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   یا مھیب یبا پوشش ھا ییو آشنا مھیحقوق ب
  
پیشرفت تمدن و توسعھ جوامع بشري و بکار گیري علوم و فن آوري ھاي جدید ، ثروت و دارایي انسان افزونتر شده  با

بھ رغم تسھیالتي کھ با ورود فرآورده ھاي صنعتي براي رفاه بشر فراھم گردیده ریسکھاي جدیدي نیز وارد . است 
گاھي جبران آثار زیانبار این خطرات از حد تحمل و . ائمًا جان و مال انسانھا را بھ مخاطره مي اندازد اجتماع شده کھ د

از این رو یکي از مھمترین اندیشھ ھاي ھر شخص در زندگي فردي و اجتماعي ایجاد شرایط . توان فرد خارج است 
  .بھ منظور نیل بھ آرامش خاطر مي باشد مطلوب براي تأمین آتیھ و پیشگیري عواقب ناشي از حوادث ناخواستھ 

بیمھ تکیھ گاه مناسبي است کھ در . بیمھ واقعیتي است کھ در پرتو آن مسیر رسیدن بھ این ھدف ھموار مي گردد  امروزه
زمانھایي خاص بھ کمک افراد آمده و وضعیت اقتصادي آنھا را سر و سامان داده و امنیت خاطر و رفاه مالي آنان را 

  فراھم
  .سازد  مي

ھرگونھ توافقي کھ شده . بیمھ یک قرار داد و توافق بین شرکت یا سازمان بیمھ اي با افراد و اقشار جامعھ است  اصوًال
  .باشد الزم االجراست 

بھ اینکھ افراد بھ نوعي تحت پوشش یکي از انواع بیمھ ھا مي باشند در شرایط عمومي ھر یک از بیمھ ھا در ابتدا  نظر
  .تعاریف مختصري راجع بھ بعضي از واژه ھاي مربوطھ ارایھ شده است 

  
  عمومي شرایط

ر خریدار بیمھ صرفًا نباید بھ یک از انواع بیمھ ھا شرایط عمومي دارد کھ تمام توضیحات در آن موجود است و ھ ھر
با توجھ بھ اینکھ در زمان پرداخت خسارت تنھا بھ بیمھ نامھ و فرم پیشنھاد تکمیل شده توسط . گفتھ ھاي افراد اکتفا کند 

شود پس اظھارات ھر نماینده و یا ھر کارمند بیمھ دلیل قابل قبولي  ميخریدار بیمھ و اسناد و مدارک کتبي استناد 
این شرایط عمومي ھمراه بیمھ نامھ و . پپ در ھنگام خرید بیمھ نامھ حتمًا باید شرایط عمومي مطالعھ شود .  نخواھد بود

در زمان انعقاد قرار داد خریدار بیمھ نامھ با امضاي یک برگھ اعالم مي کند کھ با . حتي پشت بیمھ نامھ چاپ شده است 
  .ي نموده است اطالع کامل از شرایط عمومي ، بیمھ نامھ را خریدار

  
  کلي تعاریف

بیمھ گر شرکت بیمھ است کھ مشخصات آن در بیمھ نامھ قید مي گردد و جبران خسارت و پرداخت  –بیمھ گر  -١
  .غرامت ناشي از حوادث احتمالي طبق شرایط مقرر در بیمھ نامھ را بھ عھده مي گیرد 

ت نامبرده در بیمھ نامھ ذکر مي گردد و پرداخت بیمھ گذار شخص حقیقي یا حقوقي است کھ مشخصا –بیمھ گذار  -٢
  .حق بیمھ را تعھد مي نماید 

بیمھ شده شخصي است کھ احتمال تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمھ نامھ ، براي او موجب انعقاد بیمھ  –بیمھ شده  -٣
  .نامھ مي گردد 

  نفع آنھا منعقد شده و مشخصات آنان درذینفع شخص یا اشخاص حقیقي یا حقوقي ھستند کھ بیمھ نامھ بھ  –ذینفع  -۴
  .نامھ ذکر گردیده است  بیمھ
  .حق بیمھ وجھي است کھ بیمھ گذار در مقابل تعھدات بیمھ گر مي پردازد  –حق بیمھ  -۵
سرمایھ بیمھ و یا غرامت بیمھ وجھي است کھ بیمھ گر متعھد مي گردد در صورت  –سرمایھ بیمھ و یا غرامت بیمھ  -۶

  .خطرات مشمول بیمھ طبق شرایط بیمھ نامھ بھ ذینفع بپردازد  تحقق خطر یا
حادثھ موضوع بیمھ عبارتست از ھر واقعھ ناگھاني ناشي از یک عامل خارجي کھ بدون قصد و اراده بیمھ  –حادثھ  -٧

  .شده بروز کرده منجر بھ جرح ، نقص عضو ، از کار افتادگي ، فوت یا خسارت دیگر بیمھ شده گردد 
ظھر روزي کھ بھ عنوان تاریخ شروع بیمھ  ١٢مدت بیمھ یکسال تمام شمسي است و از ساعت  –بیمھ نامھ مدت  -٨

مگر آنکھ بین طرفین بھ نحو . ظھر روز انقضاء بیمھ نامھ خاتمھ مي یابد  ١٢نامھ قید گردیده است ، آغاز و در ساعت 
  .دیگري توافق شده باشد 

  
  حسن نیت اصل
کلف اند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ بھ پرسش ھاي بیمھ گر اطالعات راجع بھ موضوع گذار و بیمھ شده م بیمھ

اگر بیمھ گذار و بیمھ شده در پاسخ بھ پرسش بیمھ گر عمدًا از اظھار مطلبي . بیمھ را در اختیار بیمھ گر قرار دھند 
و بال اثر خواھد بود ولو مطلبي کھ کتمان شده یا ، بیمھ نامھ باطل  ایندخودداري نمایند و یا عمدًا برخالف واقع اظھار بنم

در این صورت نھ فقط وجوه پرداختي بیمھ . برخالف واقع اظھار شده ھیچگونھ تأثیري در وقوع حادثھ نداشتھ باشد 
  .گذار مسترد نخواھد شد ، بلکھ بیمھ گر مي تواند مانده حق بیمھ را نیز مطالبھ نماید 
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  حق بیمھ پرداخت
  موظف است حق بیمھ را در مقابل دریافت بیمھ نامھ نقدًا بپردازد و قبض رسیدي کھ بھ مھر و امضاءگذار  بیمھ
  .گر رسیده باشد ، اخذ نماید مگر اینکھ طرفین بھ نحو دیگري نسبت بھ پرداخت حق بیمھ توافق نمایند  بیمھ

  
  ھاي اجباري و اختیاري بیمھ
فعالیت ھاي بیمھ اي در کشور بر عھده تأمین اجتماعي و یا سازمان خدمات درماني است کھ زیر نظر وزارت  عمده

این نوع بیمھ ھا ، از . بھداشت و درمان و آموزش پزشکي است و تنھا پوشش ھاي بیمھ اي بھ افراد را در بر مي گیرد 
  نوع
دربیمھ ھاي تأمین اجتماعي پوشش ھاي بیمھ اي از قبیل بازنشستگي ، درمان ، غرامت ، . ھاي اجباري است  بیمھ

کساني کھ بھ نحوي از پوشش ھاي تأمین اجتماعي یا سازمان خدمات درماني . وجود دارد … ھزینھ ي کفن و دفن و 
  .و سقف پوشش ھا ھیچ اختیاري ندارند  اي ھاستفاده مي کنند و افراد بیمھ شده در شرایط قراردادھاي بیم

کھ اتومبیل خود را بیمھ مي کند یا خانھ خود را در مقابل آتش سوزي بیمھ مي کند براي تنظیم قرارداد بیمھ باید بھ  کسي
عھ شرکت ھاي بیمھ کھ عبارتند از بیمھ آسیا ، بیمھ البرز ، بیمھ ایران ، بیمھ دانا و بیمھ صادرات و سرمایھ گذاري مراج

  .کند 
نظارت بر شرکت  ١٣۵٠از سال . شرکت ھمگي دولتي بوده و زیر نظر وزارت امور اقتصادي و دارایي ھستند  ۵ این

ھاي بیمھ و حمایت از خریداران بیمھ بر عھده بیمھ مرکزي ایران گذارده شده است کھ وابستھ بھ ھیچ شرکت بیمھ اي 
بھ این شرکت ھاي بیمھ ، . انجام وظیفھ مي کند  ادزارت اقتصنیست و یک شخصیت حقوقي مستقل دارد و زیر نظر و

  .شرکت ھاي بیمھ بازرگاني مي گویند کھ انواع بیمھ ھاي اختیاري را مي فروشند 
  

  :مختصر با بعضي از انواع بیمھ ھا  آشنایي
  .قسیم مي شود قلمرو بیمھ ھاي اشخاص بھ شاخھ ھاي اصلي بیمھ ھاي عمر ، حادثھ و درمان ت -ھاي اشخاص  بیمھ
در بیمھ ھاي عمر و انواع گوناگون آن خریداران بیمھ نامھ ، خودشان سقف سرمایھ و سایر شرایط را  –ھاي عمر  بیمھ

ھر . انتخاب مي کنند و دیگر نیازي بھ اینکھ حتمًا تحت پوشش سازمان و مؤسسھ اي باشند و کار کنند وجود ندارد 
بیمھ اي سازمان خدمات درماني و یا تأمین اجتماعي باشد ، مي تواند بیمھ نامھ فردي ولو اینکھ تحت انواع پوشش ھاي 

تنوع در بیمھ ھاي عمر فوق العاده زیاد است ولي آنچھ کھ فعًال توسط شرکت ھاي بیمھ بھ فروش . عمر خریداري نماید 
  :مي رسد عبارتست از 

بیمھ ھاي ھزینھ تحصیالت عالي  -۴مانده بدھکار  بیمھ ھاي -٣بیمھ ھاي مستمري  -٢بیمھ ھاي عمر و پس انداز  -١
  .بیمھ تمام عمر و انواع دیگر بیمھ ھاي مشابھ دیگر  -٧بیمھ جھیزیھ  - ۶بیمھ مھریھ  - ۵فرزندان 

بیمھ حوادث قرار دادي است کھ بر اساس آن شرکت بیمھ متعھد مي گردد در مقابل دریافت حق بیمھ ، در  –حوادث  بیمھ
در مدت قرارداد کھ منجر بھ از کارافتادگي جزیي و دایم کامل یا نقص عضو کلي یا جزیي و یا  صورت وقوع حادثھ ،

ایجاد ھزینھ پزشکي و یا فوت بیمھ شده مي گردد مبلغ معین در قرارداد را بھ او یا استفاده کنندگان از سرمایھ بیمھ کھ 
  .منتخب او ھستند بپردازد 

  :قق خطرات ناشي از آنھا از شمول تعھدات بیمھ گر خارج است ذکر است کھ موارد زیر و یا تح شایان
  .خودکشي و یا اقدام بھ آن  -
  .صدمات بدني کھ بیمھ شده عمدًا موجب آن مي شود  -
  .مستي یا استعمال ھر گونھ مواد مخدر یا داروھاي محرک بدون تجویز پزشک  -
  .رکت و یا معاونت در آن ارتکاب بیمھ شده بھ اعمال مجرمانھ اعم از مباشرت ، مشا -
  .ھر نوع دیسک و یا فتق بیمھ شده  -
  .بیماري و ابتالء بھ جنون بیمھ شده مگر آنکھ ابتالء بھ جنون ناشي از تحقق خطر موضوع این بیمھ نامھ باشد  -
  .فوت بیمھ شده بھ علت حادثھ عمدي از طرف ذینفع  -
  

  اتـومـبـیـل بـیـمـھ
  بیمھ نامھ بدنھ اتومبیل -٢بیمھ شخص ثالث  -١: نوع بیمھ نامھ مي باشد  نامھ اتومبیل شامل دو بیمھ
دیھ ( این نوع بیمھ نامھ مسؤولیت شخص را در قبال خسارات مالي زیان دیده و صدمات بدني  –نامھ شخص ثالث  بیمھ

تأمین مي نماید  فوت و نقص عضو ناشي از حادثھ وسیلھ نقلیھ و ھزینھ ھاي پزشکي ، طبق صورت حساب بیمارستان) 
.  
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سرقت کلي و جزیي ،آتش سوزي ،انفجار ، : دراین بیمھ نامھ خطرات تحت پوشش عبارتند از  –نامھ بدنھ اتومبیل  بیمھ
صاعقھ ، خطرات وارد بھ وسیلھ نقلیھ بھ علت حادثھ ، حوادث شخصي ، ھزینھ ایاب و ذھاب ، خسارت جزیي و کلي 

  .لوازم کھ بھ قیمت روز حادثھ پرداخت مي شود  رزشتمزد ، تعمیرات و اوارد بھ اتومبیل بیمھ شده اعم از دس
فوت ، نقص عضو و ( در این بیمھ نامھ ، بیمھ گر تعھد مي نماید غرامت صدمات بدني  –نامھ حوادث سرنشین  بیمھ

  .سرنشینان وسیلھ نقلیھ را جبران نماید ) ھزینھ معاینات پزشکي 
  

  ھاي مھندسي بیمھ
ھاي مھندسي از جملھ بیمھ ھاي جدید در بازار جھاني بیمھ محسوب مي شوند کھ با توجھ بھ کاربردھاي گوناگون  بیمھ

مھم ترین خطراتي کھ خسارات ناشي از آنھا قابل جبران است عبارتند . آن ، از تنوع نسبتًا زیادي نیز برخوردار ھستند 
باران ، برف ، بھمن ، زمین لرزه و سرقت ، عدم مھارت و  آب نآتش سوزي ، صاعقھ ، انفجار ، سیل ، طغیا: از 

  .سھل انگاري مشروط بھ اینکھ در بیمھ نامھ بھ صورت مشخصي استثناء نشده باشند 
  

  )بیمھ باربري ( حمل و نقل کاال  بیمھ
ن نوع بیمھ ، خسارات در ای. حمل و نقل کاال یا ھمان بیمھ باربري ، قدیمي ترین رشتھ در بیمھ ھاي بازرگاني است  بیمھ

آتش سوزي : خطرات بیمھ شده عبارتند از . وارده بھ کاال دراثر وقوع خطرات بیمھ شده در مسیرحمل جبران مي شوند
ریل خارج شدن وسیلھ حمل زمیني ، تخلیھ کاال در بندر اضطراري ،  ز، انفجار ، بھ گل نشستن ، غرق ، واژگوني یا ا

  .… تصادم با اجسام خارجي و 
  

  :آتش سوزي  بیمھ
آتش سوزي ، : خطرات اصلي شامل : بیمھ نامھ ھایي کھ جھت ریسک ھاي مختلف صادر مي شوند عبارتند از  انواع

سیل و طغیان آب ، زلزلھ ، طوفان و تند باد ، سقوط بھمن ، سقوط ھواپیما یا : انفجار ، صاعقھ و خطرات تبعي شامل 
  .رقت با شکستن حرز ، شکست شیشھ ، شورش ، بلوا ، اغتشاش قطعات آن ، ترکیدگي لولھ ھاي آب ، س

  
  مسؤولیت مدني کارفرما در مقابل کارگران بیمھ

کارگران ، ) اعم از کلي یا جزیي ( پرداخت غرامت فوت یا نقص عضو دایم : مشمول بیمھ عبارتند از  خطرات
مخارجي کھ بیمھ گذار با موافقت کتبي بیمھ  پرداخت ھزینھ پزشکي ناشي از کار موضوع بیمھ در صورت بیمھ بودن ،

  .گر بعھده گرفتھ باشد 
  

  فسخ بیمھ نامھ موارد
  :گر یا بیمھ گذار مي توانند در موارد زیر اقدام بھ تقاضاي فسخ بیمھ نامھ نمایند  بیمھ
ر این صورت برگشت د. بیمھ گر در موارد زیر مي تواند بیمھ نامھ را فسخ نماید  –موارد فسخ از طرف بیمھ گر  -الف

  .حق بیمھ بھ صورت روز شمار محاسبھ خواھد شد 
  عدم پرداخت تمام یا قسمتي از حق بیمھ و یا اقساط آن در موعد یا مواعد معین -١
ھر گاه بیمھ گذار سھوًا یا بدون سوء نیت مطالبي را اظھار نماید و یا از اظھار مطالبي خودداري کند بھ نحوي کھ در  -٢

  .ر موضوع خطر را تغییر داده و یا از اھمیت آن بکاھد نظر بیمھ گ
در صورت تشدید خطر موضوع بیمھ نامھ و یا تغییر وضعیت بیمھ شده بھ نحوي کھ اگر وضعیت مزبور قبل از  -٣

 قرارداد موجود بود بیمھ گر حاضر براي انعقاد قرار داد با شرایط مذکور در قرار داد نمي شد و عدم موافقت بیمھ گذار
  با تعدیل حق بیمھ

در صورتي کھ بیمھ نامھ براي مدت بیش از یکسال منعقد و در پایان ھر سال با اطالع قبلي ، تمدید خود بھ خود  -۴
  .براي یک سال در نظر گرفتھ شده باشد 

فسخ کند عرف بیمھ بر این جاري شده کھ بعد از ھر خسارت بیمھ گر حق دارد قرار داد بیمھ را . بعد از ھر خسارت  -۵
.  

  موارد فسخ از طرف بیمھ گذار – ب
گذار مي تواند بیمھ نامھ را فسخ نماید در این صورت بیمھ گر حق بیمھ تا زمان فسخ را بر اساس تعرفھ کوتاه مدت  بیمھ

مگر در مواردي کھ فسخ توسط بیمھ گذار مستند بھ یکي از دالیل زیر باشد کھ در این صورت حق . محاسبھ مي نماید 
  . شد دبیمھ تا زمان فسخ بھ طور روز شمار محاسبھ خواھ

  کاھش خطر موضوع بیمھ و عدم موافقت بیمھ گر با تعدیل حق بیمھ -١
  در صورت توقف یا اعسار بیمھ گر -٢



   یا مھیب یبا پوشش ھا ییو آشنا مھیحقوق ب: عنوان مقالھ 
  

  - :نویسنده 
  
  
 
  در مورد انتقال مورد بیمھ -٣
ھر جا بھ بیمھ گر حق داده اند کھ پس از ھر خسارت بیمھ نامھ را فسخ کند ، متقابًال براي بیمھ گذار ھم حق فسخ  -۴

  .ھ با این بیمھ گر منعقد کرده است شناختھ اند بیمھ نامھ ھاي دیگري را ک
  

  فسخ آثار
  

در صورتي کھ بیمھ گر بخواھد بیمھ نامھ را فسخ نماید ، موظف است موضوع را بوسیلھ نامھ یا تلگرام و سایر  -الف
سخ شده دراین صورت بیمھ نامھ یکماه پس ازاعالم مراتب بھ بیمھ گذار ، ف. وسایل مقتضي بھ طرف دیگر اطالع دھد 

  .تلقي مي گردد 
در این صورت از تاریخ . بیمھ گذار مي تواند با تسلیم درخواست کتبي بھ بیمھ گر تقاضاي فسخ بیمھ نامھ را بنماید  – ب

چنانچھ در درخواست بیمھ گذار تاریخ . تسلیم در خواست مزبور بھ بیمھ گر بیمھ نامھ فسخ شده محسوب مي شود 
  .اخیر خواھد بود  خباشد ، اثر فسخ از تاریمشخصي براي فسخ تعیین شده 

  
  .در خصوص پوشش دادن خطرات اضافي ، این خطرات با در نظر گرفتن حق بیمھ اضافي انجام خواھد شد :  توجھ

  :کھ فقط با موافقت کتبي بیمھ گر و پرداخت حق بیمھ اضافي قابل پوشش است  خطراتي
  .م ، آشوب ، کودتا و اقدامات احتیاطي مقامات نظامي و انتظامي جنگ ، شورش ، انقالب ، بلوا ، اعتصاب ، قیا -
  .زمین لرزه ، آتش فشان ، فعل و انفعاالت ھستھ اي  -
ورزشھاي رزمي و حرفھ اي ، شکار ، سوار کاري ، قایقراني ، ھدایت موتور سیکلت دنده اي ، ھدایت و یا سرنشیني  -

، ھدایت یا سرنشیني ھلیکوپتر ، ) مسابقھ اي ( شیني اتومبیل کورسي ھواپیماي آموزشي ، اکتشافي ، ھدایت و یا سرن
  .کایت یا سایر وسایط پرواز بدون موتور  دایتو ھ) بھ جز سقوط آزاد ( غواصي ، پرش با چتر نجات 

  
  
  

  وبالگ تخصي حقوق ایران: از برگرفتھ
 


