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  بيمه هاي اعتباري ايران

  مژگاني حسن سيد :نويسنده

 منتشر شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي،حق گستر

بانك ها،موسسات مالي و اعتباري و شركت هايي كه به مشتريان خود وام يا اعتبار مي دهند و يا كاال و خدمات را اقساطي مي 
فروشند،با وجود آنكه از مشتريان وثيقه مي گيرند، اما باز هم با ريسك وصول نشدن مطالبات خود، يا خسارت ناشي از تاخير در 

  . وصول آن روبه رو هستند

شركتهاي بيمه مي توانند با ارائه بيمه هاي . براي جبران اين خسارت، بيمه هاي اعتباري اين ريسك ها را پوشش مي دهند
اعتباري، ريسك عدم وصول يا تاخير در وصول مطالبات را كاهش داده و نيز همينطور پيگيري براي وصول و بازيافت مطالبات 

اهش هزينه هاي حقوقي و قضايي موسسات مالي و اعتباردهندگان و فروشندگان كاال لذا موجب ك.سوخت شده را برعهده مي گيرد
  . و خدمات اقساطي مي شوند

تحوالت عمده در محيط كسب و كار امروزي از قبيل جهاني شدن كسب و كار و سرعت باالي تغييرات در فناوري، باعث افزايش 
طوري كه در محيط كسب و كار امروزي، مديريت و كاركنان مي بايست به . رقابت و دشواري مديريت در سازمانها گرديده است

توانايي برخورد با روابط دروني و وابستگي هاي مبهم و بغرنج ميان فناوري،داده ها، وظايف، فعاليت ها، فرايندها و افراد را دارا 
يدگي هاي ذاتي را در زمان تصميم گيري هايدر چنين محيط هاي پيچيده اي سازمانها نيازمند مديراني هستند كه اين پيچ. باشند

مديريت ريسك موثر كه برمبناي يك اصول مفهومي معتبر قرار دارد، بخش مهمي از اين فرايند . مهمشان لحاظ و تفكيك كنند
از . داردريسك يا عدم اطمينان در معناي عام، اشاره به تحقق نتيجه اي متفاوت با مورد انتظار . تصميم گيري را تشكيل مي دهد

  . نظر مالي ريسك، انحراف بازده واقعي از بازده مورد انتظار است

ريسك در هر حيطه اي قابليت مطرح شدن دارد كه يكي از اين حيطه ها بانك و فعاليت هاي بانكداري و مالي مي باشد و بانك ها 
بنابراين . زمينه مورد توجه خاص قرار مي گيرند به علت اعطاي تسهيالت و لذا اهميت بسزايي كه در نظام اقتصادي دارند، در اين

چرا كه بانك ها از يك سو سرمايه هاي مردم را كه در قبال  ;داليل وجود ريسك در بانك را با نوع كاركرد آن مي توان توجيه كرد
ت بانكي و فعاليت هاي آن مسووليت دارند، جمع آوري كرده و از سوي ديگر با استفاده از اين سرمايه ها اقدام به انجام عمليا

  . اقتصادي مي كنند

چالش هاي يك مديريت ريسك بانكي را مي توان در نامشهود بودن ريسك ها نسبت به درآمدها و همچنين تامين بنيان هايي 
ت لذا به علت اينكه بانكها در معرض انواع ريسك ها قرار دارند، مديري. براي مدل سازي ريسك توسط مدل هاي آكادميك دانست

ريسك دارايي ها و بدهي ها ركن اصلي و اساسي فعاليت در صنعت بانكداري بوده و تجزيه و تحليل موثر فعاليت بانكها مستلزم 
اما به هر حال مديريت صحيح و علمي دارايي ها و بدهي هاي بانك ها مي تواند. شناخت كافي و ارزيابي ريسكهاي موجود مي باشد

د سودآوري بانك ها بوده و به كاهش ريسك هاي احتمالي نيز كمك كند كه يكي از اين ابزار بيمه يكي از عوامل مهم در جهت رش
با كمك ساختار ) شناسايي ريسك، تجزيه و تحليل و مديريت ريسك(بديهي است دسترسي به چنين وضعيتي . اعتباري مي باشد

  . بود سيستم حسابداري مناسب و بكارگيري كنترلهاي داخلي الزم ممكن خواهد

بر اساس واقعيت هاي علمي مي توان گفت كه بيمه بر روي ريسك تعريف مي شود و بايد ريسكي وجود داشته باشد كه بر بيمه 
در ارتباط با بيمه اعتباري كه در خصوص بيمه عدم پرداخت ديون توسط دريافت كنندگان از تسهيالت بوده، نمي توان . معني يابد
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چراكه هر يك از افراد جامعه به ادعاي بيمه اي كه انجام مي .اينكه عدم تعهد محسوب مي شود بدليل ;عمال ريسك تلقي كرد
  . شود، تسهيالت خود را بازپرداخت نكنند منتظر خواهند ماند تا شركت هاي بيمه اقساط آنها را پرداخت كند

اين معني كه در صورت عدم عمل كردن  بر روي اين بحث نمي توان عنوان بيمه گذاشت مي توان قرارداد عامليت دانست به
دريافت كننده وام بانكي به تعهدات خود، شركت بيمه پرداخت خواهد كرد و بانك به او نمايندگي مي دهد تا حق و حقوق خود را 

در خصوص بيمه سپرده گذاري در نظام بانكداري دولتي عمال دولت تضمين . دريافت كند كه جنبه ريسكي به خود نمي گيرد
و گسترش بانكهاي  44زپرداخت آن را در قراردادهاي سپرده كرده و هيچ ضامني قويتر از دولت وجود ندارد اما در راستاي اصل با

خصوصي طبيعي است كه مردم در بانكهايي سپرده گذاري خواهند كرد كه ريسك كمتري داشته باشد يكي از عواملي كه ريسك 
  . ا در آنجا بيمه معني پيدا مي كند و بانكها اقدام به بيمه سپرده مي كندرا كاهش مي دهد بحث بيمه سپرده هاست لذ

  . در دنياي امروز فروش اعتباري يكي از پررونق ترين روش هاي بازرگاني شناخته شده است

ند و در اين نوع فروش، خريدار در ازاي دريافت كاال يا خدمات از فروشنده پرداخت وجه آن را در تاريخ معيني تعهد مي ك
بنابراين فروشنده خطر . فروشنده نيز براي وصول به موقع مطالبات خود، درصدد تامين امنيت دريافت طلب هايش برمي آيد

اين روش فروش، . احتمالي معامله را به بيمه گر منتقل مي نمايند و با دريافت بيمه اعتباري اين ريسك را به بيمه گر منتقل مي كند
يافته و پيشرفته دنيا ديده مي شود، چراكه اين كشورها، از ثبات اقتصادي و اجتماعي نسبي  بيشتر در كشورهاي توسعه

  . برخوردارند

ميالدي صادر شد و اولين شركت تخصصي بيمه  1893درسال ) Exess(اين بيمه نامه براي اولين بار توسط شركت بيمه اكسس
برخي صدور اولين بيمه نامه اعبتاري را مربوط به  .تاسيس گرديد 1918اعتباري شركت ايندمنتي بود كه در سال 

با چاپ  1839البته يك ايتاليايي به نام سانگينوتي در سال . مي دانند 1831اكتبر  31و در  Generle CieAssuranceشركت
پرداز بيمه مقاله اي با عنوان تالش تئوري جديد براي تحقق سيستم بيمه اعتباري مربوط به خسارت ورشكستگي، اولين نظريه 

  . به هر حال در خصوص تاريخ دقيق بيمه هاي اعتباري بين نويسندگان اتفاق نظر وجود ندارد. هاي اعتباري بود

زيرا صندوق ضمانت صادرات اولين . تاريخچه بيمه هاي اعتباري در ايران به تاسيس صندوق ضمانت صادرات ايران باز مي گردد
 1340تفكر تاسيس صندوق به نيمه دوم دهه . ار صادرات كاال در ايران شروع به فعاليت كردموسسه اي است كه در زمينه بيمه اعتب

قانون تاسيس  1352فراهم شد و در مرداد  1350مقدمات تاسيس صندوق با كمك كارشناسان خارجي در سال . بر مي گردد
ف توسعه صادرات و حفظ حقوق صندوق كه مشتمل بر ده ماده بود از تصويب مجلس وقت گذشت و صندوق ها با اهدا

  . صادركنندگان ايراني تشكيل شد

بيمه هاي اعتباري خسارت هاي مالي بيمه گذاران كه ناشي از عمليات مالي و پولي وام گيرندگان بوده را تحت پوشش قرار مي 
ع بيمه هاي اعتباري عبارتند براين اساس انوا. در واقع خطرهاي مختلف موجود در اين بيمه نامه تحت پوشش قرار مي گيرند. دهد
اعتبار داخلي، اوراق قرضه، معامالت بين المللي، اعتبار وام نقدي، عمر اعتبار، بيماري و حوادث اعتباري، حساب هاي سپرده و : از

  . حساب هاي دريافتي

در بخش . ارجي تقسيم نمودبيمه هاي اعتباري را كه جزو بيمه هاي اموال و زيان هاي پولي بوده مي توان به دو بخش داخلي و خ
خارجي فروشندگان كاال و خدمات از يك نوع پوشش بيمه اي به نام بيمه نامه اعتباري صادراتي برخوردار شده و زيان هاي مختلف 

اما در بخش داخلي بيمه تسهيالت اعطايي و بيمه فروش هاي اعتباري از جمله مهم ترين بيمه نامه . را تحت پوشش قرار مي دهند
با دريافت بيمه هاي اعتباري و در صورت اعسار خريدار جريان نقدينگي شركت فروشنده تغييري نخواهد . اعتباري هستند هاي
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  . كرد

همچنين شركت هايي كه داراي برنامه توسعه فروش هستند،. زيرا با دريافت غرامت از شركت بيمه به فعاليت خود ادامه خواهد داد
زيرا با محدود نمودن ريسك هاي عدم پرداخت، به مشتريان جديد با بازارهاي جديد . شوند به اهداف گسترش فروش نائل مي

بانك ها نرخ بهره پائين تري به تسهيالت گيرندگان ارائه مي نمايند و به عبارت ديگر سرعت در گردش تسهيالت . دست مي يابند
در بخش هاي مختلف اقتصادي از اعتبارات بانك ها و اعطائي بانك ها و موسسات اعتباري و برخورداري متقاضيان تسهيالت 

البته در صدور بيمه نامه اعتباري، بيمه گران تالش مي كنند با گنجاندن استثنائات و شرايط خاص، . موسسات مالي بيشتر مي شود
متمايز ساخته و تنها ماهيت اين ريسك را از شكل تضميني كه تعهدي بي قيد و شرط مي باشد و همچنين از شرايط سوداگرانه آن 

  . زيان هاي مالي ناشي از وقايع و حوادث را كه خارج از اراده و قصد بيمه گذار باشد، تحت شمول بيمه نامه درآورند

بدين صورت كه بيمه گران در كشورهاي در . ساز و كار بيمه اي در كشورهاي در حال توسعه با كشورهاي پيشرفته متفاوت است
در صورتي كه بيمه گران كشورهاي پيشرفته و . ارائه پوشش هاي اعتباري احتياط بيشتري اعمال مي نمايندحال توسعه به هنگام 

  . توسعه يافته، اين گونه بيمه ها را به سادگي ارائه و صادر مي نمايند

ز به تضمين دارد كه دولت در جريان مبادالت بازرگاني نيا. در كشورهاي در حال توسعه نظام اقتصادي تاحدود زيادي دولتي است
صندوق . نمونه اين نوع تشكيالت در كشورما نيز وجود دارد. عموما با تشكيل صندوق هاي ضمانت صادرات اين امر محقق مي شود

ضمانت صادرات، شركت بيمه صادرات و سرمايه گذاري، بانك توسعه صادرات كه همه اين موسسات يا بانك ها در پي كسب يك 
  . همانا ايجاد زمينه امكان تجارت با ديگر كشورها به صورت اعتباري است هدف اساسي هستند كه

در پايان بايد گفت يكي از . در ساير كشورها از خدمات بيمه هاي بازرگاني و صندوق هاي حمايتي به طور توام استفاده مي شود
و بودن در صحنه اقتصاد جهاني زمينه ساز پيشر. شاخص هاي توسعه يافتگي هر كشور را مي توان حضور در بازارهاي جهاني شمرد

  . در اين زمينه بسترسازي الزم براي حضوراقتصاد كشور در صحنه جهاني بايد آماده شود. گسترش توليد داخلي هر كشور است

. بيمه هاي اعتباري نقش كليدي در كاهش ريسك هاي بازرگاني داشته و سبب افزايش فعاليت هاي اقتصادي و اشتغال مي شود
اين . صنعت بيمه در توسعه اقتصادي كشورها، اطمينان در سرمايه گذاري و ايجاد اعتبار در مبادالت بازرگاني نقش بسزايي دارد

 .نقش به خصوص در تحقق و افزايش سرعت معامالت بين المللي آشكارتر مي شود

 


