت.2

الوکالـه و  بیمه گذار باید هزینه دعوي مسئولیت را نیـز تحمـل کند،هزینـه اي کـه بـا توجـه بـه حـق        

لذا منطقی است که وي براي استفاده از پوشـش کامـل   .بل توجهی باشدکارشناسی ممکن است مبالغ قا

   .در مقابل حوادث منجر به مسئولیت مدنی خواهان پوشش بیمه اي هزینه هاي دعوي نیز باشد

  بیمه گذار مسئول حادثه تقش بیمه گر در دعوي زیان دیده علن

مسـئولیت توسـط زیـان دیـده      در پی وقوع حادثه زیانبار،طبیعی ترین راه اخذ خسارت طرح دعوي

چنانچه مسئول حادثـه قـبال مسـئولیت خـود را تحـت پوشـش بیمـه قـرار داده         .علیه مسئول حادثه است

باشد،مطابق اصول کلی حقوقی رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار مسئول حادثه تابع قواعـد خاصـی اسـت    

  .گر نداردو دعوي مسئولیت ارتباطی به بیمه

طی را در قرارداد بیمه می گنجاند تا از شناخت مسـئولیت توسـط بیمـه گـذار     معموال بیمه گر شرو 

  :جلوگیري کند؛شروطی از قبیل

بیمه گذار نباید در مقابله با زیان دیده مسـئولیت خـود   :منع بیمه گذار از پذیرش مسئولیت.1

تخلـف از   ضـمانت اجـراي  .را بپذیرد و به این وسیله باید بیمه گر را مکلف بـه جبـران خسـارت نمایـد    

شرط مذکور آن است که این پذیرش علیه بیمه گرقابل استناد نیست و او مکلـف بـه جبـران خسـارت     

  .نیست

ایـن امـر موجـب پـذیرش     :منع بیمه گذار از مصالحه با زیان دیده در مورد مسئولیت.2

بـه  . ردتمام یا بخشی از مسئولیت می باشد که منع شده است و بدهن نظر بیمه گر نمی تواند صورت گی

  .همین علت قابل استناد نبوده و براي او تعهدي به پرداخت ایجاد نمی نماید
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از آنجـا  :شرط اداره دعوي مسئولیت و تحویل اسناد و مدارك دعوي به بیمه گر.3

که ذینفع اصلی دعوي مسئولیت بیمه گر می باشد،منطقی است که خود او دفاع از دعوي را بـر عهـده   

ر برخی قراردادهاي بیمه طی شرطی حق اداره دعوي مسئولیت و دفاع بـه بیمـه   به همین منظور د.بگیرد

در این صورت بیمه گـذار موظـف اسـت اختیـار تعیـین وکیـل و کلیـه اختیـارات         .گر واگذار می شود

  .مربوط به دفاع را رسما به بیمه گر تفویض نماید

اسـت مطـابق   بیمـه گـر مکلـف    :تعهد بیمه گر به پرداخت محکوم به دعوي مسـئولیت .4

در صورت .شرایط بیمه محکوم به   دعوي مسئولیت زیان دیده علیه بیمه گذار مسئول حادثه را بپردازد

  .امتناع وي از انجام تکلیف،بیمه گذار می تواند از طریق قانونی بیمه گر را مجبور به پرداخت کند

  دعوي مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر

ثه ایجـاب مـی کنـد کـه بـه جـاي دعـوي مسـئولیت علیـه مسـئول           در مواردي منافع زیان دیده حاد

حادثه،تقاضاي جبران خسارت خود را علیه بیمه گري که طی عقد بیمه مسئولیت را تحت پوشش بیمه 

  .قرار داده طرح نماید

  دالیل توجیهی پذیرش دعوي مستقیم.1

توسط زیـان دیـده    رویه عادي جبران خسارت و استفاده از پوشش بیمه،یعنی طرح دعوي مسئولیت

علیه بیمه گذار مسئول حادثه و سپس مراجعـه بیمـه گـذار بـه بیمـه گـر جهـت اعمـال پوشـش بیمـه و           

  .پرداخت خسارت،ممکن است موجب بروز مشکالت حقوقی و علمی غیرموجهی شود

با اعالم حق زیان دیده نسبت به تضمین بیمه گر در بیمه مسئولیت  و حق مراجعـه مسـتقیم بـه بیمـه     

  :گر،قانون زیر تصویب شد

مادامی که زیان دیده از حادثه اي که براي آن پوشـش بیمـه مسـئولیت اخـذ شـده اعـالم رضـایت        

نکرده و از او جبران خسارت نشده،بیمه گر نمی تواند تمـام یـا بخشـی از تعهـداتی را کـه مطـابق بیمـه        

  .برعهده دارد به کسی غیر از زیان دیده بپردازد
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شناخت دعوي مستقیم راه حل عادالنه و مناسـبی در نظـام حقـوقی مـا بـه نظـر مـی        در حقوق ایران 

در واقع حق مراجعه مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر مسـئولیت در حقـوق ایـران چنـدان بیگانـه و      .رسد

  .غریب نیست و از برخی قوانین می توان این حق مراجعه مستقیم را استنتاج نمود

ایجاد الزام و تکلیـف بـراي   .ه خسارات وارد به اشخاص ثالث خواهد بودبیمه گر ملزم به جبران کلی

بیمه گردر مقابل ثالث ایجاب می کند که ذینفع این تکلیف بتواند مستقیما به بیمه گر مراجعـه کـرده و   

  .انجام این تکلیف را از او خواستار شود

  نظام حقوقی و شرایط دعوي مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر.2

م پذیرش دعوي مستقیم از طرف کشورهاي مختلف،نظام حقوقی و شرایط دعوي در ایـن  علی رغ

در برخی،دعوي زیان دیده کامال شبیه دعوي بیمه گذارعلیه بیمه گر اسـت و از  .کشورها متفاوت است

در این تصور زیان دیده دعوي خـود را بـه قـائم مقـامی از     .همان قواعد و محدودیت ها تبعیت می کند

ر مطزح می کند و لذا کلیه ایرادات و محدودیت هایی که بیمـه گـر مـی توانسـت علیـه بیمـه       بیمه گذا

  .گذار مطرح کند،علیه ثالث زیان دیده نیز قابل طرح است

تواند از زیـان  البته این قائم مقامی تنها در مورد حقوق ناشی از جبران خسارت است و بیمه گر نمی

  .ذار را مطالبه کند یا از خسارت قابل جبران کسر نمایددیده حق بیمه هاي عقب افتاده بیمه گ

از آنجا که تقاضاي پرداخـت تضـمین توسـط بیمـه گـر موکـول بـه اثبـات مسـئولیت بیمـه گـذار             

است،زیان دیده باید مسئولیت بیمه گذار را به اثبات برساند و ایـن امرمسـتلزم دعـوي بـا طرفیـت بیمـه       

یـا قبـل از دعـوي    :زیـق مسـئولیت بیمـه گـذار را ثابـت کنـد      زیان دیده مـی توانـد بـه دو ط   .گذار است

مستقیم،دعوي مسئولیت را به طرفیت بیمه گذار طرح نموده و پس از اخذ راي به بیمه گر مراجعه کنـد  

در دعـوي اخیـر دادگـاه از طرفـی بـه احـراز       .یا دعوي اي به طرفیت بیمه گذار و بیمه گر طـرح نمایـد  

در صورت احراز مسئولیت بر اساس شرایط و تعهدات قـرارداد بیمـه   مسئولیت بیمه گذار می پردازد و 

  .حکم به پرداخت خسارت توسط بیمه گر خواهد داد

فرانسه پس از سالها تردید در مورد نحوه اثبات مسئولیت بیمه گذار و لزوم طرح دعوي بـه طرفیـت   

طرفیـت بیمـه گـذار چشـم      وي نهایتا با توجه به شرایط خاص دعوي مستقیم،از لزوم اثبات مسئولیت به
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در این شرایط دادگاه بـدون نیـاز   .پوشی کرده و طرح دعوي مستقیم علیه بیمه گر را کافی دانسته است

به حضور بیمه گذار بر اساس دالیل موجود به دعوي مسـئولیت رسـیدگی کـرده و در صـورت اثبـات      

  مسئولیت،

خسارت توسط بیمه گر حکـم صـادر   با توجه به شرایط و تعهدات مندرج در عقد بیمه،به پرداخت 

  .می نماید

حق زیان دیده نسبت به بیمه گذار مسئول،بر مبناي مسـئولیت قهـري یـا قـراردادي اسـتوار شـده،در       

ولی علی رغـم تفـاوت در مبنـا و    .صورتی که رابطه بیمه گذار و بیمه گر برعقد بیمه بنا نهاده شده است

شناخت دعوي .رات وارده به زیان دیده طراحی شده اندقواعد حاکم،هر دو نوع رابطه براي تامین خسا

مستقیم به نفع زیان دیده علیه بیمه گر مزیتی است که براي حفـظ حقـوق زیـان دیـده طراحـی شـده و       

موجب خواهد شد تضمیناتی که از جانب بیمه گر تعهد شده به نحو مطلوب بـه مصـرف واقعـی خـود     

ولی این تسـهیل و حمایـت از حقـوق زیـان دیـده      .ودرسیده و موجب جبران خسارت وارده به ثالث ش

نباید افراط گرایانه باشد و به واسطه شناخت موقعیت برتر براي زیان دیده نسبت به موقعیت بیمه گـذار  

  .در مقابل بیمه گر،لطمه اي به حقوق بیمه گر وارد کند

عوي به بیمه گر و بیمه لزوم اثبات مسئولیت در دعوي مستقل زیان دیده علیه بیمه گذار یا در طی د

  .گذار نیز کامال منطقی و در حقوق ایران الزم االجرا به نظر می رسد

صدور راي به جبران خسارت زیان دیده توسط بیمه گر،مانع مسئولیت بیمه گذار مسئول حادثـه بـه   

در این مورد بیمه گـذار و بیمـه گـر در مقابـل زیـان دیـده تکلیـف        .جبران خسارت از سوي وي نیست

ضامنی به جبران خسارت می یابند و زیان دیده می تواند به هـر یـک کـه بخواهـد مراجعـه کنـد و در       ت

صورت پرداخت از طرف هر یک از آنها،طرف دیگر به همان میزان از پرداخت به زیـان دیـده مبـري    

  خواهد شد

  خطر موضوع بیمه مسئولیت
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بیمه مسئولیت نوعی بیمه خسارت است که در آن موضوع بیمه بدهی ناشی ازمسئولیت مدنی بیمه   

نیز اطالق شده و با این تعبیر از بیمـه امـوال   "بیمه بدهی"لذا به بیمه مسئولیت.گذار در مقابل ثالث است

  .بت بیمه گذار است،تفکیک شده استکه تضمین دارایی مث

  نی بیمه گذاربدهی ناشی از مسئولیت مد.1

بیمه مسئولیت،بیمه گذار را در صورتی که مطابق قواعد مسئولیت مـدنی مسـئول جبـران خسـارت       

  .شناخته شود،پوشش می دهد

  هزینه هاي دعوي مسئولیت.2

بیمه گذار باید هزینه دعوي مسئولیت را نیز تحمل کند،هزینه اي کـه بـا توجـه بـه حـق الوکالـه و         

لذا منطقی است که وي براي استفاده از پوشـش کامـل   .قابل توجهی باشد کارشناسی ممکن است مبالغ

  .در مقابل حوادث منجر به مسئولیت مدنی خواهان پوشش بیمه اي هزینه هاي دعوي نیز باشد

  بیمه گذار مسئول حادثه تنقش بیمه گر در دعوي زیان دیده عل

دعوي مسئولیت توسط زیان دیـده   در پی وقوع حادثه زیانبار،طبیعی ترین راه اخذ خسارت طرح   

چنانچه مسئول حادثـه قـبال مسـئولیت خـود را تحـت پوشـش بیمـه قـرار داده         .علیه مسئول حادثه است

باشد،مطابق اصول کلی حقوقی رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار مسئول حادثه تابع قواعـد خاصـی اسـت    

  .و دعوي مسئولیت ارتباطی به بیمه گر ندارد

ر شروطی را در قرارداد بیمه می گنجاند تا از شناخت مسـئولیت توسـط بیمـه گـذار     معموال بیمه گ 

  :جلوگیري کند؛شروطی از قبیل

بیمه گذار نباید در مقابله با زیان دیده مسـئولیت خـود   :منع بیمه گذار از پذیرش مسئولیت.1

اجـراي تخلـف از   ضـمانت  .را بپذیرد و به این وسیله باید بیمه گر را مکلف بـه جبـران خسـارت نمایـد    

شرط مذکور آن است که این پذیرش علیه بیمه گرقابل استناد نیست و او مکلـف بـه جبـران خسـارت     

  .نیست
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ایـن امـر موجـب پـذیرش     :منع بیمه گذار از مصالحه با زیان دیده در مورد مسئولیت.2

بـه  . رت گیردتمام یا بخشی از مسئولیت می باشد که منع شده است و بدهن نظر بیمه گر نمی تواند صو

  .همین علت قابل استناد نبوده و براي او تعهدي به پرداخت ایجاد نمی نماید

از آنجـا  :شرط اداره دعوي مسئولیت و تحویل اسناد و مدارك دعوي به بیمه گر.3

که ذینفع اصلی دعوي مسئولیت بیمه گر می باشد،منطقی است که خود او دفاع از دعوي را بـر عهـده   

منظور در برخی قراردادهاي بیمه طی شرطی حق اداره دعوي مسئولیت و دفاع بـه بیمـه   به همین .بگیرد

در این صورت بیمه گـذار موظـف اسـت اختیـار تعیـین وکیـل و کلیـه اختیـارات         .گر واگذار می شود

  .مربوط به دفاع را رسما به بیمه گر تفویض نماید

  

گـر مکلـف اسـت مطـابق     بیمـه  :تعهد بیمه گر به پرداخت محکوم به دعوي مسـئولیت .4

در صورت .شرایط بیمه محکوم به   دعوي مسئولیت زیان دیده علیه بیمه گذار مسئول حادثه را بپردازد

  .امتناع وي از انجام تکلیف،بیمه گذار می تواند از طریق قانونی بیمه گر را مجبور به پرداخت کند

  دعوي مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر

ن دیده حادثه ایجاب می کنـد کـه بـه جـاي دعـوي مسـئولیت علیـه مسـئول         در مواردي منافع زیا  

حادثه،تقاضاي جبران خسارت خود را علیه بیمه گري که طی عقد بیمه مسئولیت را تحت پوشش بیمه 

  .قرار داده طرح نماید

  دالیل توجیهی پذیرش دعوي مستقیم.1

دعوي مسئولیت توسط زیان دیده رویه عادي جبران خسارت و استفاده از پوشش بیمه،یعنی طرح   

علیه بیمه گذار مسئول حادثه و سپس مراجعـه بیمـه گـذار بـه بیمـه گـر جهـت اعمـال پوشـش بیمـه و           

  .پرداخت خسارت،ممکن است موجب بروز مشکالت حقوقی و علمی غیرموجهی شود
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قیم بـه بیمـه   با اعالم حق زیان دیده نسبت به تضمین بیمه گر در بیمه مسئولیت  و حق مراجعه مست   

  :گر،قانون زیر تصویب شد

مادامی که زیان دیده از حادثه اي که براي آن پوشـش بیمـه مسـئولیت اخـذ شـده اعـالم رضـایت        

نکرده و از او جبران خسارت نشده،بیمه گر نمی تواند تمـام یـا بخشـی از تعهـداتی را کـه مطـابق بیمـه        

  .برعهده دارد به کسی غیر از زیان دیده بپردازد

حقوق ایران شناخت دعوي مستقیم راه حل عادالنه و مناسبی در نظام حقـوقی مـا بـه نظـر مـی      در   

در واقع حق مراجعه مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر مسـئولیت در حقـوق ایـران چنـدان بیگانـه و      .رسد

  .غریب نیست و از برخی قوانین می توان این حق مراجعه مستقیم را استنتاج نمود

ایجاد الزام و تکلیف براي .بیمه گر ملزم به جبران کلیه خسارات وارد به اشخاص ثالث خواهد بود  

بیمه گردر مقابل ثالث ایجاب می کند که ذینفع این تکلیف بتواند مستقیما به بیمه گر مراجعـه کـرده و   

  .انجام این تکلیف را از او خواستار شود

  ان دیده علیه بیمه گرنظام حقوقی و شرایط دعوي مستقیم زی.2

علی رغم پذیرش دعوي مستقیم از طرف کشورهاي مختلف،نظـام حقـوقی و شـرایط دعـوي در       

در برخی،دعوي زیان دیده کامال شبیه دعوي بیمه گذارعلیه بیمه گر اسـت  .این کشورها متفاوت است

را به قائم مقـامی   در این تصور زیان دیده دعوي خود.و از همان قواعد و محدودیت ها تبعیت می کند

از بیمه گذار مطزح می کند و لذا کلیه ایرادات و محدودیت هایی که بیمه گر می توانسـت علیـه بیمـه    

  .گذار مطرح کند،علیه ثالث زیان دیده نیز قابل طرح است

البته این قائم مقامی تنها در مورد حقوق ناشی از جبران خسارت اسـت و بیمـه گـر نمـی توانـد از        

  .ه حق بیمه هاي عقب افتاده بیمه گذار را مطالبه کند یا از خسارت قابل جبران کسر نمایدزیان دید

از آنجا که تقاضاي پرداخـت تضـمین توسـط بیمـه گـر موکـول بـه اثبـات مسـئولیت بیمـه گـذار              

است،زیان دیده باید مسئولیت بیمه گذار را به اثبات برساند و ایـن امرمسـتلزم دعـوي بـا طرفیـت بیمـه       

یـا قبـل از دعـوي    :زیان دیده مـی توانـد بـه دو طزیـق مسـئولیت بیمـه گـذار را ثابـت کنـد         .ر استگذا
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مستقیم،دعوي مسئولیت را به طرفیت بیمه گذار طرح نموده و پس از اخذ راي به بیمه گر مراجعه کنـد  

ز در دعـوي اخیـر دادگـاه از طرفـی بـه احـرا      .یا دعوي اي به طرفیت بیمه گذار و بیمه گر طـرح نمایـد  

مسئولیت بیمه گذار می پردازد و در صورت احراز مسئولیت بر اساس شرایط و تعهدات قـرارداد بیمـه   

  .حکم به پرداخت خسارت توسط بیمه گر خواهد داد

فرانسه پس از سالها تردید در مورد نحوه اثبات مسئولیت بیمه گذار و لزوم طرح دعوي به طرفیت   

وي مستقیم،از لزوم اثبات مسئولیت به طرفیـت بیمـه گـذار چشـم     وي نهایتا با توجه به شرایط خاص دع

در این شرایط دادگاه بـدون نیـاز   .پوشی کرده و طرح دعوي مستقیم علیه بیمه گر را کافی دانسته است

به حضور بیمه گذار بر اساس دالیل موجود به دعوي مسـئولیت رسـیدگی کـرده و در صـورت اثبـات      

  مسئولیت،

عهدات مندرج در عقد بیمه،به پرداخت خسارت توسط بیمه گر حکـم صـادر   با توجه به شرایط و ت

حق زیان دیده نسبت به بیمه گـذار مسـئول،بر مبنـاي مسـئولیت قهـري یـا قـراردادي اسـتوار          .می نماید

ولـی علـی رغـم تفـاوت     .شده،در صورتی که رابطه بیمه گذار و بیمه گر برعقد بیمه بنا نهاده شده است

اکم،هر دو نـوع رابطـه بـراي تـامین خسـارات وارده بـه زیـان دیـده طراحـی شـده           در مبنا و قواعـد حـ  

شناخت دعوي مستقیم به نفع زیان دیده علیه بیمه گر مزیتی است که براي حفظ حقوق زیان دیـده  .اند

طراحی شده و موجب خواهد شد تضمیناتی که از جانب بیمه گر تعهد شده به نحو مطلوب به مصـرف  

ولی ایـن تسـهیل و حمایـت از حقـوق     .و موجب جبران خسارت وارده به ثالث شودواقعی خود رسیده 

زیان دیده نباید افراط گرایانه باشد و به واسطه شناخت موقعیت برتر براي زیان دیده نسبت به موقعیـت  

  .بیمه گذار در مقابل بیمه گر،لطمه اي به حقوق بیمه گر وارد کند

یان دیده علیه بیمه گذار یا در طی دعوي به بیمه گر و بیمه لزوم اثبات مسئولیت در دعوي مستقل ز

  .گذار نیز کامال منطقی و در حقوق ایران الزم االجرا به نظر می رسد

صدور راي به جبران خسارت زیان دیده توسط بیمه گر،مانع مسئولیت بیمه گذار مسئول حادثـه بـه   

بیمـه گـر در مقابـل زیـان دیـده تکلیـف       در این مورد بیمه گـذار و  .جبران خسارت از سوي وي نیست

تضامنی به جبران خسارت می یابند و زیان دیده می تواند به هـر یـک کـه بخواهـد مراجعـه کنـد و در       
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صورت پرداخت از طرف هر یک از آنها،طرف دیگر به همان میزان از پرداخت به زیـان دیـده مبـري    

  خواهد شد

بیمه هاي تأمین اجتماعی

متناسـب بـا   هاي اجتماعی و استقرار نظام هماهنـگ و  یم و گسترش انواع بیمهبه منظور اجراء و تعم

اجتمـاعی و   تـأمین هاي تـأمین اجتمـاعی، همچنـین تمرکـز وجـوه و درآمـدهاي موضـوع قـانون         برنامه

» سازمان تـأمین اجتمـاعی  «نام برداري از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به گذاري و بهره سرمایه

گر اجتماعی است که مأموریت اصـلی   تأمین اجتماعی یک سازمان بیمهسازمان .است هدیگرد تشکیل 

بـه  (و صـاحبان حـرف و مشـاغل آزاد    ) بـه صـورت اجبـاري   (و حقوق بگیر آن پوشش کارگران مزد

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتـی اسـت   براساس قانون، .است) صورت اختیاري

شـود و   تـأمین مـی  ) با مشارکت بیمه شده و کارفرما(ها  محل حق بیمهی آن ازکه بخش عمده منابع مال

شـدگان و  جانبه کارفرمایان، بیمه گاه اصلی این سازمان مشارکت سه تکیه. نیستمتکی به منابع دولتی

هاي کالن و تأمین منابع مالی اسـت اصـول و    گیري هاي مختلف سیاستگذاري، تصمیم دولت در عرصه

کـالن نظـام   گري این سازمان به نحوي تنظـیم شـده کـه بـین اهـداف اصـلی آن بـا اهـداف         مبانی بیمه

صـنعتی موجـب   هـاي تولیـدي و   از یک سو رونق فعالیت. اقتصادي کشور همسویی کامل وجود دارد

سـوي دیگـر پوشـش    شود و از افزایش جمعیت تحت پوشش بیمه و تقویت منابع مالی این سازمان می

جسمی و در نهایـت ارتقـاي   افزایش اطمینان خاطر، ایجاد امنیت روحی و سالمت اي کارگران به بیمه

هاي اقتصادي و صنعتی را تحـت   فعالیتهمچنین همه عواملی که. گردد وري نیروي کار منجر می بهره

از جملـه ایـن عوامـل    . اجتمـاعی نیـز اثرگـذار اسـت    تأثیر قرار دهد بر منابع و مصارف سـازمان تـأمین  

هاي اقتصادي، افزایش حوادث و  ثباتی در فعالیت سالمندي، بیبحران بیکاري، افزایش نرخ توان به می

  هاي درمان اشاره کرد روزافزون هزینهسوانح در کشور و رشد

سـازمان  المللـی کـار و   تعهدات این سازمان برابر استانداردهاي تعیین شـده بـه وسـیله سـازمان بـین     

شده و چگونگی تحقق ایـن تعهـدات و ارایـه خـدمات بـه وسـیله ایـن        المللی تأمین اجتماعی تنظیم  بین

  کرده استسازمان را قانون معین
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مهمترین تعهدات و خدمات سازمان تـأمین اجتمـاعی برمبنـاي قـانون تـأمین اجتمـاعی و مقـررات       

  :مربوط به آن، به شرح زیر است

  ها و بارداري حمایت در برابر حوادث، بیماري

  مستمري بازنشستگی

  مستمري از کارافتادگی

  مستمري بازماندگان

  مقرري بیمه بیکاري

  غرامت دستمزد ایام بیماري

  پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی

کمک هزینه ازدواج
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