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 « اول فصل» 

 آن انواع و عقد تعریف .1

 ماده مطابق .است پرداخته آن انواع توضیح و عقد تعریف به 381 تا 381 مواد در ایران مدنی قانون

 و دنماین امري بر تعهد دیگر نفر چند یا یك مقابل در نفر چند یا یك اینكه از است عبارت عقد » : 381

 2 اراده یا نفر 2 حداقل وجود و حضور عقد ایجاد الزمه تعریف این برابر. « باشد هاآن قبول مورد

 مقابل در هاآن از یكی پیشنهاد گردد منعقد عقد هاآن توافق با که است حقوقی و حقیقی از اعم شخص

 .گرددمی عقد پیدایش موجب مقابل طرف قبول

 : است نموده توصیف شرح بدین را عقد انواع 381 تا 384 مواد

 . معین موارد در مگر ندارد را آن فسخ حق طرفین از یكهیچ که است عقدي :الزم عقد

 . نماید فسخ را آن بتواند بخواهد زمان هر طرفین از یك هر که عقدي: جایز عقد

 داشته وجود فسخ اختیار ثالث شخص براي یا هاآن از یكی یا طرفین براي که است آن: خیاري عقد

 . باشد

 . نباشد دیگري امر به موقوف انشاء حسببه آن ثیرأت که است عقدي: منجز عقد

 . باشد دیگري امر به وابسته انشاء حسببه آن ثیرأت که است عقدي: معلق عقد

 

 بیمه عقد تعریف .2

 عقد ازآنجاکه و گردیده درج معینه عقود ضوابط و مشخصات و تعاریف ایران مدنی قانون در الف(

 یك عنوانبه ولی نشدهنوشته مدنی قانون در آن مشخصات و ضوابط ،نیست معین عقود جزء بیمه

 کسانی به نسبت خصوصی قراردادهايدارد: که اشعار می) مدنی قانون 31 ماده مشمول( جدید) عقد

 وقیحق کلی اصول و است( است نافذ نباشد قانون صریح مخالف کهدرصورتی اندنموده منعقد را آن که
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 طوريهمان ضمناً. است حاکم آن بر( الزامات و معامالت و عقود) مدنی قانون دوم قسمت در مندرج

 بیمه عقد ضوابط و اصول و مشخصات و رسیده تصویب به 3131 سال در نیز بیمه قانون دانیممی که

 بیمه قرارداد ، 3131 سال مصوب بیمه قانون بر عالوه ترتیب بدین و است نموده تعیین را آن انواع و

 . هست نیز مدنی قانون در مندرج یکلّ اصول تابع مورد حسب

 طرف یكآن موجببه که است عقدي بیمه»  :داردمی مقرر بیمه قانون لاوّ ماده: بیمه عقد تعریفب( 

 خسارت حادثه بروز یا وقوع صورت در دیگر طرف از وجوهی یا وجه پرداخت ازاء در کندمی تعهد

 وجهی و گزاربیمه را تعهد طرف و گربیمه را متعهد. بپردازد معینی وجه یا نموده جبران را او بر وارده

 تعریف این. « نامندمی بیمه موضوع شودمی بیمه که را آنچه و بیمه حق پردازدمی گزاربیمه که را

 فیتعری تعریف، این دیگرعبارتبه و نیست ایراد و عیب بدون ولی باشدمی صریح و روشن قانونی،

 : شودمی اشاره ایرادات از بعضی به اینجا در. باشدنمی جامع

 است بوده بیمه پیدایش اصلی تعلّ که تعاون اصل به هتوجّ عدم. 

 با گزاربیمه که معنی بدین گردیده مطرح گزاربیمه و گربیمه بین حقوقی رابطه صرفاً تعریف این در

 گربیمه عهده بهرا  کندمی هدیدت را او که احتمالی خسارات جبران بیمه، حقّ پرداخت و قرارداد انعقاد

 امر از کاملی و دقیق تعبیر مفهوم این. داردمی نگه امان در خسارات این از را خود و کندمی واگذار

 یممفاه و تعدد اصل به آن بر عالوه. نیست منطبق بیمه اصلی ماهیت و وضعیت با و باشدنمی بیمه

 قراردادهاي انعقاد با گربیمه. است نشده هیتوجّ نیز بیمه علمیِ حقیقتِ یعنی آماري محاسبات و آمار

 انجام از پس آن حدود و میزان که) بیمه حقّ عنوان تحت را وجوهی مختلف اشخاص و افراد با ايبیمه

 هاينامهبیمه تعداد. نمایدمی آوريجمع( شودمی تعیین مختلف معیارهاي اساس بر و آماري محاسبات

 احتمالی خسارات حاصله وجوه محلّ از که باشد نحوي به باید دریافتی هايبیمه حقّ و صادره

 براي نیز معقولی سود درنهایت و دیهأت گربیمه پرسنلی و اداري هايهزینه – پرداخت گزارانبیمه

 نونقا – اول ماده در است، بیمه امرِ علمیِ حقیقتِ و تعاون اصل مفهوم که موارد این. بماند باقی گربیمه

 بیمه دعق تعریف در مفاهیم این گنجانیدن کهدرحالی است نگرفته قرار توجه مورد( بیمه تعریف) بیمه

 .باشد داشته گزارانبیمه و گرانبیمه عمومی افكار در مثبتی بسیار اثر تواندمی
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 هايبیمه و اشخاص هايبیمه ؛ اشیاء هايبیمه یِکلّ رشته سه به بیمه دانیممی که طوريهمان 

 اشدبمی اشخاص و اشیاء هايبیمه به مربوط صرفاً مرقوم تعریف. گرددمی تقسیم مسئولیت

 .گیردبرنمی در را مسئولیت بیمه و

 باشدمی اشخاص هايبیمه از بخشی که «حیات شرطبه عمر هايبیمه» ۀرشت حتی تعریف این 

 شرطبه عمر هايبیمه در و شده اشاره حادثه به تعریف این در زیرا شودنمی شامل نیز را

 .آیدنمی وجود به آن یکلّ مفهوم به ايحادثه حیات

 چنین ار بیمه عقد بیمه، امرِ علمیِ حقیقتِ و تعاون اصل گرفتن نظر در با فرانسه حقوق استادان از یكی

 در( بیمه حقّ) مبلغی پرداخت ازاي در نفر یك آن موجببه که است عملی بیمه» است کرده تعریف

 ینا. کندمی تحصیل ثالثی شخص نفع به یا و خود براي خسارت جبران براي حقی خطر، تحقق صورت

 را هاآن آماري قواعد طبق و بگیرد عهده به را خطرهاۀ مجموع که سازمانی یا بنگاه وسیلهبه غرامت

 .«شودمی پرداخت کندمی ترمیم

 

 بیمه عقد خصوصیات .3

 داراي مختلف خصوصیات و اعتبارات و جهات به بنا عقود در صدرِ نوشتار اشاره شد که طوريهمان

 با اینك. ... و قمعلّ و منجز عقود ؛ جایز و الزم عقود به عقود تقسیم مانند هستند گوناگونی تقسیمات

 :شودمی اشاره مختلف جهات از بیمه عقد خصوصیات به بیمه، امر ماهیت و طبیعت به هتوجّ

 

 الزم است عقدي بیمه عقد 

 نداشته را آن فسخ حقّ معامله طرفین از کدامهیچ که است آن الزم عقد» :مدنی قانون 381 ماده موجببه

 واقع قانون طبق بر که عقودي» :داردمی مقرر مدنی قانون 231 ماده و «نهمعیّ موارد در مگر باشند

 قانونی تعلّ به یا و اقاله طرفین رضاي به اینكه مگر است االتباعالزم هاآن مقامقائم و متعاملین بین شده

 دباش شده تصریح عقدي بودن جایز مگر است عقود بودن الزم بر اصل ماده این اساس بر «شود فسخ
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 آن خالف اینكه مگر است الزم عقود همه که است این اصل اللزوم،اصاله فقهی اصل برابر طرفی از

 .باشدمی الزم عقدي اصل این از پیروي با است عقد یك نیز بیمه که آنجائی از باشد شده تصریح

 ار خود خواهدمی بیمه قرارداد انعقاد با گزاربیمه زیرا نمایدمی ایجاد را عقد لزوم نیز بیمه امر ماهیت

 از. نرود بین از جهت بدون حقّ وي و نگه دارد محفوظ قرارداد موضوع احتمالی خطرات مقابل در

 و نموده منظور خود محاسبات در را( بیمه حق) دریافتی وجه قرارداد انعقاد با نیز گربیمه دیگر طرف

 3مینأت اساس صورت این در شود، تزلزل دچار جهت بدون نباید گربیمه محاسبات و معامالت این

 مایدنمی ایجاب را عقد لزوم بیمه، امر ماهیت شده ذکر مراتب شرح به. گیرد قرار اطمینان مورد تواندنمی

 .گرددمی تلقی الزم عقدي بیمه عقد و ندارد وجود راه این در مشكلی نیز قانونی لحاظ از که شد گفته و

 

 است قمعلّ گربیمه طرف از که است عقدي بیمه عقد 

 دیگري امر به موقوف انشاء برحسب آن ثیرأت که است آن معلق عقد مدنی قانون 381 ماده مطابق

 ماده هب عنایت با. است دیگري امر تحقق به منوط آن ثیرأت که است عقدي قمعلّ عقد دیگرعبارتبه باشد

 .باشدمی جهت دو از تعلیق این و باشدمی معلق گر،بیمه تعهدات جهت از بیمه عقد بیمه، قانون اول

 حادثه وقوع جهت از (الف

 نیاید، پیش ايحادثه قرارداد تمدّ طول در چنانچه و باشدمی حادثه وقوع به منوط گربیمه تعهدات

 . ندارد تعهدي نیز گربیمه

 گذاربیمه سوي از بیمه حقّ پرداخت( ب

 که بود خواهد متعهد گربیمه صورتی در نیز حادثه وقوع صورت در بیمه، قانون لِاوّ ماده اساس بر

 جهت از صرفاً بیمه عقد فوق شرح به نمایدمی اضافه. باشد گردیده پرداخت مقرر موعد در بیمه حقّ

 منجز عقد و ندارد وجود تعلیقی گونههیچ گزاربیمه تعهد با رابطه در و باشدمی معلق گربیمه تعهد

                                                           

 آمده است.« در امنیت قرار دادن» و« نمودن امن» ،« کردن حفظ»تأمین به معناي  1 
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 قررهم موعد در یا و بالفاصله است متعهد گزاربیمه بیمه، قرارداد انعقاد از پس دیگرعبارتبه و باشدمی

 . نماید پرداخت را بیمه حقّ

 

 معوض است عقدي بیمه، عقد 

 پرداخت که وجهی یا و کندمی تسلیم که مالی مقابل در طرفین از هرکدام که است عقدي معوض عقد

 آن تحقق با که بیع عقد مانند آورد دست به را عوضی متقابالً گیردمی عهده به که تعهدي یا و نمایدمی

 امله،مع بهاي پرداخت قبال در نیز خریدار و کندمی تصاحب را آن بهاي مبیع تسلیم مقابل در فروشنده

 عهده به را تعهدي دیگر طرف مقابل در طرفین از هرکدام نیز بیمه عقد در .گیردمی اختیار در را مبیع

 شودیم بیمه حقّ پرداخت به متعهد کندمی کسب که مینیأت مقابل در گزاربیمه که معنی بدین گیرندمی

 رگزابیمه احتمالیِ خسارتِ پرداخت به متعهد کندمی دریافت که ايبیمه حقّ مقابل در نیز گربیمه و

 ادایر از خالی قانون بیمه، اول ماده در مندرج تعریف بیمه، عقد بودن معوض با رابطه در البته .شودمی

 ایتعن با...«  و گربیمه را متعهد...  نمایدمی تعهد طرف یك»...  شودمی گفته تعریف این در زیرا نیست

 سارت،خ بروز صورت در اینكه گرفتن نظر در همچنین و داندمی متعهد را گربیمه فقط که تعریف این به

 همتو این ندارد، وجود تعادل دو این بین و باشدنمی بیمه حقّ با مقایسهقابل وجههیچبه خسارت میزان

 رغی عقود اوالً زیرا نیست وارد اشكال و ایراد این که. است معوض غیر عقد بیمه، عقد که آیدمی پیش

 هب راجع که گردد تصریح عقدي بودنِ معوض غیر قانون در باید و باشندمی اصل بر استثناء ،معوض

 دمور این در الفاظ بردن بكار لحاظ از لاوّ ماده متن گرچه ثانیاً. ندارد وجود تصریحی چنین بیمه عقد

 به موکول را گربیمه تعهد تحقق که ماده متن کلّ به هتوجّ با ولی باشدمی مواجه ایراد با هرحالبه

 مایدنمی بیمه حقّ پرداخت به مكلف را گزاربیمه که بیمه قانون مواد سایر و دانسته بیمه حقّ دریافت

 زا هرکدام بیمه عقد در دیگرعبارتبه و است متعهد گربیمه مقابل در نیز گزاربیمه که است مشخص

 غمبل حادثه وقوع صورت در گرچه ثالثاً. دارند عهده به تعهدي یكدیگر مقابل در گربیمه و گزاربیمه

 رقم است ممكن و نیست( بیمه حقّ) گزاربیمه توسط پرداختی مبلغ با مقایسهقابل گربیمه تعهد مورد

 یمهب عقد بودن معوض غیر بر دلیل نیز امر این ولی باشد بیمه حقّ برابر هاده یا برابر چندین خسارت
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 و رابرب یكدیگر با بایستی عوضین معوض، عقود در که نشده شرط حقوقی یکلّ اصول در زیرا نیست

 .معوض است عقدي ،بیمه و است مردود زمینه این در اشكاالت و ایرادات ترتیب بدین .باشند معادل یا

 

 تشریفاتی است عقدي بیمه 

 311 ماده در مندرج معامله صحتِ اساسیِ شرایطِ اجتماعِ لزومِ بر عالوه که است عقدي تشریفاتی عقد

 ثارآ داراي و یافته رسمیت و اعتبار بتواند عقد آن تا باشد الزم نیز دیگري تشریفات مدنی، قانون

 اشدب کتبی سند موجببه باید آن شرایط و بیمه عقد: »داردمی مقرر بیمه قانون مدوّ ماده. باشد قانونی

 و طرفین بین توافق حصول صرف ماده این اساس بر.« بود خواهد نامهبیمه به موسوم مزبور سند و

 باید طرفین توافق بلكه نیست، کافی بیمه عقد ایجاد براي عقد صحت اساسی شرایط بودن جمع

 .یابد تحقق بیمه عقد تا بگیرد خود به خارجی صورتِ – نامهبیمه – کتبی سند صورتبه

 و گردیده درج بیمه قانون سوم ماده در گردد درج( نامهبیمه) بیمه سندِ در است الزم که شرایطی

 باشد یزن دیگري شرایط و مواد بر مشتمل تواندمی نامهبیمه البته. باشد شرایط این حاوي باید نامهبیمه

 داده الزمه توضیحات شودمی بحث بیمه قرارداد انعقاد به راجع که بعدي فصل در رابطه این در که

 .شد خواهد

 

 عهدي است عقدي بیمه عقد 

. دشومی ایجاد دیگر طرف نفع به تعهدي عقد، طرفین از یك هر توسط آن موجببه که است عهدي عقدي

 ایجاد آن موضوع بلكه. شودنمی تملیك قرارداد طرفبه مالی و شیئی عهدي، عقد در دیگرعبارتبه

 یكدیگر مقابل در طرفین از یك هر زیرا است عهدي عقد یك نیز بیمه عقد .باشدمی دین ایجاد یا تعهد

 خسارت پرداخت به متعهد گربیمه و بیمه حقّ پرداخت به متعهد گزاربیمه. گیرندمی عهده به را تعهدي

 .شد خواهد احتمالی
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 است استوار تنیّ سنِحُ اساس بر که است عقدي بیمه 

 هر طرفین که معنی بدین باشد داشته وجود قراردادها تمامی در بایستی که است عاملی تنیّ سنحُ

 و هوممف بیمه عقد در عامل این. نمایند عمل صداقت و تنیّ حسن کمال با یكدیگر به نسبت باید معامله

. تاس استوار تنیّ سنحُ اساس بر ايمعامله هر از بیشتر بیمه عقد دیگرعبارتبه و دارد ايویژه اهمیت

 رخط و بیمه مورد مشخصات و وضعیت صداقت و دقت نهایت با باید قرارداد انعقاد موقع در گزاربیمه

 و مفهوم باید نیز گربیمه متقابالً. دهد قرار گربیمه اختیار در را الزمه اطالعات هرگونه و دارد اعالم را

 املع. نماید تشریح گزاربیمه براي گیردمی عهده بر گزاربیمه مقابل در که را تعهدي میزان و حقیقت

 طرف از تنیّ سنحُ رعایت عدم مواردي در که است ثرؤم و شدید میزانی به بیمه عقد در تنیّ سنحُ

 قانون 32 و 33 مواد) نمایدمی باطل را عقد و شده عقد صحت شرایط در اختالل ایجاد موجب گزاربیمه

 .کندمی ایجاد فسخ حقّ گربیمه براي دیگري موارد در و( بیمه

 

 عضویت صورتبه الحاقی یا اضطراري است عقدي بیمه 

 دیگر طرف و گردیده تنظیم و تهیه( گربیمه) طرفیك توسط قرارداد شرایط تمامی تقریباً که معنی بدین

 صدها با هک گريبیمه زیرا باشدمی روشن امر این تعلّ البته. بپذیرد را شرایط این باید الزاماً (گزاربیمه)

 از هرکدام براي تواندنمی شودمی قرارداد طرف گزاربیمه عنوانبه شخص هامیلیون یا و هزار

 چنین اجازه کار حجم تنهانه. برسد توافق به هاآن با و تنظیم و تهیه ايجداگانه شرایط گزارانبیمه

 تخصصی امر یك بیمه عقد زیرا شودنمی احساس امري چنین انجام در هم لزومی بلكه دهدنمی را کاري

 با شرایط این و کنندمی تهیه را شرایط متن و سنجیده را امر جوانب کلیه گربیمه کارشناسان و است

 گزارانبیمه جذب و تجاري جهات رعایت و طرفازیك گربیمه ناحیه از تنیّ سنحُ ارائه لزوم به عنایت

 رچنده. باشدمی قرارداد طرفین منافع متضمن عموماً که گرددمی تنظیم نحوي به دیگر طرف از بیشتر

 ضطرم دقیقاً را او تواننمی حقوقی لحاظ از ولی باشدمی گربیمه شرایط قبول به ناگزیر گزاربیمه که

 قبول را شرایط چنانچه و نیست بیمه قرارداد انعقاد به ملزم گزاربیمه ،درهرحال زیرا نمود، اعالم

 دخالت به هتوجّ با نماید اضافه است الزم .شود منصرف بیمه قرارداد انعقاد از تواندمی باشد نداشته



 
 / دکتر امید مالکریمیحقوق بیمهجزوه  9

 عدتاًقا بیمه، سساتؤم فعالیت بر هادولت نظارت و هانامهبیمه عمومی شرایط تنظیم و تهیه در هادولت

 لقیت اجرایی دستورالعمل و اجرایی نامهآیین نوعی را هانامهبیمه براي شده تعیین پیش از شرایطِ باید

 عقد صحت در بتواند احتماالً که لحاظ آن از بیمه عقد بودن اضطراري موضوع ترتیب بدین و نمود

 .شودمی منتفی کالً نماید ایجاد شبهه

 

 تدریجی آثار با است عقدي یا و مستمر است عقدي بیمه 

 ريدیگ مقابل در یك هر و ارتباط در یكدیگر با قرارداد تمدّ طول در طرفین بیمه، قرارداد انعقاد از پس

 و شود پرداخت قرارداد انعقاد ابتداي همان در و نقدي صورتبه بیمه حقّ است ممكن .باشدمی متعهد

 الحظهم آتی مباحث در ولی ندارد گربیمه مقابل در تعهدي دیگر گزاربیمه که شود تصور ترتیب بدین

 زا مراقبت مانند دیگري هايمسئولیت و نیست بیمه حقّ پرداخت صرفاً گزاربیمه تعهد که شد خواهد

 بودن مستمر و است باقی خود قوت به قرارداد تمدّ طول در تعهد این و دارد عهده به بیمه مورد مال

 خطرات از یكی یا و خطر که زمان هر قرارداد تمدّ طول در. است روشن و واقع امري نیز گربیمه تعهد

 .باشدمی خسارت جبران به متعهد گربیمه آید، پیش بیمه مورد

 

 بیمه عقد صحت اساسی شرایط .4

 رمذکو شرایط تحقق بدون و باشد معامله صحت اساسی شرایط واجد عقود سایر مانند باید بیمه عقد

 «معامالت صحت اساسی شرایط» مدنی قانون 311 ماده مطابق. آمد نخواهد وجود به نیز بیمه عقد

 : از اندعبارت

 (عقد طرفین رضاي و قصد) هاآن رضاي و قصد 

 طرفین اهلیت 

 باشد معامله مورد که معین موضوع 

 معامله جهت مشروعیت 
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 .دهیممی قرار موردبحث مختصر طوربه را الذکرفوق چهارگانه شرایط اینك

 

 هاآن رضاي و طرفین قصد 

 قصدب(  ؛ رضاالف( : باشدمی عنصر دو از متشكل اول شرط

 کار هر انجام. عمل یك انجام به اشتیاق و تمایل از است عبارت رضا ،حقوقی اصطالح در: رضاالف( 

 مورد را عملی انجام خود ذهن و فكر در شخص. است درونی و فكري هايفعالیت سلسله یك معلول

 در با درنهایت و دهدمی قرار مقایسه و موردبررسی را آن ضررهاي و منافع و دهدمی قرار تصور

 تصدیق مورد خود ذهن در و داده تشخیص الزم را عمل انجام چنانچه خود، احتیاج میزان گرفتن نظر

 دخواه مؤثر وقتی رضا. گویندمی رضا را اشتیاق این شود،می مشتاق کار آن انجام به باطناً داده قرار

 .نباشد اجبار – اکراه – اشتباه از ناشی که بود

 حصول از پس که معنی بدین. نامندمی قصد را تصور مورد عمل انجام و ایجاد به تصمیم: قصدب( 

 .دهد انجام را عمل آن گیردمی تصمیم شخص( رضا)

 اريع شرط این و باشد داشته وجودبایستی  «طرفین رضاي و قصد» یعنی شرط این نیز بیمه عقد در

 ره یا و متقلبانه عملیات هرگونه یا و خدعه و فریب اثر در چنانچه. باشد نیز ایراد و عیب هرگونه از

 به گردد، منعقد اشتباه باوجود این بیمه عقد و شده اشتباه دچار دیگري طرفین، از یكی عمديِ عملِ

 نمونه عنوانبه بود، خواهد باطل عقد باشد،می اشتباه در که طرفی يرضا و قصد بودنِ معیوب جهت

 یا و نماید خودداري مطالبی اظهار از عمداً گزاربیمه چنانچه دارد:اشعار می بیمه قانون 32 ماده مطابق

 گزار،بیمه خالفكاريِ جهت به اینجا در. بود خواهد باطل بیمه عقد کند، عنوان واقع خالف مطالب عمداً

 قرارداد انعقاد به حاضر گربیمه نداشت، وجود خالفكاري این چنانچه زیرا شده اشتباه دچار گربیمه

 .شدنمی شرایط آن با بیمه

 

 طرفین اهلیت 
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 233 ماده اساس بر و باشند داشته اهلیت معامله براي باید متعاملین مدنی قانون 231 ماده اساس بر

 .«باشند رشید و عاقل ، بالغ بایستی شوند محسوب اهل متعاملین اینكه براي: »مدنی قانون

 به را حق آن و شده حق داراي تواندمی آن اساس بر شخص که است صالحیتی اهلیت: اهلیت تعریف

 .درآورد اجرا مرحله

 :است جنبه دو داراي اهلیت

 از متمتع انسان هر مدنی قانون 119 الی 111 مواد اساس بر: حق شدن دارا اهلیت یعنی: تمتع اهلیت

 سانان شدن متولد زنده با اهلیت این. باشدمی تمتع اهلیت داراي شخصی هر یعنی باشدمی مدنی حقوق

 .نمود سلب انسان از تواننمی وجههیچبه را حق این. رودمی بین از او مرگ یا و شروع

 رايب شخصی هر. نماید اجرا و عمالإ را خود حقّ بتواند آنكه براي شخص قابلیت یعنی: استیفاء اهلیت

 و عقل ،بلوغ :از اندعبارت شرایط این و باشد قانون در مقرر الزمه شرایط واجد باید اهلیت این احراز

 در .باشدمی «استیفاء اهلیت» عقد صحت یاساس شرایط بحث در اهلیت از منظور ترتیب بدین. رشد

 بایستی باشد حقیقی شخص چنانچه گزاربیمه .است الزامی عقد طرفین براي اهلیت وجود نیز بیمه عقد

 انجام صالحیت است حقوقی شخص چنانچه و باشد حائز را( اهلیت= رشد+ عقل+ بلوغ) فوق شرط سه

 حقوقی شخص از نمایندگی به که شخصی یعنی. بود خواهد اساسنامه در مندرج ضوابط تابع معامالت

 .باشد داشته قانونی سمت باید نمایدمی عقد انعقاد به مبادرت( غیره و شرکت)

 گريبیمه هحرف انجام پیش هاتمدّ ازیادآوري نمود  باید گربیمهاهلیتِ  با رابطه دردر باب اهلیت و 

 ایران در. باشدمی هاشرکت مخصوص گريبیمه به اشتغال و گردیده منتفی حقیقی اشخاص توسط

 طتوس گريبیمه امر به اشتغال هذامع نداشته وجود ارتباطدراین قانونی صریح متن قبالً گرچه نیز

 بیمه سسهؤم اولین عنوانبه ایران بیمه سهامی شرکت نیز بعداً و گردیده شروع خارجی هايشرکت

 قانون تصویب و ایران بیمه سهامی شرکت سیسأت از بعد .است گردیده مشغول گريبیمه امر به ایرانی

 درنهایت و گردیده تدوین گريبیمه امر به اشتغال جهت هاشرکت صالحیت به راجع مقرراتی بیمه،

 ایران در بیمه عملیات»گردید:  مقرر 3111 مصوب ایران مرکزي بیمه سیسأت قانون 13 ماده موجببه
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 طبق و قانون این رعایت با و بوده بانام هاآن سهام کلیه که ایرانی عام سهامی هايشرکت وسیلهبه

 .«شد خواهد انجام باشند رسیده ثبت به تجارت قانون

 

 بیمه موضوع» معامله مورد» 

 قرار انتقال یا تعهد موضوع بتواند که باشد موردي داراي باید معامله هر حقوقی، یکلّ اصول مطابق

 ود در بیمه عقد در معامله مورد. باشد مشخص و نمعیّ جهتازاین باید موضوع نیز بیمه عقد در. گیرد

 شخص یا مال) بیمه مورد؛ ب(  بیمه مشمول خطرات یا خطر: الف( گیردمی قرار موردبررسی قسمت

 (.شدهبیمه

 

 خطرالف(  

 و نامطلوب حادثه وقوع احتمال از است عبارت باشدمی بیمه تحقق ۀاولی ۀماد و اصلی عنصر که خطر

 عنایت با .باشد نداشته بستگی گزاربیمه ۀاراد به آن ایجاد که اشخاص مال یا و جان به نسبت ناگوار

 :باشدمی زیر شرح به کردن بیمه قابلِ خطرِ خصوصیاتِ تعریف، این به

 باشد الوقوعمحتمل: الف

 یمال که باشد قطعی و مشخص چنانچه که معنی بدین باشدنمی کردن بیمه قابل قطعی و حتمی خطر

 بیمه» مورد این در. باشدمی باطل مالی چنین براي سوزيآتش ۀنامبیمه صدور گرفت، خواهد آتش

. باشدمی فوت زمان نبودن مشخص و معلوم جهت به هم آن و باشدمی استثناء «فوت شرطبه عمر

 مشخص و معلوم ،خطر این وقوع زمان ازآنجاکه ولی است قطعی شخص هر فوت گرچه که معنی بدین

 .است بالاشكال فوت شرطبه عمر ۀنامبیمه صدور باشدنمی

 امري به نسبت نامهبیمه صدور متقابالً. باشدنمی کردن بیمه قابل است قطعی که خطري که طوريهمان

 مریخ کره ساکنین هجوم مقابل در را خود شخصی فرضاً ندارد مورد است منتفی آن وقوع احتمال که

 ! نماید بیمه زمین به
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 باشد نشده واقع قبالً خطر: ب

. باشدمی آتی الوقوعِمحتمل خطرِ از ناشی زیان و ضرر مقابل در ماندن مصون براي قرارداد انعقاد

 هرگاه بیمه، قانون 38 ماده مطابق. باشدمی منتفی بیمه موضوع دیگر باشد شده واقع خطري چنانچه

 باطل بیمه قرارداد شده، واقع قرارداد عقد از قبل شده منعقد آن براي بیمه عقد که خطري شود معلوم

 .باشدمی

 نشود ایجاد او عوامل یا و گزاربیمه( عمد) ۀاراد اثر در خطر: ج

 تیبتر بدین. نباشد گزاربیمه اراده با مرتبط آن تحقق که باشدمی کردن بیمه قابل صورتی در خطر

 مقرر بیمه قانون 34 ماده باشدنمی بیمه عقد مشمول وي عوامل و گزاربیمه ارادي و عمدي عمالأ

 رد گرچه«  .بود نخواهد او نمایندگان یا گزاربیمه تقصیر از ناشی خسارت مسئول گربیمه » :داردمی

 طالقا نیز احتیاطیبی و انگاريسهل ،غیرعمدي عمالأ به کلمه این و رفته بكار «تقصیر» ۀکلم ماده این

 نامهبیمه شمول از را گزارانبیمه انگاريسهل و احتیاطیبی هرگونه باشد قرار چنانچه ولی شودمی

 با و دارد منافات است خسارت جبران و تأمین که بیمه هدف طبیعت و ماهیت با امر این بدانیم خارج

 رموردنظ امري چنین مسلماً و شد خواهد منتفی موارد از بسیاري به نسبت بیمه موضوعیت روش این

 و معنی به هتوجّ با اما شودمی اطالق نیز غیرعمدي عمالِأ به تقصیر که هرچند لذا و نبوده گذارقانون

 عادي و معمولی خطاهاي نه و گیردبرمی در را گذشتغیرقابل و بزرگ خطاهاي بیمه امر در آن، مفهوم

 مشمول او عوامل و گزاربیمه گذشتغیرقابل و بزرگ هاياحتیاطیبی و عمدي عمالأ ترتیب، بدین. را

 .ندارد تعهدي هاآن به نسبت گربیمه اینكه یعنی باشندمی بیمه قانون 34 ماده

 نمونه عنوانبه باشند نامهبیمه مشمول توانندنمی که او عوامل و گزاربیمه هاياحتیاطیبی و خطاها

 :از اندعبارت

 .شود مرتكب مستی حال در گزاربیمه که عمالیأ

 .شود انجام الزم مجوز داشتن بدون که عمالیأ

 .بیمه مورد نقلیه ۀوسیل با االشتعالسریع مواد حمل – سرعت مسابقه مانند غیرمتعارف عمالأ
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 وي الحقوقِذوي یا گزاربیمه توسط عمدي خسارت ایجاد

 .نظامی و کشوري مقامات توسط بیمه مورد مصادره و توقیف و ضبط از ناشی خساراتی

 دهیب یا و حقوقی یا و کیفري هايمحكومیت با ارتباط در ذیصالح مقامات توسط اموال ضبط و توقیف

 ایفاي و وظایف اجراي از گزاربیمه امتناع یا و مجرمانه عمالأ انجام جهت به رسمی اسناد از ناشی

 شرکت به مراجعه حقّ گزاربیمه باشد، بیمه اموال این چنانچه جهت همین به و باشدمی خود تعهدات

 .ندارد را خسارات ادعاي و بیمه

 باشد نشده بیمه قبالً خطر: د

 تواننمی است باقی بیمه که مدتی در باشد، شده بیمه مالی کهدرصورتی» بیمه قانون 8 ماده موجببه

 ايخانه فرضاً چنانچه ترتیب بدین.« نمود بیمه مجدداً خطر همان از و شخص همان نفع به را مال همان

 انتونمی مذکور تمدّ طول در باشد، شده سوزيآتش بیمه سال یك طول در تومان میلیون ده مبلغ به

 رفاًص گزاربیمه براي بیمه در که جهت بدین نمود بیمه دیگر ۀبیم شرکت یا و شرکت همان نزد را آن

 هب نسبت بیمه البته شود گزاربیمه انتفاع موجب نباید بیمه و شدهبینیپیش خسارت جبران حقّ

 تومان میلیون دویست موردبحث خانه چنانچه که معنی بدین ندارد شكالیإ مال، ارزش التفاوتمابه

)الحاقیه(  الحاقی هورق صدور تقاضاي مربوطه بیمه شرکت از تواندمی آن صاحب باشد، داشته ارزش

 امهنبیمه دیگري شرکت یا شرکت همان از ارزش التفاوتمابه براي یا و بنماید را مبلغ افزایش براي

 صرفاً مجدد بیمه منع که است نموده یادآوري را موضوع این بیمه قانون 1 ماده .کند دریافت جداگانه

 هاانسان حیات و سالمتی اینكه به هتوجّ با اشخاص هايبیمه مورد در و دارد مصداق اموال مورد در

 مبلغ هر به و مرتبه و تعداد هر به شخص یك به نسبت مجدد ۀبیم باشد،نمی گذاريارزش و تقویم قابل

 . است بالاشكال

 کاال ذاتی عیب :ه

 این و باشد داشته وجود عیبی و نقص مال ترکیب در یا ساختمان در که است معنی بدان ذاتی عیب

. باشد گردیده واقع خارجی خطر و حادثه آنكه بدون شود مال به خسارت ورود موجب ،ذاتی عیب

 عیب به مربوط خسارت و نشده خسارت ورود موجب بیمه مورد خطر آنكه جهت به موارد گونهاین
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 خسارتی مسئول گربیمه داردمی مقرر بیمه قانون 21 ماده. نیست کردن بیمه قابل باشد،می مال ذاتی

 .باشد شده ذکر خالفی شرط نامهبیمه در آنكه مگر نیست شودمی ایجاد مال ذاتی عیب از که

 یچگونهه بیمه، قانون در: نامهبیمه در هاآن تصریح با مگر گیردنمی قرار بیمه پوشش تحت که خطرهایی

 كهاین شرطبه خطرات کلیه بنابراین نشده ذکر باشد، ممنوع مطلقاً آن کردن بیمه که مشخصی خطر

 وجود خطرات از بعضی ولی هستند، شدن بیمه قابل باشد، نداشته وجود هاآن مورد در ذکرشده موانع

 نامهبیمه در صراحتاً موارد آن که بود خواهد پرداخت قابل شرطی به هاآن از ناشی خساراتی که دارند

 انفجارهاي تهاجم، اعتصاب، انقالب، اغتشاش، شورش، جنگ، :از اندعبارت خطرات این .باشند شده ذکر

 .فشانآتش و سیل ،لرزهزمین اتمی،

 شده متذکر بیمه قانون 28 ماده و نموده اشاره شورش و جنگ خطر به فقط بیمه فوق موارد بین در

 ذکر نامهبیمه در آن خالف آنكه مگر بود نخواهد شورش و جنگ از ناشی خسارات مسئول گربیمه»

 .است گردیده قید هانامهبیمه عمومی شرایط در موارد سایر.« باشد شده

 خطر انتخاب

 انواع از دارد حق گزاربیمه که معنی بدین. هستند آزاد کردن بیمه براي خطر انتخاب در گزاربیمه

 ایدبنم نامهبیمه تقاضاي و نموده انتخاب را مورد چند یا یك کندمی تهدید را او خانه فرضاً که خطرهاي

 هر دارد حق نیز گربیمه متقابالً. کند خودداري خطرات سایر مقابل در خود منزل نمودن بیمه از و

 نامهبیمه صدور براي خطرات قبول به مبادرت خود معیارهاي و محاسبات اساس بر و نپذیرد را خطري

 .بنماید

 و نمایندمی بیمه را شدهارائه خطرات گزارانبیمه تقاضاي مقابل در بیمه هايشرکت عمل در البته

 و آمار مطابق فرضاً محاسباتی، و فنی جهات از جهتی به مگر کنندنمی امتناع خطرات قبول از معموالً

 دباش نرسیده خطر قبول براي الزم نصاب حد به رشته آن در نامهبیمه داتعد گذشته هايسال عملكرد

 از بعضی. باشد نداشته فعالیت و تجربه و تخصص گزار،بیمه موردنظر رشته در شرکت اصوالً یا و

 عالیتف به درنتیجه و کنند متمرکز بخصوصی هايرشته در را خود فعالیت است ممكن بیمه هايشرکت

 .ندهند نشان تمایل و رغبت هارشته سایر در
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بیمۀ  هايشرکتبیمۀ ایران )نه  شرکت که دارد وجود استثناء یك تنها ایران حقوق در زمینه این در

 قلیهن وسایل دارندگان مدنی مسئولیت نامهبیمه صدور و متقاضی تقاضاي قبول به مكلفخصوصی( 

 قانون اصالح قانون 1مادۀ  موجببه. باشدمی «ثالث شخص نامهبیمه» ثالث شخص مقابل در موتوري

به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه )مصوب  واردشدهخسارات  اجباري بیمه

 به مربوط هاينامهآیین و قانون این مقررات طبق است مكلف ایران بیمه سهامی شرکت( 21/2/3111

 تقاضیم بیمه هايشرکت سایر. کند منعقد بیمه قرارداد ،قانون این موضوع نقلیه وسایل دارندگان با آن،

 ۀنامهبیم فروش به اقدام مرکزي بیمه از مجوز اخذ از پس توانندمی ثالث شخص بیمه رشته در فعالیت

 .کنند ثالث شخص

 (شدهبیمه) بیمه مورد (ب

 هر یا منفعت یا عین از اعم باشد مال است ممكن بیمه موضوع: »داردمی مقرر بیمه قانون چهارم ماده

 باشد ذینفع دهدمی آنچه بقاء به نسبت گزاربیمه آنكه بر مشروط حقوقی مسئولیت نوع هر یا مالی حقّ

 .«گرددمی متضرر گزاربیمه آن وقوع از که باشد خطري یا حادثه براي بیمه است ممكن همچنین و

. سئولیتم هايبیمه اشخاص، بیمه اشیاء، بیمه شودمی تقسیم رشته سه به طورکلیبه بیمه شده گفته

 .گزاربیمه حقوقی مسئولیت یا شخص یا باشد شیئی است ممكن بیمه موضوع مورد، حسب بنابراین

 اشیاء هايبیمه :الف

 تمنفع یا...( و اتومبیل یا مغازه یا خانه مانند) باشد مال عین است ممكن بیمه مورد اشیاء هايبیمه در

 وصول بخواهد و دارد دیگري از شخصی که طلبی مانند) مالی حقّ یا و( کشاورزي محصوالت مانند)

 (.کند پرداخت را آن بیمه شرکت نشد، وصول طلب این چنانچه که معنی بدین نماید بیمه را آن

 اشخاص هايبیمه :ب

 عضو نقص و بدنی صدمه یا فوت یا حیات یعنی شودمی واقع بیمه مورد انسان اشخاص، هايبیمه در

 اشخاص هايبیمه در. گویندمی شدهبیمه را شخصی چنین. شودمی واقع بیمه موضوع معینی شخص

 حالت این در که( حیات شرطبه عمر بیمه مانند) نماید بیمه خود نفع به را خود نفر، یك است ممكن

 نفع به را خود نفر، یك است ممكن است جمع نفر یك همان در ذینفع و شدهبیمه ،گزاربیمه عناوین



 
 / دکتر امید مالکریمیحقوق بیمهجزوه  17

 از اعم) ذینفع و باشدمی جمع نفر یك در شدهبیمه و گزاربیمه عناوین حالت این در. نماید بیمه دیگري

 بیمه اشورثه نفع به را خود شخصی اینكه مانند هستند دیگري افراد یا فرد( نفر چند یا باشد نفر یك

 مهبی دیگري اشخاص یا شخص نفع به را دیگري شخص نفر، یك است ممكن نماید فوت شرطبه عمر

 ياجداگانه افراد به متعلق هرکدام ذینفع، و شدهبیمه و گزاربیمه عناوین حالت این در که. نماید عمر

 .نماید عمر بیمه فرزندانش نفع به را خود همسر شخصی، اینكه مانند باشد،می

 حقوقی مسئولیت بیمه :ج

 چنانچه که معنی بدین شودمی واقع بیمه موضوع گزاربیمه از خاصی اعمال یا عمل بیمه، نوع این در

. شود وارد خسارت دیگري به گزاربیمه ۀناحی از خاص عمالأ یا عمل آن غیرعمدي انجام جهت به

 اشین خود حقوقی مسئولیت نقلیه وسیله ۀدارند مثالعنوانبه. نماید جبران را خسارت آن بیمه، شرکت

 عمالأ از ناشی که را خود حقوقی مسئولیت ،پزشك نفر یك یا و نمایدمی بیمه را رانندگی حوادث از

 .نماید بیمه را پزشكی حرفه در احتمالی اشتباهات و غیرعمدي

 

 معامله جهت مشروعیت 

 انبد و گرفته نظر در معامله انجام براي معامله طرفین از یك هر که است دالیلی یا دلیل معامله، جهت

( عقد طرفین) متعاملین طرف از معامله جهت باید عقد هر در. شوندمی قرارداد انعقاد به حاضر جهت

 اساس بر بیمه هايشرکت البته. باشد موجود باید وضعیت همین نیز بیمه قرارداد در. باشد مشروع

 نامهبیمه صدور به مبادرت خود، بر حاکم مقررات با مطابق و مربوط هايدستورالعمل و ضوابط

 یول باشدمی منتفی تقریباً گربیمه با رابطه در معامله جهت بودن نامشروع االصولعلی و نمایدمی

 را مالی فرضاً. باشد داشته نظر در را نامشروعی جهت ،بیمه قراردادِ انعقادِ از گزاربیمه است ممكن

 انجام صدق خود، حقوقی مسئولیت کردن بیمه با یا و نماید بیمه غیرحقیقی و غیرقانونی انتفاع قصدبه

 عهده به را آن پیامدهاي و خسارات هرگونه جبران مسئولیت بخواهد و باشد داشته را مجرمانه عمالأ

 .بود خواهد باطل درنتیجه و نامشروع جهتی و تنیّ چنین با بیمه عقد طبعاً. نماید محول گربیمه
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 بیمه قرارداد انعقاد .5

. باشدمی گزاربیمه ناحیه از پیشنهاد تسلیم بیمه، قرارداد انعقاد و بیمه عقد تحقق براي مرحله اولین

 هايشرکت و اشخاص به بیمه دالالن و هاآن هايبازاریاب و بیمه نمایندگان است ممكن عمل در البته

 هک عمالأ گونهاین ولی بنمایند نامهبیمه اخذ به تشویق را هاآن بیمه مزایاي برشمردن ضمن و مراجعه

 گیرد،می صورت( کارمزد) درآمد کسب و نامهبیمه فروش جهت در بیمه دالالن و نمایندگان توسط

 .باشدنمی بیمه عقد انعقاد مراحل جزء

 حصول صورت در درنهایت و نموده آغاز را خود اولیه اقدامات گربیمه بیمه، پیشنهاد تسلیم از پس

 .شودمی صادر نامهبیمه طرفین بین توافق

 

 .شودمی تسلیم گربیمه به و امضاء و تكمیل گزاربیمه توسط بیمه پیشنهاد :بیمه پیشنهاد (الف

 دید باید حال. شود تكمیل گزاربیمه توسط باید بیمه پیشنهاد که شد گفته: (گزاربیمه) پیشنهاددهنده

 عناوین از یكی به یا باشد اصیل است ممكن گزاربیمه» بیمه قانون 1 ماده مطابق کیست؟ گزاربیمه

 طرف از را آن حفظ مسئولیت یا باشد داشته را ذینفع شخصِ یا مالصاحب نمایندگیِ ،قانونی

 او نزد که را مالی تواندمی طلبكار ،بیمه قانون 9 ماده مطابق دیگر طرف از.« باشد داشته مالصاحب

 خواهد زیر مشروحه افراد از یكی گزاربیمه فوق ماده دو به توجه با. نماید بیمه است، رهن یا وثیقه

 :بود

 .مالصاحب و مالك یعنی: اصیل (الف

 نماند باقی و بودن سالم و بوده حقذي آن در ولی نیست مال مالك گرچه که شخصی یعنی: ذینفع (ب

 او نفع به مال

 .باشدمی او وثیقه در مال که طلبكار مانند باشدمی نیز

 .قیم ،قهري ولیّ، وکیل :مانند ذینفع یا گزاربیمه قانونیِ ۀنمایند (ج
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 بقط مالی اینكه مانند باشد شخص نزد امانت صورتبه نحوي به مالی است ممكن: مال حفظ مسئول (د

 در استفاده جهت مال که اجاره قرارداد همچنین و باشد شخصی نزد عاریه عقد یا ودیعه عقد مقررات

 به حمل تمدّ طول در مال حفظ مسئولیت که ونقلحمل قرارداد در یا و گیردمی قرار جرأمست اختیار

 جهت به باشدمی او اختیار در را مال که شخصی موارد، گونهاین در. باشدمی ونقلحمل متصدي عهده

 .نماید بیمه را مال و مراجعه بیمه شرکت به تواندمی. دارد مال حفظ در که مسئولیتی

 .دباش بیمه مورد به راجع الزمه اطالعات هرگونه متضمن باید بیمه پیشنهاد: بیمه پیشنهاد مندرجات

 ذکر یا و بیمه مورد به نسبت حقایق و کامل مشخصات ذکر عدم بیمه قانون 31 و 32 مواد اساس بر

 دقت بایستی گزاربیمه لذا و شود قرارداد فسخ یا بطالن موجب است ممكن مورد حسب خالف مطالب

 ورقه. نماید ذکر پیشنهاد ورقه در را مشخصات و اطالعات هرگونه و آوردهعمل به کافی مراقبت و

 تیاراخ در تكمیل جهت و تهیه گربیمه توسط الزمه، سؤاالت حاوي فرم صورتبه معموالً بیمه، پیشنهاد

 : گیردمی قرار گزارانبیمه

 گزاربیمه کامل مشخصاتالف( 

 بیمه مورد کامل مشخصاتب( 

 (نماید بیمه خطراتی چه قبال در را بیمه مورد دارد قصد گزاربیمه اینكه یعنی) موردنظر خطراتج( 

 گزاربیمه کامل نشانید( 

 بیمه مورد قیمت و بیمه مورد نشانی (ه

 موردتقاضا بیمه تمدّو( 

 (میباشد گزاربیمه تقاضاي مورد که گربیمه تعهد حداکثر) موردتقاضا بیمه مبلغز( 

 

 گربیمه ۀاولی اقدامات

 .دهدمی قرار مطالعه و موردبررسی را آن بیمه، پیشنهاد وصول از پس گربیمه
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 والًاص دیگر موارد و باربري ،ثالث ،اتومبیل: هاينامهبیمه عموم در که هرچند: گزاربیمه شخصیتالف( 

 شخصیتِ ،بیمه عقد در درهرحال ولی گیردنمی قرار موردبررسی چندان گزاربیمه خصیتش مسئله

 لذا ارد،د اهمیت مسئله این بررسی نیز هانامهبیمه از بعضی در و باشدمی ثرؤم گربیمه براي گزاربیمه

 هچنانچ فرضاً. آوردمی عمل به را کامل بررسی زمینه این در دهد، تشخیص الزم گربیمه که مواردي در

 مطابق شخص سالمت بررسی لزوم بر عالوه. نماید عمر بیمه زیادي مبلغ به را خود بخواهد شخصی

 نانچهچ یا و نمایدمی تحقیق نیز شدهبیمه اجتماعی و فردي خصوصیات به راجع قاعدتاً گربیمه ضوابط،

 ماًمسل نماید، ارائه خطر تمام و مهندسی ۀنامبیمه صدور براي را عظیم طرح یك ساختمانی، شرکت یك

 .نمود خواهد تحقیق پیشنهاددهنده ۀسابق سنحُ و کاري ضوابط به راجع گربیمه

 رسیبر و معاینه مورد را بیمه مورد واصله، پیشنهاد اساس بر گربیمه: بیمه مورد وضعیت بررسیب( 

 پیشنهاد نماید مطابقت گريبیمه امرِ در موجود ضوابطِ با بیمه مورد مشخصات چنانچه و دهدمی قرار

 در و دهدمی ارائه نیز را ایمنی و فنی هايتوصیه عنداالقتضاء و نمایدمی قبول یکلّ لحاظ از را بیمه

 ایمنی و فنی اقدامات از بعضی انجام به موکول را نامهبیمه اعتبار یا و نامهبیمه صدور نیز مواردي

 براي اينقلیه وسیله که موقعی فرضاً. گویندمی «اولیه بازدید» اصطالحاً گربیمه اقدام این به. نمایدمی

 و دهدمی قرار بازدید مورد را نقلیه وسیله گر،بیمه کارشناس شود،می پیشنهاد بدنه ۀنامبیمه صدور

 موردي رد یا و شود ییدأت کارشناس توسط نقلیه هوسیل سالمتی که شودمی قبول پیشنهاد صورتی در

 گر،بیمه کارشناسان یا کارشناس گردد،می پیشنهاد سوزيآتش نامهبیمه صدور براي ايکارخانه که

 نیز اشخاص بیمه مورد در. دهندمی قرار بازدید مورد غیره و ایمنی و فنی جهات ۀکلی از را کارخانه

 صادر او به نسبت نامهبیمه است قرار که شخصی و شودمی مطرح شدهبیمه شخص معاینه مسئله

 .گیردمی قرار پزشكی هايآزمایش انجام و معاینه مورد مختلف جهات از شود

 پیشنهاد مورد خطرات بیمه، مورد وضعیت به توجه با گربیمه: پیشنهاد مورد خطرات بررسیج( 

 ایرتیمغ بیمه فنی ضوابط با خطرات این مقابل در بیمه مورد کردن بیمه چنانچه و بررسی را گزاربیمه

 از بعضی. داردمی اعالم گزاربیمه به مربوطه بیمه حقّ نرخ با همراه را خود موافقت باشد نداشته

 بعضی رعایت – شرایطی با نیز خطرات از بعضی و شودمی واقع موردقبول شرط و قید بدون خطرات
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 مسائل رعایت عدم صورت در که است بدیهی و شودمی واقع موردقبول – فنی و ایمنی مسائل از

 .داشت نخواهد اعتباري ،خطرات یا خطر آن به نسبت نامهبیمه ،شدهاعالم

 

 بیمه عالی شوراي توسط که مربوطه تعرفه اساس بر مورد هر در بیمه حقّ نرخ بیمه: حقّ تعییند( 

 وردم خطرات و بیمه مورد مبلغ و بیمه مورد وضعیت به عنایت با گربیمه است، شده نمعیّ گردیده تهیه

 اعالم و تعیین را بیمه حقّ میزان مربوطه، تعرفه با موضوع تطبیق و امر جوانب سایر و پیشنهاد

 .داردمی

 نامهبیمه مندرجات و نامهبیمه صدور (ب

 امضاء و متنظی گربیمه توسط نامهبیمه طرفین، بین کامل توافق حصول و گفتهپیش مراحل انجام از پس

 نامهبیمه مندرجات .گیردمی قرار گزاربیمه اختیار در و صادر مخصوص شماره با تاریخ قید با و

 :باشدمی قسمت دو بر مشتمل

 اجراي در و بیمه عالی شوراي توسط که نامهبیمه شرایطِ از قسمت این :عمومی شرایط: اول قسمت

 راتخط گزار،بیمه و گربیمه یکلّ تعاریف به گرددمی تهیه ایران مرکزي بیمه تأسیس قانون 39 ماده

 پردازدمی هاآن اختالف حلّ ۀنحو و طرفین تعهدات و تكالیف ،تعهد انجام نحوه ،هاآن تعریف ،بیمه مورد

 فینطر روابط بر حاکم قانونی شرایط عنوانبه مرکزي بیمه توسط هاآن تصویب و تهیه به هتوجّ با و

 .باشدمی

 از قبیل قرارداد طرفین کامل مشخصات درج به نامهبیمه از قسمت این: خصوصی شرایط :دوم قسمت

 قسمت این اتمندرج. دارد اختصاص نامهبیمه مشخصات سایر و بیمه مورد مبلغ و میزان ،بیمه مورد

 :از است عبارت بیمه قانون 1 ماده به عنایت با نامهبیمه از

 دهگردی درج نامهبیمه روي بر چاپی صورتبه گربیمه شرکت کامل مشخصات: گربیمه مشخصاتالف( 

 .است
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 حقوقی شخص گزاربیمه چنانچه و کامل آدرس ،خانوادگی نام ،نام بر مشتمل: گزاربیمه مشخصاتب( 

 .آدرس همراه به آن کامل نام است

 ۀبدن بیمه در فرضاً مورد هر در الزم و دقیق مشخصات ذکر بر مشتمل: بیمه مورد مشخصاتج( 

 جدر... و استفاده موارد ، ساخت سال ، موتور شماره ، شهربانی شماره ، سیستم ، وسیله نوع اتومبیل

 .شودمی

 دهندهامو بانكِ نفع به باید که ايکارخانه مثالً باشد داشته ذینفع نامهبیمه چنانچه: ذینفع مشخصاتد( 

 .شود نوشته نیز ذینفع کامل مشخصات است الزم شود بیمه

 رگبیمه توسط باید بیمه مورد حادثه وقوع صورت در که مبلغی است الزم: بیمه تعهد مورد مبلغ( ه

 مسئولیت هايبیمه و اشخاص هايبیمه در تعهد مورد مبلغ. شود درج نامهبیمه در شود، پرداخت

 بلغیم فوت، شرطبه عمر بیمه در مثالعنوانبه. شود نمعیّ مقطوع طوربه باید( ثالث اشخاص با مرتبط)

 نامهیمهب در مقطوع و مشخص طوربه باید کندمی پرداخت ذینفع به گزاربیمه فوت صورت در گربیمه که

 بلغیم( ثالث شخص بیمه) موتوري نقلیه وسایل دارندگان مدنی مسئولیت نامهبیمه در یا و گردد درج

 ونهگاین در باشد مشخص مقطوع طوربه باید باشدمی گربیمه تعهد مورد ثالث، فوت با ارتباط در که

 عضو هر غرامت مربوطه، تعرفه برابر زیرا باشدمی ثابت مبلغ حقیقت در نیز عضو نقض غرامت هابیمه

 انمیز حداکثر عنوانبه مبلغی اشیاء هايبیمه در ولی. است شده معین تعهد مورد مبلغ اصل از درصدي

 میزان برابر حادثه وقوع صورت در گربیمه تعهد میزان و شودمی معین گربیمه تعهد و مسئولیت

 و اشیاء هايبیمه در اختالف این علت. بود خواهد نامهبیمه در مندرج مبلغ تا حداکثر و وارده خسارت

 و شیاءا که اشیاء هايبیمه در. باشدمی گزاربیمه انتفاع عدم بر مبنی بیمه بر حاکم یکلّ اصلی اشخاص

 در و شودمی معین حداکثر عنوانبه مبلغی باشد،می گذاريارزش و تقویم قابل وارده خسارت میزان

 خنر برابر خسارت میزان و حادثه وقوع روز در بیمه مورد قیمت گرفتن نظر در با حادثه وقوع صورت

 بیمه در ولی شودمی پرداخت و معین خسارت نامه،بیمه در مندرج گربیمه تعهد حداکثر رعایت و روز

 نامهبیمه صدور زمان در لذا باشدنمی گذاريارزش و تقویم قابل انسان حیات اینكه به نظر اشخاص

 قعوا موردتوافق طرفین بین بیمه سرمایه یا و فوت غرامت عنوانبه مقطوع و مشخص طوربه مبلغی



 
 / دکتر امید مالکریمیحقوق بیمهجزوه  23

 وجه در نهمعیّ مبلغ همان نامهبیمه در مندرج خطر تحقق صورت در و گرددمی درج نامهبیمه در و شده

 .شد خواهد پرداخت ذینفع

 و دارد تعهد خطراتی چه قبال در گربیمه که شود مشخص باید نامهبیمه در: شده تعهد خطراتو( 

 و صریح طوربه باید بیمه موضوع خطرهاي ترتیب بدین. دهدمی پوشش را خطراتی نوع چه نامهبیمه

 .شود نوشته نامهبیمه در مشخص

 ،هنامبیمه اعتبار مدت بایستی نامهبیمه هر در: آن انقضاي تاریخ و نامهبیمه اعتبار شروع تاریخز( 

 بر. شود نوشته دقیق طوربه ساعتی حتی و روز ،ماه ،سال قید با تمدّ این انقضاي و شروع زمان

 بیمه، تمدّ شروع روز 24 ساعت یا و 32 ساعت از معموالً هانامهبیمه فعلی، هاينامهبیمه فرم اساس

 .شودمی شناخته معتبر

 انچهچن و شود نوشته دقیق و صریح طوربه بیمه حقّ مبلغ است الزم نامهبیمه هر در: بیمه حقّ مبلغح( 

 اطاقس پرداخت تاریخ ،قسط هر مبلغ اقساط تعداد، شده توافق طوربه آن پرداخت به راجع طرفین بین

 .شود نوشته نیز

 از آن مینأت که باشدمی حادثه هر در وارده خسارت میزان از درصدي فرانشیز: فرانشیز میزانط( 

 رانجب که باشدمی خسارت میزان از قسمتی فرانشیز دیگرعبارتبه است، خارج گربیمه تعهدات شمول

 هر از ناشی خسارت مینأت در گزاربیمه مشارکت میزان یا و بود، خواهد گزاربیمه شخص عهده به آن

 ،زئیج خسارت فرانشیز» باشد مختلفی انواع داراي است ممكن فرانشیز. گویندمی فرانشیز را حادثه

 دقیق طوربه باید هاآن از یك هر صددر و فرانشیز انواع » ...و سرقت فرانشیز ،کلی خسارت فرانشیز

 «.گردد درج نامهبیمه در

 شروعِ تاریخِ با نامهبیمه صدور تاریخ است ممكن: صدور تاریخ و رصدو محل ،نامهبیمه شمارهي( 

 تاریخ از آن اعتبار ولی شود صادر 3/8/3111 تاریخ در نامهبیمه مثالعنوانبه) باشد متفاوت آن اعتبار

 .گردد درج نامهبیمه در نیز صدور تاریخ است الزم جهت همین به( باشد 31/8/3111

 گردد ممهور و امضاء مربوطه بیمه شرکت توسط بایستی نامهبیمه: گربیمه توسط نامهبیمه امضاءک( 

 .شود ارسال او براي یا و تحویل گزاربیمه به و
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 گزاربیمه توسط بیمه پیشنهاد به عموماً هانامهبیمه در ولی باشدمی گزاربیمه امضاء فاقد نامهبیمه

 قرارداد صورتبه که گروهی هاينامهبیمه یا و خاص هاينامهبیمه گرددمی اشاره شده امضاء و تنظیم

 نامهبیمه صدور با .رسدمی گزاربیمه و گربیمه امضاء به گرددمی تنظیم نامهبیمه فرم از خارج و عادي

 هنامبیمه این و یابدمی خاتمه بیمه قرارداد انعقاد جریان فصل، این در شدهگفته مراحل انجام از پس

 .باشدمی اداري و قضائی مراجع کلیه در استناد قابل طرفین توسط

 

 نامهبیمه در تغییرات (ج

 تمدّ جهت از نامهبیمه مندرجات در بخواهد گزاربیمه است ممكن بیمه، قرارداد اعتبار تمدّ طول در

 و گزاربیمه پیشنهاد با امر این .بدهد تغییراتی غیره و بیمه مورد وضعیت ؛ تعهد مورد مبلغ ؛ نامهبیمه

 .باشدمی انجام قابل گربیمه قبول

 گزاربیمه پیشنهاد (3

 نهادپیش است موظف باشد داشته را بیمه مندرجات تغییر قصد جهاتی به بنا گزاربیمه کهدرصورتی

 حویلت گربیمه به تغییر و اصالح براي پیشنهادي موارد یا مورد بر مشتمل و کتبی صورتبه را خود

 .نماید

 ذینفع موافقت( 2

 به هک کارخانه یك سوزيآتش نامهبیمه فرضاً) باشد داشته ذینفع نامهبیمه چنانچه اشیاء هايبیمه در

 خذا باشد، ذینفع مصالح و منافع با مغایر ،تغییرات است ممكن که مواردي در( گردد صادر بانك نفع

 .است ضروري تغییرات انجام براي ذینفع قبلی موافقت

 الحاقی ورقه صدور و گربیمه موافقت( 1

 اعالم بیمه قانون 21 ماده برحسب است شدهبینیپیش عمر نامهبیمه در ذینفع تغییر بیمه، قانون در

 گريدی بنام را نامهبیمه که مواردي در مگر) دهد تغییر را نامهبیمه در ذینفع دارد حق گزاربیمه گردیده

 اعتبار تمدّ تمام در گردیده اعالم 21 ماده موجببه و( باشد کرده تسلیم او به را نامهبیمه و داده انتقال
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 حقّ افزایش صورت. دهد انتقال دیگري به را نامهبیمه در نهمعیّ وجه دارد حق گزاربیمه ،بیمه قرارداد

 زمان یطتقس صورت در و تعیین شود پرداخت گزاربیمه توسط باید که بیمه حقّ التفاوتبهما مبلغ بیمه،

 شماره داراي همچنین و مخصوص شماره داراي بایستی الحاقی ورقه. گردد اعالم آن اقساط پرداخت

 .باشد صدور تاریخ و

 گربیمه طرف از نامهبیمه اصالح موارد

 و دارد را اضافی بیمه حق مطالبه و نامهبیمه اصالح حقّ مورد دو در گربیمه بیمه، قانون موجببه

 واهدخ را نامهبیمه فسخ حق گربیمه نكند، موافقت اضافی بیمه حق پرداخت با گزاربیمه کهدرصورتی

 .داشت

 مطالب اظهارات یا و مطالب اظهار از گزاربیمه داراي خود چنانچه بیمه قانون 31 ماده موجببه (3

 غیرعمدي گزاربیمه عمل این و بكاهد، آن اهمیت از یا و داده تغییر را خطر موضوع که باشد طوري

 بیمه قّح مطالبه طبعاً. نماید ابقاء را نامهبیمه مربوطه، اضافه بیمه حقّ دریافت با دارد حق گربیمه باشد،

 بیمه حقّ مبلغ و واقعی صورتبه خطر وضعیت درج بر مشتمل الحاقی ورقه صدور متضمن اضافی

 .بود خواهد اضافی

 موضوع خطر دیگري یا و گزاربیمه عمل درنتیجه چنانچه بیمه، قانون 31 ماده موجببه: خطر تشدید( 2

 عتبرم نیز جدید وضعیت در را نامهبیمه اضافی، ۀبیم حقّ مطالبه با دارد حق گربیمه. شود تشدید بیمه

 مهبی موضوع خطر جدید وضعیت اعالم و اضافی بیمه حقّ ۀمطالب قاعدتاً نیز مورد این در. نماید تلقی

 .پذیرفت خواهد صورت گربیمه ناحیه از الحاقی ورقه صدور با

 

 و تدااب از عقد یعنی گرددمی باطل عقد باشد عقد صحت شرایط از یكی فاقد بیمه عقد که زمانی: بطالن

 که زمانی حقوقی اصول برابر و مقررات وفق. است نداشته را قانونی و صحت شرایط ،انعقاد زمان

 رداختهپ مبلغی طرفین چنانچه برگردد عقد انعقاد از قبل به باید طرفین وضعیت گرددمی باطل قرارداد

 دش خواهد داده توضیح آتی فصل در البته. برگردد باید وضعیت باشند داده انجام را تعهدي یا باشند
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 فخال بعضاً که است شده گرفته نظر در گزاربیمه ضرر به سختی اجراي ضمانت بیمه قوانین در که

 .باشدمی حقوقی اصول حتی اخالق و عدالت

 

 در تا است گرفته نظر در خصوصی شرایط یا عمومی شرایط با قانون در که است اختیاري: فسخ

 طالنب برخالف بزند هم به را قرارداد بتواند اوست نفع به فسخ حقّ که طرفین از یكی آن تحقق صورت

 سخف زمان تا شروع از بیمه عقد یعنی است آینده بر ناظر فسخ اثر گرددبرمی قرارداد لاوّ به آن اثر که

 دهشپرداخت ۀبیم حقّ ،بیمه عقد فسخ صورت در. رودمی بین از فسخ زمان از قرارداد اثر و است معتبر

 گردد. مسترد گزاربیمه به باید مورد حسب بعد به فسخ زمان از

 دگوینمی گردد فسخ خارجی علتی واسطۀبه و طرفین اراده و میل بدون بیمه عقد که زمانی: انفساخ

 .است آینده بر ناظر فسخ مانند انفساخ ؛است خورده هم به انفساخ علت به یا شده منفسخ عقد

 که گونههمان. گویندمی اقاله یا تفاسخ بیمه عقد فسخ در گزاربیمه و گربیمه توافق به: (اقاله) تفاسخ

 .کنند فسخ را عقد توانندمی هم توافق با طرفین است گزاربیمه و گربیمه توافق محصول عقد

 .است شده منقضی عقد گویندمی کندمی پیدا خاتمه بیمه قرارداد مدت که زمانی :انقضاء

  

 «دوّم  فصل» 

 بیمه قرارداد بطالن (1

 بود خواهد باطل عقد ، صحت شرایط از هرکدام فقدان صورت در شد داده توضیح سابقاً که گونههمان

 ینا به منحصر بیمه عقد بطالن موارد که است بدیهی ولی شده باطل عقد مورد پنج در بیمه قانون در

 اشكال دچار یا و باشد مفقود عقد صحت چهارگانه شرایط از یكی که هرکجا و بود نخواهد موارد

 :از اندعبارت بیمه قانون در مندرج موارد است، باطل بیمه عقد باشد، اساسی
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 الًقب مالی کهدرصورتی بیمه، قانون هشتم ماده اساس بر: شیء یك به نسبت مجدد نامهبیمه (3

 اًمجدد خطر همان به نسبت را بیمه موردِ مالِ تواننمی نامهبیمه اعتبار مدت در باشد، شده بیمه

 هدف ،بیمه امر در که ترتیب بدین. باشدمی بیمه در انتفاع عدم اصل از ناشی امر این .نمود بیمه

. شودمی مینأت نامهبیمه یك صدور با هدف این و باشدمی گزاربیمه به وارده خسارت جبران

 نای شود، صادر و تقاضا بیمه مورد به نسبت گزاربیمه توسط دومی ۀنامبیمه کهدرصورتی

 درنتیجه و باشدمی بیمه امر هدف و ماهیت با مغایر که بود خواهد سودجویی از نشان امر

 .باشدمی باطل معامله، جهت بودن نامشروع جهت به اينامهبیمه چنین

 

 اضافه را مالی ،تقلب قصدبه گزاربیمه چنانچه بیمه، قانون 33 ماده مطابق: گزاربیمه تقلب قصد (2

 استردادقابل نیز بیمه حقّ و باطل بیمه عقد نماید، بیمه ،قرارداد عقدِ موقع در عادله قیمت بر

 مشروعیت بیمه، امر از سودجویی بر مبنی گزاربیمه تقلب قصد نیز مورد این در ؛باشدنمی

 .باشدمی باطل بیمه عقد نیز جهت همین به و نموده زائل را معامله جهت

 

 ماده مطابق: عمدي صورتبه گزاربیمه ناحیه از خالف مطالب اظهار یا و حقایق اظهار عدم (1

 اظهارات عمداً یا و کند خودداري مطلبی اظهار از عمداً گزاربیمه هرگاه بیمه، قانون دوازدهم

 موضوع که باشد نحوي به واقع خالفِ اظهارات یا و حقایق تمامِ اظهارِ عدم و بنماید خالف

 راگ حتی بود؛ خواهد باطل بیمه عقد بكاهد، گربیمه نظر در آن اهمیت از یا و داده تغییر را خطر

 شرح به. باشد نداشته حادثه وقوع در ثیريأت( خالف اظهارات یا و حقایق اظهار عدم) امر این

 بود، نخواهد بیمه عقد بطالن موجب خالف اظهار یا و حقایق تمام اظهار عدم رفصِ ،ماده این

 زا یا و باشد داده تغییر را خطر موضوع که شودمی بیمه عقد بطالن باعث زمانی امر این بلكه

 به گربیمه هتوجّ عدم و گمراهی موجب مراتب این دیگرعبارتبه. بكاهد گربیمه نزد آن اهمیت

 خالف اظهارات یا و گردیدمی اعالم حقایق تمام چنانچه که معنی بدین باشد شده خطر حقیقت

 قرارداد انعقاد به حاضر گربیمه و گردیدمی روشن گربیمه براي خطر حقیقت شد،نمی بیان



 
 / دکتر امید مالکریمیحقوق بیمهجزوه  28

 نجاما به بیمه عقد نمودن مشروط یا و بیشتر بیمه حقّ مطالبه فرضاً) شرایطی با یا و شدنمی

 معیوب جهت به اینجا در. شدمی قرارداد انعقاد به حاضر( غیره و ایمنی و فنی هايتوصیه

( هاآن رضاي و طرفین قصد - عقد صحت اساسی شرایط از اول شرط) گربیمه رضایت بودن

 عمالِأ شود، اعالم باطل عقد کهدرصورتی دانیممی که طوريهمان .باشدمی باطل بیمه عقد

 ندارد اثري گونههیچ شدهباطل قرارداد همچنین و قرارداد انعقاد براي طرفین توسط شدهانجام

 به مبیع چنانچه شده، باطل بیع عقد در فرضاً اساس این بر و باشدمی یكنلمکان موضوع و

 ،عقد بطالن اعالم با باشد، شده تسلیم فروشنده به معامله بهاي و باشد شده تحویل خریدار

 چنانچه نیز بیمه عقد در. نمایند مسترد عیناً داشته دریافت که را آنچه اندمكلف طرفین از هرکدام

( بخش این 1 و 2 موارد) مورد دو در ولی است حاکم قاعده همین شود، اعالم باطل عقد

 حقایق اظهار عدم) سوم مورد در حتی و ندانسته استردادقابل را دریافتی بیمه حقّ گذارقانون

 بطالن اعالم زمان تا بیمه حق معوقه اقساط که داشته مقرر( عمدي صورتبه مطالب اظهار یا و

 گزارانِبیمه به نسبت گذارقانون عمل تشدّ این. باشدمی مطالبه قابل گربیمه طرف از نیز

 هر از بیشتر که) بیمه امر در که باشدمی دیگران تنبه و هاآن مجازات در راستاي ،متخلف

 .ننمایند خالف عمالأ انجام به مبادرت( است متكی اعتقاد و تنیّ سنحُ اصل بر عقدي

 شود معلوم چنانچه بیمه قانون 38 ماده اساس بر: بیمه قرارداد انعقاد از قبل خطر شدنواقع (4

 بطالن علت. بود خواهد باطل قرارداد شده، واقع بیمه قرارداد انعقاد از قبل بیمه، موضوع خطر

. دباشمی( بیمه موضوع) عقد صحت اساسی شرایط از یكی فقدان به نیز مورد این در بیمه عقد

 عیتموضو ترتیب بدین و است شده واقع قبالً که شده منعقد خطري براي قرارداد که معنی بدین

 و بوده مطلع خطر وقوع از گزاربیمه است ممكن. است شده منتفی قرارداد انعقاد از قبل بیمه

 از دیگر یكی با مرتبط موضوع صورت این در که نموده قرارداد انعقاد به مبادرت حالبااین

 با گزاربیمه دیگرعبارتبه و شودمی نیز( معامله جهت مشروعیت) عقد صحت اساسی شرایط

 تجه بودن مشروع غیر جهت به عقد ترتیب بدین و نموده قرارداد انعقاد به مبادرت تقلب قصد

 عقد، وقوع از قبل خطر شدنواقع علته ب بیمه عقد چنانچه درهرصورت .است باطل نیز معامله

 مخارج بابت را آن دهمیك کرده دریافت که ايبیمه حقّ از دارد حق گربیمه شود اعالم باطل
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 گزاربیمه به را دریافتی مبلغ ۀبقی است مكلف و نماید برداشت خود نفعه ب نامهبیمه صدور

 .دارد مسترد

 است ممكن عمر بیمه در که شد گفته قبالً :شدهبیمه رضایت بدون عمر بیمه قرارداد انعقاد (1

 ريدیگ شخص( گزاربیمه) شخصی که ترتیب بدین باشد گزاربیمه از غیر شخصی شدهبیمه

 و هبیم شرکت بین که قراردادي در فرضاً نماید عمر بیمه دیگري یا خود نفع به را( شدهبیمه)

 فالن( شدهبیمه) ب شخص فوت صورت در شود توافق شود،می منعقد( گزاربیمه) الف شخصِ

 خصِش حیاتِ با مرتبط بیمه موضوع اینكه به عنایت با. گردد پرداخت( نفعذي) ج شخص به مبلغ

 قدع وقوع در نیز دیگري شخص گزار،بیمه و گربیمه بر عالوه ترتیب بدین و باشدمی دیگري

 رغی در و شود جلب نیز شدهبیمه رضایت باید بیمه، قرارداد انعقاد از قبل لذا باشد،می ثرؤم

 یا عمر بیمه)...  شده مقرر بیمه قانون 21 ماده موجببه. باشدمی باطل بیمه عقد صورت این

 دادهن کتباً را خود رضایت قبالً شخص آن کهدرصورتی دیگري عضو شكستن یا نقصان بیمه

 صحت اساسی شرایط از شرط دو با مرتبط مورد این در بیمه عقد بطالن...(  است باطل باشد

 باشد:می عقد

( شدهبیمه) است قرار که شخصی عمر، بیمه قرارداد انعقاد جهت: هاآن رضا و طرفین قصد

 امر، این از اطالع و علم با و مطلع آن چگونگی و عمر بیمه قرارداد انعقاد از باید گردد، تلقی

 موافقت قبالً اگر حال شود، غیره و پزشكی معاینات انجام جهت از عقد طرفین با همكاري آماده

 دهش طی قرارداد انعقاد مراحل شدهبیمه کتبی رضایت بدون نحوي به و باشد نشده اخذ کتباً او

 .بود خواهد باطل شدهبیمه رضایت وجود عدم جهت به قرارداد باشد،

 مطرح انسان زندگی و حیات موضوع عمر، بیمه در اینكه نظریه :معامله جهت مشروعیت

 از موضوع شود، واقع بیمه مورد او رضایت و اطالع بدون شخصی حیات چنانچه. شودمی

 مشروعیت فاقد عقدي چنین دیگرعبارتبه و شودمی واقع موردتردید نیز شرعی و اخالقی جهت

 نسبت نامه،بیمه صدور مراحل سایر و پزشكی معاینات انجام جهت اگر ویژهبه شودمی تلقی

 .باشد گرفته صورت نیز فریب و خدعه شدهبیمه به
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 بیمه قرارداد فسخ( 2

 قانون موجببه. است داده اجازه قرارداد یا قانون که مواردي در معامله زدن برهم از است عبارت فسخ

 :از اندعبارت بیمه عقد فسخ موارد بیمه

 قبل، بخش در: غیرعمدي طوربه واقع خالف اظهارات یا و حقایق اظهار از گزاربیمه خودداري (3

 گزاربیمه ناحیه از حقایق اظهار عدم یا و واقع خالف اظهارات چنانچه شد، داده توضیح

 صورتبه گزاربیمه عمل این چنانچه حال. بود خواهد باطل بیمه عقد باشد، عمدي صورتبه

 بر مشروط آیدمی وجود به فسخ حقّ گربیمه براي ولی شودنمی باطل بیمه باشد، غیرعمدي

 ود به موضوع ترتیب بدین. باشد حادثه وقوع از قبل گزاربیمه خالف عمل شدن معلوم اینكه

 :آیددرمی صورت

 اظهار عدم یا و واقع گزاربیمه خالف اظهارات گزاربیمه خالف عمل حادثه، هرگونه وقوع از قبل: الف

 حقّ گربیمه حالت این در. شودمی مشخص و معلوم گربیمه براي غیرعمدي صورتبه حقایق تمامی

 دادقرار و مطالبه را اضافی بیمه حقّ گزاربیمه رضایت با تواندمی همچنین. دارد را بیمه قرارداد فسخ

 طی را مراتب است مكلف گربیمه قرارداد فسخ صورت در بیمه، قانون 31 ماده اساس بر. نماید ابقاء را

 بمرات ابالغ از پس روز ده فسخ اثر. دهد اطالع گزاربیمه به دوقبضه سفارشی پشت با یا و اظهارنامه

 .شودمی شروع گزاربیمه به

 نسبت به را وارده خسارت گزاربیمه شود، معلوم حادثه وقوع از پس گزاربیمه خالف عمل چنانچه: ب

 .نمود خواهد پرداخت و محاسبه متعلقه بیمه حقّ و پرداختی بیمه حقّ

 

 ضعیتو یا کیفیات از یكی یا و نماید تشدید را بیمه موضوع خطر گزاربیمه چنانچه :خطر تشدید (2

 گربیمه بود، موجود قرارداد از قبل مزبور وضعیت اگر که دهد تغییر طوري را بیمه موضوع

 مراتب است مكلف گزاربیمه بیمه، قانون 31 ماده اساس بر شد،نمی قرارداد انعقاد براي حاضر

 لعم درنتیجۀ وضعیت تغییر یا و خطر تشدید اگر و برساند گربیمه اطالع به بالفاصله را

 تاریخ از روز 31 ظرف حداکثر را مراتب است مكلف گزاربیمه نیز حالت این در نباشد، گزاربیمه
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 معین را اضافی بیمه حقّ دارد حق گربیمه درهرصورت. دهد اطالع گربیمه به رسماً خود اطالع

 ،نباشد اضافی بیمه حقّ پرداخت به حاضر گزاربیمه چنانچه و نماید پیشنهاد گزاربیمه به و

 اطالع از پس بیمه، قانون 31 ماده اخیر قسمت اساس بر. نماید فسخ را قرارداد دارد حق گربیمه

 ایترض ۀنشان که گربیمه عمل هرگونه بیمه، مورد وضعیت تغییر یا و خطر تشدید از گربیمه

 گربیمه استفاده مانع( خسارت پرداخت یا و بیمه حقّ دریافت مانند) باشد بیمه عقد بقاء به او

 وضعیت همان با قرارداد و بود خواهد اضافی حقّ مطالبه یا و ماده این در مندرج فسخ حقّ از

 .یافت خواهد ادامه بیمه حقّ و

 

 بیمه مورد انتقال صورت در یا و گزاربیمه فوت صورت در: بیمه مورد ارادي یا قهري انتقال (1

 مچنینه و( اندشده گزاربیمه جانشین که( )خریدار مانند) لیهإمنتقلٌ یا و قانونیۀ ورث دیگري، به

 ثبت رب مبنی لیهإمنتقلٌ یا ورثه تقاضاي تاریخ از. باشدمی دارا را بیمه قرارداد فسخ حقّ گربیمه

 .نماید فسخ را بیمه قرارداد ماه سه ظرف دارد حق گربیمه ایشان، نام به نامهبیمه تبدیل و

 

 گزاربیمه گر،بیمه ورشكستگی صورت در بیمه، قانون 13 ماده موجببه: گربیمه ورشكستگی (4

 انعقاد از شخص هر هدف زیرا است معلوم نیز امر این دلیل. داشت خواهد را قرارداد فسخ حقّ

 گر،بیمه ورشكستگی با. باشد می خطرات قبال در الزمه اطمینان و مینأت داشتن بیمه، قرارداد

 که شده داده حق گزاربیمه به لذا و شد خواهد اشكال دچار االصولعلی پوشش و مینأت این

 ماده مطابق. نماید منعقد قرارداد دیگري گربیمه نزد تمایل صورت در و فسخ را خود قرارداد

 سخف قراردادهاي بیمه حقّ بابت از) گزارانبیمه گر،بیمه ورشكستگی صورت در بیمه، قانون 12

 حقّ انطلبكار سایر به نسبت( گرفته تعلق گربیمه ۀعهده ب که بیمه ۀسرمای و خسارت یا و شده

 عمر هايبیمه هايرشته در گزارانبیمه با تقدم حقّ نیز گزارانبیمه بین در و دارند تقدم

 .باشدمی
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: بیمه قانون 11 ماده مطابق: هانامهبیمه عمومی شرایط از برخی در شدهبینیپیش فسخ موارد (1

 ینا از استفاده با ظاهراً. بنمایند ذکر قرارداد در شرطی هرگونه توانندمی بیمه قرارداد طرفین

 موارد قانون، در مندرج فسخ موارد بر عالوه ها،نامهبیمه عمومی شرایط از بعضی در ماده

 عمومی شرایط در فسخ موارد مثالعنوانبه که است شده ذکر قرارداد فسخ جهت نیز دیگري

 :شودمی ذکر اینجا در اتومبیل بدنه بیمه

 فسخ حقّ گربیمه ننماید، پرداخت را متعلقه بیمه حقّ مقرر موعد در گزاربیمه کهدرصورتی 

 .دارد را قرارداد

 نماید فسخ را نامهبیمه تواندمی گربیمه خسارت تسویه و حادثه هر وقوع از بعد. 

 قانون در شده داده توضیح قبالً کهطوري همان: گزاربیمه اعسار یا ورشكستگی صورت در 

 با ابطهر در ولی شدهبینیپیش گزاربیمه براي فسخ حقّ ،گربیمه ورشكستگیِ صورت در بیمه،

 هتج به امر این و اندنگردیده قائل گربیمه براي فسخ حقّ گزار،بیمه اعسار یا و ورشكستگی

 از معسر یا و ورشكسته گزاربیمه که موقعی زیرا است، بوده گزاربیمه طلبكاران حقوق رعایت

 شود، روشن طلبكاران تكلیف و او اموال و هابدهی وضعیت که زمانی تا بشود، بدهی پرداخت

 ودخ تقوّه ب او شخص یا بدهكار اموال به نسبت نامهبیمه در شدهبینیپیش مینأت است الزم

 او ۀورث و طلبكاران و بدهكار به شد، واقع ايحادثه و خطر تمدّ این در چنانچه تا باشد، باقی

 راعسا یا ورشكستگی جهت به نامهبیمه فسخ مسئله قانون در گرچه. شود وارد خسارت کمتر

 مورد این در توانندمی طرفین بیمه، قانون 11 ماده به هتوجّ با هذامع ،نشده بینیپیش گزاربیمه

 عمومی شرایط در حق این شد گفته کهطوريبه و شوند، قائل فسخ حقّ گربیمه براي نیز

 طلبكاران تقاضاي صورت در که قید این یا شده بینیپیش گربیمه براي اتومبیل بدنهۀ نامبیمه

 .شد خواهد ابقاء نامهبیمه اعتبار گر،بیمه موافقت و

 توضیح قبالً: اضافی بیمه حقّ استرداد به گربیمه رضایت عدم و خطر تشدید مسئله رفتن بین از 

 فسخ از اضافی بیمه حق دریافت با دارد حق گربیمه خطر، تشدید صورت در که شد داده

 .کند خودداري بیمه قرارداد



 
 / دکتر امید مالکریمیحقوق بیمهجزوه  33

 را اضافی بیمه حقّ گزاربیمه و آید وجود به خطري تشدید قبالً که است این بر فرض اینجا در

 در برگردد اولیه حالت به اوضاع و برود بین از خطر تشدید مدتی، گذشت از پس ولی پرداخته

 از ردیگعبارتبه و کند مطالبه را اضافی بیمه حقّ از قسمتی دارد حق گزاربیمه قاعدتاً حالتی چنین

 تومبیلا بدنه ۀنامبیمه عمومی شرایط اساس بر. شود قائل تخفیف بیمه حقّ میزان در بخواهد گربیمه

 خواهد را بیمه قرارداد فسخ حقّ گزاربیمه نباشد، بیمه حقّ در تخفیف به حاضر گربیمه چنانچه

 .داشت

 بیلق از خطراتی قبال در را نقلیه ۀوسیل گزاربیمه: شدهبیمه نقلیه ۀوسیل توقیف صورت در 

 راجعم توسط نقلیه ۀوسیل کهدرصورتی نمایدمی بیمه قبیل این از خطراتی و سرقت ،تصادف

 به امیدي دیگر گزاربیمه: اینكه اول. نیست خارج حال دو از موضوع شود، توقیف صالحذي

 سلب او از نقلیه ۀوسیل مالكیت که هست مطمئن یا و کندمی فكر و ندارد نقلیه ۀوسیل برگشت

 مطمئن گزاربیمه: اینكه دوم. ندارد نامهبیمه ۀادام در نفعی دیگر صورت این در که شد خواهد

 جاي در نقلیه وسیله چون ولی شودمی مسترد او به و خارج توقیف از او نقلیه ۀوسیل است

 این رد باشد،می منتفی تقریباً نامهبیمه در شدهبینیپیش خطرات وقوع است بازداشت مطمئنی

 بدین. ندارد وجود بیمه حقّ پرداخت و بیمه قرارداد ادامه بر دلیلی گزاربیمه ازنظر نیز حالت

 حاًتوضی. نماید فسخ را نامهبیمه دارد حق گزاربیمه نقلیه ۀوسیل توقیف صورت در ترتیب

 بیمه قّح است مكلف گربیمه شود، فسخ بیمه قرارداد دلیلی هر به کهدرصورتی نمایدمی اضافی

 گزاربیمه وجه در را بیمه حقّ از مقدار این و محاسبه قرارداد از ماندهباقی تمدّ به نسبت را

 .نماید مسترد

 

 انفساخ( 3

 یا گربیمه ناحیه از عملی و اقدام اینكه بدون و خودخوديبه که آید پیش حالتی اینكه یعنی انفساخ

 مهبی عقد انفساخ براي موردي بیمه قانون در. برود بین از بیمه قرارداد اعتبار شود، الزم گزاربیمه

 شرایطی نیز رابطه این در توانندمی قرارداد طرفین بیمه قانون 11 ماده اساس بر ولی نشده بینیپیش
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 انفساخ براي زیر موارد اتومبیل نامهبیمه عمومی شرایط در مثالعنوانبه نمایند معین قرارداد در

 :است شده بینیپیش قرارداد

 اًفرض برود بین از نبوده بیمه که خطري وقوع جهت به بیمه مورد نقلیه وسیله کهدرصورتی: الف

 نامهبیمه اعتبار حالت این در. نباشد بیمه زلزله خطر مقابله در اتومبیل و شود نابود زلزله اثر در اتومبیل

 قرارداد ادامه براي موجبی دیگر زیرا شودمی اعالم منفسخ نامهبیمه و رودمی بین از خودخوديبه

 .ندارد وجود

 مهبی عقد طرفین اهلیت قسمت در چهارم فصل در: گربیمه از ايبیمه عملیات اجازه سلب صورت در: ب

 ريگبیمه عملیات به اشتغال پروانه و قانون در مقرره شرایط داراي باید گربیمه که شد داده توضیح

 سلب گربیمه یك از ايبیمه عملیات اجازه قانون در مقرر جهات از جهتی به است ممكن باشد، داشته را

 نامهبیمه که گردیده بینیپیش اتومبیل نامهبیمه عمومی شرایط در فوق شرح به حالت این در گردد،

 دیگري هبیم شرکت به الزم ايبیمه مینأت و پوشش اخذ جهت بتواند گزاربیمه تا و شودمی تلقی منفسخ

 حاسبهم قرارداد ماندهباقی مدت به نسبت بیمه حقّ نامه،بیمه انفساخ از پس نمایدمی اضافه .کند مراجعه

 .شد خواهد مسترد گزاربیمه به گربیمه توسط و

 

 اقاله( 4

 معامله طرفین تراضی و توافق با عقد زدن برهم» معناي به اقاله مدنی قانون 281 ماده موجببه

 رگبیمه سسهؤم به گزاربیمه نامه،بیمه صدور از پس بیمه عقد در فرضاً که معنی بدین. «باشدمی

 گونههیچ دیگر طرف از و باشدنمی نامهبیمه این داشتن به مایل دالیلی به که بدارد اظهار و مراجعه

 ار آن فسخ حقّ طرفین از یكی که موردي یا و نمود تلقی باطل را نامهبیمه بتوان که موردي و دلیل

 به قرارداد نباشند عقد زدن هم بر به راضی طرفین چنانچه حالت این در نباشد، موجود باشد، داشته

 معامله ترتیب بدین و بشوند عقد بردن بین از به حاضر طرفین اگر ولی باشدمی باقی خود قوت

 قدع ازجمله عقد هر در اقاله اثر. گویندمی اقاله را عقد رفتن بین از حقوقی حالت این شود، یكنلمکان

 از هرکدام و است باقی خود قوت به عقد آثار اقاله زمان تا و شودمی ظاهر اقاله وقوع زمان از بیمه،
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 قّح پرداخت به متعهد گزاربیمه ترتیب بدین هستند، اقاله زمان تا خود وظایف اجراي به متعهد طرفین

 متعهد رگبیمه باشد، شده واقع خسارتی زمانی فاصله این در چنانچه متقابالً. باشدمی اقاله زمان تا بیمه

 نموده دریافت را بیمه حقّ کلّ کهدرصورتی همچنین و است نامهبیمه شرایط چارچوب در آن جبران به

 به را آن مازاد و برداشت را اقاله زمان تا قرارداد انعقاد زمان از متعلقه بیمه حقّ است، متعهد باشد،

 .نماید مسترد گزاربیمه

 

 بیمه مورد رفتن بین از( 5

 یمه،ب مورد کارخانه یا و اتومبیل بدنه نامهبیمه بیمه، مورد اتومبیل فرضاً) بیمه مورد کهدرصورتی

 این در برود بین از کالً دیگر خطرات اثر در یا و بیمه موضوع خطرات اثر در( سوزيآتش نامهبیمه

 (بیمه موضوع) عقد صحت اساسی شرط چهار از یكی زیرا یابد،می پایان نیز نامهبیمه اعتبار حالت

 مورد رفتن بین از زمان تا. ندارد وجود بیمه عقد ادامه بر دلیلی دیگر ترتیب بدین و است شده منتفی

 و بیمه حقّ پرداخت به متعهد گزاربیمه. هستند مسئول خود تعهدات مقابل در طرفین از یك هر بیمه،

 تپرداخ به متعهد نیز گربیمه باشد، گربیمه تعهدات شمول در حادثه چنانچه و باشدمی وظایف سایر

 و باشد بیمه مورد خطرات از غیر خطري جهت به بیمه مورد رفتن بین از چنانچه. بود خواهد خسارت

 ار ماندهباقی تمدّ به نسبت بیمه حقّ تواندمی گزاربیمه قاعدتاً باشد شده پرداخت نیز بیمه حقّ کلّ

 با ارگزبیمه باشد، بیمه مورد خطرات از یكی اثر در بیمه مورد رفتن بین از چنانچه ولی نماید مسترد

 راردادق بقیه به مربوط بیمه حقّ استرداد مستحق دیگر شدهبیمه مال با رابطه در کلی خسارت دریافت

 متفاوت موضوع حادثه و عمر هايبیمه در. باشدمی اشیاء هايبیمه به مربوط قاعده این. بود نخواهد

 فوت بیمه حقّ اولین پرداخت با شدهبیمه گرا فرضاً. باشدمی خود به مخصوص ضوابط تابع و است

 و عمر بیمه سرمایه باشد، بیمه حقّ بقیه با ارتباط در وجهی پرداخت به مكلف اینكه بدون ذینفع نماید

 .نمود خواهد دریافت را فوت غرامت یا
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 نامهبیمه مدت انقضاي( 6

 .باشدمی بیمه قرارداد تمدّ انقضاي نامه،بیمه اعتبار پایان با ارتباط در راه ترینمهم و ترینشایع

 3/8/14 روز ظهر فرضاً) سال یك یافتن پایان با است گردیده منعقد سال یك تمدّ براي اينامهبیمه

 دیگر مذکور تمدّ پایان از پس ايلحظه و شودمی منقضی نامهبیمه اعتبار) 3/8/11 روز ظهر الی

 هاينامهبیمه اکثریت اعتبار. ندارد وجود بیمه قرارداد طرفین بین قراردادي و حقوقی رابطه گونههیچ

 .شودمی منقضی ترتیب بدین صادره
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