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 مقدمه :

می رسانم که با وجود اینکه چندین ماه مداوم مشغول تهیه این جزوه بوده ام و کلیه منابع به اطلاع کلیه عزیزان 

رضایت خود را جهت استفاده هر کسی ، آزمون بیمه مرکزی را تا جایی توانسته ام خلاصه و نکته برداری کرده ام 

اعلام می دارم و آرزوی موفقیت و قبولی در ی برداری و بدون کپاثر با حفظ از این جزوه در هر شرکت بیمه ای 

 آزمون دریافت نمایندگی بیمه زندگی را برای تمام عزیزان دارم .

این جزوه بصورت کامل خلاصه شده و قول میدم با خواندن همین جزوه عزیران نمره قبولی را کسب کنند. فقط از 

چون مطمئنم  برای من یک دعا و آرزوی خوب داشته باشند قلب های مهربانی که دارندهمه دوستان تقاضامندم با 

 انی و انرژی خوب رساندن به یکدیگرتشعشع کلام شما از طریق کائنات به من می رسه . چون هدف گسترش مهرب

 در دنیاست.

که کپی برداری و بنام خودشون استفاده نکنند از کسانی که از این جزوه استفاده می کنند خواهش میکنم 

صورتیکه اشتباه تایپی در جروه وجود داشت عذرخواهی میکنم و در  ت فرد گردآوری کننده محفوظ بماند.زحما

 نم.همچنین جهت پربار شدن جزوه از پیشنهادات و انتقادات عزیران استقبال میک

 

 باتشکر 

 محسن فرجی بیمه پاسارگاد

 4608نمایندگی
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 فصل اول
 منبع : اصول ، مقررات و رشته های بیمه 

 8و 9جلد 

 انتشارات پژوهشکده بیمه
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 اقتصادی ، اجتماعی ، روانی ، بیمه است.یکی از ارزشمندترین دستاوردهای بشری برای رویارویی با حوادث و تامین برخی از نیازهای 

 تعریف بیمه از دیدگاه حقوقی : 

بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای دریافت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه ، خسارت 

، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد "بیمه گذار "طرف تعهد را ، "بیمه گر "وارده براو را جبران کند یا وجه معینی بپردازد. متعهد را

 می نامند. "موضوع بیمه  "و آنچه که بیمه می شود  "حق بیمه"

 

 تعریف بیمه از دیدگاه فنی : 

اموال خود را به طرف  بیمه عملیاتی است که به موجب آن یک طرف با پرداخت وجه یا وجوهی بنام حق بیمه ، ریسک های تهدید کننده جان و

احتمال تحقق خسارت  "ریسک"می نامند.   "بیمه گر"و قبول کننده ریسک  "بیمه گذار"واگذار)منتقل( می کند. واگذارکننده ریسک را دیگر 

 است و قبول کننده ریسک )بیمه گر( تعهد می کند در صورت بروز خسارت برای بیمه گذار آن را جبران کند.

 وقتی بوجود می آید که : عملیات منظم بیمه 

 شمار بیمه گذاران به اندازه کافی زیاد باشد. .8

 خطرات پراکنده باشند. .2

 خطرات مشابه باشند.  .9

 

 تعریف بیمه از دیدگاه مالی : 

حق  انبیمه عملیاتی است که با استفاده از آن ، آثار مالی هزینه های احتمالی، غیرعادی و غیرمترقبه در یک دوره بلندمدت تسهیم شده و به عنو

 ازدیدگاه مالی در یک جمله می توان گفت :بیمه به صورت هزینه های عادی در هر سال مالی نمایان می شود. 

 . "ه های غیرقابل پیش بینی به هزینه های قابل پیش بینی استبیمه ابزاری برای تبدیل هزین"

 ریشه واژه بیمه در ایران:

گرفته شده و ریشه  "بیما"درباره ریشه واژه بیمه نظرات مختلفی وجود دارد. در فرهنگ معین آمده است که این واژه از زبان هندی و واژه 

ضد  به معنای "استراخووانی"ترجمه واژه روسی  "بیمه"ست.  برخی دیگر بر این باورند که در فارسی هم ریشه ا "بیم"سانسکریت دارد که با واژه 

ناد کتاب اسبیم و ترس است زیرا نخستین بار روس ها در ایران بکارهای بیمه ای پرداخته اند . برخی دیگر واژه بیمه را فارسی دانسته و برگرفته از 

 دیار طبرستان و دیلم است میدانند.ابواسحاق ابراهیم اصطخری که نام شهری در 

 انواع بیمه :

 بیمه های اجتماعی  .8

تامین اجتماعی از وظایف دولت هاست و معمولا این تامین از طریق بیمه های اجتماعی میسر است. از مهمترین پوشش های بیمه های اجتماعی 

 در ایران می توان به این موارد اشاره کرد :

 حوادث و بیماری ها 

 بازنشستگی 

  ازکارافتادگی 

 غرامت دستمزد 

 کمک ازدواج و عائله مندی 

 بیکاری 

 بارداری 
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 بیمه های بازرگانی: .2

از آنجا که پوشش هایی که توسط نظام بیمه اجتماعی برای تامین خسارت ارائه می شود ، محدود است و همه ابعاد زندگی اجتماعی و اقتصادی 

بازرگانی در انواع مختلف بوجود آمدند که شرکت های بیمه های بازرگانی آنهارا عرضه می کنند. در کل بیمه های افراد را در برنمیگیرد ، بیمه 

یمه ال ، ببازرگانی که موضوع فعالیت شرکت های بیمه )مثل : شرکت بیمه پاسارگاد، پارسیان، ایران و ..... ( است ، از نظر موضوع به بیمه های امو

 تقسیم می شوند . های مسئولیت و اشخاص
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  بیمه های عمر :
ایجاد  کسب آرامش و اطمینان خاطر از تامین آتیه افراد مورد علاقه و اعضای خانواده هر شخص از نیازهای فطری و دیرین انسان به شمار می آید و

 امنیت مالی برای اینگونه وابستگان حاکی از عاقبت اندیشی و دوربینی فرد است. 

ر موجود ، بیمه های عمر متداول و رایج شده اند که براساس آن شخص ، خود یا بستگان برمبنای این نظریه و به منظور رفع بخشی از تشویش خاط

 خود را برای مدت معین و با سرمایه معینی بیمه می کند.

سرمایه مشخص شده در بیمه نامه به ذی نفع های مندرج در آن پرداخت می شود. حق بیمه های عمر براساس عواملی نظیر سن بیمه شده ، مدت 

 ه و سرمایه بیمه تعیین می شود .بیم

بیمه های عمر تحت عناوین مختلف به دو دسته بیمه عمر زمانی وبیمه عمرو پس انداز و به لحاظ بیمه شدگان به دو بخش انفرادی و گروهی 

 تقسیم می شوند.

 بیمه عمر گروهی :

تامین کارکنان و خانواده های آنها از مواردی است که به  توسعه و گسترش روز افزون موسسات تولیدی و خدماتی و توجه به مسائل رفاهی و

خصوص در سالهای اخیر ضرورت آن به خوبی احساس شده  و با گذشت زمان تاکید و اهمیت بیشتری یافته است تا جایی که در بعضی از کشورها 

 تامین گروهی بیمه های اشخاص به صورت پوشش اجباری درآمده است.

ر و حوادث گروهی کارکنان دولت اجباری است. در قراردادهای گروهی ؛ بیمه گذار طرف قرارداد بیمه گر، اغلب شخص حقوقی در ایران نیز بیمه عم

 مانند شرکت ، موسسه و ... است. 

 

 بیمه عمر انفرادی :

مه گر عبارتست از پرداخت مبلغ بیمه در از مهمترین انواع این بیمه می توان به بیمه عمروپس انداز اشاره نمود . در بیمه عمروپس انداز تعهد بی

 صورت فوت بیمه شده در طول مدت بیمه یا پرداخت سرمایه بیمه در صورت حیات و زنده بودن بیمه شده در پایان مدت بیمه . به این ترتیب در

ط به وقوع حادثه و فوت در طول مدت بیمه این بیمه نامه ایفای تعهد بیمه گر قطعی و حتمی است و با سایر بیمه ها که تعهد بیمه گر در آن مشرو

 است، تفاوت دارد.

 

 : مربوط مقررات و عمر های بیمه
ر بیمه عمر به طور معمول به قراردادی اطلاق می شود که زیان های مالی ناشی از مرگ بیمه شده را پوشش می دهد. در تعریف جامع تر بیمه عم

موجب آن بیمه گر متعهد می شود که در ازای دریافت حق بیمه در صورت فوت شخص بیمه شده بیمه عمر قراردادی است که به  "می توان گفت :

ننده ک یا زنده ماندن او در موعد مقرر مبلغ معینی را یکجا یا بصورت مستمری به بیمه شده یا بیمه گذار یا شخص تعیین شده از طرف او )استفاده

 "یا ذی نفع( بپردازد.

 

 . نماید می منعقد بیمهگر با را بیمه قرارداد که است یشخص بیمهگذار: بیمهگذار

  بــموج ینــمع یدــسررس در او اصــخ های اریــبیم هــب تالــاب اــی و دنــمان دهــزن اــی وتــف هــک تــاس یــشخص:  دهــش هــبیم

 . میشود بیمهگر تعهد انجام و بیمه قرارداد اجرای

 ارتـــخس رانـــجب دـــتعه ذارـــگ هـبیم از هـــبیم حق تـــدریاف مقابل در هـــک وقیـــحق تـاس یـــشخص رـــگ هـــبیم: رـــگ هـــبیم

 . میگیرد عهده به حادثه وقوع صورت در را معینی وجه پرداخت یا و

 هــب هــبیم وعــموض کــریس وعــوق ورتــص در تیــبایس را دــتعه وردــم رمایهــس رــگ هــبیم    هــک تــاس یــشخص: دهــکنن تفادهــاس

 . باشد سومی شخص یا حیات( شرط به )دربیمهنامههای شده بیمه ،هگذار بیم خود میتواند که.بپردازد او
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 این شرایط قـطب  ،هــبیم  مشمول خطرات اـی خطر قــتحق ت ورــص در  رددــمیگ دـمتعه رــگ  هــبیم هـک تــاس  یــوجه: هـبیم رمایهــس

 . دبپرداز ذینفع به بیمهنامه

 ،الــس کــی دــمانن یــمشخص انــزم یــط در گرــم اــب رتبطــم اــه کــریس هــب هــتوج اــب هــک دارد یــمختلف واعــان رــعم هــبیم

  شــپوش تــتح را (... و  ء،اــاعض دــپیون ،رطانــ)س اصــخ ایــه اریــبیم ونــچ اییـه کــریس ینــهمچن و  عمر امــتم اــی و الــس 5

 . میشود واقع استفاده مورد گذاری سرمایه عنوان به یا و داده قرار

د ــمانن ینــمع یــشخص کــریس از یــناش الیــم ارــب اــی و الیــاحتم ایــه هــهزین لــمقاب در امینــت هــارائ رــعم هــبیم وعــموض

 .میباشد قرارداد مدت پایان در خاص های بیماری یا و حیات ،فوت

 بیمه عمر در ایران :
آغاز شد. در آغاز نمایندگی یک شرکت بیمه خارجی بنام ویکتوریا که مرکز آن شهر برلن بود شروع به فروش  8981بیمه عمر در ایران از سال  

 فوی خود را به شرکت سهامی بیمه ایران واگذار کرد.پس از یک سال فعالیت منحل شد و پرت8985بیمه نامه کرد. این نمایندگی در سال 

توسط این نمایندگی صادر شد از نوع مختلط پس انداز متعلق به تاجری تبریزی به نام جبار صالح نیا بود .  8981اولین بیمه نامه عمر که در سال 

 8990ایران به بیمه گذار پرداخت شد. بیمه ایران تا سال  ت از طرف شرکت سهامی بیمهره انگلیس بود که پس از انقضای مدلی 066سرمایه قراداد 

شرکت سهامی بیمه امید  8916شرکت سهامی بیمه ملی و در سال  8990تنها شرکتی بود که در ایران به فروش بیمه عمر مبادرت کرد . در سال

ان و آمریکا تاسیس یافت که منحصرا به فروش بیمه شرکتی به نام بیمه  بین المللی ایر 8959نیز به فروش بیمه عمر اقدام کردند. در سال 

عمروحوادث می پرداخت و با کمک کارشناسان آمریکایی شبکه بزرگ نمایندگی در تهران و شهرهای بزرگ به وجود آورده بود و به صورت 

 تخصصی بیمه های عمروحوادث را عرضه می کردند.

کردند. این شرکت توانست در اولین سال فعالیت خود " ایران عمر"شرکت مختلط به نام  بیمه ایران و آمریکا اقدام به تاسیس یک 8955در سال 

بیمه نامه عمر را به فروش برساند. به این ترتیب این شرکت به کمک متخصصان و کارشناسان آمریکایی و همچنین از 8291تعداد  8950در سال 

 تشکیلات متناسبی برای عرضه و فروش بیمه های عمر به وجود آورد.راهنمایی های بیمه گر اتکایی سوئیسی اونیون در زوریخ 

بیمه ایران تصمیم به اجرای طرح بزرگ و بی سابقه ای بنام طرح نوین گرفت . براساس این طرح شرکت بیمه تعهد کرد که به جای  8991در سال 

 ابر با سرمایه بیمه ایشان بود واگذار کند. سرمایه نقدی به بیمه گذاران ملک مسکونی که ارزش آن در روز عقد قرارداد بر

 بیمه نامه عمر فروخته شد. اما با همه کوشش ها این طرح با شکست روبرو شد .3226ماه ، 2پس از ارائه این طرح در طی 

در هم ادغام و  8906 ملی شدند و سپس در شهریور 8951تیر1پس از انقلاب شرکت های بیمه به استثنای بیمه ایران که شرکتی دولتی بود ، در 

 به شرکت بیمه بیمه البرز و آسیا دادند. پرتفوی شرکت های ملی شده همراه با اندوخته ریاضی آنها به شرکت بیمه آسیا منتقل شد.

 شمسی با تصویب قانون تاسیس شرکت های بیمه ای غیردولتی چشم انداز تحول مهمی در صنعت بیمه هویدا شد.8916از سال 

 شرکت های بیمه آسیا، البرز، دانا نیز به بخش خصوصی واگذار شدند. 8915بیمه های خصوصی تاسیس شدند و از سال 8918از سال 
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  انواع بیمه عمر :

 بیمه عمر به شرط فوت 

 بیمه عمر به شرط حیات 

 بیمه عمر مختلط 

 

 

 :عمر بیمه انواع

 : فوت شرط به عمربیمه   

 زمانی عمر بیمه .1

 پذیر تجدید زمانی عمر . 8،8

  عمر تمام بیمه    .2

  عمر جامع . بیمه 2.8

  متغیر عمر جامع . بیمه 2.2

  مشترك عمر . تمام2.9

   بیمه حق محدود پرداخت با عمر تمام . 2.1

  کلیدی فرد عمر بیمه. 9  

 بدهکار( )مانده اعتبار بیمه. 1
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 مستمری بیمه .8

   مختلط بیمه  

 انداز پس و عمر های بیمه .8

 

 

  زمانی عمر بیمه

 ،بیمه قرارداد اعتبار مدت در شده بیمه فوت صورت در و داده قرار پوشش تحت معین دوره یک طی را فوت ریسک ،است حمایتی عمر بیمه انواع از

 .گردد می پرداخت ذینفعان یا ذینفع به ،قرارداد در شده معین بیمه سرمایه

 عمر بیمه لذا. شد نخواهد مسترد او پرداختی های بیمه حق و یشود نم پرداخت او به وجهی قرارداد هیچ مدت از پس شده بیمه حیات صورت در 

 عمر های بیمه از بیش نیز جهت این از و نامند می موقتی عمر بیمه قرارداد گاهی را زمانی عمر بیمه قرارداد . دارد تأمینی جنبه "صرفا زمانی

 .دارد معایبی و مزایا زمانی عمر بیمه. است مشابه حوادث و اموال بیمه به ،دیگر

 پول ارزش تنزل به مربوط نگرانی کاهش بیمه این دیگر مزایای. است مشخص دوره به آن محدودیت و کم "نسبتا بیمه حق بیمهنامه این مزایای از 

 صورت در و بوده مخفف سرمایه و بازخرید حق وجود عدم زمانی عمر بیمه های قرارداد معایب از است عمر تمام و تر مدت طوالنی قراردادهای در

بیمه عمر زمانی صرفا ریسک مرگ طی دوره مشخص را پوشش می دهد از این رو آن را نمیشود.  پرداخت وجهی ،قرارداد پایان تا شده بیمه حیات

 بیمه عمر ساده زمانی یا بیمه عمر موقتی نیز می نامند. 
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ر داز مزایای این بیمه نامه حق بیمه نسبتا پایین و محدودیت آن به دوره مشخص است و از دیگر مزایا کاهش نگرانی مربوط به تنزل ارزش پول 

 قراردادهای طولانی مدت تر است. 

مدت قرارداد وجهی به او پرداخت  از معایب این بیمه نامه نداشتن حق بیمه بازخرید و سرمایه مخفف است که در صورت حیات بیمه شده تا پایان

 نمی شود.

 :           پذیر تجدید زمانی عمر بیمه

 امــانج دونــب و "دداــمج هــنام هــبیم ،دتــم ایــانقض از ســپ هــک ردــک رطــش ن واــیتـم هــنام هــبیم  وعــن نــای در

 . گردد تمدید سن افزایش تناسب به باالتر بیمه حق با ولی جدید اتپزشکیــمعاین

 ادـــانعق ،ادهـــس انیـــزم رـــعم هـــبیم ایـــقرارداده در ی(ـــگزین ژـــ)ک اعدـــنامس ابـــانتخ وعـــوق االیـــب الـــاحتم لـــدلی هـــب

 یـــبررس و اتـــمعاین امـــانج در هـــبیم ایـــه رکتـــش و ذیردـــپ ورتـــص تریـــبیش تـــدق اـــب تیـــبایس اـــقرارداده نـــای

 . کنند عمل مؤثر و جدی بایستی قرارداد انعقاد از لـــقب ایـــه

 هـــب ،راردادـــق دوره از یـــبخش تـــگذش از ســـپ او انیـــزم رـــعم هـــبیم راردادـــق دـــباش لـــمای ذارـــگ هـــبیم ورتیکهـــص در

 . بپردازد سرمایه ذخیره برای اضافی بیمه حق بایستی ،شود تبدیل سرمایه ذخیره بر مشتمل  راردادـــق

 : میشود توصیه مورد سه در زمانی عمر بیمه خرید

 نماید عمر بیمه خرید صرف خواهد می را کمی مبلغ مشتری . 

 شود مند بهره مدت کوتاه و موقتی بیمهای پوشش از بخواهد مشتری . 

 کرد خواهد کسب بهتری مالی توانایی مدتی از پس ولی ندارد کافی مالی توانایی حاضر حال در مشتری   . 

             

  عمر تمام بیمه

 هــبیم دــنمای یــم  تــپرداخ خصــمش دتــم کــی در وتــف ورتــص در را هــنام هــبیم رمایهــس هــک انیــزم رــعم هــبیم رخالفــب

  نــای در. ردازدــپ یــم انــذینفع هــب دــافت اقــاتف دهــش هــبیم وتــف هــک انــزم رــه در را هــنام هــبیم وتــف رمایهــس رــعم امــتم

 رــعم امــ)تم رددــگ یــم  تــپرداخ دهــش هــبیم رــعم ولــط امــتم در و  االنهــس ورــط هــب هـبیم  قــح ،ی هاـبیم شــپوش  وعــن

 اــب  هــبلک ،دــنباش رــعم  امــتم  رایــب  هــک ردــک یمــتنظ وریــط را  هــبیم حق  تــپرداخ  بــترتی ن واــت یــم  هــالبت ولی(ــمعم

 .کند پیدا  خاتمه  بازنشستگی  سن  به ذارــگ هــبیم  یدنــرس

 . محدود( پرداخت با عمر )تمام

پوشش قرار می دهد و همچنین ذخیره سرمایه قابل بازخرید برای بیمه گذار ایجاد کند. در بیمه عمر تمام عمر هر زمانی بیمه شده فوت کند مورد 

 از این رو این بیمه نامه علاوه بر جنبه تامینی و حمایتی جنبه سرمایه گذاری نیز دارد و نیازی به انجام آزمایشات خاصی نیست.
 

 دسته اصلی تقسیم می شوند :قراردادهای بیمه تمام عمر از جهت نوع پرداخت حق بیمه به دو 

: این قراردادها را بعضا بیمه تمام عمر معمولی و بیمه تمام عمر با  قراردادهای بیمه تمام عمر با پرداخت یکنواخت حق بیمه در طول عمر .8

ه به طور مداوم و پرداخت حق بیمه مداوم نیز می نامند. ویژگی اول این نوع قرارداد این است که حق بیمه باید تا زمان مرگ بیمه شد

 معمولا یکسان )به استثنای تعدیلات مربوط به تورم( پرداخت شود. 

   تـــپرداخ فانهـــمنص هـــبیم قـــح از ترـــبیش هـــبیم قـــح ،هـــنام هـــبیم هـــاولی ایـــه الـــس در ذارـــگ هـــبیم ابراینـــبن

 ایــه تــپرداخ نــای هــک تــاس فانهــمنص هــبیم قــح از رــکمت هــبیم قــح ،انیــپای ایــه الــس در هــک الیــح در.دـــکن یـــم

  .                                                                                                                             کند می جبران را پایانی های سال کم های پرداخت ،ابتدایی های الــس افیــاض
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 ذارــگ هــبیم رایــب را دهــش تهــانباش ایرــذخ و ردــمیگی قــتعل بــمرک ودــس رخــن ،هــاولی ایــه الــس ازادــم ایــه تــپرداخ هــب

 ایرــذخ ،ایرــذخ نــای هــب ،رددــمیگ ینــتعی وانینــق طــتوس ایرــذخ نــای ذاریــگ رمایهــس وهــنح هــک اــآنج از. آورد یــم ودــبوج

                                            یشود م گفته قانونی

                                             یابد می کاهش گمر ریسک به مربوط حمایتی انباشت و افزایش قانونی ذخایر ،سن افزایش با واقع در

    حمایتی انباشت=  قرارداد نامه بیمه سرمایه 

ویژگی دوم قراردادهای بیمه تمام عمر با پرداخت یکنواخت ، انباشت ارزش بازخرید بیمه نامه است که در صورت بازخرید یا فسخ قرارداد 

 یمه گذار در هر سنی به او پرداخت خواهد شد.توسط ب

 ایــه هــهزین رــکس از دــبازخری ارزش و ریــگ هــبیم و اداری هــهزین ودنــب االــب لــدلی هــب هــاولی الهایــس در هــک راــچ

 است.  کمتر قانونی ذخایر از بازخرید ارزش لذا آید می بدست قانونی ذخایر از نامه بیمه هــاولی

در این نوع پرداخت حق بیمه پس از  دسته دوم از قراردادهای بیمه تمام عمر ، قرارداد بیمه تمام عمر با پرداخت حق بیمه محدود است. .2

پرداخت طی یک دوره ، متوقف شده یا کاهش می یابد ولی قرارداد فسخ نشده و معتبر باقی می ماند. از محاسن این نوع پرداخت حق 

 سنین بازنشستگی که درآمد فرد کاهش می یابد ، فرد نگران پرداخت حق بیمه بالا نخواهد بود. بیمه آن است که در

 به طور کلی بیمه های تمام عمر دارای مزایای متعددی هستند که می توان به این موارد اشاره کرد :
 پوشش و تامین تمام عمر 

 امکان بازخرید و کسب سرمایه بازخرید 

  سرمایه بازخریدامکان کسب وام از ارزش 

 امکان پرداخت حق بیمه از محل سرمایه بازخرید 

 امکان تبدیل بیمه نامه به بیمه ای موقت با سرمایه مشابه 

 امکان تبدیل مبلغ بازخرید به بیمه عمر مستمری 

 امکان تبدیل بیمه تمام عمر به بیمه مخفف 

 بیمه عمر مختلط :
 ی خالص  + بیمه عمر تامین خطر فوت) یک بیمه عمر خطر فوت ساده زمانی(از تلفیق بیمه عمر به شرط حیات یا سرمایه گذار

قراردادی است که براساس آن بیمه گر تعهد می کند بیمه شده را طی یک دوره مشخص تحت پوشش قرار می دهد ، چنانچه بیمه شده پس از این 

تی که بیمه شده در طی دوره فوت کند سرمایه بیمه به استفاده کنندگان دوره در حیات باشد سرمایه بیمه نامه به او تعلق میگیرد اما اگر در صور

 قرارداد پرداخت می شود. 

ز بیمه عمر مختلط معمولا دارای ذخیره ریاضی و ارزش بازخرید است و بیمه گذار می تواند آن را بازخرید کند و همچنین امکان دریافت وام ا

 ذخیره ریاضی بیمه نامه وجود دارد.

. تامین حمایت خانوار در مقابل خطر فوت 2. پس انداز مورد نیاز خانواده طی یک دوره معین. 8: هدف را برآورده می کند 3ه نامه این بیم

 .. تامین هزینه زندگی در مقاطع مورد نظر بیمه گذار و حمایت مالی در دوران پیری9سرپرست طی دوره معین. 

 توضیح کاملتر : 
 تــتح خصــمش دوره کــی یــط را دهــش هــبیم  ،دــنمای یــم دــتعه رــگ هــبیم آن اســبراس هــک تــاس راردادیــق تلطــمخ رــعم هــبیم (

 در. ردـــگی یـــم قــتعل او هــب هــنام هــبیم رمایهــس ،دــباش اتــحی در ذکورــم دوره از ســپ دهــش هــبیم هــچنانچ دــباش تهــداش شــپوش

 . میشود پرداخت راردادـــق دگانـــکنن تفادهـــاس هـــب هـــنام هـــبیم رمایهـــس ،دـــنمای وتـــف دوره یـــط در دهـــش هـــبیم هـــک ورتیـــص

 .   است تر گران عمر های بیمه سایر از نامه بیمه این ،نامه بیمه سرمایه پرداخت بودن حتمی دلیل به

 . گذاری سرمایه و عمر و انداز پس و عمر های نامه بیمه از است عبارت مختلط های بیمه انواع
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 وجود آن یـــریاض رهـــذخی لـــمح از وام تـــدریاف یـــحت و تـــاس دـــبازخری ارزش و یـــریاض رهـــذخی دارای والـــمعم تلطـــمخ رـــعم هـــبیم

 ). دارد

 ســپ لــعام. تــاس هــیافت بــترکی عودیــص دازیــان ســپ لــعام کــی و یــنزول رمایهــس اــب تــموق هــبیم کــی از تلطــمخ رــعم هــبیم

 با برابر هرزمان در نزولی موقت هــبیم رمایهــس و ودــش رــبراب هــبیم رمایهــس اــب دوره انــپای در هــآنک اــت دــیاب یــم زایشــاف دریجــت هــب دازیــان

 والــمعم و تــاس  ترــبیش و الــس 96 و 86،26،25، 85 والــمعم تلطــمخ رــعم هــبیم دتــم. است شده تشکیل انداز پس و نامه بیمه سرمایه اختالف

 دهد. می پوشش را سالگی 05 و06 سن حداکثر تا  د وــیش ــم ابــانتخ ویــنح هــب

 

 :تــاس وردارــبرخ رــزی ایــه یــویژگ از اــه هــنام هــبیم وعــن نــای ابیــبازاری رایطــش
 در ودـــخ داردـــپن یـــم  یـــروانشناس لـــدالی هـــب یـــهرمتقاض راـــزی. تـــاس انترـــآس رـــدیگ واعــان از هــبیم وعــن نــای روشــف ،الً  او 

 و تهــداش  تریــبیش  ذابیتــج اـه هـــنام  هــبیم  وعــن نـای ا ذــل. ردـــک خواهد  تــدریاف را بیمه  رمایهــس  ذاــل و تـــاس دهـــزن دوره انـــپای

 .دــنماین انعــق را تریانــمش دــتوانن یــم رــت تــراح دگانـــنماین

 رــبراب وتــف هــب وطــمرب شــبخ ،راردادــق ازینــآغ الــس در. است عمر امــتم و انیــزم رــعم هــبیم از یشــب اــقرارداده وعــن نــای ارمزدــک اــثانی 

 اــب راردادــق ذاریــگ رمایهــس شــبخ ،راردادــق یدــسررس انــزم در. دــیاب یــم اهشــک دریخــت هــب دوره یــط یــول ،تــاس هــبیم رمایهــس لــک

 رمایهـــس شـــبخ دهـــش تـــانباش رمایهـــس وعـــمجم از انـــهرزم در. رسید خواهد صفر به فوت رمایهــس و دهــبرابرش هــنام هــبیم رمایهــس لــک

 تلطــمخ  ایــههـبیم ،یتــخصوص  ینــهم  لــدلی  هــب و دــآی یــم تــدس هــب  هـــنام هـــبیم لـــک رمایهـــس ،وتـــف رمایهـــس و ذاریـــگ

  هـــب رـــاخی  هـــده دـــچن در  هـــنام هـــبیم  وعـــن  نـــای. ودـــیشـــم ب وــمحس رــعم  ایــههـبیم ع وــن  رینــت جــرای از دازــان ســپ

 ه رــذخی و  ی دازــان ســپ  هــجنب زـنی و او   دگانــبازمان   رایــب ر ذاــگ هـبیم م  اــنابهنگ  وتـــف  ورتـــص در  بـمناس  هایـپوشش هـارائ  تـــعل

  هـــبیم  نـــای.  تـــاس  دهـــش وردارـــبرخ انیـــهمگ  تقبالـــاس از،  تـــاس  دحیاتـــقی در  ذارــگ  هــبیم  ه ــک  انیــزم ی راــب ن آ ی ازــس

  . میکنیم ه اشار ن آ از  نمونه چند  به  که  تـــاس  اوتیـــمتف  کالـــاش ی دارا  هـــنام

  

  انداز پس و عمر های بیمه.   8     

  ل او ی سالها در بیمه حق کاهش با پسانداز بیمهنامه      

  فوت ت صور در سرمایه برابر دو با انداز پس  نامه بیمه      

   حیات ت صور در  سرمایه برابر دو با انداز پس  نامه بیمه      

 انتخاب  حق با انداز پس  نامه بیمه      

 عمر مانده بدهکار( : بیمه عمر اعتبار ) بیمه
 یــجزئ اــی و لــکام ورــبط را دیونــم ردــف وام اــی دهیــب دهــباقیمان هــک تــاس ای هــبیم دهکارــب دهــمان اــی ارــاعتب رــعم هــبیم

. ودــنم ایزــمتم  ارــاعتب اریــبیک هــبیم و ارــاعتب ادگیــازکارافت هــبیم و ارــاعتب رــعم هــبیم ایــه ورتــص هــب و. دــنمای یــم لــتقب

 قرار شــپوش تــتح را اریــبیک و ادگیــازکارافت گ،رــم کــریس وعــن هــس رــه هــک اریــاعتب های هــبیمهنام وانــت یــم یــحت اــی و

  نمود. ارائه ،دهد

 اطیـــاقس ایـه وام و فرـــس امینـــت رایـــب یـــشخص وام ،کنـــمس وام ونـــهمچ اـــه وام واعـــان دـــیتواننـم اریـــاعتب های هـــبیم

 . دهد قرار پوشش تحت را کاال خرید جهت

 نــای ایــه عــذینف. دــنمای یــم هــبیم ،دیونــم ارــاعس اــی و گرــم لــمقاب در را ارــطلبک هــک تــاس هایـبیم ،هــبیم نــای عــواق در

 هـــک انیـــفروش ردهـــوخ دهـــدهن رضـــق الیـــم اتـــموسس ،اریـــاعتب رکتهایـــش ،اریـــتج ایـــبانکه ولـــمعم ورـــبط راردادـــق

 . میباشند ،میفروشند را خود کاالی اقساط صورت هـــب

 . بود خواهد دهنده وام موسسات و گر بیمه بین گروهی قرارداد صورت به اغلب بدهکار مانده عمر های بیمه

 : گردد می متذکر را ذیل موارد ،بیمه این بهتر درك منظور به

 . است پذیرش مورد مضاعف بیمه حق با باالتر سنین و سالگی 55 تا 81 از شده بیمه سن
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   بدهی میزان به حداکثر بیمهنامه سرمایه

 96 و دتـــم دـــبلن ایـــه وام رایـــب اهـــم 826 تـــاس رـــبهت هـــک دارد وام دوره هـــب تگیـــبس  هـــبیم قـــح تـــپرداخ دوره

 . نمود تعیین مدت کوتاه های وام برای اهـــم

 

 : آید می پیش حالت دو گردد مطالبه گیرنده وام از یکجا طور به بیمه حق چنانچه: بیمه حق پرداخت

 هــب اــیکج هــبیم قــح غــمبل ،دــنمای ارــاعتب هــنام هــبیم روشــف هــب دامــاق ودــخ دهــدهن وام الیــم هــموسس رــاگ  :اول تــحال

 . ودـــب دـــخواه هـــبیم قـــح غـــمبل و وام املـــش هـــماهیان اطـــاقس و دهـــش افهـــاض وام زانـــمی

 اــیکج هــبیم قــح غــمبل ،ودــش داریــخری زاــمج ورتــص هــب هــبیم رکتــش کــی از ارــاعتب هـــنام هـــبیم رـــاگ : دوم تـــحال 

 هــبیم رخــن ربــحاصلض قــطری از هــماهیان هــبیم قــح. ودــش یــم تــپرداخ ذکورــم هــبیم رکتــش هــب راردادــق دــعق امــهنگ در

 . میآید دست به اهــم رــه در وام دهــباقیمان دارــمق در
 

 : از عبارتند شدگان بیمه برای بیمهنامه این مزایای

  بیکاری یا و افتادگی کار از یا و فوت صورت در وام باقیمانده پرداخت -8 

  خانوار امنیت و آرامش ایجاد و مالی تعهدات مقابل در خانواده از حمایت -2

  ،مالی امور در متخصصین با مالی مشاوره از مندی بهره - 9

  دیگر موسسات از بیشتر وامهای اخذ برای اقدام - 1 
 

 : دهنده وام مالی موسسه برای بیمهنامه مزایای 

  ،وام کامل پرداخت باز عدم ریسک پوشش - 8

  ،بد شهرت ریسک شدن برطرف  -2

 بیشتر مشتری جذب - 9 

 

 

  حیات شرط به های بیمه

 : با بیمه عمر به شرط فوت متفاوت است و حیات و بقای دریافت کننده مستمری موضوع بیمه است.  مستمری ی ها  بیمه   .8

  اتـــحی امیـــتم اـــی و  ینـــمع ت دـــم  رایـــب را ی تمرـــمس  تـــپرداخ رـــگ هـــبیم ،ی تمرـــمس ی اـــه هـــنام هـــبیم در

 دوران در هـــک دـــیآیـم  رادیـــاف کار  هـــب  تمریــمس  های هـــبیم رـــت ادهـــس ت ارـــعب  هـــب. دـــمیکن دـــتعه ه دـــش  هـــبیم

 والـــمعم. دـــبگیرن ن آ از را  رهـــبه داکثرـــح دـــخواهن یـــم  کـاین و دـان هـــاندوخت را ی ا رمایهـــخودس  تـــفعالی و  اتـــحی

 و دــــگذارن  ایــــبرج ودــــخ از ی ا هــــارثی دــــیخواهنـنم و تندــــنیس ودــــخ  دگانــــبازمان  الـــح  رانـــنگ  هـــک  رادیـــاف

 . میآورند مستمری  بیمههای ی سو  به رو گردند مواجه مالی  مشکالت با ازکارافتادگی و ریــــپی ن دورا در تندــــنیس لـمای

 آن احبــص اــی راردادــق دهــدارن هــ)ک ریــدیگ ردــف اــی رــبگی تمریــمس طــتوس هــبیم قــح ،رــالعم ادامــم تمریــمس راردادــق در

 اـت طــفق  تمریــمس تــپرداخ،  اــقرارداده رــاکث در. رددــگ یــم تــپرداخ ی تمرــمس دهــکنن  تــپرداخ هــب د( وــمیش دهــنامی

 یــویژگ هــب اــبن هــک تندــهس مــه ادیــزی ایــقرارداده اــام ،دــباش اتــحی دــقی در رــبگی تمریــمس هــک دــیاب یــم هــادام انیــزم

 . است شده تضمین آنها در اندك الغیــمب تــپرداخ زــنی رــبگی تمریــمس وتــف ورتــص در انــخاصش

 

 



 گادبیمه پاسار 4608محسن فرجی کد

 مسئول آموزش بیمه های زندگی

 

13 
 

 :  است زیر ح شر  به  متفاوتی ع انوا  دارای  مستمری  بیمههای

 ،لهـــفاص اـــب  تمریـــمس ،مخفف  تمریـمس،  مضاعف  تمریـــمس ،رـــمتغی  مستمری،  هـــبیم  قـــح  تـــبرگش اـــب ی تمرـــمس

  اســبراس ذارــگ هــبیم  والنیــط  تنــزیس رــخط رــعم  های هــبیم  الفــخ  هــب،  تمریــمس  ایــه نامه هــبیم . در  بالفاصله ی مستمر

 میگیرد. قرار پوشش  تحت رــمی و  گرــلم داوــج

  کلیدی فرد عمر بیمه

 رـــه  ادگیــازکارافت اــی و گرــم ذاــل. دــباش می آن کارکنان ارتــمه ،رکتــش اــی و ادیــاقتص اهــبنگ رــه یــدارای مهمترین از یــیک

 اهـــجایگ و شـــنق هـــب تگیـــبس انـــزی نـــای زانـــمی و ودـــب خواهد رکتـش برای اقتصادی انـزی هـــب  رـــمنج دیرـم اـــی و دـکارمن

 .دارد رکتـــش در ردـــف

 هـک اــآنج از. وییمــمیگ کلیدی رادــاف ،دارند رکتـــش تـــموفقی و ودـــس ادـــایج در دیـــکلی و اســـحس شـــنق هـــک کارکنانی هـب 

 رانــجب رایــب ای هــنام بیمه ،دــمیکن وارد رکتــش  به ای مالحظه قابل ایــه انــزی،  دیــکلی رادــاف نــای  ادگیــافت کار از و دانــفق

 .میشود گفته دیــکلی ردــف هــنام هــبیم آن هــب هــک تــاس دهــش فــتعری اـه ارتــخس نــای

   چنانچه حادثه ای برای فرد کلیدی رخ دهد که منجر به نقض عضو یا از کارافتادگی یا فوت او شود ، شرکت مورد نظر زیان هنگفتی را متحمل 

 می شود. همچنین هزینه شرکت برای یافتن فرد جایگزین و ارائه آموزش های لازم مخارج سنگینی به شرکت وارد می کند و حتی می تواند ادامه

 نات شرکت را به خطر اندازد . از این رو بیمه نامه ای که بتواند شرکت را در مقابل چنین ریسکی حمایت کند و سرمایه لازم به منظور جبراحی

 خسارت را فراهم کند بسیار با اهمیت است.
   

 ارزش ینـــتعی ورـــمنظ هـــب. تـــاس دیـکلی ردـــف ارزش ینـــتعی ،هـــبیم  نـــای در ریـــگ هـــبیم کالتـــمش رینـــمهمت از یـــیک

 دهــش تحمیل هزینههای وانـــمیت یا و زد ینـــتخم را کلیدی ردـف دانـــفق از یـــناش درآمد کاهش و احتمالی زیان وانـــمیت کلیدی ردـــف

.  زد تقریب گیرد قرار   ابهــمش دــتولی و ودــس اهــجایگ در رکتــش هــک ویــنح هــب را دیــکلی خصــش دانــفق لــدلی هــب رکتــش هــب

 . میگردد ارائه بیمهنامه این برای الگویی زیر در ،کلیدی شخص بیمهنامه درك سهولت منظور به

  نماید. می نقش ایفای آن در کلیدی فرد که است شرکتی: بیمهنامه  ذینفع 

 از ابعیــت دــتوان یــم  رمایهــس. تهــگذش الــس 5 دتــم رفــظ رکتــش الصــخ ودــس طــمتوس برراــب هــس داکثرــح: هــبیم رمایهــس

 . باشد نیز شرکت درآمد

  بازنشستگی یا و ساگی 55 سن تا ساله 86، 5 های دوره: نامه بیمه دوره

 . سالگی 55 تا سالگی 22:شده بیمه سن

 : بیمهنامه اولیه شرایط

 یابد. می افزایش ،افزایشی بیمه حق با متناسب ساالنه بیمه سرمایه .8

 بیمهنامه قرارداد فرم در ودـموج اطالعات و پزشکی آزمایشات و سن بـــحس بر ادگیـازکارافت و گمر الـاحتم هـــب هـــتوج با هـبیم قـح .2

 . گردد می تعیین

 . است بازخرید ارزش دارای سوم سال از پس بیمه سرمایه .9

  است. فراهم شرکت برای بیمه حق کاهش حتی یا و وام دریافت امکان. 1

 در دیگری فرد ادگیــازکارافت و وتــف هــب بتــنس یا و ودهــنم بازخرید را راردادــق دــتوان یــم شرکت ،کلیدی ردــف خروج ورتــص در. 5

 نماید. منعقد را آن شرکت
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                                                                                                                                   مشترك عمر تمام بیمه

 هـــبیم رحـــط در. دارد دهـــش هـــبیم دو دگیـــزن هـــب تگیـــبس هـــک تـــاس اییـــمزای دهـــکنن هـــارائ تركـــمش رـــعم هـــبیم

 تـــپرداخ دـــبای وتـــف از ســـپ ایـــمزای ،دهـــش هـــبیم ردـــف دو از اول ردـــف وتـــف ضـــمح هـــب ،اول ردـــف وتـــف تركـــمش

                                                     در این طرح حق بیمه ها برابرند ..  گردد می قطع نیز بیمه حق  تـــپرداخ و ودـــش

 هــبیم ردــف وتــف اــت هــک وندــمیش هــارائ اییــمزای، ده(ــبازمان رــعمتمام  هــدوم)بیم ردــف وتــف تركــمشتمام عمر   هــبیم رحــط

 اـــام ،دـــگردن تـــپرداخ دوم ردـــف وتـــف اـــت دـــبای نیز ا ـــه هـــبیم قـــحمعمولا  طرح این در و است تـپرداخ لــقاب دوم دهــش

 .رسد می پایان به اول فرد فوت با بیمه حق پرداخت آنها در که کنند می ارائه هایی نامه بیمه گران بیمه برخی

 Variable Life بیمه عمر متغیر :
 بیمه عمر متغیر فرصت سرمایه گذاری وجوهی را معمولا در یک تا چند حساب مستقل با اهداف مشخص سرمایه گذاری، برای بیمه گذار فراهم 

 می کند. در بیمه عمر متغیر ریسک سرمایه گذاری برعهده ی بیمه گذار است. 

بیمه جامع عمر متغیر ، بیمه جامع عمر با وجوه سرمایه گذاری شده در یک یا چند حساب مستقل براساس انتخاب بیمه گذار است. در این نوع 

وند زیرا مبلغ بیمه براساس مبلغ حساب های جداگانه به صورت روزانه در بیمه معمولا هزینه های مخارج و مرگ میر بصورت روزانه محاسبه می ش

 معرض تغییر است.

 universal life insuranceبیمه جامع عمر ) بیمه عمر جامع ( : 

می نامند ، در برگیرنده سرمایه فوت و همچنین ارزش بازخرید است . تفاوت این بیمه نامه با بیمه نامه های  ULقرارداد جامع عمر که به اختصار 

ه مسنتی در این است که سرمایه فوت را کاملا از بخش ارزش بازخریدی جدا می کند. جامعیت این قراردادها در انعطاف پذیری نوع پرداخت حق بی

و دوره حمایت بیمه نامه است و مزیت اصلی در انعطاف پذیری قابل توجه آن است. گاهی این بیمه نامه بیمه عمر  ها ، انعطاف پذیری سرمایه فوت

 با حق بیمه انعطاف پذیر نامیده می شود.

 بیمه عمر جامع ویژگی های زیر را دارد: 

  هستند جدا یکدیگر از حمایتی و گذاری سرمایه ءجز دو.8

  است پذیر انعطاف.2

                                                                                                                                          اندوخته از برداشت امکان.9

                                                                                                                                 ارث و درآمد بر مالیات از معاف. 1

 .                                                                                                                     است کاهش و افزایش قابل فوت سرمایه.5

                                                                                                                                                  وام ءاعطا امکان.  0 

 گذاری سرمایه ذخیره+ فوت سرمایه= فوت منافع 

                        :                                                                                                                            جامع عمر بیمه قرارداد انواع  

ذخیره سرمایه )ارزش بازخرید( با افزایش .  یابد می افزایش انتهایی های سال در و بوده ثابت اولیه های سال در فوت منافع میزان اول نوع در . 8 

     بخش مربوط به پوشش ریسک مرگ کاهش می یابد و بدین سبب منافع فوت در سال های پایانی افزایش    می یابد.

 )ارزش رمایهــس رهــذخی وعــمجم اــب تــاس رــبراب مجموع ذخایر سرمایه و ذخیره مربوط به ریسک مرگ(وت) ــف افعــمن دوم وعــن در  .2

 .گمر ریسک به مربوط ذخیره تــثاب دارــمق و تــاس یــافزایش هــک د(ــبازخری

 آشکار است که منافع فوت به دلیل افزایشی بودن ذخیره سرمایه )ارزش بازخرید ( طی کل دوره افزایشی خواهد بود. چنانچه ذخیره سرمایه به

 نباشد ، منافع فوت نیز افزایشی نخواهد بود.دلیل نوسانات نرخ بهره و حق بیمه پرداختی ، افزایشی 
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 جدول عمر 
برای بدست آوردن احتمال مرگ در مورد قراردادهای بیمه عمر از جدولی بنام جدول عمر یا جدول مرگ و میر استفاده می کنند. همانگونه که 

قراردادهای بیمه عمر برای این منظور، احتمال وقوع مرگ برای محاسبه حق بیمه در انواع قراردادهای بیمه ، پیش بینی نرخ خسارت لازم است در 

 یا بقا برای هر سن یا فاصله سنی به کمک جدول عمر به دست می آید.

در حقیقت بدون استفاده از جدول عمر محاسبه حق بیمه قراردادهای بیمه عمر و تعهدات شرکت های بیمه از قبیل سرمایه فوت و ارزش سرمایه 

 وده و از هیچ منطقی برخوردار نخواهد بود.بازخرید بی معنا ب

جداول زندگی)عمر( اطلاعات انباشته شده ای است که شرکت های عرضه کننده بیمه عمر ، به کمک آن می توانند احتمال وقوع خسارت را پیش 

 بینی کرده و بیمه نامه های عمر را ارائه دهند.جداول عمر دارای پنج شتون اصلی است :

 سن .8

 انتعداد زندگ .2

 تعداد فوت شدگان .9

 نرخ مرگ و میر .1

 امید به زندگی .5

 عوامل موثر بر قیمت گذاری بیمه های عمر

 در نرخ گذاری بیمه های عمر سه عنصر اصلی وارد می شود:

:  جدول مرگ و میر روشی ساده برای بیان احتمال بقا یا فوت در هرسن مشخص است. در این جدول احتمال از احتمال مرگ و میر .8

 رفتن ارزش اقتصادی زندگی انسان بیان می شود.دست 

: در همه بیمه نامه های عمر ، پرداحت حق بیمه قبل از اجرایی شدن قرارداد صورت می گیرد، در حالیکه منافع آن در زمانی  نرخ بهره .2

ده پرداخت می شود ، بیمه گر از در آینده پرداخت خواهد شد . از آنجا که حق بیمه ها از پیش دریافت شده و خسارات در تاریخی در آین

 انباشت حق بیمه ها برای سرمایه گذاری استفاده کرده و بنابراین باید بهره ای به بیمه گذار تعلق گیرد.

برای تبدیل حق بیمه خالص به نرخ ناخالص باید هزینه سربار را به آن افزود تا هزینه های مربوط به ارائه محصول و هزینه سربار :  .3

ه ای نیز پوشش داده شود . تعیین هزینه های سربار اساسا مربوط به حسابداری هزینه است و انواع مخارج مربوط به فراهم خدمات بیم

آوری محصول را شامل می شود : حق کمیسیون، سایر مخارج فروش ، مخارج اموری اداری ، مالیات بر حق بیمه ، سود و حوادث محتمل 

 الوقوع

از تقسیم حق بیمه خالص بر ضریب خسارت مجاز به دست می آید. ضریب خسارت مجاز درصدی از حق بیمه است که پس از نرخ ناخالص نهایی 

 کسر هزینه ها برای پرداخت خسارت باقی می ماند: 
 

 

 

 

  محاسبه حق بیمه خالص وارد می شوند که فقط هزینه خسارت محاسبه کرده و هزینه های اجرایی دو عنصر احتمال فوت و نرخ بهره در

شرکت بیمه را در نظر نمی گیرند . مجموع حق بیمه خالص و هزینه سربار ، حق بیمه ناخالص را تشکیل می دهد که همان قیمت فروش 

 بیمه نامه است.

 

 

 

                   نرخ ناخالص:        

 حق بیمه خالص

1 -ضریب هزینه   
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 شرکت های بیمه :
میلیارد تومان برای فعالیت در بیمه 266میلیارد تومان برای فعالیت در بیمه های اشخاص و حداقل  856سرمایه حداقل شرکت های بیمه ایرانی با 

 166میلیارد تومان برای فعالیت در هر دو بخش تشکیل می شوند. شرکت های بیمه اتکایی نیز با حداقل  256های اموال و مسئولیت و یا حداقل 

برای فعالیت در امور اتکایی به ثبت برسند. اشخاص حقیقی و حقوقی که تابعیت ایرانی دارند می توانند شرکت بیمه  میلیارد تومان می توانند

د یتاسیس کنند و برای اینکار باید از بیمه مرکزی مجوز دریافت کنند. براین اساس پس از طرح موضوع و تصویب شورای عالی بیمه ، درخواست با

ه مرکزی برسد و با امضای وزیر اقتصاد و رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی ، موافقت اصولی تاسیس شرکت بیمه به تصویب مجمع عمومی بیم

 صادر می شود. شرکت های بیمه باید به یکی از صورت های سهامی عام یا تعاونی به ثبت برسند.

 به بیمه مرکزی تسلیم کنند:موسسات شرکت های بیمه موظفند جهت اخذ پروانه فعالیت ، این اطلاعات و مدارک را 

 اساسنامه شرکت 

 میزان سرمایه 

  صورت کامل اسامی شرکا و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هریک از آنها 

 میزان سهام نقدی و غیرنقدی و نحوه پرداخت آنها 

 .اسناد و مدارك و اطلاعاتی که برای احراز صلاحیت فنی و مالی که بیمه مرکزی لازم بداند 

بیمه برای تمام رشته ها یا رشته های معین در این موارد پس از موافقت شورای عالی بیمه با تصویب مجمع عمومی بیمه پروانه 

 مرکزی ابطلال می شود :

 در صورت تقاضای دارنده پروانه 

 .در صورتی که شرکت بیمه تا یکسال پس از صدور پروانه شروع به فعالیت نکرده باشد 

 برخلاف اساسنامه و قوانین و مقررات بیمه رفتار کند. در مواردی که شرکت بیمه 

 سندیکای بیمه گران:

 به منظور تسهیل همکاری بین شرکت های بیمه و حفظ حقوق صنفی آنها سندیکای بیمه گران تشکیل شد.

 اهداف و وظایف سندیکای بیمه گران :

  بازار بیمهتحکیم و توسعه همکاری بین شرکت های بیمه و کمک به حفظ و سلامت 

 حمایت از حقوق شرکت های بیمه 

 حل و فصل اختلاف بین شرکت های بیمه 

 کوشش در حل و فصل اختلاف بین بیمه گذاران و شرکت های بیمه 

 مطالعه در امور مربوط به حرفه و فن بیمه 

 واسطه ای بیمه :

 خاص زیر امکان پذیر است :قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، عرضه بیمه به وسیله اش 00به موجب ماده 

 شرکت های)موسسات( بیمه 

  نمایندگان بیمه 

 )دلالان رسمی بیمه)کارگزاران 

 نمایندگان بیمه :

ار ذشرکت های بیمه علاوه بر عرضه و فروش بیمه نامه بصورت مستقیم ، بازاریابی و فروش را به اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان نماینده واگ

 می کنند.

 نمایندگان بیمه عمر، مجوز فعالیت خود را از شرکت های بیمه و با تایید بیمه مرکزی دریافت میکنند.  30طبق آئین نامه شماره 
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 اصول اساسی بیمه :
 مقدمه :  .1

یا حوادث معینی ناشی بیمه ، رابطه مالی بین بیمه گر و بیمه گذار است که هدف از آن جبران خسارت یا خسارات احتمالی است که از وقوع حادثه 

 می شود. بیمه همانند حسابداری یک فن بوده و دارای اصولی است.

 الزامات :  .2

ر و اانتقال ریسک از فرد به شرکت بیمه از طریق توافق قرارادادهای انجام می شود که طی آنها شرکت بیمه در قبال دریافت حق بیمه از بیمه گذ

قرارداد ، متعهد می شود که در صورت وقوع حوادث معینی که در بیمه نامه ذکر شده است، خسارت بیمه   تعهد او در وفاداری به شرایط و بندهای

بخش عمده ای از قوانین که ساختار قراردادهای بیمه را شکل می دهند و بر محتویات آن اثر  را تا سقف مبلغ از پیش تعیین شده ای جبران کند.

 اردادها گرفته شده اند.گذارند ، از قوانین حاکم بر کلیه قر

 : پیشنهاد و پذیرش 

یشنهاد پبرای اینکه هر قرارداد بیمه از نظر قانونی معتبر باشد باید پیشنهادی صریح ، روشن و کامل از جانب یکطرف وجود داشته باشد ، سپس این 

بیمه پیشنهاد خود را ارائه می کند و این شرکت بیمه با شرایط دقیق خود از جانب طرف دیگر مورد پذیرش قرار گیرد. در بیشتر موارد متقاضی 

 است که پیشنهاد را با صدور بیمه نامه پذیرفته یا آن را رد می کند.

 :صلاحیت طرفین قرارداد بیمه 

اشته را ددومین الزام یک قرارداد بیمه ای معتبر آن است که طرفین باید از نظر قانونی دارای صلاحیت بوده و ظرفیت قانونی وارد شدن به قرارداد 

 باشند. 

 : هدف قانونی 

،  برمی گیرد یا ترویج می کندخلاقی را درغیرقانونی یا غیراالزام دیگر آن است که قرارداد باید دارای هدفی قانونی باشد . قرارداد بیمه ای که موارد 

 برخلاف منافع عمومی است و نمی تواند قابل اجرا باشد.

 : شکل قانونی 

دهای حاوی بنبرای اینکه قراردادهای بیمه دارای قالب استاندارد باشد باید اصطلاحات و شرایط مشابه با قراردادهای استاندارد داشته یا برخی موارد 

 داشته باشند.استاندارد آن را 

 . ویژگی های قانونی مختص قراردادهای بیمه 1-2
 قراردادهای بیمه باید برمبنای حد اعلای حسن نیت باشند. سایر ویژگی های قانونی خاص قراردادهای بیمه به این قرارند :

 تصادفی بودن 

  یکجانبه بودن 

 مشروط بودن 

  شخصی بودن 

 )اذعان ) عقد تصویبی/اذعانی 
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 : تصادفی بودن -
ما به ا قراردادهای بیمه بجای اینکه مبادله ای باشد ، تصادفی و احتمالی است. یعنی در آن ممکن است ارزش مبادله شده بین طرفین برابر نباشد ،

 پیشامدی غیرحتمی وابسته است.  بنا به شانس یک طرف ممکن است ارزشی را دریافت کند که با ارزشی که داده است متفاوت باشد.

میلیون تومان برای بیمه آتش 866هزار تومان را در ازای دریافت پوشش بیمه ای برابر با  566ان مثال فرض کنید فردی حق بیمه ای برابر با به عنو

 هسوزی می پردازد. اگر خانه او اندکی بعد بطور کامل در آتش ویران شود او مبلغی دریافت خواهد کرد که بسیار بیشتر از حق بیمه ای است ک

 داخته است. از سوی دیگر ممکن است بیمه گذاری سالها برای بیمه آتش سوزی خود حق بیمه پرداخت کرده و هرگز خسارت ندیده باشد.پر

ظ در مقابل سایر قراردا های تجاری مبادله ای هستند . قرارداد مبادله ای قراردادی است که در آن ارزش مبادله شده توسط هردو طرف از لحا

 اشد. مثل خرید یک ملک به ازای ارزش روز آن ملک.نظری برابر ب

 دیاگرچه ماهیت قرارداد تصادفی ، احتمال وقوع پیشامدی اتفاقی است، اما قرارداد بیمه را نمی توان قراردادی شرط بندی دانست زیرا شرط بن

مواجهه با ریسک خالص است که در حال حاضر نیز ریسک سوداگرانه ی جدیدی خلق می کند که قبل از قرارداد وجود نداشته باشد اما بیمه روش 

 وجود دارد. اگرچه بیمه و شرط بندی سرشتی تصادفی دارند اما بیمه قراردادی قماری نیست زیرا ریسک جدیدی به واسطه آن ایجاد نمی شود.

 یک جانبه بودن : -

د. در مورد بیمه فقط بیمه گر تعهد قانونی قابل اجرایی برای قرارداد بیمه ، قراردادی یک جانبه است. یعنی فقط یک طرف تعهدی قابل اجرا دار

د. پرداخت خسارت یا فراهم آوردن سایر خدمات به بیمه گذار خواهد داشت. پس از اینکه اولین حق بیمه پرداخت شد ، قرارداد بیمه فعال می شو

 در مقابل بیشتر قرارداد های تجاری طبیعتا دو جانبه هستند.

 مشروط بودن : -

رایط شیعنی الزام بیمه گر به پرداخت خسارت بستگی به آن دارد که آیا بیمه گذار یا ذی نفع با همه شرایط بیمه نامه موافق است یا خیر و اگر 

م ابیمه نامه رعایت نشود ، بیمه گر مجبور به پرداخت خسارت نیست. مثال : در بیمه آتش سوزی بیمه گذار موظف است وقوع خسارت را سریعا اعل

کند . اگر بیمه گذار طی مدت نامعقولی در اعلام خسارت تاخیر کند بیمه گر می توانئ در شرایطی که بیمه نامه نقض شده از پرداخت خسارت 

 خودداری کند.

 شخصی بودن: -

   گر باشد و استانداردهای بدان معنا که قراردادی بین بیمه گر و بیمه گذار است و قراردادی شخصی است و متقاضی بیمه باید مورد قبول بیمه 

 بیمه گری معینی را با توجه به ویژگی ها ، اخلاق و اعتبار داشته باشند. 

اما از  .یکی از مهمترین جنبه های بکارگیری قانون قرارداد شخصی در بیمه نامه ها ، حق بیمه گذار برای واگذاری بیمه نامه ها به فرد دیگری است

 ها بیمه نامه واگذار شده فقط با رضایت کتبی بیمه گر برایش الزام آور است. نظر قانونی در بیشتر قرارداد

 

 اذعان : -

افه حذف یا اضاذعان بدان معناست که بیمه گذار باید کل قرارداد را با تمامی شرایط و بندهای آن بپذیرد و بیمه گذار نمی تواند بندی از قرارداد را 

 کند اما با این حال قرارداد با اضافه کردن الحاقیه ها یا فرم ها قابل تغییر است. 

 ساختار بیمه نامه : .3

 اظهارات 

 ای توافقات بیمه 

 استثنائات 

 شرایط 
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 اظهارات : -

 بخش اظهارات شامل بیانات بیمه گذار است که معمولا توسط دادگاه ها به عنوان مطالب اعلام شده توسط بیمه گذار شناخته می شود. 

 توافقات بیمه ای : -
 نامه ، خسارت بیمه گذار را پرداخت کند.در این بخش شرکت بیمه متعهد می شود که در صورت بروز حادثه ی ناشی از خطرات تحت پوشش بیمه 

 استثنائات : -

در این بخش شرکت بیمه چیزی را بیان می کند که انجام نخواهد داد. استثنائات یکی از بخش های اصلی بیمه نامه است . خطرات مشخصی باید 

پایه آن خطرات را کامل پوشش نمی دهد. از این رو از بیمه نامه مستثی شود به این دلیل که بیمه پذیر نیستند یا به این دلیل که حق بیمه 

 پوشش این خطرات باید از طریق پرداخت حق بیمه اضافی یا قرارادادهای ویژه دیگری به دست آید.

 شرایط : -

 در این بخش وظایف و حقوق هردو طرف را با جزئیات بیان می کند .

 

 ی بیمه(اصول اساسی بیمه از دیدگاه حقوقی)اصول حاکم بر قراردادها .8

 : اصل نفع بیمه ای 

قرار  ربصورت خلاصه یعنی ذینفع بودن بیمه گذار در بقای آنچه بیمه می کند. به بیانی دیگر بیمه گذار باید در صورتی که مورد بیمه در معرض خط

 گیرد یا ضرر و زیان بیند ، از سالم ماندن آن سود ببرد.

 زیر است :نتایجی که از اصل بیمه ای حاصل می شود به شرح 

 مصونیت بیمه گر از نتایج اعمال عمدی بیمه گذار -

 جلوگیری از وقوع حادثه توسط بیمه گذار -

 جلوگیری از توسعه خسارت -

 خودداری از تشدید خطر توسط بیمه گذار -

 اعلام بموقع خسارت توسط بیمه گذار -

 

 

 : اصل حسن نیت و اعتماد متقابل 

است و در قراردادهای بیمه اهمیت ویژه ای دارد. در قراردادهای بیمه بیمه گر تا حد بسیار زیادی به اصولا حسن نیت لازمه انجام هر قراردادی 

 .اطلاعات و صحت عمل بیمه گذار اتکا می کند و در صورتی که بیمه گذار فاقد حسن نیت کامل باشد نتایج زیانباری را متوجه بیمه گر می کند

نگام صدور بیمه نامه همه اطلاعاتی را که از مورد بیمه دارد، به درستی و با حسن نیت کامل در اختیار به موجب این اصل بیمه گذار موظف است ه

مه بیمه گر قرار دهد. خودداری از ارائه اطلاعات یا کتمان حقایق ،سهوی و عمدی موجب بطلان قرارداد و فسخ بیمه می شود. در صورت بطلان بی

حق بیمه پرداخته قابل استرداد نیست، بلکه بیمه گر حق دارد اقساط عقب افتاده را نیز از بیمه گذار مطالبه نامه وجوهی که بیمه گذار به عنوان 

کند.رعایت اصل حسن نیت از جانب بیمه گر نیز ضروری است و متقابلا موظف است به وظایف و تعهدات خود طبق شرایط و مقررات بیمه نامه 

 ت ایفا کند و بیمه گذار را با شرایظ بیمه نامه و استثنائات آن آشنا کند.عمل کند و تعهدات خود را در اسرع وق
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  حسن نیت بیمه گذار قبل از صدور بیمه نامه -

و دادن اطلاعات درست برای ارزیابی خطر به بیمه گر . تسلیم و پرکردن فرم پیشنهاد به تنهایی برای هیچک از  "پیشنهاد بیمه  "پرکردن کامل فرم

ای رطرفین تعهدی ایجاد نمی کند و بیمه گر و بیمه گذار می توانند منصرف شوند ، اما بعد از صدور بیمه نامه مطالب مندرج در فرم پیشنهاد ب

 می شود. جز لاینفک قرارداد  محسوب  عهد آور است و این پیشنهادبیمه گذار ت

 ذار در طی مدت اعتبار بیمه نامه حسن نیت بیمه گ -

قد عحسن نیت بیمه گذار باید در طی مدت بیمه نامه وجود داشته باشد . هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه من

 همشده، تشدید کند یا یکی از یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به نحوی تغییر دهد که اگر آن وضعیت قبل قرارداد هم وجود داشت ، بی

 گر حاضر به انعقاد قرارداد با شرایط یاد شده در قراراداد نمی شد، باید بیمه گر را بلافاصله از آن مطلع کند. 

روز از تاریخ اطلاع خود رسما به  86اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد او باید مراتب را ظرف مدت 

هردو مورد بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را تعیین و به بیمه گذار پیشنهاد کند و در صورتی بیمه گذار حاضر به قبول و بیمه گر اعلام کند. در 

دید شپرداخت نشود ، قرارداد را فسخ کند . بنابراین اعم از اینکه تشدید خطر در نتیجه عمل شخص بیمه گذار باشد یا بیمه گذار شخصا در جهت ت

بیمه گر حق دارد پوشش بیمه نامه را ادامه دهد یا آن ، نداده باشد باید مراتب را به بیمه گر اعلام شود و پس از تشدید اعلام خطر  خطر عملی انجام

 را فسخ کند.

 حسن نیت بیمه گذار هنگام وقوع خسارت  -

 ازجمله وظایف بیمه گذار در هنگام وقوع خسارت ، موارد زیر است :

 و نجات مورد بیمه جلوگیری از گستردگی خسارت .8

 اعلام به موقع خسارت به بیمه گر .2

 همکاری با بیمه گر به منظور بررسی خسارت  .9

 حفظ وضعیت قسمت های خسارت دیده و اعلام کیفیت خسارت .1

 دادن امکان رسیدگی به بیمه گر .5

 حسن نیت از طرف بیمه گر -

ولا حرفه او ایجاب می کند که اطلاعات جامعی از بیمه نامه داشنه باشد و از با توجه به تسلطی که بیمه گر به شرایط و مقررات بیمه نامه دارد و اص

د بیمه ااین لحاظ که بیمه گذار در وضعیت ضعیف تری قرار دارد ، یکی از وظایف بیمه گر آشنا کردن بیمه گذار با شرایط و مقررات و تکالیف قرارد

 موارد زیر اشاره کرد که بیمه گر باید :  است. در خصوص حسن نیت بیمه گر به طور خلاصه می توان به

 موارد استثنا شده از شمول تعهدات بیمه نامه را به طور واضح در بیمه نامه منعکس کند. .8

 اسرار بیمه گذاران را حفظ کند.  .2

 خسارت را در اسرع وقت رسیدگی و پرداخت کند. .9

 )اصل غرامت )اصل جبران خسارت 

دار گذار در شرایط بلافاصله قبل از حادثه قرار گیرد. البته مقنماید که بیمهگذار را به مقداری پرداخت میبیمهگر خسارت بر اساس این اصل بیمه

ی را در وضعیت آور باشد و وگذار سودگر نخواهد بود. در واقع بر اساس این اصل بیمه نباید برای بیمهگاه بیشتر از تعهد بیمهخسارت پرداختی هیچ

 .قبل از حادثه قرار دهدبهتری نسبت به 

 به طور کلی اصل غرامت یعنی بیمه گر به اندازه خسارت وارده به بیمه گذار تعهد دارد نه بیشتر از آن.

 و در بیمه های اشخاص) بیمه های عمر و حوادث( اعمال نمی شود .اصل غرامت محدود به بیمه های اموال است 

 خ حق بیمه و مبلغ حق بیمه تعیین می شود.حق بیمه هر قرارداد بیمه براساس دو عامل نر
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 گر فقط به تناسب مبلغگوید: درصورتی که مالی کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمهقانون بیمه می 86ماده  قانون بیمه)قاعده نسبی( : 86ماده 

میلیون تومان ارزش  866فرض کنید شخصی خودروی خود را که مثال :  .شده نسبت به قیمت واقعی مال، مسئول و متعهد به پرداخت خسارت خواهد بودبیمه

 .گی شده استبیمهنماید؛ یعنی دچار کممیلیون تومان بیمه می 56دارد، به مبلغ 

عی بیمه شده و به همان از آنجایی که خودرو با مبلغی به اندازه نصف ارزش واق میلیون تومان رخ دهد تکلیف چیست؟ 86ای خسارتی به مبلغ حال اگر در حادثه

گر متعهد به پرداخت تمام خسارت نیست و زیان را بر اساس فرمول ست، بنابراین بیمهشد کمتر از مبلغ واقعیای که باید از فرد دریافت میمیزان حق بیمه

  .نمایدمشخصی محاسبه و پرداخت می

 :شودمی قانون بیمه خسارت بر اساس فرمول زیر محاسبه 16با توجه به ماده 

 خسارت پرداختی = مبلغ خسارت واقع شده ضربدر سرمایه بیمه شده تقسیم بر سرمایه واقعی

 میلیون تومان خسارت 86شده * میلیون سرمایه بیمه 56میلیون سرمایه واقعی /  866میلیون تومان =  5

 و در مورد بیمه های اموال)آتش سوزی، بدنه و...( صدق می کند.و..( کاربردی ندارد  قانون بیمه در مورد بیمه های اشخاص)بیمه های عمر 86ماده 

 

 )اصل جانشینی ) اصل قائم مقامی یا حق رجوع به مسئول حادثه 

در صورتی که در هر حادثه ای ، عامل ایجاد حادثه و خسارت ، مشخص و شناخته شده باشد، بیمه گذار حق دارد خسارت خود را از مسئول 

حادثه مطالبه کند. طبیعی است که به موجب اصل خسارت در جبران خسارت از طرف بیمه گر، بیمه گذار نباید از  خسارت خود را از مسئول

 مسئول ایجاد حادثه ، خسارتی را دریافت کند زیرا موجب نفع و استفاده او شده است .

 

ادثه مسئول مشخص و شناخته شده ای دارد ، خسارت به همین دلیل در قراردادهای بیمه بین طرفین قرارداد توافق می شود در صورتی که ح 

گذار  هتوسط بیمه گر جبران شود اما بیمه گر از حقی که بیمه گذار در مقابل مسئول حادثه دارد استفاده کند، بنابراین با پرداخت خسارت به بیم

 جهت وصول مبلغ خسارت از مسئول حادثه انجام دهد.حق رجوع به مسئول ، به بیمه گر واگذار می شود و بیمه گر می تواند اقدامات لازم را 

قانون بیمه ، بیمه گر در حدودی که خسارت وارد شده را قبول یا پرداخت می کند ، در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه  96به موجب ماده 

صل ا باشد ، در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود. یا خسارت اند، قائم مقام بیمه گذار است. اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با این عقد

 جانشینی در مورد بیمه های اشخاص ) بیمه های عمر و...( کاربردی ندارد.

 

 اصل علت نزدیک یا سبب بلافصل خسارت 

بدین معنی که خسارت ایجاد عبارت است از اینکه بین حادثه بیمه شده و خسارت مورد ادعای بیمه گذار رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد. 

حتی  اشده معلول حادثه بیمه شده باشد. براساس این اصل یکی از مواردی که بیمه گذار یا استفاده کننده از مزایای بیمه جهت دریافت خسارت ، ی

 سرمایه بیمه ) در بیمه های اشخاص( باید اثبات کند ، اصل علت نزدیک است.

نداشته باشد ، بیمه گر نیزی تعهدی نسبت به جبران خسارت وارده نخواهد داشت ، زیرا بیمه گر جبران  در صورتی که چنین رابطه ای وجود 

 خسارت را به هر دلیلی و هرعلتی که باشد تعهد نکرده است. علت اصلی یک خسارت همیشه علت غالب است.

 

 اصل تعدد بیمه ای 

 هایاصل تعدد بیمه اظهار دارد که فقط در صورتی تعدد بیمه نامه در مورد یک موضوع بیمه مجاز است که مجموع سرمایه های بیمه ای بیمه نامه 

حدود م ردمتعدد از ارزش موضوع بیمه بیشتر نباشد . بیشتر قراردادهای بیمه ای غیر از بیمه عمر و در بیشتر موارد بیمه درمان ، حاوی بندی در مو

ع وکردن پوشش بیمه ای توسط بیمه نامه دیگر هستند. هدف اولیه قرار دادن محدودیت ، پیشگیری از بهره مندی بیمه گذار و کسب سود در اثر وق

 اصل تعدد بیمه ای در مورد بیمه عمر کاربرد ندارد.خسارت به هنگام داشتن دو تا چند بیمه نامه است. 
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 اصل مشارکت 

زمانی مطرح می شود که دو )یا تعدادی( بیمه نامه غرامت برای یک ریسک مشخص وجود داشته و این خطر میان بیمه گران تقسیم اصل مشارکت 

شده باشد. در صورت وقوع خسارت هرکدام سهمی از خسارت مورد بیمه را برعهده خواهند گرفت. این بیمه نامه همچنین باید دارای ویژگی های 

 زیر باشند:

 ای مشترك نفع بیمه .8

 خطر مشترك که منجر به خسارت می شود .2

موضوع بیمه مشترك ) موضوع مورد بیمه معمولا شی یا اموالی مانند : خانه ، ساعت و ... است و در برخی موارد حتی می تواند مسئولیت  .9

 نیز باشد. قانونی یکسان

 

 حق بیمه فنی ) نرخ فنی( :  -

 نامند.  می "نرخ فنی "یا  "حق بیمه فنی"بیمه گران، حق بیمه ای که مبتنی بر اصول فنی محاسبه می شود و تامین کننده ریسک است را 

 ذخیره یا ذخایر فنی :  -

در ترازنامه شرکت های بیمه اقلام بسیار بزرگی تحت عنوان ذخایر فنی به چشم می خورد . این ذخایر از حق بیمه های دریافتی تشکیل شده 

است و باید به مصرف پرداخت خسارت برسد . دلیل وجود آنها این است که معمولا بیمه گر حق بیمه هر دوره را در ابتدای قرارداد دریافت 

اما خسارت به تدریج و در طول دوره واقع می شود و برای رسیدگی و پرداخت هرکدام به مدت زمانی کم و بیش طولانی نیاز است ، میکند ، 

 ابنابراین حق بیمه ها قبل از آنکه به مصرف جبران خسارت برسد مدتی در اختیار بیمه گر باقی می مانند . این حق بیمه های انباشته شده ر

 فنی می نامند. اصطلاحا ذخایر 

 ذخیره ریاضی : -

ذخیره ریاضی چنین تعریف شده است : ذخیره ریاضی بیمه های زندگی)عمر( عبارتست از تفاوت بین ارزش فعلی تعهدات  59مطابق با آئین نامه 

محاسبه حق بیمه و نسبت به  بیمه گر ) اعم از سرمایه و مستمری( و ارزش فعلی تعهدات بیمه گذاران که با رعایت مبانی فنی مورد استفاده در

 سهم نگهداری موسسه بیمه ، محاسبه می شود. 

 هدر بیمه های عمر ذخایر خسارت اهمیت کمتری دارد زیرا پرداخت خسارت در این رشته بیمه تشریفات و مشکلات زیادی ندارد اما ذخیره حق بیم

سال می رسد و حتی تا آخر عمر بیمه شده ادامه دارد  96تا  26است و گاه به رقم بسیار بزرگی را تشکیل می دهد زیرا اولا مدت بیمه عمر طولانی 

یشه مبلغ و ذخیره حق بیمه مدت زیادی نزد بیمه گر می ماند . ثانیا در بیمه های عمر جنبه پس انداز همراه با تامین بیمه ای است ، از این رو هم

اینکه محاسبات این نوع ذخیره بیمه ای مستلزم استفاده از فرمول ریاضی است ، آن را قابل توجهی از وجوه پس انداز نزد بیمه گر است. نظر به 

 ذخیره ریاضی نامیده اند.

 

 تئوری احتمال :
ا بمجموعه ای از اطلاعات مربوط به اندازه گیری احتمال رخ دادهای تصادفی و پیش بینی برمبنای این احتمال است. به عبارت دیگر این تئوری 

تصادفی سروکار دارد و به احتمال وقوع هرپیشامدی مقداری بین صفر و یک اختصاص می دهد. بدین ترتیب پیشامدهای که وقوع شان پیشامدهای 

 ن و نهغیرممکن است مقدار صفر ، آنهایی که اجتناب ناپذیرند و حتما رخ خواهد داد، مقدار یک و پیشامدهایی که احتمال رخ دادن آنها نه غیرممک

مقداری بین صفر و یک می گیرند. هرچه احتمال روی دادن پیشامدی بیشتر باشه، مقدار احتمال اختصاص یافته به آن به یک حتمی است، 

 نزدیکتر است و به عکس.
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 کاربرد آمار در بیمه :
ار و مکاربرد احتمالات و آمار در هیچ صنعتی به اندازه صنعت بیمه مهم نیست. محاسبه گران فنی)اکچوئرها( برای تعیین خسارت مورد انتظار از آ

 احتمال استفاده می کنند. 
 

 قانون اعداد بزرگ :

ه مه کردن کل جامعه نیستند ، بلکه فقط می توانند نمونحتی اگر ویژگی های جامعه ای با قطعیت شناخته شده باشد ، بیشتر بیمه گران قادر به بی

وصیف تای از آن جامعه را بیمه کنند. این ویژگی توزیع نمونه گیری به ما کمک می کند تا قانون اعداد بزرگ را که زیربنای ریاضیات بیمه است، 

 کنیم.

 

 حق بیمه خالص:
گرفته می شود و هیچ هزینه ای را شامل نمی شود به همین دلیل به آن هزینه مقدار حق بیمه ای است که فقط برای پوشش خسارت در نظر 

 خسارت نیز گفته می شود.

 

 ق بیمه ناخالص :ح
 ردر فرایند محاسبه حق بیمه خالص، نه تنها مقدار خسارت ها یا به عبارتی دیگر هزینه آنها در نظر گرفته می شود ، بلکه شرکت های بیمه د

اداری شرکت های بیمه و سایر موارد در -ه و ارزیابی خسارت متحمل هزینه هایی می شوند که باید با هزینه های عمومیجریان صدور بیمه نام

جمع  صمحاسبه حق بیمه نهایی مطالبه شده از بیمه گذاران در نظر گرفته شوند . همه این هزینه ها باید تحت عنوان هزینه سربار به حق بیمه خال

 نهایی یا حق بیمه ناخالص را بدست آورند.می شوند تا حق بیمه 

اداری ، هزینه ارزیابی خسارت، سود ،  -این درصد سربار درصدی از حق بیمه ناخالص است که شامل حق کمسیون ها ، هزینه های عمومی

 مخاطرات اخلاقی و.... می شود.

 

 ویژگی های ریسک بیمه پذیر : -5
از خسارت امکان پذیر است ، اما در عمل برخی از خسارت ها با قیمت مناسب بیمه پذیر نیستند. اگرچه که از لحاظ نظری ، بیمه کردن بسیاری 

بیمه گران به طور طبیعی فقط ریسک های خالص را بیمه می کنند، با این حال همه ریسک های خالص هم قابل بیمه شدن نیستند . بنابراین 

ی وجود داشته باشد. از نظر بیمه گر به طور ایده آل ، شش ویژگی برای یک ریسک بیمه برای بیمه پذیر بودن یک خسارت باید ویژگی های معین

 پذیر وجود دارد :

 ر معرض خطرهای بیمه پذیر وجود داشته باشند که در معرض ریسک معینی هستند.باید تعداد زیادی د .8

 خسارت باید غیرعمدی و تصادفی باشد. .2

 اندازه گیری باشد.خسارت باید قابل تعیین و شدت آن قابل  .9

 خسارت نباید فاجعه آمیز باشد. .1

 احتمال وقوع خسارت باید قابل محاسبه می شود. .5

 حق بیمه ها باید از نظر اقتصادی امکان پذیر و قابل پرداخت باشد. .0
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 مقایسه بیمه و شرط بندی :
مقابله ریسک خالصی است که از قبل وجود شرط بندی ریسک سودگرانه ی جدیدی ایجاد می کند ، در صورتی که بیمه روشی برای  .8

 966هزار توان روی اسبی شرط بندی کنید، ریسک سودگرانه ی جدید ی خلق کرده اید ، اما اگر  966داشته است. بنابراین اگر شما 

ی را که از قبل هزار تومان به عنوان حق بیمه به بیمه گری برای بیمه آتش سوزی بپردازید ، به واسطه این قرارداد ریسک آتش سوز

 وجود داشته به بیمه گر منتقل کرده اید و در ضمن هیچ ریسک جدیدی با این معامله ایجاد نمی شود.

شرط بندی از نظر اجتماعی فعالیتی غیرتولیدی است ، زیرا سود برنده از بازنده تامین می شود . اما بیمه از نظر اجتماعی همواره مولد  .2

 دو سود مشترکی در پیشگیری از خسارت دارند. هردو اگر خسارتی رخ ندهد سود می برند .است. بیمه گر و بیمه گذار هر

ولی قراردادهای بیمه در صورت وقوع  وضعیت مالی سابقشان باز نمی گرداند شرط بندی و معاملات قمارگونه هرگز بازندگان را به .9

 زیان مالی بیمه گذاران را به طور کامل جبران می کنند. ، خسارت

 

 فواید بیمه برای جامعه :

 پرداخت غرامت برای خسارت های بیمه شده .8

 نگرانی و ترس کمتر و آرامش خاطر بیشتر .2

 منبع وجوه قابل سرمایه گذاری .9

 پیشگیری از خسارت .1

 افزایش اعتبار افراد و مشاغل .5

 توزیع عادلانه خسارت ها و ریسک ها .0

 

 هزینه های بیمه برای جامعه :

 هزینه فعالیت بیمه گری .8

 مخاطرات اخلاقی و روحی .2

 مطالبات فراتر از واقعیت .9

 

 

 :هزینه فعالیت بیمه گری -

 جیکی از مهمترین هزینه های بیمه ، هزینه سربار بیمه گری است. در اصطلاح مالی، هزینه سربار باید به حق بیمه خالص اضافه شوند تا مخار

 تحمیل شده به شرکت های بیمه در طول فعالیت های روازنه شان را پوشش دهد. 

 مخاطرات اخلاقی و روحی : -

 دریافت غرامت تصادفات ساختگی و صحنه سازی شده برای .8

 دزدی و سرقت ساختگی یا فعالیت های خرابکارانه گزارش شده به بیمه گران .2

 ادعای دروغین در مورد بیمه های درمان ارائه شده برای کسب سود  .9

 پرداخت غرامت برای ادعاهای متقلبانه منجر به حق بیمه های بیشتر برای همه بیمه گذاران می شود. 

 تعریف بیمه اتکایی :

 ،ممکن است بعضی از بیمه هایی که برای پوشش به بیمه گر عرضه می شود ، متضمن تعهدات سنگینی باشد که بیمه گر قادر به تحمل آنها نباشد 

ت رکش از این رو بیمه گر ناچار است ریسک هایی را که قادر به تحمل نیست، به بیمه گر دیگری واگذار کند. به این گونه عملیات بیمه ای که بین

 های بیمه انجام می شود ، بیمه اتکایی می گویند. 
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 ارنست فیر در کتاب خود بیمه اتکایی را چنین تعریف می کند: 

 رنوعی عملیات بیمه ای است که به موجب آن بیمه گر اتکایی در مقابل دریافت مبلغی به عنوان حق بیمه، تمام یا قسمتی از تعهدات بیمه گذا

 مقابل بیمه گذارانش برعهده می گیرد. این تعهدات تابع مقررات مخصوص قرارداد اتکایی است.  اتکایی)واگذارنده( را در

 بیمه مشترک )اشتراکی(:
 بیمه گران مستقیم یا اتکایی ممکن است طی یک قرارداد بیمه مشترك، طرف بیمه گذار واقع شوند یا هریک به نسبت سهم خود از بیمه مشترك ،

 ه گذار منعقد کنند .قرارداد جداگانه با بیم

 

 ریسك مدیریت اصول
 

ن به از آبا نگاهی به تاریخ به روشنی می توان دریافت که جوامع مختلف همواره با شکل های گوناگونی از بیم و نگرانی روبرو بوده اند که امروزه 

ها، شیوه های مختلفی را به کار برده اند که امروزه به آنها تعبیر می شود . به علاوه آنها برای غلبه برآن عدم اطمینان ها و بیم و نگرانی  "ریسک"

 گفته می شود. "مدیریت ریسک "

ن دیکی از مهمترین نگرانی های جامعه از دیرباز تاکنون مسئله امنیت بوده که بطور عمده در امنیت جانی و مالی خلاصه شده است. جوامع و تم

ی اقدام کرده اند که صرف نظر از نام و عنوان و روش اجرایی مورد استفاده، عمدتا کارکرد های مختلف برای حل این مسئله به شکل های مشخص

 است. "بیمه"یکسانی داشته و به تعبیر امروزی نزدیکترین مفهوم به آن واژه 

رین ه بیمه شناخته شده تباید اذعان داشت که فلسفه وجودی و تاریخچه پیدایش بیمه با مدیریت ریسک پیوند خورده و به جرات می توان گفت ک

 و رایج ترین ابزار اداره ریسک در جوامع قبل از میلاد مسیح تا قرن های اخیر بوده است.

 

 مفهوم ریسک:
 واژه ریسک در بیمه به معنی یک خطر بیمه شده) مثل آتش سوزی که در آن بیشتر اموال در معرض خطر قرار دارند( یا مورد بیمه یعنی شخص یا

شده توسط بیمه است. در واقع واژه ریسک به معنی وضعیتی که در آن احتمال خسارت دیدن وجود دارد ، بکار می بریم.  ریسک  اموال محافظت

( و نه 8وضعیتی از دنیای واقعی است که در آن احتمال خسارت دیدن وجود دارد و احتمال رخداد آن بین صفر و یک است. یعنی نه قطعی )

 ی احتمال خسارت.(. ریسک = نوع6غیرممکن )

 یکی از بهترین شاخص ها برای نشان دادن ریسک، واریانس است.

 

 عدم اطمینان و ارتباط آن با ریسک :
ه ک عدم اطمینان به حالتی ذهنی درون خود انسان اشاره دارد که با شک و تردید توصیف می شود و مبنای آن کمبود اطلاعات در مورد اتفاقی است

 دهد اما ریسک خطرات احتمالی دنیای خارج است که ما هیچ کنترلی برآنها نداریم و با عدم اطمینان متفاوت است. در آینده ممکن است رخ

 مثال : دانش آموزی با اطلاع از وضعیت درسی و میزان تلاش و استعداد خود مطمئن است که در درس ریاضی نمره بسیار خوبی خواهد گرفت . با

قبولی خود با نمره عالی دارد ، همچنان احتمال وقوع اتفاقاتی نظیر دیر رسیدن به امتحان یا بیمار شدن در آن روز وجود وجود اطمینانی که او از 

دارد که ممکن است مانع قبولی او در این درس شود. در این شرایط علی رغم داشتن اطمینان ذهنی ، ریسک وجود دارد . زیرا ریسک مربوط به 

 محیط اطراف ماست که از کنترل و اراده ما خارج است. حوادث دنیای بیرونی و
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 درجه ریسک :

 خوانده "ریسکی تر"درجه ریسک به احتمال رخ دادن آن مربوط است، یعنی آن اتفاقاتی که احتمال وقوع خسارت در آن بیشتر است و با عنوان 

عیار برای نشان دادن میزان ریسک قابل اندازه گیری است و می توان می شوند. زمانی که یکی از معیارهای اندازه گیری پراکندگی مانند انحراف م

 کگفت که در شرایط مشخصی با توجه به مقدار انحراف استاندارد ، ریسک کمتر یا بیشتری وجود دارد، هرچه اندازه انحراف معیار بیشتر ، ریس

 بالعکس. وبیشتر 

 عامل ضرر )خطر( و مخاطره :
 مخاطره با مفهوم ریسک متفاوت است . اگرچه از این واژ ها به جای یکدیگر استفاده می شود اما رایج نیست.واژه های عامل خسارت و 

 عامل خسارت )خطر( -
عامل خسارت به عنوان علت خسارت تعریف می شود. اگر خانه شما در آتش بسوزد عامل خسارت یا علت خسارت، آتش است. اگر اتومبیلی در 

 تصادف با اتومبیل دیگر آسیب ببیند ، تصادف عامل یعنی علت خسارت است. 

 مخاطره  -

ش می دهد . یک حادثه می تواند هم عامل و علت خسارت و هم مخاطره وضعیتی است که احتمال تحقق خسارتی را ایجاد کرده یا آن را افزای

 باشد. به طور مثال ، بیماری عامل خسارتی است که خسارت اقتصادی ایجاد می کند، اما به طور همزمان ممکن است مخاطره ای باشد که احتمال

 خسارت را برای عامل خسارت دیگری مثل مرگ نابه هنگام افزایش دهد.

 

 مخاطره :انواع 
  مخاطره فیزیکی 

 مخاطره اخلاقی 

 مخاطره روحی 

 

 مخاطرات فیزیکی : -
مخاطرات فیزیکی به همه ویژگی های فیزیکی گفته می شود که احتمال وقوع خسارت را برای عوامل خسارت مختلف افزاش می دهند . نمونه 

مخاطره فیزیکی جاده یخ زده ای که احتمال تصادف را افزایش می دهد یا سیم کشی معیوب ساختمانی که خطر آتش سوزی را بیشتر می کند یا 

    ه منجر به افزایش احتمال وقوع حادثه می شود ، همچون نزدیکی ساختمان به پمپ بنزین که احتمال آتش سوزی را افزایش ویژگی مکانی ک

 می دهد.

 مخاطرات اخلاقی: -

ادار را و مخاطره اخلاقی افزایش احتمال خسارت در اثر رفتارهای متقلبانه بیمه گذار است. به عبارت ساده تر تمایلات نادرست و عدم صداقت فرد، او

 تقلب ممکن است به امید گرفتن غرامت از شرکت بیمه خسارتی عمدی ایجاد کند .ممی کند که برای فریب دادن شرکت بیمه تلاش کند. فرد 

ازجمله مخاطرات اخلاقی می توان صحنه سازی تصادف برای گرفتن غرامت ، ارائه یک دعوی کلاهبردارانه به دادگاه ، بزرگنمایی خسارت برای  

ای ان بره گذاربیمگرفتن غرامت بیشتر از شرکت بیمه و آتش زدن عمدی کالاهای به فروش نرفته موجود در انبار که بیمه شده اند را نام برد. گاهی 

دریافت غرامتی بیش از آنچه مستحق آن هستند ، در میزان خسارت وارده اغراق می کنند . فریب کاری این افراد مشکل مهمی برای شرکت های 

 بیمه است که هزینه های بیمه را افزایش می دهد ، ضمن آنکه کنترل کردن انها نیز دشوار است.
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 مخاطرات روحی: -

مخاطرات اخلاقی اشتباه گرفته شود . مخاطرات روحی به رفتارهای گفته می شوند که دلیل اطمینان بیمه شدگان از مخاطره های روحی نباید با 

داشتن بیمه، خسارت را افزایش می دهند. به عبارت دیگر مخاطره روحی بی توجهی یا بی تفاوتی بیمه گذار نسبت به وقوع خسارت است. برخی 

در مراقبت از اموال خود دقت نمی کنند . جا گذاشتن سوئیچ روی اتومبیلی که قفل نشده است ، نمونه ای از  افراد بدلیل اینکه بیمه شده اند

 مخاطره روحی است که احتمال دزدی را افزایش می دهد .

ه گر ی توسط بیممخاطرات روحی در رفتار افرادی که بیمه نیستند نیز منعکس می شود . مثل برخی از پزشکان بدلیل اینکه هزینه های پزشک

 پوشش داده می شوند ، مراقبت های پزشکی پرهزینه تری را برای بیماران خود تجویز می کنند . 

به به طور کلی مخاطره روحی عمل یا رفتاری است که هم فراوانی و هم شدت خسارت را افزایش می دهد . از دیگر مثال های این مخاطره می توان 

 به پزشک اشاره کرد که خسارت شرکت های بیمه را افزایش می دهد. مراجعه بیش از حد بیمه شدگان

 

 دسته بندی ریسک:
 ریسک های مالی و غیرمالی 

 ریسک های ایستا و پویا 

 رسک های خالص و سوداگرانه 

  ریسک های عام و خاص 

  

 ریسک های مالی و غیرمالی: -

افراد در معرض حوادث ناگواری قرار می گیرند. برخی از این ریسک ها خسارت در حالت کلی واژه ریسک دربردارنده همه حالاتی است که در آن 

 مالی ایجاد کرده و برخی دیگر خسارت های مالی در پی ندارند.

 

 ریسک های ایستا) استاتیک( و ریسک های پویا )دینامیک( : -

مثلا تغییر در سطح قیمت ها ، ذائقه مصرف کننده ، سطح ریسک های پویا ریسک هایی هستند که از تغییرات و تحولات اقتصادی ناشی می شوند. 

ی یاددرآمد ، میزان بازده و رشد فن آوری می تواند بر اعضای یک اقتصاد ، خسارت مالی ایجاد کند. ریسک های پویا ممکن است بر افراد بسیار ز

 با نظم دقیقی اتفاق نمی افتد.تاثیر بگذارند و عموما نسبت به ریسک های ایستا کمتر قابل پیش بینی اند ، زیرا 

ریسک های ایستا شامل خساراتی می شوند که حتی اگر خسارت اقتصادی رخ ندهد ، باز هم روی خواهند داد. این خسارت ها در اثر عواملی جز 

 تغییرات اقتصادی مثل عوامل ضرر طبیعی یا اشتباهات و خطاهای انسانی به وجود می آیند . 

، ریسک های ایستا منبع کسب درآمد برای جامعه نیستند و اغلب به طور منظم در طول زمان روی می دهند ، از این رو  برخلاف ریسک های پویا

عموما قابل پیش بینی هستند و بدلیل پیش بینی پذیر بودنشان نسبت به ریسک های پویا برای بیمه شدن مناسب ترند. تصادف، آتش سوزی ، 

 یستا هستند.طوفان از مثال های ریسک های ا
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 ریسک های خالص و ریسک های سوداگرانه : -

ریسک خالص ریسکی است که در آن فقط دو گزینه خسارت یا فقدان خسارت وجود دارد . یکی از بهترین نمومه های ریسک های خالص ، امکان 

روبرو است که حادثه ای رخ دهد و در آن ماشین او خسارت دیدن اموال افراد است . مثلا به محض اینکه شخصی اتومبیلی می خرد با این امکان 

ور آ آسیب فیزیکی ببیند یا کاملا از بین برود. از نمونه های دیگر ریسک خالص می توان به مرگ نابهنگام ، حوادث ناگوار شغلی ، مخارج سرسام

 درمانی و غیره اشاره کرد.

 سود بردن ، خسارت دیدن و خسارت ندیدن وجود دارد . در مقابل ریسک های سوداگرانه ریسکی است که در آن سه امکان

 ،قماربازی و شرط بندی روی اسب مسابقه ، سرمایه گذاری در املاك و مستغلات و هرگونه سرمایه گذاری دیگر که سود قطعی در آن وجود ندارد 

 کسب سود می پذیرند . نمونه های از ریسک های سوداگرانه هستند که در آن افراد ریسک را داخواهانه و به امید

 به سه دلیل مهم باید بین این دو ریسک تفاوت قائل شویم :

 بیمه گران فقط ریسک های خالص را بیمه می کنند. .8

 قانون اعداد بزرگ در مرود ریسک های خالص بسیار آسانتر از ریسک های سوداگرانه بکار می روند. .2

 حالیکه که با رخ دادن ریسک خالص ، جامعه حتما متحمل زیان می شود. جامعه ممکن است از یک ریسک سودگرانه سود ببرد ، در .9

ع فنکته : غالبا زمانی که خسارت هایی مانند سیل و زلزله در اثر یک ریسک خالص روی می دهند و منطقه وسیعی را ویران می کنند ، جامعه منت

 ص نیز بیمه پذیر نیستند.اهد شد. در نهایت باید این نکته را ذکر کرد که همه ریسک های خالنخو

 

 ریسک های عام و ریسک های خاص : -

می گذارند. اگرچه ممکن  د جامعه یا تعداد زیادی اثرریسک های عام شامل خساراتی می شوند که در اصل و نتیجه ، غیرفردی اند ؛ یعنی برکل افرا

     است این ریسک های گروهی از رخدادهای فیزیکی نیز ناشی شوند، اما در بیشتر موارد در اثر پدیده های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ایجاد

     ماری های مسری روی می شوند. نمونه ای از ریسک های عام یا به سبب عوامل انسانی نظیر تورم سریع ، بیکاری دوره ای ، جنگ و شیوع بی

به ضررهای مالی  وزی جنگل ها هستند که هرکدام منجرمی دهند یا نتیجه ریسک های طبیعی همچون طوفان، گردباد، زلزله ، سیل و آتش س

 زیادی می شود.

برکل جامعه تاثیری ندارند. در مقابل ریسک های خاص آنهایی هستند که فقط براشخاص معدودی اثر گذاشته و آنها را متحمل خسارت می کند و 

 سرقت اتومبیل ، دزدی بانک و آتش سوزی منزل نمونه هایی از ریسک های خاص هستند. 

ریسک های خاص اکثرا بیمه پذیر هستند . تمایز بین ریسک عام و خاص از این نظر اهمیت دارد که در صورت بیمه پذیر بودن یک ریسک عام ، 

 ی دولت نیز نیازمند است.بیمه کردن آن به مساعدت و همکار

 

 انواع ریسک های خالص :
 ریسک های اشخاص 

 ریسک های اموال 

 ریسک های مسئولیت 
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 ریسک های اشخاص : -

 ، ریسک هایی هستند که مستقیم بر افراد تاثیر می گذارند . به عبارت دیگر این ریسک ها افراد را درگیر مسائلی چون امکان وقوع خسارت کلی

 کاهش میزان درآمد ، تحمیل شدن مخارج اضافی و هزینه کردن دارایی های شخصی می کنند. 

 پنج دسته مهم برای ریسک های اشخاص وجود دارند :

 ریسک فوت نابه هنگام .8

 ریسک ازکارافتادگی .2

 ریسک درآمد ناکافی در دوران بازنشستگی .9

 ریسک فقر سلامت یا بیماری .1

 ریسک بیکاری .5

 

 ریسک اموال :  -

هرکسی که دارایی شخصی دارد با ریسک اموال مواجه است زیرا این دارایی ممکن است به دلایل متعددی نظیر آتش سوزی ، صاعقه ، گردباد، 

 و بسیاری خطرات دیگر آسیب ببیند ، از بین بروند یا دزدیده شوند.طوفان 

 ریسک اموال دو نوع از خسارت ها را در برمی گیرد :

 خسارت های مستقیم :  .8

درك یک خسارت مستقیم ساده است. یک خسارت مستقیم بدون واسطه و در نتیجه آسیب فیزیکی ، خرابی یا دزدی اموال به وجود می آید . مثلا 

 اگر در خانه ای در اثر آتش سوزی از بین برود ، مالک ساختمان و خانه و هم وسایل داخل آن را از دست داده است که این یک خسارت مستقیم

 است. 

 خسارت غیرمستقیم یا تبعی :  .2

بهای از دست دادن ساختمان ، صاحب خانه دیگر جایی برای  خسارت مالی است که نتیجه غیرمستقیم وقوع یک حادثه است . در این مثال علاوه بر

ارج اضافی مربوط به زندگی کردن ندارد و در همه مدتی که بازسازی ساختمان طول می کشد این امکان وجود دارد که صاحب خانه متحمل مخ

 اجاره مکان دیگر یا مخارج بازسازی منزل خود شود. به این جز خسارت غیرمستقیم یا تبعی گفته می شود.

 ریسک های مسئولیت : -

عامل اساسی در ریسک مسئولیت ، آسیب غیرعمدی به افراد دیگر یا صدمه زدن به اموال دیگران در اثر غفلت یا بی توجهی است. در یک نظام 

د و وقانون مند اگر کاری انجام دهید که منجر به خسارت فیزیکی یا آسیب زدن به اموال دیگران شوید ، از نظر قاننی مسئول آن اتفاق خواهید ب

 دگاه شما را ملزم به پرداخت غرامت به فردی می کند که خسارت دیده است. دا

 

 روش های مواجهه با ریسک :
ریسک باری است که نه فقط بر دوش تک تک افراد جامعه ، بلکه برکل جامعه تحمیل می شود . بنابراین هیچ راه قطعی برای فرار از حضور از 

رای کنترل ریسک های که عموما دارای طبیعت عام هستند ، تلاش های فراوانی می کنند . ولی برخی ریسک وجود ندارد . بسیاری از دولت ها ب

 ریسک هایی هستند که اشخاص خود باید مسئولت آن را برعهده بگیرند.
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 اساسا پنج روش عمده برای مواجهه با ریسک وحود دارد که عبارتند از :

 اجتناب از ریسک .8

 کنترل خسارت .2

 ریسکنگهداری  .9

 انتقالات غیربیمه ای .1

 بیمه .5

 

 اجتناب از ریسک : -

 زیکی از روش های مقابله با ریسک ، اجتباب از رویارویی با آنهاست. هنگامی که شخصی از قبول ریسک ، حتی برای لحظه ای سرباز می زند ، ا

دف اریسک اجتناب کرده است. این کار فقط با درگیر نشدن در فعالیتی که در آن ریسک وحود دارد ، امکان پذیر است. به عنوان مثال از ریسک تص

 می توان با عدم استفاده از اتومبیل جلوگیری کرد . اجتناب از همه ریسک ها عملی و مطلوب نیست ، زیرا پیشرفت فردی و رشد اقتصادی هردو

 نیاز به ریسک کردن دارد. 

 کنترل خسارت : -

عمده دارد   این کنترل خسارت دو هدفکنترل خسارت در بردارنده فعالیت هایی است که هم فراوانی و هم شدت خسارت را کاهش می دهد . بنابر

 : پیشگیری از خسارت و کاهش خسارت.

هدف از پیشگیری از خسارت کاهش احتمال دادن روی دادن آن است . به طوری که فراوانی رخداد خسارت کاهش یابد. مثل فردی که با کنترل 

 ا کاهش می دهد.وزن خود ، سیگار نکشیدن و رعایت رژیم غذایی سالم ، احتمال حمله قلبی ر

هدف دوم در کنترل خسارت ، کاهش دادن شدت خسارت به هنگام روی دادن آنهاست. مثلا صاحب یک فروشگاه می تواند با نصب سیستم آب 

 پاش خودکار و وسایل اطفای حریق بعد از شروع آتش سوزی آن را به سرعت خاموش کند تا میزان خسارت کاهش یابد یا به حداقل برسد. 

 نگهداری ریسک : -

شاید نگهداری ریسک رایج ترین روش برخورد با ریسک است. یک شخص با تعداد زیاد و نامحدودی از ریسک مواجهه است که در بیشتر مواقع  

 .کاری در مورد آنها انجام نمی دهد

بگیرد که کدام ریسک را نگه دارد یا از کدام  نگهداری ریسک یک راه قانونی و در بسیاری از مواقع بهترین راه است. هر شخص باید خودش تصمیم

ریسک اجتناب کند یا کدام را منتقل کند که مبنای آن میزان توانایی مالی شخص در تحمل خسارت است. خسارتی ممکن است برای خانواده ای 

می توان  به عنوان کلی پشت سر گذاشته شود. یک بحران مالی شدید به وجود آورد ، توسط خانواده ای دیگر به دلیل توانایی مالی بیشتر به راحتی

 گفت که آن دسته از ریسک هایی باید حفظ شوند که منجر به خسارت نسبتا کوچکی می شوند.

 انتقال غیربیمه ای:  -

های در این روش ریسک به طرف دیگری غیر از شرکت بیمه منتقل می شود که برای تحمل ریسک مشتاق تر یا آماده تر است. که به روش 

 مختلفی صورت می گیرد که مهمترین آنها عبارتند از :

انتقال ریسک از طریق قراردادها : مثل یک مستاجر می تواند ریسک افزایش بها در سال های بعد را از طریق بستن یک قرارداد اجاره بها  .8

 چندساله به صاحب خانه اش منتقل کند.

است که در آن ریسک نوسانات نامطلوب قیمت ها از طریق خرید و فروش پوشش قیمتی ریسک ها : پوشش دادن یا تامین روشی  .2

 قراردادهای آتی به سفته بازان انتقال می یابد.

 ادغام شرکت های تجاری: ادغام شرکت ها برای ایجاد یک شخصیت حقوقی واحد ، نمونه دیگری از انتقال ریسک است.  .9
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 بیمه : -

اطمینان ترین روش در رویارویی با ریسک است که در آن با پرداخت مبلغی مشخص )حق بیمه( از  برای بیشتر مردم، بیمه کاربری ترین و قابل

طرف بیمه گذار ، طرف دوم یعنی شرکت بیمه متعهد می شود که غرامت طرف اول را برای خسارت مشخصی که امکان روی دادن آن وجود دارد تا 

 سقف معینی بپردازد. 

 بیمه ویژگی های متعددی دارد که بر سه ویژگی مهم ان باید تاکید شود : 

 منتقل می شود . ت که در آن ریسک خالصی به بیمه گربیمه یکی از روشهای انتقال ریسک اس .8

ه بیمه را بروش بیمه به اشتراك گذاشتن ریسک بین اعضای گروهی است که آن بیمه مشخص را خریداری می کنند. از این رو می توان  .2

 عنوان حالتی از نگهداری ریسک دانست که در آن ریسک تعداد زیادی از افراد جمع شده و یکجا نگهداری می شود.

در نهایت اینکه در بیمه ، به کار بردن قانون اعداد بزرگ به کاهش ریسک کمک می کند و از طریق آن بیمه گر خسارت آینده را با دقت  .9

  بیشتری برآورد می کند.

 دیریت ریسکم

یکی از مباحث مهم در مطالعه ریسک ، مدیریت ریسک است. مدیریت ریسک راهبردی علمی برای رویارویی با همه ریسک های خالصی است که 

 افراد و صاحبان مشاغل با آن روبرو هستند. 

ا برخورد با خسارت هایی است که یک سازمان ببرطبق تعریفی دیگر، مدیریت ریسک فرایندی برای شناسایی و انتخاب مناسب ترین و بهترین روش 

 آن مواجه خواهد شد.

م ه مدیریت ریسک با مدیریت بیمه در ارتباط است ، اما باید بین این دو تفاوت قائل شویم . مدیریت ریسک وسیع تر از مدیریت بیمه است، زیرا

 ، اما مدیریت بیمه محدود به حوزه ریسک های بیمه پذیر است . مدیریت ریسک های بیمه پذیر و هم ریسک های بیمه ناپذیر را در برمی گیرد

 در کل مدیریت ریسک برکاهش هزینه های رویارویی با ریسک ها از طریق انتخاب بهترین روش مواجه شدن با آنها تاکید می کند.

 اهداف مدیریت ریسک :

 اهداف قبل از وقوع خسارت : .8

 یعنی یک شرکت باید برای رویارویی با خسارت به اقتصادی ترین شکل ممکن آماده باشد .اولین هدف:  استفاده بهینه از منابع ، 

 دومین هدف : کاهش نگرانی است. احتمال بروز خسارت می تواند ترس و نگرانی زیادی ایجاد کند . 

 کار برای محافظت طتجهیزات ایمنی در محی سومین هدف : رعایت الزامات قانونی است . مثلا قوانین دولتی ممکن است شرکت ها را ملزم به نصب 

 از کارگران کند.

 اهداف پس از وقوع خسارت : .2

 شامل تداوم فعالیت ، ثبات درآمدی ، ادامه تولید و مسئولیت های اجتماعی هستند.

 فرایند مدیریت ریسک : شش گام اصلی
 تعیین اهداف .8

 شناسایی ریسک ها .2

 ارزیابی ریسک ها .9

 انتخاب بهترین روش برخورد با ریسک مورد نظرمطالعه روش های مختلف و  .1

 اجرای تصمیمات .5

 ارزیابی و مرور .0
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 تعیین اهداف : -

اولین قدم در فرایند مدیریت ریسک ، تعیین هدف های مدیریت ریسک است یعنی باید به طور دقیق مشخص شود که یک سازمان از برنامه 

هدف مدیریت ریسک تلاش برادامه فعالیت موثر سازمان یا شرکت و کسب اطمینان از مدیریت ریسک خود انتظار انجام چه کارهایی دارد . اولین 

 این موضوع است که وقوع خسارت و ریسک شرکت را از دستیابی به سایر اهداف مهم باز نمی دارد.

 شود. دومین هدف ، محافظت کارگران و کارمندان از حوادث شغلی است که می تواند منجر به فوت و بروز صدمات شدید

 سایر اهداف نظیر کاهش هزینه ها، استفاده بهینه از منابع ، مسئولیت های اجتماعی و... است.

 شناسایی ریسک: -

دومین گام در فرایند مدیریت ریسک ، شناسایی ریسک ها و همه خسارت های کوچک و بزرگی است که ممکن است شرکت با آن مواجه باشد.  

 ناسایی وجود دارند . به شرح زیر :روش ها و ابزار های متعددی جهت ش

 تبیین جهت گیری شرکت 

 پرسشنامه تحلیل ریسک 

  فهرست خسارت 

 فهرست انواع بیمه نامه ها 

 نمودارهای گردش کار 

 تحلیل های صورت های مالی شرکت 

 بازرسی فیزیکی 

 ارزیابی ریسک : -

گام برآوردی از فراوانی و شدت بالقوه خسارت ها به دست می آید . منظور از بعد از شناسایی ریسک ، باید آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم . در این 

 فراوانی تعداد خسارت های محتملی است که ممکن است در دوره زمانی مشخصی روی دهند.

ا از است، آن ریسک هارزیابی خسارت ها نیاز به اولویت بندی ریسک ها دارد. بدلیل اینکه شدت خسارت برخی از ریسک ها بیشتر از سایر ریسک ه

 اهمیت بیشتری برخوردارند.

 ریسک ها از نظر شدت و فراوانی خسارت به سه گروه تقسیم می شوند :

 : بزرگی ریسک خیلی زیاد است و ممکن است منجر به  ورشکستگی شرکت شوند. ریسک های بحرانی .8

اما احتمالا شرکت برای ادامه فعالیت نیاز به تامین : خسارت به حدی است که شاید منجر به ورشکستگی شرکت نشود  ریسک های مهم .2

 مالی یا قرض گرفتن مبالغی از دیگران شود.

: ریسک های هستند که در آن خسارت های محتمل، تغییرات بسیار اندکی در میزان دارایی های موجود و درآمد  ریسک های غیرمهم .9

 ند نمود.جاری شرکت ایجاد نموده و فشار ناچیزی بر شرکت تحمیل خواه

 بررسی روش های مختلف و انتخاب بهترین روش مدیریت ریسک : -

گام بعدی در فرایند مدیریت ریسک مطالعه روش های مختلف و انتخاب بهترین و مناسب ترین روش رویارویی با ریسک های گوناگون است ، که 

 به دو گروه کنترل ریسک و تامین مالی ریسک دسته بندی کرد.

  : کنترل ریسک 

کنترل ریسک روش هایی را در برمیگیرد که هدف آنها کمینه کردن ریسک خسارت یا به نوعی کاهش شدت و فراوانی خسارت ، مانند اجتناب از 

 ریسک و کنترل خسارت است ، روش هایی که یا از بروز خسات جلوگیری می کنند یا شدت خسارت را بعد از وقوع آن کاهش می دهند.
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 اجتناب از ریسک : 

ه باجتناب کردن زمانی روی می دهد که فرد یا شرکت از پذیرش یک ریسک با درگیر نشدن در فعالیت های مخاطره آمیز مربوط به آن سرباز زند ، 

 طوری که خسارت هرگز روی ندهد یا از ریسک های موجود پرهیز کند. مثل نساختن کارخانه در مسیر رودخانه یا زمین های سیل خیز.

 از ریسک دو زیان عمده در پی خواهد داشت :اما اجتناب 

 شرکت نمی تواند از همه ریسک ها اجتناب کند. .8

 ممکن است پیشگیری از خسارت امکان پذیر نباشد. .2

 

 : تامین مالی ریسک 

،  نگهداری ریسکتامین مالی ریسک شامل روش هایی است که بعد از وقوع خسارت ، مخارج مالی آنها را تامین می کنند . از جمله این روش ها 

 هستند. انتقالات غیربیمه ای و بیمه های تجاری

 

 نگهداری ریسک : 
نگهداری ریسک یعنی یک شرکت همه یا بخشی از خسارتی را که از ریسک مشخصی حاصل می شود نزد خود نگه دارد. این نگهداری می تواند 

 آگاهانه یا ناآگاهانه باشد .

احتمال وقوع خسارت معینی آگاه است و با وجود این ، تصمیم به نگهداری همه یا بخشی از آن می گیرد  نگهداری آگاهانه ریسک یعنی شرکت از

 مانند خسارت ناشی از تصادفات که به ناوگان حمل و نقل یک شرکت وارد می شود.

ان مثال عدم توجه به ریسک زلزله و عدم هداری ناآگاهانه زمانی صورت می گیرد که فرد هیچگونه توجهی به ریسک مورد اشاره ندارد . به عنونگ

 مدیریت آن ، نوعی نگهداری ناآگاهانه است.

 

 انتقالات غیربیمه ای :
ی شود . مگر )فرد یا شرکت دیگر(منتقل نتایج بالقوه آن به طرف دیاند که بواسطه آنها ریسک خالص یاانتقالات غیربیمه ای روش هایی غیر از بیمه 

تی که تصمیم می گیرد کارخانه یا واحد جدیدی احداث کند و طی قراردادی که با یک شرکت ساختمانی می بندد، آن به عنوان مثال مانند شرک

شرکت ساختمانی متعهد می شود که مسئولیت هرگونه خسارت وارده به کارخانه یا ساختمان جدید را تا زمانی که در حال احداث است برعهده 

 صادی مثال دیگری از انتقالات غیربیمه ای است.بگیرد . مشارکت در فعالیت های اقت

 بیمه :
ک است. بیمه برای آن دسته از خسارت هایی مناسب است که فراوانی روی دادن آن کم ولی سیکی از ابزارهای مورد استفاده در برنامه تامین مالی ری

 شدتشان زیاد است.

  

 در خرید بیمه : معمولاشتباهات 

ل مبه دو دسته تقسیم می شود : خرید پوشش بیمه ای بسیار کم ، خرید پوشش بیمه ای بسیار زیاد. اولی که بصورت بالقوه پرهزینه تر است . شا

 اشتباه در نخریدن پوشش های ضروری است که می تواند فرد را در مقابل خسارات مالی غیرقابل تحمل ، آسیب پذیر کند. 

 یمه ای بیش از اندازه است، یعنی خرید پوشش در مقابل خسارت هایی که نگهداری آن می تواند اقتصادی تر باشد.مورد دیگر خرید پوشش ب
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 کدام روش مدیریت ریسک باید به کار برده شود؟

، خسارت هایی با فراوانی کم و شدت کم هستند، بهترین شیوه رویارویی با اینگونه خسارت ها روش نگهداری است، زیرا این خسارت ها اولین گروه 

 به طور غیرتکراری روی می دهند و وقتی که اتفاق می افتد به ندرت خسارت مالی قابل ملاحضه ای ایجاد می کنند.

که مکرر روی می دهند اما شدت آنها نسبتا کم است و شامل خساراتی نظیر آسیب فیزیکی به اتومبیل، ، خسارت های جدی تری هستند  گروه دوم

استفاده پرداخت غرامت به کارگران ، سرقت از مغازه یا غارت مواد غذایی از مغازه می شوند . در اینجا برای کاهش فراوانی خسارات از روش کنترل 

 هند و قابل پیش بینی هستند می توان از روش نگهداری ریسک هم استفاده کرد.می شود و چون به طور منظم روی می د

، خسارت های دارای شدت زیاد و فراوانی کم هستند . شدت زیاد بدین معناست که پتانسیل فاجعه بار بودن در خسارت وجود دارد و گروه سوم

اقتصادی به صرفه است . آتش سوزی، انفجار، حوادث طبیعی و ... از جمله احتمال کم وقوع خسارت نشان دهنده آن است که خرید بیمه از نظر 

 بندد.بمثال های این گروه هستند . مدیر ریسک می تواند ترکیبی از بیمه های بازرگانی و روش نگهداری را برای مقابله با این خسارت ها به کار 

 قوانین مدیریت ریسک :  

 ن رادارید ، ریسک نکنید.بیشتر از آنچه استطاعت مالی پرداخت آ .8

 احتمالات را در نظر بگیرید. .2

 برای چیزی که ارزش زیادی ندارد ، بیش از حد ریسک نکنید. .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  زیاد فراوانی کم فراوانی

 زیاد شدت اجتناب از ریسک بیمه
 کم شدت کنترل و نگهداری ریسک نگهداری ریسک
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 هصدور بیمه نامفرایند 
 فرم های پیشنهاد بیمه :

 برای ارائه نرخ های پیشنهادی خود دریافت به طور سنتی فرم های پیشنهاد بیمه رایج ترین سازوکاری است که به وسیله آن بیمه گران اطلاعات لازم را

 پایان می کنند. پس از تکمیل پرسشنامه ارائه شده در فرم پیشنهادی ، از پیشنهاد دهنده درخواست می شود صحت اظهارات خود را در اظهاریه ای در

 ائه شده واقعی است.فرم ، امضا کند تا تاییدی باشد براینکه براساس اطلاعات و اعتقاد بیمه گذار ، اطلاعات ار

ند و سایر کفرم پیشنهاد بیمه فرمی است که توسط متقاضی بیمه تکمیل می شود . این فرم بیمه گر را قادر می کند ریسک را ارزیابی و بیمه نامه تهیه 

 امور اداری به انجام برساند.

بپردازد یا توافق کند که آن را پرداخت کند ، قبل از منعقد شدن قرارداد. بیمه گر لازم است فرم پیشنهاد بیمه را بپذیرد و بیمه گذار باید حق بیمه را 

س قرارداد است. ) پ "سند"شایان توجه است که یک قرارداد بیمه بدون توجه به اینکه آیا بیمه نامه صادر شده یا خیر منعقد می شود. بیمه نامه فقط 

 ت پرداخت آن به عمل آید قرارداد بیمه منعقد شده است.(به طور کلی هنگامی که حق بیمه پرداخت شده یا توافقی جه

 بیمه گران را قادر می سازد تا میزان حق بیمه بسیاری از ریسک های بیمه ای را به نحوه دقیق ارزیابی کنند. قانون اعداد بزرگ

 بیمه نامه :
د آگاه باشند به همین دلیل است که بیمه نامه صادر می شود . بیمه بیمه گذار و بیمه گر باید به طور کامل از شرایط و محتوی قرارداد مورد توافق خو

ات نامه شامل جزئیات اقدام یا میزان در معرض خطر بودن موضوع بیمه ، خطرهای عملیاتی، دوره پوشش ، استثنائات ، شرایط ، حق بیمه و اطلاع

 مرتبط دیگر است.

 رویه های تجدید و فسخ قرارداد :

وطه مرببعید است یک بیمه گر قرارداد بیمه را در میانه قرارداد فسخ کند مگر اینکه اطلاعاتی مبنی بر وجود مخاطرات اخلاقی در رابطه با ریسک 

رارداد قدریافت کن ) مثل کشف اینکه بیمه گذار سابقه جنایی افشا نشده قبلی داشته( ممکن است شرایط فسخ را اجرا کند. بیمه گذار هم می تواند 

 بیمه را فسخ کند ، اگرچه این رویه مرسوم نیست. 

 

 اصول کلیدی صدور بیمه نامه : 

 عوامل اصلی صدور بیمه نامه ، موثر برتجربه خسارت هر حرفه خاص .8

 به ازای هر عضو گروه "میانگین "ادعای خسارت  .2

 ویژگی های پیشنهاد دهنده ریسک در مقایسه با یک عضو متعارف .9
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 :تقلب در بیمه 

حال به جنبه دیگری از ملاحضات بیمه گری یعنی تقلب می پردازیم . اگر تقلب کشف نشود و ادعای خسارت متقلبانه پرداخت شود ، پیامدهای 

 زیر را خواهد داشت:

 .برای بیمه گر : سودش کاهش می یابد و در برابر ادعای خسارت متقلبانه آتی ، آسیب پذیر می شود 

 گذار : حق بیمه افزایش می یابد. برای بیمه 

 .برای مدعی : وسوسه می شود که ادعای خسارت متقلبانه بیشتری کند 

 کلاهبرداری :

 نمونه های عمدی کلاهبرداری از بیمه عبارتند از :

 .جعل ادعای خسارتی که واقع نشده است 

 بزرگنمایی ادعای خسارت 

  فعالیت عمدی 

 ای دریافت خسارت از چند بیمه گربیمه کردن دو یا چند بار و تلاش بر 

 روش های پیشگیری از کلاهبرداری :

 بانک تبادل اطلاعات بیمه گران و خسارت 

 ثبت آثار هنری گمشده 

 ثبت آمار دزدی و تقلب بیمه وسایل نقلیه موتوری 

  بانک اطلاعاتی بیمه 

 تعیین قیمت :

گسترده ای دارند. یکی از اولین گام های برنامه ریزی جمع آوری اطلاعات صحیح همه شرکت های بیمه برای سودهی خود ، نیاز به برنامه ریزی 

د رونبرای اتخاذ تصمیم است. برای اجرای راهبرد قیمت ، بیمه گر باید اطلاعات ادعای خسارت را تحلیل کند و برای اطمینان از اینکه می توان 

ورد پس او باید حق بیمه ای محاسبه کند که برای پوشش هزینه ی خسارت های خسارت های آینده را پیش بینی کرد، اطلاعات بیشتری بدست آ

 مورد نیاز آینده نیاز است.

 معمولا ریسک برپایه دو مقیاس زیر اندازه گیری می شود :

 فراوانی : چند بار تکرار خواهد شد؟ 

 شدت : هنگام وقوع ، چه اندازه سنگین خواهد بود ؟ 

فراوانی کم و شدت زیاد دارند تحت پوشش قرار می دهند. ولی حوادث مرتبط با وسایل نقلیه موتوری دارای  بیمه گرها معمولا ریسک های که

 فراوانی زیاد و شدت کم هستند که تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.
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 فرایند پرداخت خسارت

 برای اینکه ادعای خسارت معتبر باشد ، بیمه گذار باید :

به وقوع پیوسته است. برای مثال بیمه گذار به طور مستقیم به علت وقوع خطری که تحت پوشش بیمه ثابت کند که خطر تحت پوشش ،  .8

 نامه بوده ، دچار زیان شده است. این امر معمولا با پرکردن فرم خسارت صورت می پذیرد.

 شواهد و مدارکی در زمینه میزان خسارت ارائه نماید. مثل: اصل رسید فاکتور هزینه های پزشکی . .2

بوده  هاگرچه اثبات خسارت برعهده بیمه گذار است ، اما این وظیفه بیمه گر است که ثابت کند خسارت وارده جزو استثنائات بیمه نامه یا متقلبان

 است. در غیر این صورت خسارت باید پرداخت شود.

 مسئولیت بیمه گر در فرایند پرداخت خسارت :

 ه و منقضی نشده است.بیمه نامه در زمان وقوع خسارت معتبر بود 

 .موضوع خسارت دیده همان باشد که در بیمه نامه قید شده است 

 .خطر تحت پوشش بیمه نامه بوده است 

 .بیمه گذار اقدامات قابل قبولی برای کاهش خسارت به عمل آورده است 

 .شرایط و تعهدات بیمه نامه برقرار است 

 .اصل حد اعلای حسن نیت رعایت شده است 

 استثنائات بیمه نامه قابل پرداخت نیست. خسارت مشمول 

 .ارزش واقعی خسارت قابل قبول است 

 .ضمنی و شرایط  شرایط صریحهمه بیمه نامه ها شرایطی دارند که به دو گروه تقسیم می شوند : 

 اما در متن درج نمی شود . برایشرایط صریح در بیمه نامه قید می شود اما شرایط ضمنی شرایطی است که براساس قانون بربیمه نامه حاکم است 

 مثال این شرط که وجود بیمه نامه نباید موجب بی احتیاطی بیمه گذار شود ، ازجمله شرایط ضمنی است .

 تاثیر نقض یکی از شرایط قرارداد در هریک از حالات زیر متفاوت است:

 .شرایط پیش از انعقاد قرارداد 

 .شرایط پس از انعقاد قرارداد 

  .)شرایط پس از قطعی شدن تعهد بیمه گر )پوشش 

 در شرایط زیر خسارت به صورت کامل پرداخت نمی شود :

  مبلغ بیمه نامه )یا سقف جبران خسارت در بیمه نامه های غرامتی( کمتر از مقدار خسارت و تعهد بیمه گر محدود به مبلغ بیمه نامه

 باشد.

 ود را به قیمتی کمتر از قیمت واقعی بیمه کرده است.) مربوط به بیمه های اموال(اعمال قاعده نسبی یعنی بیمه گذار اموال خ 

 .اعمال کاستنی یعنی بیمه گذار جبران بخشی از خسارت را برعهده بگیرد 
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 اسناد و مدارک لازم برای دریافت خسارت :

مه گذار است. اصلی ترین سندی که برای دریافت خسارت براساس الزمات حقوقی ادعای معتبر خسارت ، اثبات وقوع خسارت و میزان آن برعهده بی

 کاربرد دارد : 5استفاده می شود ، فرم خسارت است که 

 گرفتن اطلاعات کافی به منظور آغاز فرایند پرداخت خسارت. .8

 آیا بیمه گذار مستحق جبران خسارت است یا خیر .  .2

 ارزیابی شدت حادثه و برآورد میزان خسارت پرداختی. .9

 یه مبنی بر وجود ادعای اشخاص ثالث برای دریافت خسارت.بررسی اول .1

 تصمیم گیری در مورد وجود اشخاص ثالث مقصر و جبران خسارت از طریق آنها. .5

اولین گام در فرایند پرداخت خسارت بررسی عدم انقضای بیمه نامه و کسب اطمینان از آنکه خطری که باعث بروز خسارت شده ، تحت پوشش 

 است.بیمه نامه بوده 

اداره خسارت در واقع جلوه گاه یک شرکت بیمه و همچنین واحدی اساسی در تضمین مدیریت صحیح وجوه صندوق های بیمه است. برای انجام 

 وظایف مربوطه  ، کارا بودن اداره خسارت و داشتن کارکنانی شایسته با صلاحیت و حرفه ای امری حیاتی است.

 از: وظایف کارکنان اداره خسارت عبارتند

 .برآورد دقیق هزینه نهایی خسارت های معوق 

 .تشخیص خسارت های واقعی و تقلبی 

 .رسیدگی سریع و عادلانه به ادعاهای خسارت 

 .پرداخت خسارت با کمترین تضییع حق و اجتناب از اضافه پرداخت 

ند از برآورد دقیق تا حد امکان و پیش بینی مبلغ : یکی از وظایف مهم واحد خسارت ، از اعلام خسارت تا مرحله پرداخت آن عبارت ذخیره گیری

 خسارتی که در نهایت پرداخت خواهد شد ، این فرایند ذخیره گیری نامیده می شود.

 اهمیت ذخیره گیری :

 .کسب اطمینان از وجود منابع کافی برای پرداخت همه خسارت ها 

 .به حداقل رساندن هزینه خسارت ها 

  شرکت بیمه.امکان ارزیابی مستمر سودآوری 

 سازوکار اختلافات :
ن هراندازه که واحد خسارت کارا و عملکرد خوبی داشته باشد باز هم مواردی وجود خواهد داشت که مدعی خسارت از نتیجه راضی نباشد. بنابرای

 وجود فرایندی برای وجود مواردی که منجر به اختلاف می شود لازم است .

ر قراردادهای خود بندی را به عنوان داوری می گنجانند تا براساس آن اختلافات بین شرکت بیمه و بیمه : بسیاری از شرکت های بیمه دداوری 

از محل گذار به داوری ارجاع شود . داوری بر رویه های قضایی که هزینه بر و زمان بر است ، ترجیح دارد و با اختلافات مربوط به مبلغ پرداختی 

 ت مربوط به اینکه آیا خسارت تحت پوشش بیمه نامه بوده است یا خیر قابل ارجاع به داوری نیست. بیمه نامه سروکار دارد. اختلافا

 روش های جایگزین حل اختلاف) میانجیگری و مصالحه ( :

لاف ختدر این روش یک میانجی بی طرف تعیین و با هردو طرف مذاکره می کند اما تصمیمی نمی گیرد. منطق این روش آن است که دلیل اصلی ا

بال نریشه یابی و شناسایی شود و دو طرف درگیر به یک راه حل مورد قبول برسند. اگر دو طرف به توافق نرسند می توانند گزینه های دیگری را د

وش این رکنند . مصالحه مانند میانجیگری است اما دو طرف خود را پیشاپیش متعهد و مقید به اجرای نظر فرد مصالحه گر می کنند. اگر دو طرف 

 را بپذیرند، پس از ارائه نظر مصالحه گر، نخواهند توانست به نظام های قانونی رسمی تر مراجعه کنند.
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 آشنایی با قوانین و

 مقررات بیمه های بازرگانی

 ماهیت حقوقی بیمه:
 بیمه چگونه عقدی است ؟

خاص خود است و در فقه اسلامی و قانون نیز نام مخصوصی دارد بکار در مورد عقود معینه یعنی عقودی که دارای آثار و احکام  "عقد"اصولا کلمه

براین اساس به مجموع توافق هایی که در خصوص شرایط بیمه و تعهدات متقابل بین طرفین طبق ضوابط فنی و  می رود. مانند بیع ، رهن، ضمان.

 گفته می شود. "قرارداد بیمه  "قانونی حاصل می شود 

 محسوب می شود. زیرا : )عقودی که در قانون عنوان خاصی ندارد و شرایط آن برطبق قواعد عمومی تعیین می شود.( بیمه جز عقود غیرمعین

قانون گذار ، بیمه را در قانون مدنی به عمد تعریف نکرده است. زیرا عملیات بیمه قبل از اعلام مشروعیت آن توسط مراجع تقلید و تحت  .8

 ادهای قمار و شرط بندی محسوب می شد.تاثیر فقه اسلامی به عنوان قرارد

 کلمه عقد ذکر شده است ؛ امری به عنوان نص صریح قانونی مورد استناد قرار می گیرد. 8980ق.ب. مصوب سال  8در ماده  .2

 چنانچه عقدی جز عقود معین )در فقه( طبقه بندی نشده باشد ، دلیلی ندارد که جز عقود غیرمعین نیز باشد. .9

 بودن بیمه ، جای شک و تردید باقی نمی ماند.بنابراین در عقد 

 

 خصوصیات عقد بیمه ؟
بیمه از سوی بیمه گذار و وقوع حادثه است، ولی عقد بیمه مشروط و معلق  قاگرچه در عقد بیمه انجام تعهد بیمه گر مشروط و منوط به پرداخت ح

عقدی است که براساس اصل حاکمیت اراده و  "عقد بیمه"طور خلاصه  به نیست و به محض توافق بین طرفین ، عقد بیمه کامل و لازم الاجراست.

وصیات سایر خص توافق طرفین استوار است . عقد بیمه و شرایط آن به صورت سند کتبی باشد که این سند به عنوان بیمه نامه شناخته می شود.

 عقد بیمه از این قرار است :

 بیمه ، عقدی لازم استالف( 

. اما هرگاه یکی از طرفین یا هردو بتوانند عقد که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معینهعقد لازم عقدی است 

 را در هرزمان بخواهند فسخ کنند ؛ آن عقد جایز است. 

 بیمه گر لازم است.استثنا: در برخی موارد مانند بیمه عمر یا زندگی ، قرارداد بیمه برای بیمه گذار جایز اما برای 

 بیمه ، عقدی معوض است ب(

هریک از طرفین قرارداد در عین حال متعهد و متعهدله قرار می گیرند. بیمه گر در مقابل دریافت حق عقدی است که  ،عقد معوض یا دو تعهدی

      به خاطر تضمینی که دریافت می کند)جبران خسارت در صورت وقوع حادثه( حق بیمه را  جبران خسارت است و بیمه گذار نیزبیمه متعهد 

 می پردازد ، پس بیمه یک قرارداد دو طرفه است.
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 بیمه ، عقدی الحاقی استج( 

شرایط قراردادهای بیمه ای از طریق  اصولا قراردادهای بیمه توسط بیمه گر تنظیم می شود و بیمه گذاران آن قرارداد را قبول یا رد می کنند. تنظیم

بین بیمه گر و بیمه گذار صورت نمی پذیرد ، بلکه در هر زمانی که بیمه گذار شرایط قرارداد را نامناسب تشخیص دهد می تواند آن را  مذاکره

یمه گران از قبل قراردادهای بیمه ای را تنظیم خریداری نکند ، اما هرگاه قرارداد بیمه را پذیرفت باید شرایط آن را اجرا کند . به همین دلیل چون ب

 می کنند ، دادگاه ها در موارد وجود ابهام در شرایط بیمه نامه آن را به نفع بیمه گذار تفسیر می کنند.

 

 بیمه ، عقدی اتفاقی استد( 

ادثه ای بروز حفین نامعلوم باشد زیرا امتیازات،ناشی ازامتیازات آن هنگام عقد قرارداد برای طرتفاقی تلقی می شود که ویژگی هاواصولا عقد ، زمانی ا

 اق نیفتد ،خواهد بود که در آینده اتفاق خواهد افتاد. در عقد بیمه نیز بیمه گذار وجه معینی را به عنوان حق بیمه می پردازد و اگر حادثه ای اتف

لغ حق بیمه پرداختی توسط بیمه گذار به مراتب کمتر و کوچک تر از بیمه گر خسارتی را پرداخت نمی کند ، اما اگر حادثه ای به وقوع پیوست مب

 خسارتی است که بیمه گر پرداخت خواهد کرد.

ر حالی د ذکر دو نکته اساسی لازم است. اول اینکه تعهد بیمه گر غالبا موقوف به واقعه غیرقطعی یا اتفاقی است که موضوع قرارداد بیمه است و این

ر معلق گتعهدات ناشی از آن در مورد بیمه  در پرداخت حق بیمه قطعی است. دوم آنکه انشای این عقد معلق نیست ، بلکه است که تعهد بیمه گذار

باید بگوییم که نتیجه قرارداد ، نامعین و نامشخص است و میزان پولی را که هریک از طرفین از  "اتفاقی "در تعریف مفهوم کلمه  و مشروط است.

 برابر نیست.دست می دهند با هم 

 بیمه ، عقدی مستمر است ه (

 قراردادهایی به اجرا گذاشته می شود، مانند اجرای این دسته از عقود مستلزم صرف وقت است و تعهدات طرفین در آنها در مدت زمان نسبتا طولان

ادهای فوری و مستمر یکسان نیست ، چنانچه هستند. نحوه فسخ و بطلان در قرارد "بیع  "اجاره و بیمه که نقطه مقابل قراردادهای فوری مانند

 تجدید در شرایط قرارداد فقط در قراردادهای مستمر میسر است .

 

 شرایط صحت عقد بیمه : 
قبول طرف دیگر ، هردو طرف باید دارای قصد و رضا باشند و چنانچه قصد یکی  : یعنی در حالت ایجاب یک طرف و قصد و رضای طرفین .8

 از طرفین مفقود یا رضای وی معیوب باشد ، عقد غیرصحیح و باطل است. 

 : بلوغ ، رشد و عقل . هنگام عقد قرارداد بیمه این سه شرط باید رعایت شوند. اهلیت طرفین .2

نامه ها موضوع بیمه مشخص می شود و بیمه گذار می تواند خطرات اضافی را نیز علاوه بر : در کلیه بیمه  موضوع معین مورد معامله .9

 خطرات اصلی بیمه کند .

 سببی که شخص برای رسیدن به آن ، حاضر به تعهد و قبول دین می شود ، مشروع باشد. : یعنی مشروعیت جهت معامله  .1

 
د. اهلیت تقسیم می شو "اهلیت استیفا "و  "اهلیت تمتع "نکته : اهلیت یعنی توانایی قانونی افراد برای انجام امور اجتماعی خود است که به دو نوع 

بالفعل  یفا ، تواناییتمتع ، توانایی بالقوه افراد برای استفاده از حقوق مدنی خود است که با تولد او شروع و با مرگش پایان می یابد . اما اهلیت است

 افراد برای استفاده از حقوق مدنی آنهاست. 
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 قانون بیمه :
 2/2/8980مصوب 

 معاملات بیمه

بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه - 1ماده 

 . نموده یا وجه معینی بپردازدخسارت وارده بر او را جبران 

 ندناممتعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه 

 . عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود- 2ماده 

 . در بیمه نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود- 3ماده 

  . تاریخ انعقاد قرارداد- 8

  . اسم بیمه گر و بیمه گذار- 2

  . موضوع بیمه- 9

 . حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن بعمل آمده است- 1

  . ابتدا و انتهای بیمه- 5

  حق بیمه- 0

  وقوع حادثهمیزان تعهد بیمه گر درصورت - 2

موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به - 8ماده 

 . گردد می    بقاء آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر

 از را آن ظحف بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت- 5ماده 

 .باشد داشته مال صاحب طرف

به دیگری است لیکن در بیمه حمل و هرکس بیمه می دهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط - 0ماده 

 . تنظیم شود بنام حامل (نقل ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم )

طلبکار می تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد دراین صورت هرگاه حادثه ای نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی - ۷ماده 

 . یزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ موقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفتکه بیمه گر باید بپردازد تا م

در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقیست نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بیمه - 4ماده 

 . نمود

مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می توان آن را بیمه نمود دراین صورت هریک از بیمه گران به در صورتی که - ۹ماده 

 . نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد بود

وول ه کرده است با قیمت واقعی مال مسدرصورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیم- 16ماده 

 . خسارت خواهد بود

 فسخ و بطلان

مه یچنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه برقیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق ب- 11ماده 

  . دریافتی قابل استرداد نیست

عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد  هرگاه بیمه گذار- 12ماده 
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دثه که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حا

صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ  نداشته باشد. دراین

 . عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند

 اظهار مطالب هرگاه صورت دراین –اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود - 89ماده 

 داشته دریافت او رضایت درصورت گذار بیمه از را بیمه حق اضافه یا دارد حق گر بیمه شود معلوم حادثه وقوع از قبل واقع خلاف اظهار یا نشده

 یمهب به قبضه دو سفارشی نامه یا نامه اظهار موجب به را مراتب باید گر بیمه فسخ درصورت –کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند  ابقاء را قرارداد

مه بی هب را فسخ تاریخ تا دریافتی بیمه حق اضافه باید گر بیمه و شود می شروع گذار بیمه به مراتب ابلاغ از پس روز ده فسخ اثر دهد گذاراطلاع

 . گذار مسترد دارد

حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی درصورتی که مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع 

 . درصورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت

 . بیمه گر مسوول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه گذار یا نمایندگان او نخواهد بود- 18ماده 

از خسارت مراقبتی را که عادتا هرکس از مال خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت بیمه گذار باید برای جلوگیری - 15ماده 

ر نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد . اولین زمان امکان و منتهی د

قوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد والا بیمه گر مسئول نخواهد بود مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند که بواسطه ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از و

  . حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است

 

که منتج به نتیجه نشود بعهده بیمه گر خواهد بود ولی هر گاه بین  مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می نماید بر فرض

 . طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع می شود

شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات آن بیمه منعقد هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد - 10ماده 

 شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را بطوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر

 وضعیت رتغیی یا خطر تشدید اگر –صله از آن مستحضر کند حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکوره در قرارداد نمی گشت باید بیمه گر را بلافا

  . ود رسما به بیمه گر اعلام کندخ اطلاع تاریخ از روز ده ظرف در را مراتب باید مشارالیه نباشد گذار بیمه عمل نتیجه در بیمه موضوع

 برایدر هر دو مورد مذکور در فوق بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه گذار حاضر 

 ومیمقبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشدخسارات وارده را نیز از مجرای محاکم ع

از وجه  طیاز او مطالبه کند و درصورتی که بیمه گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقاء عقد قراداد داده باشد مثل آنکه اقسا

د راتب مذکوره استنابیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی تواند به م

 راردادق بقاء به گر بیمه رضایت بر دلیل آن نحو و حادثه وقوع از پس خسارت پرداخت یا خطر تشدید از اطلاع از بعد بیمه حق اقساط وصول –کند 

 . باشد می

ده را که موجب قرارداد بعهده بیمه گذار بو درصورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی- 1۷ماده 

ل الیه حق منتقاست در مقابل بیمه گر اجرا کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند معهذا هریک از بیمه گر یا ورثه یا 

الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه نامه را به نام  بیمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقل . فسخ آن را نیز خواهند داشت

درصورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ناقل مسئول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه گر . خود می نماید عقد بیمه را فسخ کند

ر نامه اطلاع می دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد خواهد بود لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه گر بموجب نامه سفارشی یا اظها

 . باید پرداخته شود مسئول نخواهد بود

 . اگر ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند هریک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسئول خواهد بود
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ده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آم- 14ماده 

 . ردادراین صورت اگر بیمه گر وجهی از بیمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه گذار مسترد د

 مسولیت بیمه گر

است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل ازوقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه مسوولیت بیمه گر عبارت - 1۹ماده 

خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر و یا عوض برای بیمه گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد دراین صورت 

در هر صورت حداکثر . مدتی که عرفا کمتر از آن نمی شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در

 . مسئولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد

 . بیمه گر مسئول خساراتی که عیب ذاتی مال ایجاد می شود نیست مگر آنکه در بیمه نامه شرط خلافی شده باشد- 26ماده 

  :خسارات وارده از حریق که بیمه گر مسئول آن است عبارت است از- 21 ماده

 . خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد- 8

 . هرخسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش بکار برده شده است- 2

  . شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق تلف- 9

 . خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بناء برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق- 1

 :در بیمه های ذیل خسارت به این طریق حساب می شود- 22ماده 

 . در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد- 8

 . دربیمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه گذار می شد- 2

در بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول . برای تعیین میزان واقعی خسارت مخارج و حق الزحمه که درصورت - 9

قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه نامه تجاوز نخواهد عدم وقوع حادثه به مال تعلق می گرفت از اصل 

 . کرد

در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضاء بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید بطور قطع در موقع عقد بیمه بین - 23ماده 

 . طرفین معین شود

 . یا شکستن عضو شخص دیگری درصورتی که آن شخص قبلا رضایت خود را کتباٌ نداده باشد باطل استبیمه عمر یا بیمه نقصان 

 . هرگاه بیمه گذار اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط است

ین بود که مطابق تعرفه قبلا ب اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی بطور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد

 . طرفین معین می شود

وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در - 28ماده 

 . ه در سند بیمه اسم برده شده استسند بیمه قید دیگری شده باشد که دراین صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود ک

 بیمه گذار حق دارد ذی نفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد مگر انکه آن را به دیگری انتقال داده و بیمه نامه را هم به منتقل الیه- 25ماده 

 . تسلیم کرده باشد

نه در بیمه نامه را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور باید به امضاء در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر بیمه گذار حق دارد وجه معی- 20ماده 

 . انتقال دهنده و بیمه گر برسد

اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده شروع می شود ولی اگر بیمه گذار از بابت آن وجهی دریافت کرده یا نسبت به - 2۷ماده 

 . باشد در کمال اعتبار خواهد بود آن با بیمه گر معامله نموده

 . بیمه گر مسئول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد- 24ماده 

 . بری می شودمسئولیت در مقابل ثالث پرداخت خسارت به بیمه گذار بیمه گر از هرگونه ه مال منقول درصورت وقوع حادثه ودرمورد بیم -23ماده 
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بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم - 36ماده 

 . مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود

 . درصورت توقف یا افلاس بیمه گر بیمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت- 31ماده 

درصورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم - 32ماده 

 . با معاملات بیمه عمر است

حق بیمه در مقابل هرگونه طلبکاری بر مال بیمه شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین به موجب سند رسمی بیمه گر نسبت به - 33ماده 

 . باشد

اگر دریک قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد درصورت اثبات تقلب از طرف بیمه گذار نسبت به یکی از آن موضوعات بطلان - 38ماده 

 .سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بودنسبت به سایر موضوعات نیز 

 . موضوعات مختلفه که دریک بیمه نامه ذکر می شود در حکم یک قرارداد محسوب است

را نمی توانند تقلیل دهند ولی ممکن  80طرفین می توانند در قراردادهای بیمه هر شرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده - 35ماده 

 . است موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند

 . این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود

ی مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود لکن دعاوی که قبل از اجرا - 30ماده 

 . این قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود

 .این قانون که مشتمل بر سی و شش ماده است در جلسه هفتم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصدو و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید

 

 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران

 

 تشکیل و موضوع-قسمت اول 

تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال به منظور   -1ماده 

 .نظارت دولت بر این فعالیت موسسه ای به نام بیمه مرکز ی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می گردد

یران پانصد میلیون ریال است که به پنجاه سهم ده میلیون ریالی با نام تقسیم می شود و تمامی آن متعلق به دولت سرمایه بیمه مرکزی ا  -2ماده 

ین مو غیر قابل انتقال است و افزایش آن با تصویب مجمع عمومی امکان پذیر است . مبلغ مزبور از محل اندوخته های شرکت سهامی بیمه ایران تا

 .خواهد شد

اصلی بیمه مرکزی ایران تهران است و بیمه مرکزی ایران می تواند در هر جا که لازم بداند به شرکت سهامی بیمه ایران نمایندگی  مرکز - 3ماده 

 .بدهد

بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند نمی باشد مگر آنکه   -8ماده 

از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی نسبت به مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران “ قانون مربوط صراحتا در

 .تابع قانون تجارت است
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  وظایف و اختیارات-قسمت دوم 

  :بیمه مرکزی ایران دارای وظایف و اختیارات زیر است  -5ماده 

  نامه و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه درایران لازم باشد با توجه به مفاد این قانونتهیه آیین  -8

 تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه موسسات بیمه که در ایران کار می کنند -2

  انجام بیمه های اتکایی اجباری -9

  قبول بیمه های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی یا خارجی -1

 واگذاری بیمه های اتکایی به موسسات داخلی یا خارجی در هر مورد که مقتضی باشد -5

قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری  86اداره صندوق تامین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن موضوع ماده  -0

 8912زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب دی ماه 

دایت و نظارت بر موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت ارشاد و ه -2

 های مکارانه و ناسالم

وجه نباید از  تبصره :بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی است که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را دارا می باشد و به هیچ

 .اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون بدست می آورد جز در مواردی که قانون معین مینماید استفاده کند

  
 ارکان بیمه مرکزی ایران-قسمت سوم 

 :بیمه مرکزی ایران دارای ارکان زیر است  -0ماده 

  مجمع عمومی -8

  شورای عالی بیمه -2

  هیات عامل -9

  بازرسان -1

 

  مجمع عمومی -فصل اول

هیات عامل و بازرسان بدون داشتن  مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر کار و امور اجتماعی ، -۷ماده 

قانون تشکیل  1هیات وزیران مستند به ماده  20/1/8959مورخ  13261حق رای در جلسه شرکت خواهند کرد.) به موجب تصویب نامه شماره 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح متن اصلاح شده است.(

 .مجمع عمومی عادی به دعوت رئیس کل بیمه مرکزی ایران سالی یک مرتبه حداکثرتا پایان شهریور ماه تشکیل می شود -4ماده 

 .ایران و یا به پیشنهاد هر یک از اعضا مجمع عمومی تشکیل خواهد شدمجمع عمومی فوق العاده به دعوت رئیس کل بیمه مرکزی 

دعوت کند . در دعوتنامه “ رئیس کل بیمه مرکزی ایران موظف است ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد تشکیل جلسه مجمع عمومی را کتبا

در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مطرح کرد مگر آن که هیچ موضوعی را نمی توان  .روز و محل انعقاد جلسه ذکر خواهد شد دستور جلسه ،

 .جزو دستور قرار داده شده باشد“ قبلا

 

 : وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است -۹ماده 

 . تعیین خط مشی کلی -الف 

 . رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه رئیس کل بیمه مرکزی ایران -ب 

 .ازنامه و حساب سود وزیان و ترتیب تقسیم سودرسیدگی و تصویب بودجه و تر -ج 

 .تصویب سازمان و آیین نامه های مالی و اداری بیمه مرکزی ایران -د 
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 . قانون استخدام کشوری 2تصویب مقررات استخدامی با رعایت بند پ ماده  -هـ 

 . انتخاب بازرسان -و 

 . بازرسانتعیین حقوق رئیس کل و اعضا هیات عامل و حق الزحمه  -ز 

 تصمیم نسبت به هر موضوعی که از طرف رئیس کل بیمه مرکزی ایران جزو دستور قرار داده شده باشد -ح 

 

  شورای عالی بیمه -فصل دوم 

 : شورای عالی بیمه از اشخاص زیر تشکیل می شود - 16ماده 

  رئیس کل بیمه مرکزی ایران -8

  معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی -2

  معاون وزارت بازرگانی -9

  معاون وزارت کار و امور اجتماعی -1

  معاون وزارت تعاون و امور روستاها -5

  رئیس شرکت سهامی بیمه ایران -0

  مدیر عامل یکی از موسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران -2

 یک نفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی -1

  ناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومییک نفر کارش -3

  یک نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران -86

 برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است 86و 3و 1و 2اعضا شورای عالی بیمه موضوع بندهای تبصره : 

 .شورایعالی بیمه بدون شرکت دراخذ رای بارئیس کل بیمه مرکزی ایران ودرغیاب اوباقائم مقام خواهدبودریاست  -11ماده 

اعضای شورای عالی بیمه قبل از شروع به کار باید در مجمع عمومی سوگند یاد کنند که در انجام وظایف شورای عالی بیمه نهایت دقت و  -12ماده 

 .یمات خود را به صلاح کشور اتخاذ نمایند و اسرار عالی بیمه را حفظ کنندمراقبت را مبذول دارند و کلیه تصم

جلسات شورای عالی بیمه حداقل ماهی یکبار به دعوت رئیس شورای عالی بیمه تشکیل خواهد شد و در صورتی که حداقل چهار نفر از  -13ماده 

ای عالی بیمه موظف است ظرف یک هفته اعضای شورای عالی را برای اعضا شورای عالی بیمه کتبا تقاضای تشکیل جلسه را بنمایند رئیس شور

 .تشکیل جلسه دعوت کند

جلسه شورای عالی بیمه با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت پنج رای حاضر در جلسه رسمی معتبر  -18ماده 

سسه بیمه ای که یکی از اعضای شورای عالی به نحوی در آن سهیم است آن عضو در و قابل اجرا است . هنگام رسیدگی و اخذ رای نسبت به مو

 .رای شرکت نخواهد کرد

صورت جلسات مذاکرات شورای عالی بیمه در دفتری ثبت و به امضای رئیس شورای عالی بیمه رسیده و در بیمه مرکزی ایران نگاهداری  -15ماده 

 .می شود

 

ی دبیرخانه ای خواهد بود که سازمان آن را شورای عالی بیمه تصویب خواهد کرد رئیس و کارکنان دبیرخانه از بین شورای عالی بیمه دارا -10ماده

 .کارکنان بیمه مرکزی ایران انتخاب می شوند
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 :وظایف شورای عالی بیمه به شرح زیر است -1۷ماده 

  موسسات بیمه طبق مقررات این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومیرسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تاسیس یا لغو پروانه  -8

 تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده موسسات بیمه قرار گیرد-2

 تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها و نظارت بر امور بیمه های اتکایی-9

  رشته های مختلف بیمه مستقیمتعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به -1

 تصویب آیین نامه های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه-5

 درسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش بیمه مرکزی ایران درباره عملیات و فعالیتهای موسسات بیمه در ایران که حداقل هر شش ماه یکبار بای -0

 تسلیم شود

 هرگونه پیشنهاد که از طرف رئیس شورای عالی بیمه به آن ارجاع می شود اظهار نظر در باره -2

 .انجام سایر وظایفی که این قانون برای آن تعیین نموده است -1

  

  هیات عامل -فصل سوم 

 .هیات عامل بیمه مرکزی ایران مرکب از رئیس کل و قائم مقام رئیس کل و معاونان بیمه مرکزی ایران خواهد بود -14ماده 

رئیس کل بیمه مرکزی ایران و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران و معاونان بیمه مرکزی ایران  -1۹ماده 

 .به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب تصویبنامه هیات وزیران منصوب می شوند

 .بیمه مرکزی ایران برای مدت چهار سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است کلرئیس کل و قائم مقام رئیس  -26ه ماد

 .رئیس کل بیمه مرکزی ایران بالاترین مقام اجرایی و اداری بیمه مرکزی ایران می باشد -21ماده 

 :به شرح زیر استوظایف و اختیارات رئیس کل بیمه مرکزی ایران  -22ماده 

  نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط به آن -الف 

نمایندگی بیمه مرکزی ایران در مقابل اشخاص و موسسات دولتی یا خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی با حق توکیل و  -ب 

  مدنی قانون آئین دادرسی 02سازش و سایر اختیارات مندرج در ماده 

  تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضا به قائم مقام و یا معاونان و یا روسا یا کارمندان و تعیین وظایف آنان -ج 

  تقدیم گزارش وضع حسابها و امور بیمه مرکزی ایران به مجمع عمومی -د 

 مهتقدیم گزارش عملیات و فعالیت های موسسات بیمه در ایران و شورای عالی بی -هـ 

 در غیاب رئیس کل بیمه مرکزی ایران قائم مقام رئیس کل دارای کلیه اختیارات و وظایف قانونی او خواهد بود -23ماده 

  

 بازرسان -فصل چهارم 

وظیفه بازرسان به سازمان  82/0/8900بیمه مرکزی ایران دارای دو نفر بازرس )به موجب اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب   -28ماده 

مور ا حسابرسی محول گردیده است.( که اطلاعات و تجارب کافی در امور بیمه و حسابداری داشته باشند خواهد بود که یک نفر از آنان از طرف وزیر

انتخاب مجدد بازرسان  شد ، اقتصادی و دارایی و دیگری از طرف وزیر بازرگانی پیشنهاد و با تصویب مجمع عمومی برای یک سال تعیین خواهند

 . بلامانع است

 .بازرسان حق دارند هرگونه اطلاعی را از بیمه مرکزی ایران بخواهند ولی حق دخالت مستقیم در امور بیمه مرکزی ایران را ندارند  -25ماده 

ان خواهد ازرسقبل از تشکیل مجمع عمومی تسلیم برسیدگی به ترازنامه سالانه وظیفه اصلی بازرسان می باشد ترازنامه بیمه مرکزی ایران یکماه 

 .شد
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  مقررات مختلف -قسمت چهارم 

رئیس کل و سایر اعضا هیات عامل در مدت تصدی خود نمی توانند عضویت شرکتها و موسسات بازرکانی را قبول نمایند و یا در سایر   -20ماده 

 .دستکاههای دولتی یا ملی سمتی داشته باشند

 .تدریس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قبول سمتهای غیر موظف در موسسات خیریه و اجتماعی و آموزشی بلامانع استتبصره : 

 .اسناد مالی و اوراق بهادار و چک های بیمه مرکزی ایران با دو امضا معتبر خواهد بود -2۷ماده 

ی خود را به صورتحساب جاری و یا سپرده نزد بانک ملی ایران )این بانک در بیمه مرکزی ایران مجاز خواهد بود که موجودیهای نقد -24ماده 

بانک ملت ادغام شده است.(نگاهداری نماید. یا براساس بودجه مصوب از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته های خود و صندوق تامین خسارتهای 

زاد بر آن با تصویب مجمع عمومی به هر نوع عملیات دیگر از جمله خرید بدنی تا مبلغ یکصد میلیون ریال در هر سال با تصویب هیات عامل و ما

سهام و مشارکت در بانکها و شرکت های دیگر با حق فروش و انتقال آنها که برای توسعه و پیشرفت وظایف بیمه مرکزی ضروری یا مفید باشد 

 به شرح متن اصلاح شده است.( 0/9/8959یمه گری مصوب مبادرت نماید. )به موجب قانون اصلاح قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و ب

اعضا شورای عالی بیمه و مشاورین و اعضا اداری شورای عالی بیمه و افرادی که شورای عالی بیمه در اجرای وظایف خود به آنها مراجعه  -2۹ماده 

یف وظا می کند و رئیس کل و سایر اعضا هیات عامل و بازرسان و کلیه کارکنان بیمه مرکزی ایران باید از افشای اطلاعات محرمانه ای که در اجرای

 .قانون مجازات عمومی خواهند شد 891وله بدست می آورند خودداری نمایند و الا مشمول مقررات ماده مح

این قانون جز وظایف و اختیارات بیمه  5ماده  2و 0و 9و 2و 8شرکت سهامی بیمه ایران عملیات خود را جز آنچه به موجب بندهای  -36ماده 

 .نامه خود ادامه خواهد دادمرکزی ایران قرار داده شده است بر طبق اساس

شد اوزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها و هر موسسه دیگری که اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا سازمانهای مزبور می ب

 .ه ایران انجام دهنددر شرکت سهامی بیم“ و یا تحت نظر دولت و یا سازمانهای مزبور اداره می شوند موظفند بیمه های خود را منحصرا

 -بانک ملی ایران  -بانک مرکزی ایران  -شرکت هواپیمایی ملی ایران  -شرکت ملی ذوب آهن ایران  -این حکم شامل شرکت ملی نفت ایران 

بیمه  سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و صندوق توسعه کشاورزی خواهد بود مگر آن که مجمع عمومی هر یک از این موسسات نسبت به

 .آنها تصمیم دیکری اتخاذ نماید

دولت مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه جدید شرکت مزبور را برای تصویب کمیسیونهای دارایی و استخدام تبصره :

 .مجلسین تقدیم کند

 

 گرىبیمه  -بخش دوم 

 

 مؤسسات بیمه -قسمت اول 

 کلیات -فصل اول 

 

هاى سهامى عام ایرانى که کلیه سهام آنها بانام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکت .31ماده 

 .باشند انجام خواهد گرفتثبت رسیده

 .فعالیت مؤسسات بیمه خارجى مشمول مقررات فصل چهارم این قانون خواهد بود -8تبصره 

 .شود با شوراى عالى بیمه خواهد بودهایى که به آن عملیات بیمه اطلاق مىالیتتشخیص فع -2تبصره 

 .تعداد سهامداران یک مؤسسه بیمه ایرانى نباید کمتر از ده شخص حقیقى یا حقوقى باشد .32ماده 

درصد شامل اقارب  26، نصاب درصد سهام یک مؤسسه بیمه ایرانى را دارا باشد 26هر شخص حقیقى یا حقوقى نمى تواند بیش از  .33ماده 

 .نسبى و سببى درجه یک از طبقه اول صاحب سهم نیز خواهد بود

 .شوداست نمى[ 8اى که صاحب سهم آن دولت یا بنیاد پهلوى] شامل مؤسسات بیمه 99و  92و  98احکام مواد  .38ماده 
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حقوقى تبعه خارج تا بیست درصد با موافقت بیمه مرکزى ایران واگذارى سهام مؤسسات بیمه ایرانى غیردولتى به اشخاص حقیقى یا  .35ماده 

ال قمجاز است و بیش از آن موکول به پیشنهاد بیمه مرکزى ایران و تأیید شوراى عالى بیمه و تصویب هیئت وزیران خواهد بود در مورد اخیر انت

 .هاى قبل تجاوز کند داخت شده و سود انتقال نیافته سالسود سهام سهامداران خارجى در هر سال نباید از دوازده درصد مجموع سرمایه پر

 

درصد سهام آنها به اشخاص حقیقى یا حقوقى خارجى مطلقا   13هاى خارجى یا انتقال بیش از انتقال سهام مؤسسات بیمه ایرانى به دولت -تبصره 

 .ممنوع است. انتقال سهام بین سهامداران اتباع خارجى باید با موافقت قبلى بیمه مرکزى ایران صورت گیرد

شده باشد میزان  درصد آن نقدا  پرداخت 56شود که باید صد میلیون ریال تشکیل مىمؤسسات بیمه ایرانى با سرمایه حداقل یک .30ماده 

اى که از طرف بیمه مرکزى ایران تهیه و به تصویب  نامههاى بیمه در نظر گرفته خواهد شد در آیین  اى که عندالاقتضا براى هر یک از رشتهودیعه

 .رسد تعیین خواهد شدشوراى عالى بیمه می 

شود خواهد بود همچنین ثبت هر ه از طرف بیمه مرکزى ایران صادر مىثبت هر مؤسسه بیمه در ایران موکول به ارائه پروانه تأسیس ک .3۷ماده 

اى که به ثبت رسیده باشند موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزى ایران گونه تغییرات بعدى در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام مؤسسات بیمه

 .باشدمى

 

 صدور پروانه -فصل دوم 

 

اى معین باید قبلا  طبق مقررات این فصل از بیمه مرکزى ایران پروانه تحصیل گردد  ها یا رشتهر تمام رشته براى انجام عملیات بیمه د .34ماده 

 :براى تحصیل پروانه مذکور متقاضى باید مدارك و اطلاعات زیر را به بیمه مرکزى ایران تسلیم کند

 .اساسنامه مؤسسه .8

 .میزان سرمایه مؤسسه .2

 .و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هر یک از آنها صورت کامل اسامى شرکا .9

 .میزان سهام نقدى و غیرنقدى و نحوه پرداخت آنها .1

 .اسناد و مدارك و اطلاعات دیگرى که بیمه مرکزى ایران براى احراز صلاحیت مالى و فنى مؤسسه و حسن شهرت مدیران لازم بداند .5

شود بیمه مرکزى ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت شصت روز از تاریخ تسلیم تقاضاى صدور پروانه به بیمه مرکزى ایران تسلیم می  .3۹ماده 

 .نظر مجمع عمومى را اعم از قبول یا رد تقاضا کتبا  به متقاضى اعلام نماید 82آخرین مدارك و اطلاعات خواسته شده با رعایت مفاد بند یک ماده 

متقاضى نسبت به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد مى تواند ظرف سى روز اعتراض خود رابه هیئت وزیران تسلیم نماید. نظرى که هیئت هرگاه 

 .وزیران اتخاذ نماید قطعى خواهدبود

 

 ابطال پروانه -فصل سوم 

 

عالى بیمه با تصویب مجمع عمومى بیمه مرکزى از موافقت شوراى هاى معینى درموارد زیر پس  ها و یا رشته پروانه بیمه براى تمام رشته .86ماده 

 :ایران ابطال خواهد شد

 .در صورت تقاضاى دارنده پروانه .8

 .سال پس از صدور پروانه عملیات خود را شروع نکرده باشددر صورتى که مؤسسه بیمه تا یک .2

بیمه طورى باشد که نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا بر بیمه مرکزى ایران در مواردى که به تشخیص بیمه مرکزى ایران وضع مالى مؤسسه  .9

 .گذاران و یا صاحبان حقوق آنها است شدگان و بیمه ثابت گردد که ادامه فعالیت مؤسسه به زیان بیمه
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نهاد بیمه مرکزى ایران و تصویب شوراى عالى در مواردى که مؤسسه بر خلاف اساسنامه خود یا قوانین و مقررات بیمه رفتار کند به پیش .81ماده 

 .هاى معین ممنوع خواهد شد طور موقت از قبول بیمه در رشته بیمه به

تواند ظرف سى روز به هیئت وزیران مراجعه و لغو باطل گردد مؤسسه مزبور می  16اى طبق ماده در صورتى که پروانه مؤسسه بیمه .82ماده 

 .د. نظر هیئت وزیران قطعى استتصمیم متخذه را درخواست کن

شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزینه  گذاران و بیمه صدور یا لغو پروانه مؤسسه بیمه و اطلاعاتى که از لحاظ حفظ منافع بیمه .83ماده 

کثیرالانتشار تهران و در صورتى که مؤسسه بیمه در شهر هاى خود مؤسسه بیمه توسط بیمه مرکزى ایران در روزنامه رسمى کشور و یکى از روزنامه 

 .هاى آن شهرها نیز در دو نوبت به فاصله یک ماه آگهى خواهدشد از روزنامهیا شهرهاى دیگر شعبه یا نمایندگى داشته باشد در یکى

یمه مرکزى ایران با تصویب شوراى عالى بیمه کلیه طور دایم لغو شود باى براى یک یا چند رشته به در صورتى که پروانه مؤسسه بیمه . 11ماده 

مؤسسه مزبور را به شرکت سهامى بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب  (Portefeuille پرتفوى) سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات

 .د دادشدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواه گذاران و بیمه خاص دیگرى را که متضمن منافع بیمه

 

 خارجی بیمه موسسات به مربوط مقررات –فصل چهارم 

 

از تاریخ تصویب این قانون شروع فعالیت مؤسسات بیمه خارجى در ایران موکول به پیشنهاد بیمه مرکزى ایران و تأیید شوراى عالى بیمه  .85ماده 

 .و تصویب هیئت وزیران خواهد بود

هر  رسد مبلغى براىاى که به پیشنهاد بیمه مرکزى ایران به تصویب شوراى عالى بیمه می نامهآیین مؤسسات بیمه خارجى باید طبق  .80ماده 

این ودیعه در هریک از دو موردمذکور از پانصد هزار نمایند. مبلغ هاى زندگى و سایر انواع بیمه نزد بیمه مرکزى ایران تودیع  یک از دو رشته بیمه

 .کمترنخواهد بود ایران مرکزى مورد قبول بانک دلار یا معادل آن از ارزهاى

ودیعه حداقل به دو برابر مبلغ  سال به ودیعه مزبوراضافه کند تا در هر مورد مبلغبه هر یک از مؤسسات بیمه خارجى باید درآمدهاى خود را سال 

 .مصوب شوراى عالى بیمه برسد

 .افزایش ودیعه مازاد بر مبالغ فوق اختیارى است

که رقم انتقالى در به خارج بلامانع خواهد بود مشروط بر این 10انتقال درآمد مؤسسات بیمه خارجى پس از تکمیل ودیعه مذکور در ماده  .8۷ه ماد

 .عنوان ودیعه در نزد بیمه مرکزى ایران است تجاوز ننمایددرصد مبلغى که به  86هر سال از 

به مأخذ ده درصد در سال مذکور در این ماده موکول به پیشنهاد بیمه مرکزى ایران و تأیید شوراى ترتیب انتقال درآمد مازاد بر ودیعه  -تبصره 

 .عالى بیمه و تصویب هیئت وزیران خواهد بود

م کارهاى اى که در ایران مقیم و داراى اختیارات لازم براى اداره کردن تماکنند باید نمایندهمؤسسات بیمه خارجى که در ایران کار می  .84ماده 

ان رمؤسسه در ایران و انجام تعهدات از طرف مؤسسه بیمه اصلى باشد معرفى نمایند. نماینده مذکور مسئول کلیه عملیات مؤسسه بیمه اصلى در ای

ام به جاى خود مق اى باشد که ضمن آن حدود اختیارات او مشخص گردیده و حق انتخاب نماینده مجاز یا قائمخواهد بود و باید داراى اختیارنامه 

 .به او داده شده باشد

ه که تصویب مؤسسوسیله قائم مقام یا نماینده مجاز خود بدون این هاى منعقد شده در ایران را شخصا  یا به نماینده مزبور موظف است کلیه بیمه

 .باشد سازش داشته بیمه اصلى لازم باشد امضا نماید و بتواند در دعاوى خوانده یا خواهان قرار گیرد و حق توکیل و

نماینده مؤسسات بیمه خارجى فقط تا حدودى که از مؤسسه بیمه اصلى اختیار دارد اقدام به بیمه در ایران خواهد نمود و در صورتى که  .8۹ماده 

ا  اصلى از نماینده خود جزئ طور موقت یا دایم بشود و یا مؤسسه بیمه هاى بیمه از مؤسسه بیمه اصلى سلب اجازه بیمه کردن به در هر یک از رشته

 .یا کلا  سلب اختیار کند باید مراتب را کتبا  به بیمه مرکزى ایران اطلاع دهد

ها و مؤسسات هاى اجرایى مربوط مشمول مقررات عمومى مربوط به شرکت نامه مؤسسات بیمه خارجى علاوه بر مقررات این قانون و آیین .56ماده 

 .خارجى نیز خواهند بود
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 انحلال و ورشکستگى -دوم  قسمت

درصورتى که ورشکستگى یک مؤسسه بیمه اعلام بشود دادگاه مکلف است قبل از اتخاذ هر گونه تصمیم نظر بیمه مرکزى ایران را جلب  .51ماده 

روز نظریه خود را کتبا  به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظریه بیمه  85نماید . بیمه مرکزى ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف 

 .مرکزى ایران تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد کرد

این قانون اجرا  11اى از موارد انحلال مؤسسه است و در این صورت مفاد ماده  ابطال پروانه یک مؤسسه بیمه براى کلیه عملیات بیمه .52ماده 

 .خواهد شد

 

آید. در نقاطى که اداره تصفیه امور ورشکستگى وجود ندارد دادگاه بیمه عمل می  تصفیه مؤسسه بیمه ورشکسته طبق قانون تجارت به .53 ماده

ست ا گردیدهجا تأسیس هاى شهرستانى که اداره تصفیه در آننماید و در حوزه دادگاهعنوان قائم مقام اداره تصفیه تعیین می مرکزى ایران را به 

 .اداره تصفیه با معاونت بیمه مرکزى ایران امر تصفیه را انجام خواهد داد

 

 انتقال عملیات و ادغام -قسمت سوم 

 

خود را با  (Portefeuille) توانند با موافقت بیمه مرکزى ایران و تصویب شوراى عالى بیمه تمام یا قسمتى از پرتفوىمؤسسات بیمه می  .58ماده 

 .ق و تعهدات ناشى از آن به یک یا چند مؤسسه بیمه مجاز دیگر واگذار کنندکلیه حقو

یک مؤسسه بیمه به مؤسسات دیگر بیمه دوبار به فاصله ده روز در روزنامه رسمى کشور و در  (Portefeuille) تقاضاى انتقال پرتفوى .55ماده 

 .هاى محلى به هزینه متقاضى از طرف بیمه مرکزى ایران آگهى خواهد شد روزنامه هاى کثیرالانتشار تهران و عنداللزوم در یکى ازیکى از روزنامه 

 یک از حقوق بیمهکه در این انتقال هیچپس از انقضاى سه ماه از تاریخ آخرین آگهى بیمه مرکزى ایران در صورت حصول اطمینان از این .50ماده 

 .هد شد موافقت خود را با انتقال پرتفوى کتبا  به مؤسسه بیمه متقاضى اعلام خواهد داشتگذاران و صاحبان حقوق آنها تضییع نخوا شدگان و بیمه

گذاران و صاحبان حقوق آنها از تاریخ  شدگان و بیمه در صورت موافقت بیمه مرکزى ایران با انتقال پرتفوى این انتقال براى کلیه بیمه .5۷ماده 

 .انتقال معتبر خواهد بود

با موافقت بیمه مرکزى ایران و تصویب شوراى عالى بیمه در یک مؤسسه  52و  55-50توانند با رعایت مواد ند مؤسسه بیمه می یک یا چ .54ماده 

 .بیمه دیگر ادغام شوند

امر بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها یا به ملاحظات اقتصادى و حمایت  گذاران و بیمه بیمه مرکزى ایران به منظور حفظ حقوق بیمه .5۹ماده 

یست بخش ناى را که وضع مالى یا ادارى آنها رضایت تواند با تأیید شوراى عالى بیمه و تصویب مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران مؤسسات بیمهمی 

مالى  که وضعاى  مکلف نماید که در یکى از مؤسسات بیمه دیگرى که موافق باشند ادغام شوند و در صورتى که ادغام صورت نگیرد پروانه مؤسسه

بخش نیست طبق مقررات این قانون لغو خواهد شد. تصمیم بیمه مرکزى ایران علاوه بر ابلاغ کتبى به مؤسسات موردنظر در یا ادارى آن رضایت

 .اهد رسیدهاى محلى به اطلاع عموم خو هاى کثیرالانتشار تهران و عنداللزوم در یکى از روزنامه روزنامه رسمى کشور و در یکى از روزنامه

 مقررات مختلف -قسمت چهارم 

 

شدگان و صاحبان حقوق آنان گذاران، بیمه  تضمین حقوق و مطالبات بیمه 10و  90اموال مؤسسات بیمه همچنین ودایع مذکور در مواد  .06ماده 

شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند.  گذاران و بیمه است و در صورت انحلال یا ورشکستگى مؤسسه بیمه بیمه

 .هاى مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است در میان رشته

توانند بدون موافقت قبلى بیمه مرکزى ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع بیمه نمی  مؤسسات

 .معامله با حق استرداد قرار دهند

 .را در سند منعکس کننددفاتر اسناد رسمى موظفند هنگام انجام این قبیل معاملات موافقتنامه بیمه مرکزى ایران را مطالبه و مفاد آن
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طور مشخص منعکس کار افتادن آنها را به هاى خود نحوه بهدارند و در حسابهاى فنى و قانونى نگه  مؤسسات بیمه موظفند اندوخته .01ماده 

ا و هکار انداختن این اندوخته هترتیب ب هاى بیمه و میزان و طرز محاسبه همچنین هاى فنى و قانونى براى هر یک از رشته نمایند. انواع اندوخته

 .هاى مؤسسات بیمه است از طرف شوراى عالى بیمه تعیین خواهد شد نحوه ارزیابى اموال منقول و غیرمنقولى که نماینده اندوخته

ى ایران تهیه و به تصویب اى که از طرف بیمه مرکز هاى سود و زیان خود را طبق نمونهو حسابموظفند ترازنامه  بیمه مؤسساتکلیه  .02ماده 

 .اى از آن را براى بیمه مرکزى ایران ارسال دارند رسد تنظیم نمایند و پس از تصویب نسخهشوراى عالى بیمه مى

 .هاى کثیرالانتشار تهران درج نمایندمؤسسات بیمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمى کشور و یکى از روزنامه  .03ماده 

محل یا اختلاس یا خاصى که در ایران یا در خارجه به علت ارتکاب جنایت یا دزدى یا خیانت در امانت یا کلاهبردارى یا صدور چک بی اش .08ماده 

توانند جزو مؤسسین یا مدیران مؤسسات بیمه باشند. همچنین باشند و ورشکستگان به تقصیر نمی  معاونت در یکى از جرایم فوق محکوم شده

 .یندگى به این اشخاص و اشتغال به دلالى از طرف آنان ممنوع استواگذارى نما

عدم  است در صورتدر صورتى که به حکم دادگاه مسلم شود که ورشکستگى مؤسسه بیمه به علت تقصیر و تقلب مدیر یا مدیران بوده .05ماده 

 .شدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بودگذاران و بیمه  تکافوى دارایى مؤسسه مدیران متضامنا  مسئول پرداخت طلب بیمه

 

 :وسیله اشخاص زیر ممنوع استعرضه بیمه جز به .00ماده 

 .مؤسسات بیمه .8

 .نمایندگان بیمه .2

 .دلالان رسمى بیمه .9

ا باشد. نام دلال رسمى ی هر کارمند یا نماینده بیمه که اقدام به عرضه بیمه نماید باید داراى کارت شناسایى از طرف مؤسسه بیمه مربوط - تبصره

 .نامه ذکر شود است باید در بیمهنامه وسیله او عرضه شدهنماینده بیمه که بیمه

باشند که در اجراى وظایفشان به سبب تقصیر و یا مسامحه مؤسسات بیمه و نمایندگان و دلالان رسمى بیمه مسئول جبران خساراتى مى .0۷ماده 

 .وارد آیدآنها یا کارکنانشان به دیگران 

نامه دلالان رسمى بیمه به پیشنهاد بیمه مرکزى ایران به  وسیله بیمه مرکزى ایران صادر خواهد شد و آیین پروانه دلالى رسمى بیمه به .04ماده 

 .تصویب شوراى عالى بیمه خواهد رسید

وسیله نمایندگان خود قبول بیمه نماید مکلف به جبران یا به  هاى معینى که پروانه بیمه ندارد رأسا  و هر مؤسسه بیمه در رشته یا رشته .0۹ماده 

 .خسارت زیان دیده خواهد بود

نماید  ها قبول بیمههر شخص حقیقى یا حقوقى که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگى بیمه براى هر یک از رشته  -تبصره 

 .مى محکوم خواهد شدقانون مجازات عمو 291به مجازات مقرر در ماده 

 :اى که بر اساس این قانون اجازه فعالیت دارند انجام گیردوسیله مؤسسات بیمه  هاى زیر باید منحصرا  به بیمه .۷6ماده 

 .الف( بیمه اموال منقول یا غیرمنقول موجود در ایران

 .یا اعتبار اسنادى آن در ایران باز شده استشود ب( بیمه حمل و نقل کالاى وارداتى که قرارداد خرید آن در ایران منعقد مى

تجهیزات نظامى مورد نیاز وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مصلح که فاقد امکان ساخت در داخل کشور بوده و فروشندگان آن تجهیزات  -تبصره 

ا پیشنهاد وزیر دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح و نمایند، بهاى کشور فروشنده بیمه مىحمل و نقل کالاهاى مورد معامله را انحصارا  توسط بیمه 

  باشد.این ماده مستثنى مى(ب)تأیید بیمه مرکزى ایران و موافقت وزیر امور اقتصادى و دارایى از شمول بند 

 .ج( بیمه مربوط به کارگران و مستخدمین خارجى به استثناى بیمه عمر و حوادث شخصى در مدت اقامت در ایران

 .ط به ایرانیان مقیم ایراند( بیمه مربو
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ها از معاملات  درصد در سایر رشته 25هاى زندگى و  درصد در رشته بیمه 56نمایند باید کلیه مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت مى .۷1ماده 

 بیمه ظرفیت قبولى هر یک از مؤسسات بهاى مستقیم خود را نزد بیمه مرکزى ایران بیمه اتکایى نمایند. بیمه مرکزى ایران مکلف است باتوجه بیمه

 .کنند تمام یا قسمتى از بیمه اتکایى مجدد سهمیه اتکایى اجبارى دریافتى را درصورت تساوى شرایط به آنها واگذار نمایداى که در ایران کار مى

 .عنوان اتکایى قبول میکنند از شمول این ماده خارج است آنچه مؤسسات بیمه به - تبصره

وسیله شوراى عالى بیمه تعیین خواهد  نحوه واگذارى بیمه اتکایى اجبارى و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن براى هر رشته بیمه به .۷2ماده 

 .شد

م درصد از مازاد سهمیه بیمه اتکایى اجبارى از معاملات مستقی 96کنند موظف خواهند بود معادل مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت مى .۷3ماده 

 .نمایند به بیمه مرکزى ایران واگذار کنندخود را با همان شرایطى که در خارج بیمه اتکایى مى

د. یندرصورتى که بیمه مرکزى ایران به هر علت از قبول آن استنکاف بنماید مؤسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ایران بیمه اتکایى نما

 .ارائه اجازه بیمه مرکزى ایران خواهد بود درصد موکول به 96انتقال ارز بابت این 

هاى اند و مشغول فعالیتمؤسسات بیمه اعم از ایرانى یا خارجى که تا تاریخ تصویب این قانون به موجب مقررات قبلى به ثبت رسیده .۷8ماده 

هند داشت ولى در هر حال موظفند ظرف هیجده کنند احتیاج به کسب پروانه جدید نخواهایى که در آن فعالیت مىباشند براى رشته اى مىبیمه

یمه ماه از تاریخ تصویب این قانون وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند در غیر این صورت پروانه آنها لغو خواهد شد. شوراى عالى ب

 .بار تمدید نمایدتواند با توجه به دلایل و مقتضیات این مدت را یکمى

مه مرکزى وسیله بی شوند. اساسنامه این سندیکا به گران ایران شناخته مى کنند عضو سندیکاى بیمهکه در ایران کار می  مؤسسات بیمه .۷5ماده 

شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از تشکیل بیمه مرکزى ایران به تصویب شوراى عالى بیمه خواهد ایران با جلب نظر اعضاى سندیکا تدوین مى

 .رسید

هاى نامه  نمایند ملزم به رعایت دستورات بیمه مرکزى ایران که در حدود این قانون و آیینمؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می  .۷0ماده 

 .شود خواهند بود اجرایى آن صادر مى

 .کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغى است .۷۷ماده 

العاده عصر روز  در جلسه فوق 23/9/8956ر هفتاد و هفت ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه قانون فوق مشتمل ب

 .هزار و سیصدو پنجاه شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید ام خرداد ماه یکیکشنبه سى

 

  .نام بنیاد یاد شده بعد از انقلاب به بنیاد علوى تغییر یافته است -8

  .به شرح متن اصلاح شده است 0/9/8959گرى مصوب  به موجب قانون اصلاح قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه -2

 

به تأیید شوراى  82/2/8916مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ  9/2/8916این تبصره به صورت ماده واحده در جلسه علنى روز دوشنبه  -8

 .شود الحاق مى 96/9/8956گرى مصوب قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه  26ده نگهبان رسیده است که به ما
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 بازاریابی بیمه
 ر بازاریابی جهان فیلیپ کاتلر : تعریف بازاریابی از زبان پد

یار ی آنها بسبازاریابی فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرایند مبادله است. در واقع نیازهای بشر محدودند ولی خواسته ها

 نیازها ایجاد کرد.  زیاد ، نیازها ایجاد کردنی نبوده و در نهاد انسان وجود دارد ولی خواسته های متفاوت را می توان به عنوان راه های برطرف کردن

یان بمحصول ،  زاییده نیاز و خواسته های انسانی هستند، به عبارت دیگر محصول عبارت است از چیزی که قادر به ارضای یک خواسته باشد و نیاز 

 کننده حالت محرومیتی است که فرد احساس می کند.

هار یکی از چبازاریابی از زمانی آغاز می شود که فرد تصمیم می گیرد نیازها و خواسته هایش را از طریق فرایند خاصی بنام مبادله ارضا کند. مبادله 

 که فرد می تواند برای ارضای نیازهای خود از آن استفاده کند .انتخابی است 

با دیگران ندارد، نه نیازی به بازاری و نه معامله ای. دومین انتخاب فرد ، استعانت از دیگران و  اولین انتخاب ، خود تولیدی است که نیازی به ارتباط

ه درخواست کمک است. سومین انتخاب، اعمال زور است ، می توان با دزدی غذا را از چنگ دیگری درآورد. گزینه آخر مبادله است ، فرد گرسنه ب

  دهد و در ازای آن غذا می گیرد و نیاز خود را برطرف می کند.) مدیریت بازاریابی (کسی که غذا را در اختیار دارد چیزی می 

 روش های مختلف بازاریابی بیمه :

 غات استفاده می کنند.ی: اغلب بازاریاب ها بیشتر از هرروشی از این روش برای تبل بروشور و تبلیغات و دیگر مطالب چاپی 

  تبلیغ در فضای آزاد مشخص ترین اما نه لزوما مهمترین آنها تابلوها و پوسترهای بزرگ  علائمتابلوهای آگهی خیابانی و پلاکاردها و :

 و تابلوهای کنار جاده هستند.

 فوق العاده موثر و جاافتاده که هزینه های بالایی را می خواهد. رادیو وتلویزیون : 

 می توان آن را یکی از بهره ورترین انواع تبلیغات روز دنیا : نسبت به گذشته رواج چشمگیری داشته است و  تبلیغات در فضای مجازی

به شمار آورد. از جمله مزایای این روش: ارزان بودن ، سهل بودن، در دسترس بودن ، جلب کانون توجه مخاطبین، امکان ایجاد تنوع در 

 تبلیغات ، امکان تبلیغ و توزیع توسط خود مشتریان.

 ده اشتباه رایج در بازاریابی :

 .انتخاب نامناسب افراد برای فروش و مشاوره جهت جلوگیری از اتلاف وقت عدم رای افراد نامناسب بازاریابی نکنید.ب .8

 مثل : ارائه تخفیف های غیرمنطقی و کاهش قیمت .  پول خود را دور نریزید. .2

 پیش از چاپ ویرایش کنید . .9

. اگر نامه یا ایمیلی برای کسی ارسال میکنید بعد از گذشت زمان استاندارد آن را پیگیری کنید  دائما ایمیل یا نامه خود را تکرار نکنید .1

 ولی دوباره آن را برای فرد نفرستید.

 خدماتی را پیشنهاد ندهید که قادر به تحویلشان نیستید. .5
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 بر حذر باشید.  "ای کاش می توانستم "از گفتن جمله  .0

ریک از مشتریان یک شخص هستند با او مانند یک شخص برخورد کنید. نام مشتریان را به خاطر . همراقب برخورد فاقد هویت باشید .2

 بسپارید تا در هنگام مکالمه به اشتباه نام آنها را صدا نزنید .

 .مشتری را متهم نکنید .1

 .از مشتری ناخشنود دوری نکنید .3

 .بازاریابی را متوقف نکنید .86

 شیوه صرفه جویی در بازاریابی : 13

 برنامه ریزی برای برنامه ریزی  .8

 هدف قرار دادن مخاطب به صورت دقیق. .2

 محدود کردن قلمر خود : برای صرف هزینه کمتر و فروش بیشتر بر منطقه کوچک تری از بازار متمرکز شوید. .9

بروید ، تاثیر مطلوب خود را در : هربار محصول جدیدتان را در یک بازار معرفی کنید و پیش از آنکه به بازار جدید توسعه مرجله به مرحله  .1

 آن بازار بگذارید.

 کاهش هزینه های ثابت. .5

 متمرکز سازی منابع : شرکت را بیش از حد گسترش ندهید تا بتوانید از مزایای صرفه جویی در مقیاس کار بهره مند شوید. .0

 متمرکز شدن بر نقطه مشکل دار  .2

 خلاقیت  .1

 شناخت نقطه درخشش خود  .3

 رایگان برای نمایش آرم و نام وشعار خود استفاده از مکان های .86

 پاداش دادن به مشتریان  .88

 استفاد از رسانه ها و کانال های جدید. مثلا شما می توانید با تلفن به بازاریابی مستقیم بپردازید.  .82

 پیوستن و شرکت کردن . مثل : انجمن ها و گروه ها یا تیم های ورزشی  .89

 روش برای فروش بیشتر : 16

 داشتن دفتر خود.  پاکیزه نگه .8

 کار گذاشتن یک سیستم تلفنی دوستانه .  .2

 مشکلات ارتباطی انجام دادن معاملات با سایر شرکت ها شامل موارد زیر است:

 نداشتن شیوه ای سریع برای خروج از حالت پاسخگویی کامپیوتری 

 داشتن زمان انتظار و مقدمات بسیار طولانی برای پاسخگویی 

  داشتن تلفنی با خطوط بسیار 

 نداشتن توانایی ارسال نامه های صوتی 

 پیگیری ضعیف یا عدم پیگیری پیغام های صوتی 

 نداشتن سیستم دوستانه و ساده 

 همواره لبخند بزنید . .9
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 از مشتریان خود تمجید و تحسین کنید. .1

 برگزاری مهمانی با کارمندان و مشتریان .5

 بازدید مجدد از مشتریان. .0

 سهولت در خدمات پس از فروش بیمه نامه.ایجاد  .2

 تفکر  .1

 خودتان و محصولتان را باور داشته باشید. .3

 نیازهای مشتری را کشف کنید. .86

 مشکلات بازاریابی در ایران :

 نبود توسعه فرهنگ بیمه 

 فقدان تنوع و خلاقیت در بیمه های عمر 

 وجود تورم 

 اقتصاد بیمار کشور 

 برنامه تبلیغاتی نامناسب 

  اعتمادی افراد نسبت به ثبات شرکت های خصوصی در ایرانحس بی 

 اخلاق غیرحرفه ای نمایندگان فروش بیمه 

 عدم اعتماد به صنعت بیمه 

 عدم وجود ثبات اقتصادی 

 بیمه صنعت در بازاریابی آمیخته

های و مشکلات افراد را پوشش و پشتوانه ای بیمه ، خدمتی مالی برای گردآوری پس اندازهای مردم و ارائه پوشش ریسک برای آنهاست. بیمه نگرانی 

ی محکم برای آنها ایجاد می کند ، همچنین سرمایه هایی را برای جامعه فراهم می کن که این سرمایه ها در بخش های سودمندی سرمایه گذاری م

رباره معیارهای نوآورانه توسعه فروش فکر کنند. بیمه در زیر مجموعه بخش خدمات قرار می گیرد . هنگام بازاریابی خدمات لازم است افراد د شودند.

جه وخلاقیت در معیارهای توسعه فروش ، نیاز امروز است . تبلیغات ، روابط عمومی و ارتباطات کلامی نیازمند توجه کافی است و فروشندگی به ت

  بیتری نیاز دارد.

 برآوره را هدفش بازارهای نیازهای شکل مهمترین به آن به اقدام با سازمان یک که است بازاریابی های فعالیت از ای مجموعه : بازاریابی آمیخته

فوق الذکر برای بازاریابی  P2 .است فیزیکی توزیع و فرآیند ،افراد ،توسعه ،مکان ،محصول مثل بازاریابیp2 عناصر از متشکل بازاریابی آمیخته. میکند

 محصولات بیمه به روش های زیر بکار می رود:

 .نامیم می محسوس نا محصولی را خدمات و محسوس محصول را تولیدی کاالی،  کنیم می تولید ما که است چیزی:  محصول .8

 :  است مرتبط زیر عوامل با گذاری قیمت تصمیمات بیمه کار و کسب در:  گذاری قیمت   .2

    ها نامه بیمه برای نشده پرداخت بیمه حق . 

    اعتباری تسهیالت و ها بیمه حق پرداخت عدم برای شده پرداخت بهره . 

 ای بیمه و ای مشاوره های فعالیت برای شده پرداخت کارمزد . 
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 :  دارد کار سرو مهم واقعیت دو با بازاریابی آمیخته از عنصر این :  مکان .9

   بیمه کارمندان ی اداره  

  شعبه یابی مکان 

 ییروستا متخصص ونمایندگان نمایندگان ،بیمهای کارهای و کسب توسعه در،  دارد بستگی توسعه بخش اثر های معیار به بیمه خدمات:  توسعه .1

 .دارند مهمی نقش

: شناخت بهتر مشتری امکان طراحی محصولات مناسب را می دهد . بیمه صنعتی خدماتی که مستلزم سطح بالایی از تعامل بین افراد  افراد .5

 ر بسیار مهمی است. است، استفاده کارامد از این منبع برای رضایتمندی مشتریان ام

: فرایند کاری در صنعت بیمه ، باید مشتری پسند باشد. سرعت و صحت پرداخت ها از اهمیت بالایی برخوردار است. شیوه پرداخت برای  فرایند .0

 مشتریان ساده و راحت باشد.

. است بر زمان و قیمت گران بسیار ،توزیع شبکه یک ایجاد و است بیمه شرکتهای تمام برای موفقیت کننده تعیین عامل توزیع:  توزیع فیزیکی .2

. نمونه مناسبی از این وضعیت شرکت دایرکت امروزه واسطه های مختلف نه ضرورتا شرکت های بیمه افزایش یافته اند و سود آوری را بالا برده اند

ون جایگزین شبکه توزیع نخواهد شد بلکه مزایایی چلاین انگلستان است که این شرکت بر فروش تلفنی و قیمت گذاری پایه تکیه دارد . فناوری 

 خدمات بهتر را به مشتریان ارائه می دهد. دیگر کانال های توزیع موسسات غیرمالی اند.

ند. این هبنابرنظر کاتلر و آرمسترانگ سازمان ها فعالیت های بازاریابی خود را براساس پنج دیدگاه قرار می د دیدگاه های رایج فعالیت های بازاریابی:

 دیدگاه ها عبارتند از :

 تولید 

 محصول 

 فروش 

 بازاریابی 

 بازاریابی اجتماعی 

 :  تولیددیدگاه 

 را آن دــــخری تطاعتــــاس و دــــباش ترســــدس در هــــک تندــــهس والتیــــمحص دارــــطرف و انــــخواه دگانــــکنن مصرف

 عیتـــوضدو  و دـــکن زـــمتمرک عـــتوزی و دـــتولی اراییـــک ودـــبهب رایـــب را ودـــخ تـــفعالی دـــبای دیریتـــم. ندـــباش تهـــداش

 زمانی وضعیت دومین. گردد افزایش تولید باید نتیجه در باشد بیشتر عرضه از تقاضا که است زمانی به مربوط وضعیت نخستین : دارد  ودـــوج

 .برآییم قیمت کاهش درصدد باید که است باال محصول قیمت است

 تـــاس یـــفروختن هـــبیم " هـــجمل از یـــبخش. دهد انجام را خدمات توزیع نظام بهبود و باشد داشته فروش نیروی افزایش باید بیمه صنعت 

 ذاریــگ رخــن ازیــس آزاد از ســپ هــبیم نعتـــص دـــجدی تـــحرک و  تـــاس هـــگرفت رارـــق دگاهـــدی نـــای در"  دنیـــخری هـــن

 این از خدمات توزیع نظام بهبود و فروش نیروی زایشــاف رــب نعتــص زــتمرک،  عــواق در.   تــاس هــگرفت ورتــص وــس و متــس نــای هــب

 .میگیرد نشئت دیدگاه
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 رینــبهت هــک دــمیخرن هــک را والتیــمحص ،دگانــکنن رفــمص هــک تــاس توارــاس لــاص نــای رــب دگاهــدی نــای دیدگاه محصول :

 نعتــص در لــعم نــای. دهد اختصاص نوآوری و محصول دائم بهبود به را خود یژانر باید سازمان بنابراین دارند را شکل و ارکردــک و تــکیفی

  شــپوش طحــس و تــماهی  آن لــدلی کــی. ودــش یــنم دهــدی هــبیم دماتــخ ودــبهب و وآوریــن الـعم داردــن ادیــزی ودــنم هــبیم

 ادیــاقتص عورــش هــب یــول دــبخرن رــعم هــبیم دــبای هــک دــمعتقدن طــفق اــآنه رــعم هــبیم در مخصوصا تــاس اــههــنام هــبیم

 و مدت کوتاه در سود بــکس الــدنب هــب ورآورــس ایــه فعالیت ایرــس و ورســب ،ذاریــهگ رمایــس اتــسس مو یلهــوس هــب هــک ردمــم

 .نکردند توجهی هستند مدت بلند

 و دارد یـــاساس شـــنق روشـــف. ردـــگی ورتـــص مگیریـــچش ایـــتهـــفعالی دـــبای اتـــتبلیغ و روشـــف رایـــب دیدگاه فروش:

 تهـــداش تـــدوس را آن و ودـــش ولـــمحص  دـخری هـــب ویقـــتش دـــبای تریـــمش. دارد تـــاهمی تریـــمش ایتـــرض آن از دـــبع

 دادن دــرش و داریــنگه و افتنــی رــهن و شــدان ابیــبازاری  . دــکن دــخری هــب دامــاق زــنی دوم ارــب اــت دـــباش یـــراض   و دـــباش

 هــهزین رــبراب 5،  ه ازــت تریــمش کــی بــجل هــهزین ونــچ داد تــدس از را تریــمش کــی دــنبای. تــاس ودآورــس تریانــمش

 و دازــان ســپ دماتــخ هــارائ هــن تــاس هــبیم روشــف دفــعمره هــبیم در. است تریکنونیــمش تنــداش هــنگ نودــخش

 .   است فشاری بازاریابی ومــمفه دگاهــدی نــای لــعم در هــک ذاریــرمایهگــس

بازاریابی این است که دستیابی به هدف های سازمان در گروه شناخت نیازها و خواسته های بازار مورد نظر مقصود از دیدگاه  :دیدگاه بازاریابی 

مفهوم و دیدگاه بازاریابی ، آغاز و مبنای در لاتر از شرکت های رقیب است. اما و تحویل کالاهای مورد پسند مشتریان به صورت اثربخش با بازدهی با

ت خهمه فعالیت ها ، نیازها و خواسته های مصرف کنندگان و مشتریان و به طور کلی خریداران است که از طریق تحقیقات بازاریابی و بررسی شنا

 بازار مشخص می شود . هدف نیز کسب سود با ارضای نیاز خریداران . ارائه خدمات لازم است.

 تریـــمش دتـــم اهـــکوت ایـــه  تهـــخواس ینـــب نـــممک ادهایـــتض ،ضـــمح ابیـــبازاری یـــیعن دیدگاه بازاریابی اجتماعی :

 افعـــمن ،دفـــه تریانـــمش ایـه تهـــخواس ینـــب وازنــت راریـــبرق الـــدنب هـــب و یداردـــم دور رـــنظ از او دتـــم  دـبلن اهـــرف و

 راتــتغیی ائلــمس رــب وانــت یــم رــعم هــبیم ترشــگس رایــب. میباشد شرکت مدت بلند بازده و هـــجامع و تریانـــمش دتـــبلندم

 اـــب تـــداش دـــتاکی تـــدول ئولیتیـــمس بار کاهش و کشور رایـــب  رــعم ایــه هــبیم مدت دــبلن افعــمن ،ورــکش یــجمعیت اختارــس

 .نمود جذب بیشتری تریـمش وانـت می جدید والتـــمحص هـــارائ

محیط و فضای بازار از رویکرد عرضه محور که به برتری محصول توجه داشته به رویکردی تقاضا محور که به نیازها ،  دیدگاه بازاریابی کششی :

کرد در آن یخواسته ها و تمایلات مشتری توجه دارد تغییر یافته است. یعنی تغییر رویکرد از بازاریابی فشاری به بازاریابی کششی . تفاوت این دو رو

کششی با مصرف کننده ، انواع رسانه های در دسترس و جواب گویی به خواسته های مشتریان آغاز می شود نه با محصولات ،  است که بازاریابی

     ود، ش نحوه توزیع، رسانه ها و پیام هایی که بازاریاب می خواهد بفرستد. بنابراین به استراتژی بازاریابی خاصی که بر بیمه گذاران متمرکز می

استراتژی بازاریابی کششی اطلاق کرد. در حالیکه استراتژی بازاریابی فشاری با استفاده از تبلیغات و سایر ابزارهای سنتی و یک طرفه می توان 

 ارتباط های بازاریابی برای جلب بیمه گذاران استفاده می کند.

 حال در. است مند رابطه ابیــبازاری هــک است مدیریت و اطــارتب ادــایج کششی ابیــبازاری  بیمه: صنعت در بازاریابی ارتباط مدیریت

 و تــداش تریــمش اــب ریــبهت اطــارتب دــبای تــدرس مدیریت اــب ودــش نمی ادارــوف رکتــش کـی هــب یــراحت هــب تریــمش رــحاض

 از یشــپ.  تــاس رــت مــمه ودــموج ایــتریهــمش ظــحف دــجدی تریــمش ذبــج رــب الوهــع ردوــک رارــبرق تریــبیش اثیرــت

 درك یــیعن هــیکپارچ اطــارتب. ویمــش قــمنطب تریــمش ارــرفت اــب دــبای بــمناس انهــرس و امــپی ابــانتخ و اطــارتب راریــبرق

 ،روشــف بردــپیش ،تبلیغات قــطری از هـک تــداش دــبای کلیدی طــرواب ادــایج. دارد حساسیت آن هــب هــک هــآنچ و دهــکنن رفــمص
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 دتـــم دـــبلن هـــرابط تریـــمش اـــب دـــبای دـــجدی بازاریابی. تـــاس تقیمـــمس ابیــبازاری و ومیــعم طــرواب ،وریــحض روشــف

 در و ردـک آوری عـجم را تریـــمش اتـــاطالع دـــبای. است مشتری افزایش و آوردن تـــدس به ،تنـــداش رـــهن و مـــعل.  تـــداش

 از تفادهـــاس با دـــتولی طراحی و تیبانیـــپش ،تریـــمش دماتـــخ ،روشـــف عوامل و کنند نگهداری سازمان بکهـش رسانی اطالع تمـــسیس

 .کنند آغاز را خود فعالیت و ردهـــب یـــپ تریـمش ازـنی به اتـــاطالع ینـهم

 :دارد سنتی بازاریابی به نسبت مزیت 5 مشتری با ارتباط مدیریت

 .میدهد کاهش را تبلیغاتی های هزینه .8

 .دهد می قرار هدف تر راحت را آنها خاص مشتریان نیاز روی تمرکز طریق از .2

 .قیمت نه کنند رقابت خدمات اساس بر ها مشتری برای تا دهد می اجازه ها سازمان به .9

 .ولخرجی از ممانعت .1

 .دارد مشتری با را تماس بیشترین .5

 :میکنند استفاده مشتری با ارتباط مدیریت از زیر دالیل به شرکتها اکثر

 مرتبه بیشتر از فروش به مشتری کنونی هزینه در بردارد. 0 جدید مشتری به فروش 

  درباره تجربه اش صحبت می کند. نفر 86 تا 1 با ناراضی مشترییک 

  افزایش دهد. %15درصدی نگهداری مشتری سالانه اش تا  5افزایش یک شرکت می تواند سودش را فقط از طریق 

  درصد  56یک محصول به مشتری کنونی است ، در صورتی که ضریب فروش  % 85ضریب فروش یک محصول برای یک مشتری جدید

 است.

  از مشتریان شاکی با شرکت دوباره تجارت می کنند.  %26اگر شرکت به سرعت به خدمات توجه کند 

  مشتریان کنونی یکپارچگی فروش و خدمات را برای پشتیبانی از تجارت الکترونیک ندارند. %36از بیش 

 مکانیسم بازاریابی داخلی :

کارکنان  یمفهوم بازاریابی داخلی از بازاریابی خدمات نشات می گیرد و بر رضایت مشتریان و کیفیت خدمات به مشتریان تاکید دارد . بازاریابی داخل

 اــآنه ینــب آن الــدنب هــب و ردــک رآوردــب را انــکارکن ازــنی دــبای اول شکل مشتری داخلی و همکار واحد بازاریابی در نظر می گیرد. را به دو

 عمل در ندـــباش وـگ خـپاس مشتریان به طوحـس امیـتم در بخواهند انـــکارکن امـــتم از دوم تـــحال در.  داد رویجــت را تیــدوس گــفرهن

 ودــمقص دــبای دیریتــم. ندــباش داشته تسلط بازاریابی تــفعالی هــب دــبای کارکنان هــکلی.  وندــش ابیــبازاری اعضای ورتــص هـــب انـکارکن

 .دهد آموزش آنها به را هرگروه نقش و کند تعریف شفاف طور به را سازمان هدف و
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 بیمه درمان             
ث برای موضوع بیمه درمان ، تامین و جبران هزینه های درمانی)اعم از سرپایی یا بستری در بیمارستان( است که در اثر بروز بیماری یا وقوع حواد

یماری لت ببیمه شده ضرورت پیدا می کند. بنابراین هزینه های درمانی خواه ناشی از بیماری یا حوادث باشند مورد تامین قرار می گیرد. ولی فوت بع

 هیچگاه در بیمه درمان مورد تامین واقع نمی شود. 

 تا اینجا در بیمهگر تعهد از آنجا که در بیمه درمان موضوع اصلی بیمه جبران هزینه های درمان است ، اصل غرامت و قاعده جانشینی اجرا شدنی اند.

 اــه تــدول الیــم کــکم اــب ترــبیش انیــدرم ایــه هــبیم رــام .بود خواهد پزشکی های هزینه جبران منظور به و شده بیمه مبلغ سقف

 در نیز بازرگانی بخش بیمهگران چه اگر نیست مقدور چندان گروهی حتی و رادیــانف انیــدرم ایــه هــبیم روشــف و تــاس یــعمل و دورــمق

 .دارند فعالیت بخش این

 و میــجس تــتمامی و تیــتندرس در تاللــاخ است که می توان آن را چنین تعریف کرد: اریــبیم اــی رضــم:  درمان بیمه موضوع خطر

 ،مخدر مواد و الکل مصرف از  یـــناش ایـــه اریـــبیم. باشد تشخیص قابل پزشک برای که زا بیماری لــعوام رــاث رــب انــانس یــروان

 .هستند بیمه قابل نیز زایمان و بارداری. برنمیگیرد در را جنین سقط و پالستیک جراحی ،یونـواکسیناس

  ها هزینه پزشکی های تعرفه اساس بر بیمهگر پزشک .هستند متعهد شده بیمه مبلغ میزان تا  بیمهگران و نیست نامحدود درمانی های هزینه تامین

 هــبیم راردادــق در رــگ هــبیم  هــک اــمعن دینــب .است "انتظار دوره" ،درمان های بیمه های محدودیت از یکی. میکند تعیین و براورد را درمانی

 ماهه 3 یکدوره مثال طور به. است بیمهنامه شروع زمان از یــمعین تــمهل تنــگذش هــب ولــموک بیماری فالن هــک کند یــم دــقی انــدرم

 .اند شده شروع راردادـــق انعقاد از یشـپ که تـاس هایی ریسک یا و هزینه ایـــه کـریس ولـقب از وگیریـــجل ،انتظار دوره از دفـه .زایمان برای

 همــس اــی دــدرص رانــجب هــب بتــنس گر هــبیمدر واقع  .استدرمانی ایــهزینهه  از یــبخش رانــجب از رــگ هــبیم تــمعافی: یزــفرانش

 ایــه هــهزین  اهشــکاز شرط فرانشیز ،   دفــه. دــمیباش ذارــگ هــبیم اــی دهــش هــبیم دهــعه هــب آن جبران و داردــن دیــتعه یزــفرانش

 ابعـــت ،انـــدرم ایـــه راردادـــق ادـــانعق و کیلـــتش .است احتمالی های استفاده ءسو از جلوگیری و ،خسارت در شده بیمه ارکتــمش ،اداری

 سالمتی و مزاجی وضعیت توضیح و پرسشنامه و پیشنهاد تکمیل هـــب مکلف گذار هـــبیم. تـاس هـحادث و عمر های هـــبیم رایطـــش انـــهم

 مصوب بیمه مرکزی است. 21شرایط عمومی این بیمه نامه تابع آئین نامه .است شدگان بیمه

اعم از سرپایی و بیمارستانی است)بستری شدن  به طور کلی بیمه درمانی در برگیرنده جبران هزینه های معالجه انواع بیمه های درمانی:

 در بیمارستان(. مهمترین بیمه های درمانی عبارتنداز: 

 : تامین جامع درمانی  

 و هــعاین م هــب نیاز شده هــبیم هــک وردیــم رــه در. تانیــبیمارس و اییــپ رــس از مــاع انیــدرم های هــهزین رانــجی دهــرگیرنــب در

 شــپوش وعــن نــای. دــکن یــم رانــجب  انیــدرم هــتعرف هــپای رــب یــجراح الــاعم و انــدرم ایــه هــد هزینــباش تهــداش هــمعالج

 نیازمند لذا و است زیاد بیــنس ورــط هــب هــبیم قــح.دـنمای یــم امینــت را دگانــش هــبیم انیــدرم ازــنی تردگیــگس تــعل هــب

 .میباشد کارفرمایان کمک یا دولت مشارکت
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 و اعمال جراحیزینه های بستری شدن در بیمارستان تامین ه 

        تــداش ازــنی یــجراح لــعم هــب اــی دــگردی تریــبس دهــش هــبیم رــاگ. تــاس انیـدرم دهــعم ههایـهزین امینــت داــایج در دــتعه

 .   پردازد می معین سقف تا و درمانی هــتعرف هــپای رــب را انیــدرم ایــهزینهه رــگ هــبیم

 بیمه درمانی مازاد تامین خدمات درمانی 

          امــتم انیــدرم دماتــخ ازمانــس و تــاس انیــدرم ایــه هــتعرف از یشــب و ادــزی یــجراح الــاعم اــی تریــبس ایــههـهزین اهیــگ

 .   گردد می خریداری تامین این درمانی ای تعرفه بر مازاد های هزینه جبران منظور به. پردازد نمی را مبلغ آن

 بیمه درمان تکمیلی :  

مه این پوشش بیمه ای جهت جبران هزینه های درمان مازاد بر تعرفه های بیمه خدمات درمانی ، تامین اجتماعی و... ارائه می شود و نگرانی بی

 انــزایم ،،تانیـــبیمارس ،یـــجراح الـــاعم: بیمه وعـن نـــای هایــپوشش هزینه های هنگفت درمان برطرف می کند. شدگان را از پرداخت

 ...و یژرادیولو ،ماموگرافی،سونوگرافی قبیل از اراکلینیکیـــپ ایـــهه ـــهزین  از یــبرخ،  زارینـــس و یـــطبیع

  زــنی اهیــگ هــک دــدهن یــم رارــق شــپوش تــتح را انــدرم ایــهزینهه   از یــبخش کــی رــه  یــتکمیل رــگ هــبیم و اول رــگ هــبیم

 یــتکمیل رــبیمهگ طــتوس   دــتعه قفــس اــت یــبخش و اول رــبیمهگ را تریــبس ایــه هــهزین  از یــبخش ثالــم.  دــدارن انیــهمپوش

 .میشود پرداخت

      ودهـــب  یـــگروه ورتـــص هـــب والـــمعم و دارد اریـــاختی ی هـــجنب هـــک تـــاس ازادـــم هـــبیم وعـــن یک یـــتکمیل درمان هـــبیم

 .میشود تــپرداخ رــنظ وردــم هـموسس و گذار بیمه  توسط آن بیمه حق.  دـده یــم رارــق شــپوش تــتح را هــموسس کــی انــکارکن و

 : دائمی درمان بیمه

 تمریــمس،  دــنباش تــفعالی و ارــک هــب ادرــق هــحادث روزــب اــی و اریــبیم لــدلی هــب دهــش هــبیم هــچنانچ هــبیم وعــن نــای در

 تــدریاف ،تــنیس آن امینـــت هــب ادرــق ادگیـــکارافت از لــدلی هــب دهـــش هــبیم هــک یـــمبلغ ادلــمع،  ای هــماهان اـــی و یــهفتگ

 هــبیم نــای .را او دگیــزن هــن دــده یــم رارــق بیمهای شــپوش تــتح را یــشخص المتــس هــبیم رکتــش راینــب اــبن دارد یــم

 ارــرفت هــبیمهنام رایطــش خالف بر و دــنمای تــپرداخ  مرتبا را هــبیم قــح ذارــگ هــبیم  هــچنانچ یعنی.دارد گیــهمیش و یــدائم عیتــوض

 به و باشد زیاد العاده فوق آن دفعات ددــتع و ارتــخس زانــمی دــچن رــه داردــن را هــبیم قــح زایشــاف یا خــفس قــبیمهگرح  دــننمای

 هــک دــان دهــش یــطراح دفــه نــای با  یــدائم انــدرم های هــبیم. میگیرد قرار زندگی های بیمه طبقه در همگانی درمان بیمه دلیل همین

 .   کند دریافت را عمر تمام ماهیانه یا و یــهفتگ تــغرام ودــش ادهــکارفت از ذارــبیمهگ هــچ انــچن

 بیمهنامه: این در کارافتادگی از تعریف

 در ذکورــم هــوحرف ارــک دــنتوان هــک وریــط هــب هــحادث اــی اریــبیم لــدلی هــب دهــش هــبیم لــکام مــدائ ادگیــافت ارــازک"

 . " نباشد دیگری حرفه یا و کار انجام به قادر و داده انجام را بیمه  راردادــق
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 آییننامه شماره ۴8
 

 

نامه آیین" 21/65/8938در جلسه مورخ  گری،قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه 82ماده  5و  9 بندهای اجرای در عالی بیمهشورای

 تبصره به شرح ذیل تصویب نمود: 88ماده و  83 بر مشتمل را " های درمانبیمه

 فصل اول: کلیات

گذار )که جزء لاینفک و به پیشنهاد کتبی بیمه 8980نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال این بیمه :قرارداد اساس -1ماده 

از  گر نیست و همزمان یا قبلگذار که مورد قبول بیمهتنظیم شده و مورد توافق طرفین است. بخشی از پیشنهاد کتبی بیمه نامه است(بیمه

 شود.نمیگر محسوب گذار اعلام شده است، جزء تعهدات بیمهکتبی به بیمهصورتنامه بهصدور بیمه

نظر از هر مفهوم دیگری که داشته باشد، با این مفاهیم استفاده نامه صرفتعاریف و اصطلاحات مذکور در این بیمه تعاریف و اصطلاحات: -2ماده 

 اند:شده

شده است و  نامه درجشرکت بیمه دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مشخصات آن در این بیمه گر:بیمه -1

ه نامه بهای تحت پوشش را طبق شرایط مقرر در این بیمههای بیمارستانی، جراحی ناشی از بیماری و حوادث و سایر هزینهجبران هزینه

 گیرد.می عهده

درمان همگانی، هایی از قبیل سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تأمین اجتماعی و...که طبق قانون بیمه سازمان گر پایه:بیمه -2

 .اندپایه درمان خدمات ارائه به موظف

 .بیمه استنامه ذکر شده و متعهد به پرداخت حقشخصی است که مشخصات وی در این بیمه گذار:بیمه -3

 شدگان:گروه بیمه -8

عنوان اعضای گروه معرفی نموده است و گذار آنها را به شان که بیمهگذار و اعضای خانوادهکارکنان رسمی، پیمانی یا قراردادی بیمه -الف

 حداقل پنجاه درصد آنها باید همزمان تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

 ضایاع کلیه اتفاق گذار را صرفا  در ابتدای قرارداد و یا در زمان تمدید قرارداد بهتواند کارکنان بازنشسته بیمهگر میبیمه -تبصره

 .کند بیمه آنان تکفل تحت خانواده

به این شرط مجاز است که با هدفی غیر از اخذ ها( نجمنا و هااتحادیه اصناف، قبیل از) هاگروه سایر به درمان بیمه پوشش ارائه -ب

درصد  56گذار تضمین شده باشد و بیش ازبیمه سالیانه توسط بیمهباشند، پرداخت حقنامه تشکیل شده پوشش بیمه موضوع این بیمه

 .زمان بیمه شوندطور هماعضای گروه به 

 .شدگان استافراد تحت تکفل بیمه و مادر پدر، فرزندان، همسر، شامل: خانواده اعضای 

 انشدگبیمه درمانی اضافی هایپوشش سایر و حادثه بیماری، از ناشی جراحی و بیمارستانی هایهزینه از بخشی جبران موضوع بیمه: -5

 .است گرفته قرار گربیمه تعهد در نامهبیمه این طی و نیست پایه گربیمه تعهد در که است

شده اتفاق افتاده و منجر به جرح، نقص عضو، حادثه: هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه
 شده گردد.ازکارافتادگی و یا فوت بیمه

 .است پزشک تشخیص طبق بدن مختلف جهاز و طبیعی اعمال در اختلال و جسمی عارضه هرگونه: بیماری 

حوی نبیمه بهگر موکول به پرداخت حقگر بپردازد. انجام تعهدات بیمهگذار باید در مقابل تعهدات بیمهوجهی است که بیمه بیمه:حق -0

 نامه توافق شده باشد.است که در شرایط خصوصی بیمه

 .ندارد خسارت جبران به تعهدی گربیمه آن طول در که است زمانی مدت دوره انتظار: -۷

 شود.نامه تعیین میگذار از خسارت قابل پرداخت است که میزان آن در شرایط خصوصی بیمهشده یا بیمهبیمه سهم فرانشیز: -4
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  .شودمی درج نامهبیمه در طرفین توافق با آن انقضای و شروع تاریخ. است شمسی تمام سالیک نامهبیمه مدت مدت: -۹

 های درمانی قابل پرداختفصل دوم: هزینه

 نامه عبارت است از:های درمانی قابل پرداخت موضوع این آئینهزینه -3ماده 

 ( :پایه) اصلی هایپوشش -الف

شکن در بیمارستان انواع سنگ، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، گامانایف و ، جراحی، شیمی درمانیهای بستریجبران هزینه    -8

 Day Care.و محدود جراحی مراکز و

های بعد از عمل در مراکز شود که مدت زمان مورد نیاز برای مراقبتهایی اطلاق میبه جراحی Day Care جراحی اعمال -تبصره

 .درمانی، کمتر از یک روز باشد

 ها(سال )در بیمارستان 26سال و بالاتر از2هزینه همراه افراد زیر    -2

اکز انتقال بیمار به سایر مروشده در مراکز درمانی و یا نقلشدن بیمهبه بستریهای پزشکی مشروط هزینه آمبولانس و سایر فوریت    -9

 .درمانی طبق دستور پزشک معالج -تشخیصی

                های اضافی:پوشش -ب

 گذار تحت پوشش قرار دهد:اضافی موارد ذیل را حسب توافق با بیمهبیمه تواند با دریافت حقگر میبیمه

استثنای دیسک ستون فقرات(، افزایش سقف تعهدات برای اعمال جراحی مربوط به سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع )به     -8

 گامانایف، قلب، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند کلیه و پیوند مغز استخوان.

گر در فوق. سقف تعهد بیمه 8-های زایمان اعم از طبیعی و سزارین، تا پنجاه درصد سقف تعهد سالیانه مندرج در بند الفهزینه     -2

 .گر تجاوز کندهای طرف قرارداد بیمهشده با بیمارستاناین پوشش نباید از بالاترین هزینه توافق

به درمان نازایی و ناباروری شامل اعمال جراحی مربوطهای در صورت اخذ پوشش زایمان، ارائه پوشش هزینه -8-2

 آن از مستقل پوشش یک صورتبه و زایمان تعهد سقف حداکثرمعادل IVF ، میکرواینجکشن وIUI، ZIFT، GIFT مرتبط،

 .است مجاز

ماه و برای  0نفر،  8666نفر الی  256ماه و از 3نفر،  256های زیردوره انتظار جهت استفاده از پوشش این بند برای گروه -2-2

 .نفر فاقد دوره انتظار است 8666های بالای گروه

 :ترتیب قابل پوشش استاین های پاراکلینیکی بههزینه     -9

، اکوکاردیوگرافی استرس اکو، های سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن، انواع اندوسکوپی، ام آرآیجبران هزینه -8-9

 شده.درصد تعهد پایه سالیانه برای هر بیمه 26 دانسیتومتری تا حداکثر

  (،PFT –به تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی )اسپیرومتریهای مربوطجبران هزینه -2-9

سنجی، ، نوارمثانه )سیستومتری یا سیستوگرام(، شنوایی(EEG) ، نوارمغز(NCV) ، نوارعصب (EMG) نوار عضله

 هر برای سالیانه درصد تعهد پایه  86بر موارد فوق( با سقف تعهد سنجی، هولترمانیتورینگ قلب، آنژیوگرافی چشم )علاوهبینایی

 .شدهبیمه

شناسی و ژنتیک پزشکی، آسیب های تشخیص پزشکی، پاتولوژی یاهای خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایشجبران هزینه -9-9

 شده.درصد تعهد پایه سالیانه برای هر بیمه 86انواع رادیوگرافی، نوار قلب، فیزیوتراپی با سقف تعهد

گر اول( و خدمات اورژانس های ویزیت، دارو )براساس فهرست داروهای مجاز کشور صرفا  مازاد بر سهم بیمهجبران هزینه -1-9

 درصد تعهد پایه سالیانه. 5سقف در موارد غیربستری تا 

 .شدهدرصد سقف تعهد پایه سالیانه برای هر بیمه 86پزشکی حداکثر تا میزان های دندانجبران هزینه -5-9
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های گران ایران با هماهنگی شرکتشود که سالیانه سندیکای بیمهای محاسبه و پرداخت میپزشکی براساس تعرفههای دندانهزینه -تبصره

 .کندهای بیمه ابلاغ می، تنظیم و به شرکتبیمه

 شدهدرصد تعهد پایه سالیانه برای هر بیمه 2به خرید عینک طبی و لنز تماس طبی تا سقف های مربوطجبران هزینه -0-9

 شدهدرصد تعهد پایه سالیانه برای هر بیمه 5به خرید سمعک تا سقف های مربوطجبران هزینه -2-9
 

ی، بینی، دوربینگر درجه نزدیکبه رفع عیوب انکساری چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمههای جراحی مربوطهزینهجبران      -1

دیوپتر یا بیشتر باشد، حداکثر تا  9( آستیگمات نصف علاوهبه دوربینی یا بینی نزدیک درجه) جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم آستیگمات یا

 .شدهبیمه هر در صد تعهد پایه سالیانه برای هرجشم 86

گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، بیوپسی، تخلیه کیست در رفتگی، گچ جبران هزینه اعمال مجاز سرپایی مانند شکستگی و     -5

 .شدهبیمه هر برای سالیانه درصد تعهدات پایه  86و لیزر درمانی تا سقف 

 .شوداعمال غیرمجاز سرپایی )در مطب( به شرح جدول پیوست ذکر میفهرست 

 شدهنفر( حداکثر به میزان تعهد پایه سالیانه برای هر بیمه 8666 بالای هایگروه برای صرفا ) بدن طبیعی اعضای تهیه هزینه جبران      -0

درصد  2گر مورد نیاز باشد حداکثر تا هزینه تهیه اوروتز که بلافاصله بعد از عمل جراحی به تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد بیمه      -2

 سقف تعهد پایه سالیانه.

 عنوان پوشش مستقل.درصد تعهد زایمان به 56های جنین منوط به داشتن پوشش زایمان حداکثر تا ها و ناهنجاریهزینه تشخیص بیماری     -1

 .شود، مازاد بر سقف تعهدات پایه سالیانه استهایی که در اجرای بند ب پرداخت میهزینه -1 تبصره 

 تواند نامحدود در نظر گرفته شود.های اضافی نیز میدر صورتی که تعهدات اصلی )پایه( نامحدود باشد سقف تعهدات مربوط به پوشش -2تبصره 

  

 فصل سوم: شرایط

تیار در اخ را اطلاعاتشان کلیه صداقت، و دقت رعایت با گربیمه هایپرسش به پاسخ در اندمکلف شدهبیمه و گذاربیمه :نیت حسن اصل -8ماده 

 گر قرار دهند.بیمه

اظهار کند و مطالب گر عمدا  از اظهار مطلبی خودداری کند و یا عمدا  برخلاف واقع مطلبی را های بیمهگذار در پاسخ به پرسشاگر بیمه

نامه فسخ خواهد گر بکاهد، بیمهاظهارنشده یا اظهارات خلاف واقع طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه

 .شد

نموده و یا گذار عمدا  از اظهار مطلبی خودداری گر یا بیمهشدگان در پاسخ به پرسش بیمهچنانچه معلوم شود هریک از بیمه -تبصره

شدگان حذف گردیده و متعهد استرداد خساراتی خواهد بود که از اظهارات خلاف واقع نموده است، نام وی و افراد خانواده او از لیست بیمه

 ابتدای قرارداد دریافت کرده است

  

 فرانشیز -5ماده 

گر پایه پوشش در صورت عدم استفاده از بیمه درمانی بیمههای تحت های بیمارستانی، جراحی، زایمان و سایر هزینهفرانشیز هزینه    -1

 درصد خواهد بود. 96گر پایه و حداقلصورت معادل سهم بیمههای درمانی مربوط و درغیرایندرصد کل هزینه 96حداقل

درصد  86داقل فرانشیز بیمه اضافی کاهش دهد. در هر صورت حهای تحت پوشش را با دریافت حقتواند فرانشیز هزینهگر میبیمه    -2

 خواهد بود.

 گرهبیم به است شده توافق بیمه قرارداد در که نحویبه را نامهبیمه شرایط در شدهتعیین بیمهحق باید گذاربیمه :بیمهحق پرداخت -0ماده 

 .کند پرداخت
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 :است خارج گربیمه تعهدات شمول از موارد این هزینه استثنائات: -۷ماده 

 شود، مگر اینکه ناشی از وقوع حادثه در طی مدت بیمه باشد.منظور زیبایی انجام میاعمال جراحی که به    -1

 .گر، رفع این عیوب جنبه درمانی داشته باشدعیوب مادرزادی مگر اینکه طبق تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد بیمه    -2

 .پزشک معالجسقط جنین مگر در موارد قانونی با تشخیص     -3

 .ترك اعتیاد    -8

 خودکشی و اعمال مجرمانه بیمه شده    -5

 .حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و آتشفشان    -0

جنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی و عملیات خرابکارانه بنا به     -۷

 .لاحصتأیید مقامات ذی

 ای.فعل و انفعالات هسته    -4

 .گرهزینه اتاق خصوصی مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد بیمه    -۹

 گر.سال مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد بیمه 26سال تا 2هزینه همراه بیماران بین    -16

 .جنون   -11

 جراحی لثه.   -12

 گرلوازم بهداشتی و آرایشی که جنبه دارویی ندارند. مگر به تشخیص پزشک معتمد بیمه   -13

 علت وجود تومور و یا وقوع حادثه تحت پوشش باشد.جراحی فک مگر آنکه به   -18

 .به معلولیت ذهنی و ازکارافتادگی کلیهای مربوطهزینه   -15

بینی، دوربینی، آستیگمات یا جمع قدر مطلق گر درجه نزدیکمواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمهرفع عیوب انکساری چشم در    -10

 .دیوپتر باشد 9بینی یا دوربینی به اضافه نصف آستیگمات( کمتر از نقص بینایی هر چشم )درجه نزدیک

ازسوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و اعلام های پزشکی که در مراحل تحقیقاتی بوده و تعرفه درمانی آن کلیه هزینه   -1۷

 .نگردیده است

 .شدن استبیمه اضافی، قابل بیمهاین ماده با پرداخت حق 81و 82، 86، 3، 2، 0موارد استثنای مندرج در بندهای  -تبصره

  

نفر باشد، این  56تعداد افراد تحت پوشش در یک گروه کمتر ازنامه درمان خانواده و در مواردی که شرکت بیمه مکلف است در صدور بیمه -4ماده 

 :ضوابط را رعایت کند

گر را برای خود و سایر اعضای خانواده شده توسط بیمهنامه سلامتی تهیههریک از اعضای اصلی گروه یا سرپرست خانواده باید فرم پرسش -1

 .گر، لازم است معاینه پزشکی با هزینه متقاضی انجام شودبیمه طورکامل و خوانا تکمیل کند.در صورت تشخیص پزشک معتمدبه

نامه سلامتی یا تواند با توجه به پرسشگر میگذار موظف است برای تمام اعضای گروه یا خانواده درخواست بیمه کند؛ اما بیمهبیمه -2

 دارد قبلی سابقه که هاییوبیماری زایمان ئه پوشش هزینهکردن فرد یا افرادی از گروه یا خانواده و یا اراشده، از بیمهمعاینات انجام

 .کند  خودداری

های عمومی، تخصصی و گر برای هریک از اعضای گروه یا خانواده و هریک از اعمال جراحی مورد تعهد اعم از جراحیسقف تعهد بیمه -3

 .تخصصی یکسان باشدفوق

  

 را به درمانی مرکز حسابصورت باید مربوط هزینه پرداخت از پس و است آزاد کشور داخل هایبیمارستان از هریک انتخاب در شدهبیمه -۹ماده 

گر تسلیم کند.در مواردی که شده دریافت و به بیمهانضمام نظریه پزشک یا پزشکان معالج در خصوص علت بیماری و شرح معالجات انجام
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های مورد تعهد حساب مرکز درمانی مبنای محاسبه هزینهگر از مراکز درمانی طرف قرارداد استفاده کند، صورتنامه بیمهشده با معرفیبیمه

های مربوطه حداکثر گر مراجعه نماید، هزینهنامه به مراکز درمانی طرف قرارداد بیمهشده بدون اخذ معرفییمه گر خواهد بود؛ چنانچه بیمهب

 گرشده به مراکز غیر طرف قرارداد بیمهکه بیمهگر با مرکز درمانی مربوط پرداخت خواهد شد. در صورتیتا تعرفه مندرج در قرارداد بیمه

 درجه محاسبه و پرداخت خواهد شد.گر با مراکز درمانی همهای مربوط بر اساس بالاترین تعرفه مندرج در قرارداد بیمهاجعه نماید هزینهمر

 است موظف گربیمه مکمل، گرانبیمه سایر سهم از استفاده و قرارداد غیرطرف درمانی مراکز از شدهبیمه استفاده صورت در -1تبصره 

گران به شده مجاز به دریافت خسارت از بیمهنامه پرداخت کند؛ درهرصورت بیمههای مورد تعهد را تا سقف تعهدات بیمههزینه ماندهباقی

های مزبور کسر گر پایه، فرانشیز مندرج در قرارداد از هزینهدریافت سهم بیمهشده نیست. در صورت عدمهای انجاممبلغی بیش از هزینه

گرها )بیمه گر پایه یا بیمه گر مکمل( معادل و یا بیشتر از میزان فرانشیز شده از سایر بیمهی که سهم دریافتی بیمهدموار در. شد خواهد

 نامه شود فرانشیز کسر نخواهد شد.مندرج در بیمه

شدگان در بیمارستان و قبل از شدن هریک از بیمهروز از زمان بستری 5اند حداکثر ظرف مدت شده موظفگذار و یا بیمهبیمه -2تبصره 

 .گر اعلام کنندترخیص، مراتب را به بیمه

 یرمخ بیمه شرکتهای از هرکدام به به مراجعه الویت در باشد بیمه شرکت یک از بیش پوشش تحت زمان هم شده بیمه چنانچه -3تبصره 

 .است
  

بیمه تواند با دریافت حقگر میسال، بیمه 06سال است و برای سن بیش از  06نفر،  8666های کمتر از شده برای گروهحداکثر سن بیمه -16ماده 

های بازنشستگی تابع این حکم نبوده و پوشش درمان آنان با ها و صندوقاضافی، پوشش بیمه درمانی را ادامه دهد. مشمولین سازمان

ای تا پایان مدت سال باشد پوشش بیمه 06شده در شروع قرارداد کمتر از که سن بیمهپذیر است. درصورتیضافی امکانبیمه اپرداخت حق

 قرارداد ادامه خواهد یافت.

  

دامه ا بیمهشرط پرداخت حقشده متوفی بهای سایر اعضای خانواده بیمهشده در طول مدت بیمه فوت کند، پوشش بیمهکه بیمهدرصورتی -11ماده 

 .خواهد داشت

  

 شدگانوسیله اظهارات کاذب و یا ارائه مدارك نادرست اقدام به دریافت وجوهی برای خود و یا بیمهشده عمدا  بههرگاه ثابت شود که بیمه -12ماده 

گـر محق به شده و بیمهشدگان وابسته به وی از لیست قرارداد بیمه خارج شده و بیمهحالت نام بیمهوابسته به خود کرده است، دراین

شدگان وابسته به وی پرداخت شده و یا بیمههـای درمانـی به بیمهدریافت وجوهی است که تحت هر عنـوان از ابتدای قرارداد بابت هزینه

 .گر نیز مسترد نخواهد شدهای پرداختی به بیمهبیمهکرده است و حق

  

گردند و گر به خارج اعزام میشده و با تأیید بیمهمعالج بیمه پزشک تشخیص با کشور داخل در معالجه امکانعدم علتبه که شدگانیبیمه -13ماده 

ی کنند در صورتی که سفارت یا کنسولگرهای پزشکی نیاز به تشخیص و معالجه پیدا میدلیل فوریتیا هنگام مسافرت به خارج از کشور به

های مورد های پزشکی و بیمارستانی آنان را تأیید کند تا سقف هزینههای هزینهحسابجمهوری اسلامی ایران در کشور مربوطه، صورت

توجه به بالاترین تعرفه شده باهای انجاماحراز هریک از موارد فوق، هزینهگر مندرج در قرارداد پرداخت خواهد شد.در صورت عدمتعهد بیمه

 .شودیگرمحاسبه و پرداخت ممراکز درمانی طرف قرارداد بیمه

 .شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان ترخیص از بیمارستان محاسبه خواهد شدرخ ارز اعلامن براساس خسارت میزان -تبصره

  

 

 :نامه اقدام کندتواند در این موارد برای فسخ بیمهگذار میگر یا بیمهبیمه: بیمهنامه و نحوه تصفیه حقموارد فسخ بیمه -18ماده 

 گرطرف بیمهموارد فسخ از -الف
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 بیمه و یا اقساط آن در سررسیدپرداخت تمام یا قسمتی از حقعدم     -8

که در نظر نحوینیت مطالبی خلاف واقع اظهار کند و یا از اظهار مطالبی خودداری کند بهگذار سهوا  و بدون سوءهرگاه بیمه     -2

 .از اهمیت آن کاسته شودگر موضوع خطر تغییر یابد و یا بیمه

 .بیمهگذار با افزایش حقموافقت بیمهنامه و عدمدر صورت تشدید خطر موضوع بیمه     -9

 گذارطرف بیمهموارد فسخ از -ب

 بیمه نشود.گر حاضر به تخفیف در حقکه خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمهدرصورتی     -8

 هردلیل متوقف شودبهگر که فعالیت بیمهدرصورتی     -2

 .گذار که قرارداد براساس آن منعقد شده استدر صورت توقف فعالیت بیمه     -9

 بیمه در موارد فسخنحوه تصفیه حق -ج

 .شودصورت روزشمار محاسبه میبیمه تا زمان فسخ بهگر، حقطرف بیمهدر صورت فسخ قرارداد بیمه از     -8

شود )کسر ماه یک ماه تمام منظور بیمه هر ماه محاسبه میبیمه تا زمان فسخ براساس حقگذار، حقطرف بیمهدر صورت فسخ از      -2

بیمه پرداختی آن بیشتر از خواهد شد(؛ در صورتی که تا زمان فسخ قرارداد، نسبت مجموع خسارت پرداختی ومعوق قرارداد به حق

گر درصد برسد به بیمه 26بیمه سالیانه متعلقه را تا میزانی که نسبت مذکور بهاست مانده حق گذار متعهددرصد باشد بیمه 26

 تواند برای دریافت مبلغ مذکور اقدام نماید.گر میپرداخت کند. بیمه

  

 فسخ نحوه -15ماده 

صورت اینگذار اطلاع دهد، درنامه سفارشی به بیمهوسیله نامه را فسخ کند، موظف است موضوع را بهگر بخواهد بیمهکه بیمهدرصورتی    -1

 شود.شده تلقی میگذار، فسخماه پس از تاریخ اعلام موضوع به بیمهنامه یکبیمه

یا  صورت از تاریخ تسلیم درخواست مزبورنامه را تقاضا کند.دراینگر، فسخ بیمهتواند با تسلیم درخواست کتبی به بیمهگذار میبیمه    -2

 .شودشده تلقی مینامه فسختاریخ مؤخری که در درخواست معین شده است، بیمه

  

یله وسگر باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری پس از تاریخ دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند بهمهلت پرداخت خسارت: بیمه -10ماده 

 خسارات را پرداخت کند.آنها میزان خسارت وارده و حدود تعهد خود را تشخیص دهد، 

  

 .شده ارسال شودکتبی به آخرین نشانی اعلامطورنامه باید بهگر در رابطه با این بیمهگذار و بیمههرگونه پیشنهاد و اظهار بیمه -1۷ماده 

  

نامه ذکر نشده است و همچنین کاهش فرانشیز بیش این آیین 9تواند با ارائه پوشش برای مواردی که در ماده ران میای. ا.ج مرکزی بیمه -14ماده 

 نامه موافقت نماید.از حد مقرر در این آیین

  

مصوب شورای عالی بیمه با عنوان شرایط عمومی  01شماره  نامهآئینالاجراء خواهد بود و جایگزینلازم 68/62/8938نامه ازتاریخاین آئین -1۹ماده 

 های درمان خواهد شد.بیمه
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرست اعمال غیرمجاز در مطب
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 «های درمانبیمه» نامهآیین 3بند ب ماده  5پیوست جزء 
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 ها(کردن حفره شکمی ضروری باشد )از جمله انواع فتقاعمالی که برای اجرای آن باز 2
 های بزرگ و طویل بدناستخواناعمال جراحی روی  9
 اعمال جراحی داخل قفسه صدری، کاتتریسم قلب و عروق 1
 اعمال روی عضلات، اوتار، اعصاب و عروق مگر در مواقع اورژانس 5
 های غیرطبیعی و طبیعیتناسلی و ادرار زن و مرد، گذاردن فورسپس و زایمان اعمال جراحی داخل دستگاه 0
 روی ستون فقرات و مغز و نخاع و جمجمه کلیه اعمال جراحی 2
 ها(های فک و صورت و داخل حلق )از جمله شکاف کام و لب شکری، لوزتین و سینوساعمال جراحی وسیع استخوان 1
 ها، مثانه، کبد و طحالها، رودهبیوپسی انساج داخل مری، تراشه، برونش 3
 حفره چشم و استرابیسم چشمعمل کاتاراکت، گلوکوم، پارگی شبکیه، تومورهای  86
 عملیات وسیع گوش میانی و داخلی از قبیل تمپانوپلاستی و... 88
 (Open reductionعمل جراحی استئوسنتز در شکستگی فکین ) 82
 آوردن کیست و تومورهای عمیق استخوانی فکینبیرون 89
 رزکسیون فک 81
 رزکسیون کندیل فک 85
 رزکسیون زبان 80
 جراحی باز در آرچ زایگماعمل  82
 جراحی بریدن و برداشتن غده بزاقی 81
 فکی –جا انداختن دررفتگی قدیمی مفصل گیجگاهی  83

 تحتانی –عمل جراحی روی عصب دندانی  26

 آوردن ریشه قدیمی و جسم خارجی از سینوس که مستلزم جراحی سینوس است.بیرون 28
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 بیمه های حوادث و مقررات مربوط
حوادث یا بیمه حوادث انفرادی به مجموعه گسترده ای از پوشش های گروهی و انفرادی با خصوصیت مشترك ارائه انواع مزایای گوناگون در بیمه 

حوادث در قالب الحاقیه هایی در بیمه نامه های عمر ارائه می شود. در . معمولا مزایای بیمه های هنگام بروز حادثه تحت پوشش اطلاق می شود

 یکه برخی از خصوصیات این مزایا در هردوی آنها مشترك است.لحا

ی از یک عامل خارجی باشد و آسیب های بدنی وارده به بیمه گذار ، باید مستقیما به طور مستقل از سایر ش: باید غیرعمدی ، ناگهانی و نا حادثه

ت ها نشات گرفته باشد. محدودیت ها و استثناهای این پوشش تفاوت های گسترده ای دارند اما حوادث زیر تحت پوشش نخواهد بود ، مگر خلاف عل

 آن ذکر شود: حوادث مرتبط با جنگ ، آسیب های وارده به خود و خودکشی و آسیب های ناشی از مشارکت بیمه گذار در یک عمل غیرقانونی.

 بیمه حوادث پوشش های مختلفی دارد که رایج ترین آنها عبارتند از :ها : پوشش 

 اگر بیمه گذار در اثر حوادث فوت کند ، بیمه گر سرمایه بیمه نامه را به ذی نفع یا ذی نفعان خواهد پرداخت. پوشش فوت : 

 وی یا چند عضو خود را از دست داده یا ناکارامد : بیمه گر مبلغ مشخصی را به بیمه گذار که در اثر حوادث توانایی یا عملکرد عض نقض عضو

 شده باشد پرداخت می کند.

 مثل پرداخت هزینه های بیمارستانی ، جراحی ، ویزیت پزشک ، درمان های تکمیلی، خدمات آمبولانس و...  هزینه های پزشکی : 

 را در نظر می گیرد. : در صورت ازکارافتادگی به علت حادثه مزایای دوره ای معین مستمری ازکارافتادگی 

 انواع بیمه حوادث :

روز تا یکسال . معمولا مسافران یا افرادی که برای مدتی قصد اقامت در شهر دیگری غیر از محل سکونتشان  9: از  بیمه حوادث کوتاه مدت .8

 دارند خریداری می کنند. مزایای تحت پوشش شامل : مرگ ناگهانی در اثر حادثه، نقض عضو و هزینه های پزشکی.

 مان سفر بیمه گذار رخ دهد تحت پوشش قرار می دهد.: فقط حوادثی که در ز بیمه مسافرت یا بیمه حوادث در سفر .2

 : حوادث مرتبط با دانش آموز در فعالیت های مدرسه اتفاق بیفتد تحت پوشش خواهد بود. بیمه حوادث دانش آموزی .9

تحت پوشش قرار : حوادث اتفاق افتاده در پرواز خاصی را که معمولا تجاری است بیمه حوادث سفر هوایی یا بیمه حوادث مسافران هواپیما .1

 می دهد.

 : اعضای یک گروه بیمه پذیر را تحت پوشش قرار می دهد. بیمه حوادث گروهی .5

موضوع بیمه حوادث اشخاص تامین سرمایه بیمه در صورت فوت ، نقض عضو و ازکارافتادگی )کلی و جزئی( شخص بیمه حوادث اشخاص :

  ی ازبیمه شده بر اثر حوادث و پرداخت غرامت از کارافتادگی موقت براثر حادثه و جبران هزینه های پزشکی و درمانی و در صورت جرح و صدمه ناش

  ادث چهار ریسک را می توان مورد تامین بیمه گر قرار داد :بنابراین در بیمه حو حوادث است.

 عضو و ازکارافتادگی دائم نقصو  فوت:  ریسک های اصلی تحت پوشش

 ازکارافتادگی موقت( و جرح )هزینه های پزشکی: ریسک های فرعی )تبعی( تحت پوشش
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موضوع بیمه در بیمه حوادث اشخاص : خطر موضوع بیمه در این رشته ، حادثه است که تعریف معینی دارد . در اصطلاح بیمه ای، هرواقعه یا  خطر 

 پیشامدی که جنبه احتمالی داشته باشد یا در زمان کم و بیش دور و نزدیک احتمال وقوع داشته باشد و غیرعمدی و ناگهانی باشد.

 اراده و دــقص دونــب هــک ارجیــخ لــعام کــی از یــناش انیــناگه هـــواقع رـــه از تـــعبارتس: یـــشخص هـــحادث هـــبیم فـــتعری

 .باشد تشخیص قابل پزشک توسط و گردد شده بیمه بدن اعضای به صدمه  رحــج هــب رــمنج و دــنمای روزــب دهــش هــبیم

 موارد در نباشد خیصـــتش لـــقاب کـــپزش رفـــط از و دـــباش تهـــنداش ویـــعض اـــمنش هـــک جایی اـــت... و خوابی یـب و نگرانی و رسـت

 .گردد نمی تلقی بیمهگر تعهد

 استثناهای بیمه حوادث شخصی :

 .تعمد بیمه گذار و بیمه شده و ذی نفع 

  در بیمه نامه مورد تامین قرار گرفته باشد.انواع بیماری مگر آنکه براثر وقوع حادثه عارض شوند یا به صراحت 

 .مصرف مواد مخدر و داروهای محرك بدون تجویز پزشک 

 .مستی براثر مصرف مواد الکلی 

 .ارتکاب یا اقدام یا شروع به جنحه و جنایت از طرف بیمه شده به استثنای دفاع مشروع 

  موافقت بیمه گر قرار گرفته باشند.جنگ ، شورش، اغتشاش، اعتصاب و انقلاب و مانند آن مگر آنکه مورد 

 .سیل ، زلزله ، آتشفشان مگر آنکه توافق خاصی صورت گرفته باشد 

 .تشعشع اتمی و رادیواکتیو مگر آنکه توافق خاصی صورت گرفته باشد 

 .خودکشی بیمه شده یا اقدام به آن 

  است :خطراتی که فقط با موافقت کتبی بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش 

 جنگ ، شورش، بلوا ، قیام ، آشوب، اعتصاب ، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی. .8

 زمین لرزه ، آتش فشان و فعل و انفعلات هسته ای  .2

ورزش های رزمی و حرفه ای ، شکار، سوارکاری ، قایقرانی، هدایت موتور سیکلت دنده ای یا سرنشینی هواپیماهای آموزشی ، اکتشافی و  .9

ز سقوط آزاد( )بجغیرتجاری ، هدایت یا سرنشینی اتومبیل کورسی)مسابقه ای( ، هدایت یا سرنشینی هلیکوپتر، غواصی ، پرش با چتر نجات 

 ا سایر وسایل پرواز بدون موتور.و هدایت کایت ی

 انواع ریسک ها و تامین ها در بیمه حوادث شخصی :

 در بیمه نامه حوادث اشخاص چهار ریسک مورد تامین قرار می گیرندکه عبارتنداز :

 فوت براثر حادثه 

 نقض عضو و ازکارافتادگی دائم بر اثر حوادث 

 جرح و جبران هزینه های پزشکی 

 اثر حادثه ازکارافتادگی موقت بر 
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 )پوشش اصلی(:فوت براثرحادثه 

 در صورتی که بیمه شده براثر وقوع یکی از خطرهای مشمول بیمه فوت کند، بیمه گر متعهد به پرداخت سرمایه مقطوع تعیین شده در بیمه نامه

 است. فوت طبیعی)به علت بیماری( تحت پوشش نیست.

 )پوشش اصلی(عضو و ازکارافتادگی دائم: نقص -

عضو و از کارافتادگی دائم شود بیمه گر متعهد است که سرمایه بیمه  دثه یا حوادث مشمول بیمه دچار نقصصورتی که بیمه شده براثر وقوع حادر 

عضو و ازکارافتادگی ممکن است کلی)مطلق( یا جزئی )نسبی(  یش بینی به بیمه شده بپردازد. نقصمندرج در بیمه نامه را طبق جدول و شرایط پ

 باشد.

 )پوشش اضافی یا تبعی( ازکارافتادگی موقت : -

ایه پدر صورتی که بیمه شده مصدوم برای مدتی قادر به انجام کار و فعالیت حرفه ای خود نباشد و ازکسب درآمد و معاش محروم شود ، بیمه گر بر

س یا اظهارنامه مقامات پزشکی قانونی، مبلغ غرامت روزانه یا هفتگی را به ترتیب مقرر در بیمه نامه تا مدت تعیین توافق و تایید پزشک کارشناگزارش 

 شده به مصدوم می پردازد . چون ازکارافتادگی موقت ریسک تبعی و اضافی است ، بیمه شدن آن موکول به قبول بیمه فوت و نقض عضو یا یکی از

 به تناسب جمع سرمایه بیمه فوت و نقض عضو تعیین می شود.آنهاست و میزان آن 

 )پوشش اضافی یا تبعی( جبران هزینه های پزشکی: -

ران هزینه جب تامین وتعهد بیمه گر در برگیرنده جبران هزینه های پزشکی و جراحی و دارویی و بستری شدن در بیمارستان تا مبلغ بیمه شده است.

 و خاصــاش دادــام و اتــنج ایــهزینهه. میگیرد قرار محاسبه مورد تعرفه با مطابق پزشکی های هزینه است. "اصل غرامت"های درمانی تابع 

 .است بیمه مشمول حوادث ءجزو  دــنمای رانــجب و ولــقب یــمعین دــدرص اــت زــنی  را رــخط رضــمع در والــام

 موظف دهــش هــبیم رــعم بیمه دــمانن زــنی تهــرش نــای در راــزی است نزدیک رـعم بیمه هــب جهتی ازقرارداد بیمه حوادث اشخاص :

 به نسبت بتواند بیمهگر تا دــنمای دــقی نهادــپیش گرــب در ادقانهــص و قــدقی ورــط هــب را هــنام هــبیم وعــموض رــخط های یــویژگ تـاس

 . است انسان به مربوط های خطر تامین: عمر و حوادث قرارداد شباهت  .نماید اقدام خطر ارزیابی

 رارــق امینــت وردــم (اول الــس دو در یــخودکش زــج) تــعل رــه هــب وتــف رــخط رــعم هــبیم در :رـعم بیمه و وادثـح هــبیم اوتــتف

 وردــم هــبیم رمایهــس هــب دــمتعه رــبیمهگ وادثــح هــنتیج در اــی دــباش اریــبیم رــبراث دهــش هــبیم وتــف هــچ ابراینــبن ردــمیگی

 در.نماید فوت بیمه مشمول ازحوادث یکی براثر شده بیمه که بود دــخواه ورتیــص در داتــتعه ایفای حادثه پوشش در ورتیکهــص در،  است دــتعه

 بیمه  رایطـــش و رخـــن رـــعم هـــبیم در هـــک الیـــح در تـــاس یـــالزام رـــخط دیدـــتش رایطـــش المـــاع خاصـــاش هـــحادث هـــبیم

 .است شده منظور و محاسبه پیش از قرارداد طول در خطر تشدید و تغییر برپایه

 .بود خواهد باطل بیمهنامه وگرنه است ضروری او کتبی رضایت بـجل باشد بیمه وعـــموض ثـــثال شخص حیات و تیـتندرس که ورتیـــص در
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 انواع بیمه حوادث شخصی :

 آید پیش شده بیمه برای آن بتــمناس هــب اــی هــوظیف امــانج و ارــک ینــح دارد الــاحتم هــک را وادثیــ: ح بیمه حوادث کار .8

   .دهد می قرار تامین مورد

 رخ ماموریت دتـــم در هـــک تـــاس وادثیـــح امینـــت دهـــبرگیرن در :ماموریت( و مسافرت حوادث )بیمه حوادث های بیمه .2

 .(دریایی – زمینی - هوایی مسافرت از اعم) دهد می

 بیمه حوادث تحصیل ) دانش آموزان و دانشجویان(. .9

 بیمه حوادث ورزشی یا بیمه ورزشکاران. .8

 خصـش آن بـــموج هــب و تــاس اشخاص وادثـح هــبیم وعــن ترین کامل،  هــبیم وعــن نــ: ای بیمه حوادث تمام اوقات زندگی .5

 .دارد تامین حوادث بـــعواق لـــمقاب در یـــخصوص دگیـــزن اـــی هـــحرف و کار از اعم زندگی اوقات تمام در شده بیمه

 شخص هــک یــدینمعنــب ،است تفادهــاس وردــم رــعم هــبیم یــتکمیل ورتــص هــب هــبیم وعــن نــ: ای بیمه حوادث تکمیلی .0

 .آورد می دست به عمر بیمه رمایهــس برابر هــس یا دو اــت حادثه پوشش اضافی بیمه حق پرداخت اــب رــعم بیمه ضمن شده بیمه

 در او ایــه یــویژگ هــک یــمعین خصــش: رادیــانف هــحادث هــبیم در. گردد می ارائه گروهی و انفرادی شکل دو به حوادث بیمه

 .است نفر یک اغلب شده بیمه و بیمهگذار ودــمیش هــبیم تــاس دهــش دــقی نهادــپیش گرــب

 اقساط صورت  به را هـــبیم قـــح و وندـش می تعیین دگانـــش هـــبیم وانـــعن هـــب خاصـــاش از ماریـــش  :گروهی حوادث هـبیم در

 .میشود عمل الحاقیه صورت به تغییرات و نماید می پرداخت بیمهگر به ماهانه

 بیمه حوادث خانواده :

یامد آنها می تواند فوت، یکی از انواع بیمه های حوادث گروهی است. از آنجایی که اعضای هرخانواده در معرض خطرات مختلفی قرار دارند که پ

ق بیمه ، همه افراد خانواده را در مقابل حوادث در عضو ، ازکارافتادگی دائم یا موقت باشد، سرپرست خانواده می تواند با پرداخت ح جرح، نقص

ر تمام ساعات شبانه روز در داخل و خارج از کشور بیمه کند. سرپرست خانواده می تواند همسر، فرزندان ، پدر و مادر خود و پدر و مادر همس

نوع پوشش  9و گروهی است. این بیمه نامه  خطرات تحت پوشش این بیمه نامه مشابه بیمه حوادث انفرادی خود را تحت تکلف داشته باشد.

عضو جزئی در اثر حادثه است. همچنین با توافق طرفین امکان افزودن  مل فوت در اثرحادثه ، نقص عضو کلی در اثرحادثه و نقصدارد که شا

 یک پوشش اضافی تحت عنوان هزینه های پزشکی وجود دارد.

 دونـــم 1198 الـــس در. است شده آغاز کشور کل سطح در اختیاری صورت به و 9198 سال از ایران در بیمه حوادث دانش آموزی :

 باغ در آزموده دبستان و کودکستان) مدرسه در بار نخستین  الـــری286 االنهـــس و الـــری ده هـــماهان هـــبیم قـــح اـــب و دهـــش رـــت

 (.اختیاری صورت به).شد اجرا (صبا

 آموزش مدارس سطوح تمام در اجباری ورتـــص هـــب رانـــای زیـــمرک هـــبیم ارتـــنظ قـــطب 8098  الـــس در اسالمی البـانق از دـبع

 و یـــذهن ولینـــمعل) تثناییـــاس دارســـم وزانـــآم شـــدان از عبارتند:  یلیـــتحص وادثـــح شدگان هـــبیم. میشود اجرا پرورش و

 ایـــه تهـــرش وزانـــآم شـــدان و اـــه تانـــهنرس انـــهنرجوی ، ربازـــس و مـــمعل تـــتربی زـــمراک جویانـــدانش( ، میـــجس

 سال1 شدگان بیمه سن حداقل.معلمان،  کودك مهدهای نوباوگان ، شبانه مدارس آموزان دانش ،آموزی سواد نهضت آموزشیاران، ارودانشـــک

 .میباشد تمام سال 06 شدگان بیمه سنی سقف حداکثر و تمام
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 چنین هم و وختگیـــس از دـــبع هـــحادث انـــهم اـــب رتبطـــم یـــجراح لـــعم - وختگیـــس وادثـــح: آموزی شـدان حوادث بیمه در 

  .میباشد تعهد در پزشکی هزینه و عضو نقص و فوت تعهدات بر عالوه ها مسمومیت

 اراکلینیکیـپ ههایـهزین .باشد نمی تعهد اییدرـزیب یـــجراح اعمال و انـزن جراحی اعمال - لوزه جراحی عمل: آموزی دانش حوادث بیمه در

 .دارد پوشش باشد حادثه از بعد احتمالی عوارض تشخیص  تـــجه در و هـــحادث از دـــبع لهـــبالفاص هـــاینک هـــب روطـــمش

 

 بیمه حوادث راننده :

 تصــمخ رفا ــص دهــرانن هــحادث شــپوش ،رددــگ یــم هــارائ ثــثال خصــش هــنام هــبیم  راهــهم هــب هــک است حادثه بیمه انواع از یکی

 جزئی و کلی از مـاع مـــدائ ادگیـــازکارافت اــی و وــعض صــنق اــی وتــف غرامت تــپرداخ املــش و دــمیباش هــحادث ببــمس دهــرانن

 شـــپوش تـــتح دـــنباش هـــحادث مقصر هـک ای راننده.باشد نمی دهـــرانن کمک و سرنشینان شامل و ودهـــب رانندگی وادثـح از یـــناش

 885 ادهـــم ب دــبن رایــاج تایـــراس در 20 مارهــش هـــنام ینــآئ در .بود خواهد حادثه مقصر لـــمقاب رفـــط ثـثال خصـش هـــبیم

 برای 20  هـنام ینـــآئ موضوع پوشش دـخری.(باشد می بیمه واریعالیـــش 62/60/8936 اریخـــت وبـــمص عهـــتوس نجمــپ هـــبرنام انونــق

 .است اجباری زمینی موتوری نقلیه وسیله دگانـــدارن کلیه

 به منجر که است پروازی هـــخدم اـــی و افرینـمس هـب وارده حادثه از ناشی دنیـب صدمات پوشش شامل بیمه حوادث سرنشین هوایی :

 اــب اــی و ودــنم هــبیم خاصــاش وادثــح هــبیمهنام خرید اــب وانــمیت را اــهواپیم افرانــمس .گردد دائم و موقت عضو نقص یا فوت

 حوادث هــبیم ادــانعق اــب بیشتر واییــه لــنق و لــحم ایــه رکتــش. راردادــق شــپوش وردــم مدنی ئولیتــمس هــبیم از تفادهــاس

 ینـــب ایـــه افرتـــمس در و ورـــکش رـــه ئولیتـــمس انونـــق یـــداخل ایـــه افرتـــمس در).دـــنماین می بیمه را ودــخ مسافرین

 . )هستند حاکم ورشو  راردادـــق رراتـــمق یـــالملل

 هم و خود کارکنان برای گروهیتورص به بیمهنامه این خرید به اقدام دیــتولی یا خدماتی موسسات مالک یا مدیر بیمه حوادث گروهی :

 ردهـــب ارــک هــب یــمخصوص ایــه هژوا دنــب ءاــاعض تنــرف ینــب از رایــب الً  وــمعم هــنام هــبیم نــای در. نمایند آنانمی خانواده چنین

 فقدان کلمه از بینایی درتـــق دادن تـــدس از توصیف برای و ودـــمیش استفاده قطع هژوا از اـپ اـی دست عـــقط رایـــب ثال ـــم ،ودـــمیش

 بیمهنامه اعتبار زمان در و بوده حادثه از ناشی هــک ددرگ می رزــمح امیــهنگ صرفا ، نقض عضو ، قطع عضو  وتــفپرداخت  .میشود استفاده

 رددــگ می وــعض عــقط یا وــعض نقص هــب رــمنج هــک انیــزم و هــحادث انــزم ینــب اــه هــهنامـبیم از یــبعض در .باشد داده رخ هم

 روز 36 دتـــم اـــه هـــنام هـــبیم بـــاغل در انیـــزم تـــمهل نـــای هـــک تـــاس دهـــش لـــقائ را یـــخاص زمانی مهلت

 (دهند تغییر را مهلت این میتوانند بیمهگران تـــرقاب رایـــب).تـــاس

 و است روهــکگـــی ینــب کاری تركــمش قــعالی و ازــنی،  یــگروه وادثــح راردادـــق کــی ادــانعق رایــب ازــنی وردــم رایطــش از یکی

 قرارداد انعقاد   دــکنن داــپی لــتمای شــپوش ذــاخ  هــب ارگرانــک اــی اــدکارفرمــآی ودــوج هــب تركـمش عالیق و  اطــارتب نــای ونــچ

 .نماید دعوی هـــاقام هـــبیم رکتـــش هـــعلی اییـتنه هـــب دـــنمیتوان  ای شده هـــبیم یچـــه .میباشد پذیر امکان
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 مـــه و راتـــخط روزــب انــزم در ودــخ افعــمن ظــحف ورــمنظ هــب کارفرمایان آنکه یکی: میباشند شکل دو هــب یــگروه وادثــح هــبیم

 هــب که تــاس یــشخص راردادـــق رفـــط اتـــاوق اهیـــگ هـــاینک دوم حالت و ،نماید می دـــمنعق را راردادـــق کارکنانش رفاه ینـــچن

 .میشود پرداخت دیده حادثه رادــاف کــت کــت هــب خسارت حالت نــای در و دــنمای می دامــاق قرارداد دــعق هــب کارکنان نمایندگی

 تهــرش کارانــورزش دــمانن دــمیباش زــنی دــدارن اصــخ تــفعالی هــک اییــه گروه هــب یمــتعم لــقاب یــگروه وادثــح ایــه هــبیم

 .هستند سفر در دائما که  بیمه افرادی،  تــاس دهــش محول اــآنه هــب رــخطی ایفــوظ هــک افرادی بیمه (، رزمی)اصــخ یــورزش ایــه

 کارگران و کارفرما ینــب وافقیــت ورتــص هــب اــی:    است ورتــص دو هــب یــگروه وادثــح هــنام هــبیم هــبیم قــح تــپرداخ وهــنح

 هـــبیم شـــپوش: یـــگروه وادثـــح ایـــه هـــنام هـــبیم شـــپوش .پذیرد می صورت اعضا توسط پرداخت تعهد یا و گردد می تقسیم

 وادثــح هــبیم شــپوش و تــاس هــبیم شــپوش دارای ارــک یطــمح در طـــفق هـــک ارـــک از یـــناش ایـــه هـــحادث رایـــب وادثـــح

 .ساعته 21 حوادث یا ارــک یطــمح در ارــک از یــناش ایــه هــحادث هــکلی رایــب

 وقــحق و زدــم اــب تقیمــمس اطــارتب در وال ــمعم و یباشدـم انــکارفرمای لــتمای اســبراس:  وادثــح ایــه هــبیم رمایهــس ینــتع

 ارــچه اــی و هــس اــی دو دــتوان می عضو صــنق و وتــف رمایهــس: دــباش می  ها روش نــای هــب وال ــمعم و رارداردــق انــآن یــپرداخت

 وانـــعن هــب یــهفتگ زدــم دــدرص 56  الً  وــمعم مــدائ ادگیــکارافت از رایــب و ودــش ابــانتخ انــکارکن االنهــس وقــحق رــبراب

 تا هشتم  کـــی وال ـــمعم تـــموق یـــجزئ مـــدائ ادگیـــکارافت از برای و  گردد می ینـــمع ادگیـــکارافت از امـــای یـــهفتگ تـــغرام

 .میشود تعیین هفتگی مزد چهارم یک

... ها گاهـــنمایش ، فروشگاه ها ، هتل ها ،انیـــبازرگ اتـــموسس ورهاـــکش از یاریـــبس در بیمه حوادث مشتریان و بازدیدکنندگان :

 رــاگ هــنام هــبیم نــای در ولی دـــنماین یـم بیمه دگانـــبازدیدکنن و تریانـــمش الـــقب در را ودـــخ وقیـــحق ئولیتـــمس دـــموظفن

 احبانــص ذاــل  تــاس شــپوش دــفاق هــنام هــبیم دــکن داــپی اطــارتب تریــمش و دهــکنن دــبازدی هــب ر اــمنحص هــحادث تــعل

بازدیدکننده  ودــخ هــحادث تــعل هــک ورتیــص در و دــنماین یــم داریــخری امــن یــب یــگروه وادثــح هــنام هــبیم اتــموسس

 ولـــمعم یـــهفتگ اـــی و هـــروزان تـــغرام شـــپوش. بود خواهد غرامت پرداخت متعهد بیمهگر باشد)زمین خوردن، سقوط از پله برقی(

 .میباشد... و مشتریان تعداد ، متوسطکار ساعات،  موسسه کار نوع براساس نیز بیمه حق نرخ تعیین وهـــنح و دـــباش یـــنم

 بیمه حوادث نورزوی :

 از ارجــخ و لــداخ در وروزیــن تعطیالت مدت در روز شبانه ساعات تمام در حوادث مقابل در را نوادهاخ رادـــاف امـــتم انوادهـــخ تـــسرپرس 

 .است اختیاری پزشکی هزینه و یباشد م عضو  صــنق و وتــف هــنام هــبیم نــای اصلی پوشش. نماید می بیمه کشور
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 0۴آیین نامه شماره 

 

 قانون برنامه پنجم توسعه )آیین نامه بیمه حادثه راننده ( 115نامه اجرائی بند )ب( ماده آیین

 82قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده  885شورای عالی بیمه در اجرای بند )ب( ماده 

را  قانون برنامه پنجم توسعه 885آیین نامه اجرائی بند )ب( ماده  ،2/0/8936 گری، در جلسه مورخقانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه

 به شرح زیر تصویب نمود:

 نامه شخص ثالث، راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه را با رعایت موارد زیر تحت پوشش بیمه حادثه قرار دهند.تهای بیمه موظفند همزمان با صدور بیمهشرک

های بیش جبران خسارتتواند برای گذار میهای حرام است. بیمهماه در مسلمان مرد یک کامل دیه ریالی معادل حادثه، هر در بیمه اجباری مبلغ حداقل -1

 از حداقل مزبور بیمه اختیاری تحصیل نماید.

 .بود خواهد رانندگی حوادث از ناشی جزیی و کلی از اعم دائم کارافتادگی از یا و عضو نقص یا فوت غرامت پرداخت شامل گربیمه تعهدات -2

 اساس دیه ماه حرام پرداخت خواهد شد. چنانچه زمان وقوع حادثه و فوت هردو در ماه حرام باشد، غرامت بر :1تبصره 

 مصوب شورای عالی بیمه است. 29مبنای محاسبه و پرداخت غرامت نقص عضو و ازکارافتادگی این بیمه، ضوابط مندرج در آیین نامه شماره  :2تبصره 

-ط مقصر شناخته شوند. چنانچه راننده از محل بیمهنظر مراجع ذیربط، در حادثه رانندگی مربو اساس بر که است رانندگانی شامل نامه بیمه این پوشش -3

 نامه کسر خواهد شد.گر این بیمهنامه شخص ثالث غرامت دریافت نماید، به میزان غرامت دریافتی از سقف تعهد بیمه

 داشته باشد.ندگی متناسب با وسیله نقلیه مقصر حادثه ران حادثه،گواهینامه مسبب راننده که است آن به موکول غرامت پرداخت -8

 :باشدمی زیر شرح به نقلیه وسایل انواع برای پوشش این سالانه بیمه حق نرخ حداکثر -5

 در هزار 25/6 موتورسیکلت:            هزار در یک بارکش:            هزار در یک اتوبوس:          درهزار 9/6 :سواری   

نامه، طبق جدول زیر گر موظف است از سال دوم به بعد هنگام تجدید بیمهبیمه پرداخت نشود، بیمهدر صورتی که در مدت بیمه، خسارتی از محل این   -0

 بیمه مربوط تخفیف اعمال نماید:در حق

 جدول تخفیف عدم خسارت

 نهم و به بعد هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم سال
 26 06 56 16 96 26 85 86 درصد تخفیف

  

محروم و  0 بند موضوع تخفیف از نامهبیمه تجدید هنگام شوند، بیمه این محل از خسارت پرداخت موجب نامهبیمه اعتبار مدت در که گذارانیبیمه -۷

  یابد:بیمه سالانه آنها طبق جدول زیر افزایش میحق

 جدول جریمه تعداد خسارت

 چهار بار و بیشتر سه بار دوبار یکبار تعداد خسارت
 درصد 166 درصد 06 درصد 16 درصد 26 درصد جریمه

شود. پس از یکسال بر اساس گزارش عملکرد شرکتهای بیمه، اصلاحات لازم این آیین نامه برای مدت یکسال از تاریخ ابلاغ به صورت آزمایشی اجراء می -4

 اعمال و به صورت دائمی ابلاغ خواهد شد.

 0۷،1  نامه شمارهآیین

 قانون برنامه پنجم توسعه 885نامه اجرائی بند )ب( ماده مکمل آیین

قانون  82قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده  885عالی بیمه در اجرای بند )ب( ماده شورای

نامه قانون برنامه پنجم توسعه )آیین 885نامه اجرائی بند )ب( ماده آییناجرای آزمایشی  85/82/8938گری، در جلسه مورخ تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه

با توجه به متن بند )ب( ماده  تصویب نمود و 8/02آنرا به شرح زیر اصلاح و به عنوان آیین نامه شماره  1سال به دوسال تغییر داده و بند را از یک( 02شماره 

 مینیز موتوری نقلیه وسایل دارندگان کلیه برای را آن خرید و بیمه مؤسسات توسط الذکرنامه فوقعه، ارایه پوشش موضوع آیینقانون برنامه پنجم توس 885

 .داد تشخیص اجباری
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بیمه، اصلاحات لازم شود. پس از دو سال بر اساس گزارش عملکرد شرکتهای نامه برای مدت دو سال از تاریخ ابلاغ به صورت آزمایشی اجراء میاین آیین -4"

 ".اعمال و به صورت دائمی ابلاغ خواهد شد

 0۷،2  نامه شمارهآیین

 885نامه اجرائی بند )ب( ماده مکمل آیین

قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران  82قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده  885شورای عالی بیمه در اجرای بند )ب( ماده 

قانون برنامه پنجم توسعه( را به شرح زیر اصلاح و به  885نامه اجرائی بند )ب( ماده آیین) 02، آیین نامه شماره 83/82/8939 گری، در جلسه مورخو بیمه

 تصویب نمود: نامه مذکورو مکمل آیین "2/0۷نامه شماره آیین" عنوان

 شود:به شرح زیر اصلاح می 1بند  -1

تواند برای جبران گذار میهای حرام است. بیمهحداقل سرمایه اجباری بیمه موضوع این پوشش، معادل مبلغ ریالی دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه   -8

 های بیش از حداقل مزبور بیمه اختیاری تحصیل نماید.خسارت

 شود:به شرح زیر اصلاح می 2بند  -2

گر نسبت به راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه )اعم از اینکه راننده داخل یا خارج از وسیله نقلیه باشد( شامل پرداخت غرامت فوت، نقص تعهدات بیمه   -2

قبیل  ولات آن ازعضو و از کارافتادگی دائم اعم از کلی و جزئی ناشی از هرگونه سانحه وسیله نقلیه مسبب حادثه، تریلر، یدك متصل به آن و یا محم

 سوزی و یا انفجار خواهد بود.تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش

 شود:حذف و سه تبصره به شرح زیر جایگزین آنها می 2های ذیل بند تبصره -3

خارج از وسیله نقلیه باشد،  گذار یا دارنده خودرو بوده و در زمان وقوع حادثهوسیله نقلیه مسبب حادثه فردی غیر از بیمه راننده چنانچه -1تبصره 

 پرداخت غرامت موکول به ارائه مدارك مثبته جهت احراز راننده بودن وی است.

نامه است. همچنین محاسبه و پرداخت بیمه مندرج در بیمه سرمایه مبلغ معادل فوت غرامت جبران برای حادثه هر در گربیمه تعهد -2تبصره 

شرایط عمومی ) 11نامه شماره آیین 86یمه در هر حادثه، مطابق ضوابط مندرج در ماده غرامت نقص عضو و ازکارافتادگی این ب

نامه است. در هر حال شورای عالی بیمه و بر مبنای سرمایه بیمه مندرج در بیمه 22/69/8932نامه حوادث اشخاص( مصوب مورخ بیمه

 هر حادثه از سرمایه بیمه تجاوز نخواهد کرد.مجموع غرامت قابل پرداخت بابت فوت، نقص عضو و از کارافتادگی در 

 .باشد شده توافق دیگری نحو به نامهبیمه در آنکه مگر باشدمی ایران اسلامی جمهوری قلمرو به محدود نامهآیین این موضوع پوشش -3تبصره 

 شود:به شرح زیر اصلاح می 3بند  -8

ر این گنامه شخص ثالث یا صندوق تامین خسارتهای بدنی غرامت دریافت نماید، تعهد بیمهبیمهچنانچه راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه از محل    -9

 نامه به میزان غرامت دریافتی کاهش خواهد یافت.بیمه

 شود:به شرح زیر اصلاح می 8بند  -5

 نامه ندارد:گر تعهدی نسبت به پرداخت غرامت موضوع این آییندر موارد زیر بیمه

 وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد.راننده  -8-1

به استناد گزارش مراجع ذیصلاح وقوع حادثه ناشی از مستی راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان توسط  -2-1

 وی باشد.

 شود:زیر اصلاح میبه شرح  4بند  -0

 گردد.نامه تا پایان برنامه پنجم توسعه تمدید میمدت اجرای این آیین      -1

 شود:نامه اضافه می به آیین ۹بند زیر به عنوان بند  -۷

 نامه برای کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی الزامی است.اخذ بیمه موضوع این آیین      -3

های امهنهای صادره پیش از ابلاغ این اصلاحیه تابع آییننامههایی است که پس از ابلاغ آن صادر شود و بیمهنامهیه شامل بیمهمفاد این اصلاح -4

 عالی بیمه است.شورای 15/12/13۹1مصوب  1/0۷و شماره  62/60/13۹6مصوب  0۷شماره 
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 48آئین نامه 

 

را  «نامه حوادث اشخاصشرایط عمومی بیمه» 8932،69.22 مورخ گری، در جلسهقانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه 82 ماده اجرای در عالی بیمهشورای

 تبصره به شرح ذیل تصویب نمود: 3ماده و  26مشتمل بر 

 کلیات -فصل اول

گر هبیمنامه است( بین بیمهتفکیک  گذار )که جزو غیرقابلبیمهو پیشنهاد کتبی  8980نامه بر اساس قانون بیمه مصوب سال بیمهاین  اساس قرارداد: -1ماده 

گذار اعلام بیمهنامه به بیمهگر قبول نکرده و قبل از صدور بیمهگذار که بیمهگذار تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین است. آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمهو 

ورد شده و در مبیمهگذار باید رضایت کتبی گذار شخص واحد نباشد بیمهبیمهشده و بیمهگردد. در صورتی که گر محسوب نمیهبیمکرده است جزو تعهدات 

 نامه باطل است.بیمهگر ارایه نماید و گرنه ای که اهلیت قانونی نداشته باشد موافقت ولی یا قیم او را به بیمهشدهبیمه

 .اندشده استفاده مفاهیم این با باشد، داشته که دیگری مفهوم هر از نظر صرف نامه بیمه این در مذکور اصطلاحات و تعاریف حات:تعاریف و اصطلا -2ماده 

ا رشده نامه درج گردیده است و جبران خسارت و یا پرداخت غرامت ناشی از حوادث تعیینبیمهای است که مشخصات آن در گر شرکت بیمهبیمه گر:بیمه -1

 گیرد.مینامه به عهده بیمهطبق شرایط مقرر در این 

شده بیمه و انجام سایر وظایف تعیینحقنامه درج گردیده و موظف به پرداخت بیمهگذار شخص حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وی در بیمه گذار:بیمه -2

 باشد.نامه میدر بیمه

 تحقق علت به او بدنی غرامت یا و خسارت پرداخت به متعهد گربیمه و است شده درج نامهبیمه در وی مشخصات که است شخصی شدهبیمه شده:بیمه -3

 .است نامهبیمه این مشمول خطرات

ه به نامبیمهنامه درج گردیده است و خسارت و یا غرامت مربوط به بیمهنفع شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که مشخصات آنان در ذی نفع:ذی -8

وراث  الارث، بهشده، غرامت به نسبت سهمشده و در صورت فوت بیمهنامه تعیین نشده باشد غرامت به بیمهنفع در بیمهکه ذیشود. در صورتیآنها پرداخت می

 گردد.شده پرداخت میقانونی بیمه

 گر بپردازد.بیمهنامه به صی بیمهگذار موظف است طبق شرایط خصوبیمهبیمه وجهی است که حق بیمه:حق -5

گردد در صورت تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه طبق میگر متعهد بیمهسرمایه بیمه و یا غرامت بیمه وجهی است که  سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه: -0

 نفع بپردازد.نامه به ذیبیمهشرایط 

شده در مدت بیمه رخ دهد و منجر به جرح، نقص بیمهناشی از عامل خارجی است که بدون قصد و اراده حادثه موضوع این بیمه، هر واقعه ناگهانی  حادثه: -۷

 شده گردد.بیمهعضو، از کارافتادگی و یا فوت 

توانایی  ز دست دادندگی دائم )کلی یا جزیی( قطع، تغییر شکل و یا اازکارافتا یا عضونقص از منظور نقص عضو یا از کارافتادگی دائم )کلی یا جزیی(: -4

نامه به وجود آید و حداکثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه، بروز نماید و وضعیت دائم و انجام کار عضوی از اعضای بدن است که به علت حادثه تحت پوشش بیمه

 قطعی داشته باشد.

نامه یک سال شمسی است و تاریخ شروع و انقضای آن در شرایط ن بیمهنامه به نحو دیگری توافق شده باشد مدت ایبیمه در که مواردی در جز بیمه:مدت  -۹

 گردد.نامه مشخص میخصوصی بیمه

تحقق خطر )حادثه(  شامل نامه،بیمه در مندرج هایمحدودیت و استثنائات رعایت با گربیمه سوی از تعهد مورد غرامت تأمین شده:خطرات بیمه -3ماده 

 شود:میگر محسوب بیمهاست. همچنین خسارت یا غرامت ناشی از موارد زیر جزو تعهدات نامه بیمهاین  2ماده  2موضوع بند 

 .اسید مانند خورنده مواد یا و بخار گاز، تاثیر مسمومیت، شدن،غرق –الف

 زخم و گزیدگی.هاری، کزاز، سیاهابتلا به  -ب

 شده.بیمهدفاع مشروع  -ج

 اشخاص و اموال از خطر و حادثه.اقدام برای نجات  -د
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 گذاروظایف و تعهدات بیمه -فصل دوم 

گر کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در بیمههای اند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسششده مکلفبیمهگذار و بیمه اصل حسن نیت: -8ماده 

گر عمدا  از اظهار مطلبی خودداری نمایند و یا عمدا  بر خلاف واقع اظهار بنمایند، بیمهشده در پاسخ به پرسش بیمهگذار و بیمهگر قرار دهند. اگر بیمهاختیار 

گونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط اثر خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده، هیچنامه باطل و بیبیمه

نامه و گذار در طول مدت اعتبار بیمهبیمه را نیز مطالبه نماید. همچنین چنانچه بیمهحقتواند مانده میگر بیمهگذار مسترد نخواهد شد بلکه بیمهوجوه پرداختی 

اید به منزله عدم رعایت اصل حسن نیت خواهد گذار باشد خودداری نمگر و وظایف بیمهیا هنگام بروز خسارت به عمد از اظهار مطالبی که موثر بر تعهدات بیمه

شود. در این صورت هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف بود. اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی

گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقا کند و یا قرارداد بیمه را یمهبیمه را از بگر حق دارد یا اضافه حقواقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه

گذار گذار اطلاع دهد. اثر فسخ ده روز پس از دریافت نامه سفارشی توسط بیمهگر باید مراتب را به وسیله نامه سفارشی به بیمهدر صورت فسخ، بیمه -فسخ کند

گذار مسترد دارد. در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمهحق گر باید اضافهشود و بیمهشروع می

ای که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد بیمهحادثه معلوم شود خسارت به نسبت حق بیمه پرداختی و حق

 .یافت

 نامه نسبت به وی باطل خواهد شد.ند بیمهباش داشته عمدی واقع خلاف اظهارات شدگانبیمه از یک هر صورتیکه در گروهی قراردادهای در -تبصره

ت گر منوط به پرداخای و اجرای تعهدات بیمهشود ولی شروع پوشش بیمهگر صادر میگذار و قبول بیمهنامه با تقاضای بیمهبیمه بیمه:حقپرداخت  –5ماده 

 هگذار هر یک از اقساط موعد رسیده را ببیمه به صورت قسطی باشد و بیمهبینی شده است. چنانچه پرداخت حقنامه پیشبیمه به ترتیبی است که در بیمهحق

نامه را فسخ نکرده باشد در صورت وقوع گر بیمهنامه فسخ نماید. چنانچه بیمهاین آیین 82نامه را با رعایت ماده تواند بیمهگر میهر دلیل پرداخت نکند بیمه

هد کرد مگر آنکه در شرایط خصوصی شد پرداخت خواای که تا زمان وقوع حادثه باید پرداخت میبیمهشده به حقبیمه پرداختحادثه، خسارت را به نسبت حق

 نامه ضوابط دیگری درج شده باشد.بیمه

گر را مهبیظرف ده روز  حداکثر موظفند گذاربیمه یا شدهبیمه آید بوجود تغییری شدهبیمه هایفعالیت یا شغل در بیمه، مدت در گاه هر تغییر خطر: –0ماده 

بیمه حقنماید. در صورتی که طرفین نتوانند دربارة میزان میمانده پیشنهاد بیمه متناسب با خطر را برای مدت باقیحقگر بیمهآگاه سازند. در صورت تغییر خطر، 

 گر و وقوع حادثه،فسخ نماید. در صورت عدم اعلام تشدید خطر به بیمه را نامهبیمه  تواند حداکثر ظرف ده روزشده توافق نمایند هر یک از طرفین میتعدیل

  بیمه پرداخت خواهد شد.غرامت با اعمال قاعده نسبی حق

 نفع در صورت وقوع حادثه:گذار و ذیبیمهشده، بیمهوظایف  -۷ماده 

گذار موظفند حداکثر ظرف بیمهشده یا بیمهورهای وی را رعایت نماید و شده موظف است به پزشک مراجعه و دستبیمهبه محض وقوع حادثه غیر از فوت،  -الف

 گر برسانند.بیمهپانزده روز بعد از وقوع حادثه، مراتب را کتبا  به اطلاع 

گر یمهبمراتب را کتبا  به اطلاع  شدهع باید در اسرع وقت و حداکثر ظرف سی روز از تاریخ اطلاع از فوت بیمهنفذی یا و گذاربیمه شده،بیمه فوت صورت در -ب

 برسانند.

 دهند. خپاس صداقت روی از حادثه با رابطه در او سئوالات به و نمایند تسلیم گربیمه به را لازم مدارك باید نفعذی یا و شدهبیمه گذار،بیمه مورد حسب بر -ج

 .هستند است، گربیمه عهده بر آن هزینه که پزشکی معاینه یا و تحقیقات هرگونه قبول به ملزم نفعذی یا و شدهبیمه گذار،بیمه -د

ارت، خسارت صور در افزایش خسق تاثیر نسبت به تواندمی گربیمه ندهند انجام را ماده این در مقرر تکالیف نفعذی یا و شدهبیمه گذار،بیمه که صورتی در -تبصره

 ثابت نمایند به علت خارج از اراده خود قادر به انجام تکالیف نبوده است.قابل پرداخت را کاهش دهد مگر اینکه 

 گروظایف و تعهدات بیمه -فصل سوم  

زئی( را که بطور مستقیم ناشی از موارد مذکور در ماده ج یا کلی) دائم کارافتادگی از یا عضو نقص فوت، غرامت نامه،بیمه این خسارات مورد تعهد: –4ماده 

 هایشپوش سایر و حوادث از ناشی روزانه غرامت و پزشکی هزینه مربوط، بیمهحق پرداخت و  نماید. در صورت توافق طرفینمیشرایط عمومی باشد تأمین این   9

 .است تأمین قابل نیز اضافی

کامل و دائم )کلی یا جزئی( را به صورت مجزا ارائه گذار، خطرات فوت و از کارافتادگی و نقص عضو ت تمایل بیمهصور در که است مجاز بیمه شرکت -تبصره

 نماید.

روز، مدارك را بررسی و نتیجه را اعلام  96گر باید بعد از دریافت کلیه مدارك مربوط به خسارت، حداکثر ظرف مدت بیمه مهلت پرداخت خسارت: -۹ماده 

نفع اعلام نماید و در صورت قبول خسارت، گذار یا ذیذکر دلایل به طور مکتوب به بیمهنماید و در صورت احراز عدم استحقاق دریافت خسارت مراتب را همراه با 
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آیین دادرسی مدنی  522افتد، طبق حکم ماده گر به تاخیر میآن را پرداخت نماید. در مواردی که پرداخت خسارت پس از تکمیل مدارك مثبته از سوی بیمه

 شود.عمل می

 بیمهتعیین میزان غرامت  –16ماده 

 غرامت فوت -1

لحاقیه آن نامه و ابیمهگر متعهد است سرمایه بیمه را طبق شرایط این بیمهنامه فوت کند بیمهشده به علت وقوع یکی از خطرات مشمول این بیمهدر صورتی که 

 نفع بپردازد.و یا هرگونه توافق کتبی دیگر به ذی

 )کلی و جزئی (غرامت نقص عضو و یا ازکارافتادگی دائم  -2

گر متعهد است غرامت مربوطه را طبق بیمهشده به علت وقوع یکی از خطرات مشمول بیمه دچار نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم شود بیمهدر صورتی که 

 نامه و ضمائم آن و جدول نقص عضو به شرح ذیل بپردازد.بیمهشرایط این 

 ی:نقص عضو و از کارافتادگی دائم کل -الف 

 شده خواهد بود.شود و غرامت این موارد معادل صددرصد سرمایه بیمهموارد زیر نقص عضو و از کارافتادگی دائم کلی محسوب می

 نابینایی کامل و دائم هر دو چشم.  -8

 از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع دو دست، حداقل از مچ. -2

 قل از مچ.از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع دو پا، حدا -9

 از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست و یک پا، حداقل از مچ. -1

 ها.از دست دادن هر دو پنجه -5

 قطع کامل نخاع. -0

 ناشنوایی کامل و دائم هر دو گوش. -2

 برداشتن فک پایین. -1

    موارد معادل درصدی از سرمایه بیمه نقص عضو و از کارافتادگی است.شود و غرامت این موارد زیر نقص عضو و ازکارافتادگی دائم و جزیی محسوب می –ب

 ) ارقام به درصد(                                                                                                                                     

 8 زبان قطع یا حنجره کامل و دائم لی ( اعم از کارافتادگیاز دست دادن قدرت و توانایی حرف زدن )لا 16
 2   از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از بازو 26
 9   از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از ساعد 06
 1  از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از مچ 55
 5                             کامل انگشتان هر دست از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع 56
 8/5   شست انگشت  90
 2/5                                                                                بند اول شست 21
 9/5  سبابه 25
 1/5                                                                                 بند اول سبابه 82
 5/5 بند اول و دوم سبابه 26
 0/5 هر یک از دو انگشت میانه 85
 2/5                                                                  کوچک انگشت  86

درصد سرمایه بیمه شده تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که مجموع  56گر بابت مجموع نقص عضو انگشتان هر دست از بیمهدر هر حال حداکثر تعهد 

 درصد سرمایه بیمه قابل پرداخت خواهد بود. 16انگشتان هر دو دست قطع و یا ازکارافتاده دائم گردد حداکثر معادل 
 0 حداکثرها فقدان دندان 21
 2 ران از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از مفصل 26
 1                                 از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از ساق 06
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 3      از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از مچ 55
 86        از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان پا 96
 8/86                                                                                      شست پا 86
 2/86 هر یک از سایر انگشتان 5
نابینا بینایی کامل یک چشم محروم بوده باشد درصد نقص عضو  شده قبل از حادثه ازبیمهنابینا شدن یک چشم )در صورتی که  56

 درصد خواهد بود.( 16چشم دیگر شدن
88 

95 
 محروم بوده شده قبل ازوقوع حادثه مشمول بیمه از شنوایی کامل یک گوشبیمهازدست دادن شنوایی یک گوش )در صورتی که 

 درصد خواهد بود.( 05باشد درصد نقص عضو ناشنوا شدن گوش دیگر 
82 

 89   از دست دادن لاله گوش 86
 81                                                    بویایی حس دادن دست از   85
 85                             از دست دادن حس چشایی 85

 80 درصد سرمایه بیمه تجاوز نخواهدکرد. 16غرامت نقص عضو سایر اعضای سر )جمجمه ( و صورت از حداکثر

 82  کلیه یک    96
 81                                                  طحال    2
 83 بیضه   5

 26 گربیمه معتمد پزشک تشخیص به بدن داخل اعضای سایر   
         

 رگبیمه معتمد پزشک نظر با مربوط غرامت میزان همچنین و جزیی یا کلی از اعم دائم ازکارافتادگی و عضو نقص فوق، ب و الف بندهای از غیر موارد در -پ

 .گرددمی تعیین

 تواند با بررسی تخصصی لازم، جدول نقص عضو و ازکارافتادگی دائم و جزیی را اصلاح یا تکمیل نماید.بیمه مرکزی می -تبصره
 

 گرخسارتهای خارج از تعهدات بیمه -فصل چهارم

 :است خارج گربیمه تعهدات شمول از آن از ناشی خطر تحقق یا و زیر موارد -11ماده 

 .آن به اقدام یا و خودکشی -الف

 شود.شده عمدا  موجب آن بیمهصدمات بدنی که  -ب

 مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و روان گردان. -ج

 .پزشک تجویز بدون آورخواب و هوشیاری کاهنده داروهای از استفاده -د

 مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن.شده به اعمال مجرمانه اعم از بیمهارتکاب  -هـ 

 شده.بیمههر نوع دیسک و یا فتق  -و

 .باشد بیمه این موضوع خطر تحقق از ناشی جنون به ابتلا که آن مگر شدهبیمه جنون به ابتلا و بیماری –ز

گر فقط متعهد به پرداخت سهم سایر افراد بیمهاین صورت نفع )اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت(. در شده به علت حادثه ناشی از عمد ذیبیمهفوت  -ح

 نفع در سرمایه بیمه خواهد بود.ذی

 قاماتم احتیاطی اقدامات و کودتا آشوب، قیام، اعتصاب، بلوا، انقلاب، شورش، ،(است مانده بجا جنگ از بعد که نظامی ادوات عملکرد یا و انفجار جز به) جنگ -ط

 .انتظامی و نظامی

 .ایهسته انفعالات و فعل و فشانآتش لرزه، زمین -ی
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رانی، هدایت موتورسیکلت، هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی، اکتشافی و غیرتجاری، هدایت و یا ای، شکار، سوارکاری، قایقهای رزمی و حرفهورزش -ک

 با چتر نجات و هدایت کایت یا سایر وسائل پرواز بدون موتور. ای(، هدایت و یا سرنشینی هلیکوپتر، غواصی، پرشسرنشینی اتومبیل کورسی )مسابقه

 روریض زیر موارد رعایت ط بند پوشش برای و است پوشش قابل مربوطه بیمهحق اخذ و گربیمه کتبی موافقت با ك و ی ط، دربندهای مندرج خطرات –1تبصره 

 :است

 باشد.شده مشارکت داشته شده نباید در تحقق خطر بیمهبیمه -8

 ای موضوع بند مذکور را لغو نماید.روزه پوشش بیمه 86تواند با ارسال اخطار کتبی گر میبیمه -2

 .نمایند بیمه را دیگری اضافی خطرات مرکزی بیمه از قبلی موافقت اخذ با توانندمی بیمه مؤسسات -2تبصره
  

 فسخ و انفساخ بیمه نامه -فصل پنجم

 نامه را فسخ نماید:وانند بیمهتمی نامهبیمه طرفین از یک هر زیر موارد در نامه:بیمهموارد فسخ  –12ماده 

 گر:بیمهموارد فسخ از طرف  -الف

 .شد خواهد محاسبه شمارروز صورت به  نامهبیمه مدت اعتبار بیمهنامه را فسخ نماید. در این صورت حقبیمهتواند میگر در موارد زیر بیمه

 بیمه و یا اقساط آن در موعد یا مواعد معین.حقپرداخت تمام یا قسمتی از عدم  -8

گر موضوع خطر را تغییر داده و بیمهگذار سهوا و یا بدون سوءنیت مطالبی را اظهار نماید و یا از اظهار مطالبی خودداری کند به نحوی که در نظر بیمههرگاه  -2

 یا از اهمیت آن بکاهد.

شده به نحوی که اگر وضعیت مزبور قبل بیمهبیمه و یا تغییر وضعیت گذار با تعدیل حقاین شرایط و عدم موافقت بیمه 0ید خطر موضوع ماده در صورت تشد -9

 شد.گر حاضر به انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد فعلی نمیبیمهاز قرارداد بود 

گذار اطلاع دهد. در این صورت، ده روز پس امه را فسخ نماید موظف است موضوع را به وسیله نامه سفارشی به بیمهنبیمهبخواهد  گربیمه که صورتی در –تبصره

 گردد.میشده تلقی نامه فسخبیمهگذار از دریافت نامه سفارشی توسط بیمه

 :گذاربیمه طرف از فسخ موارد  -ب

نماید. مگر در مواردی که فسخ مدت محاسبه میبیمه تا زمان فسخ را براساس تعرفه کوتاهگر حقصورت بیمهایننامه را فسخ نماید در تواند بیمهگذار میبیمه

 بیمه تا زمان فسخ به طور روز شمار محاسبه خواهد شد:صورت حقگذار مستند به یکی از دلایل زیر باشد که در اینتوسط بیمه

 گر.انتقال پرتفوی بیمه -8

 بیمه.گر با تعدیل حقوع بیمه و عدم موافقت بیمهکاهش خطر موض -2

 گر،بیمه به ورمزب درخواست تسلیم تاریخ از صورت این در. بنماید را نامهبیمه فسخ تقاضای گربیمه به کتبی درخواست تسلیم با تواندمی گذاربیمه -تبصره

 گذار تاریخ مشخصی برای فسخ تعیین شده باشد اثر فسخ از تاریخ اخیر خواهد بود.بیمه درخواست در چنانچه. شودمی محسوب شدهفسخ نامهبیمه

 منفسخ دهشبیمه فوت زمان از نامهبیمه نباشد نامهبیمه این پوشش تحت که خطری تحقق علت به شدهبیمه فوت صورت در نامه:بیمهموارد انفساخ  –13ماده 

 شود.بیمه مدت منقضی شده براساس تعرفه روزشمار محاسبه میحق انفساخ، موارد در. گرددمی

 .شد خواهد لغو متوفی شده بیمه برای فقط نامهبیمه پوشش گروهی قراردادهای در -تبصره

 سایر موارد -فصل ششم 

د به طورکتبی با رعایت مقررات مربوط به آخرین نشانی بای نامهبیمه با رابطه در گربیمه و گذاربیمه اظهار و پیشنهاد هرگونه کتبی بودن اظهارات: –18ماده 

 شده به طرف مقابل اعلام گردد.اعلام

 تواند با اخذ مجوز از بیمه مرکزی، سرمایه نقص عضو جزیی یک یا چند عضو را به صورت دیگری تعیین نماید.در موارد خاص، شرکت بیمه می -15ماده 

ازکارافتادگی دائم کلی و یا دائم جزیی و همچنین حداکثر میزان آن با رعایت جدول ذیربط یا پزشک معتمد  و عضو نقص تشخیص موارد، همه در -10ماده 

ه نامبیمههای هر یک از موارد مذکور در مدت بیمه بابت فوت، نقص عضو و ازکارافتادگی دائم )کلی یا جزیی( موضوع این باشد و مجموع سرمایهمیگر بیمه

 موع سرمایه بیمه هریک از پوشش های مذکور تجاوز نماید.تواند از مجنمی

طرفین قرارداد باید اختلاف خود را تا حد امکان از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. اگر اختلاف از طریق مذاکره حل و  نحوه حل و فصل اختلاف: -1۷ماده 

توانند یک نفر داور توانند از طریق داوری یا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل کنند. در صورت انتخاب روش داوری، طرفین قرارداد میفصل نشد می

الطرفین، هر یک از طرفین باید داور انتخابی خود را به صورت کتبی به طرف دیگر ین را انتخاب کنند. در صورت عدم توافق برای انتخاب داور مرضیالطرفمرضی



 گادبیمه پاسار 4608محسن فرجی کد

 مسئول آموزش بیمه های زندگی

 

82 
 

 کنند. در صورتیأی میکند. داوران منتخب، داور سومی را به عنوان سرداور انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف، با اکثریت آرا اقدام به صدور رمعرفی 

روز بعد از معرفی داور طرف مقابل، داور منتخب خود را معرفی نکند و یا داوران منتخب، برای انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک  96که هریک از طرفین تا 

الزحمه داور انتخابی خود و نصف ین در شروع رسیدگی، حقتواند حسب مورد تعیین داور یا سرداور را از دادگاه صالح خواستار شود. هر یک از طرفاز طرفین می

 شود.های داوری بر عهده طرفی خواهد بود که رأی علیه او صادر میپردازد و در خاتمه، همه هزینهالزحمه سرداور را میحق

 :شودمی تعیین زیر صورت به باشد سال یک از کمتر آنها مدت که هایینامهبیمه بیمةحق و است سال یک بیمه مدت -14ماده 

 حق بیمه بر مبنای حق بیمه یکساله مدت اعتبار
 درصد حق بیمه سالانه 5 روز 5تا 

 درصد حق بیمه سالانه 16 روز 15روز تا  0از 
 درصد حق بیمه سالانه 26 روز 36روز تا  10از 
 درصد حق بیمه سالانه 36 روز 06روز تا  31از 
 درصد حق بیمه سالانه 86 روز ۹6روز تا  01از 
 درصد حق بیمه سالانه 56 روز 126روز تا  ۹1از 
 درصد حق بیمه سالانه 06 روز 156روز تا  121از 
 درصد حق بیمه سالانه ۷6 روز 146روز تا  151از 
 درصد حق بیمه سالانه 45 روز 2۷6روز تا  141از 

 درصد حق بیمه سالانه 166 روز به بالا 2۷6از 
 .باشد شده توافق دیگری صورت به آنکه مگر است ایران اسلامی جمهوری قلمرو خارج و داخل حوادث برای نامهبیمه این هایپوشش -1۹ماده 

بیمه شرایط عمومی و تعرفه بیمه حوادث انفرادی( مصوب شورای عالی ) 21و  29های شماره نامهجایگزین آیین 68/65/8932نامه از تاریخ این آیین -26ماده 

 خواهد شد و لازم الاجرا خواهد بود.

 شرایط اختصاصی بیمه هزینه پزشکی ناشی از حادثه

 نامه حوادث اشخاصضمیمه بیمه

 داختپر درمانی خدمات دریافت بابت نامه،بیمه گذار به علت تحقق خطرات موضوع شده یا بیمهبیمههایی که های پزشکی عبارت است از هزینههزینه -1ماده  

 .نماید می

گر یمهبحساب درمانی مربوطه و یا حداکثر هزینه پزشکی مورد تعهد گر عبارت است از مبلغ مندرج در صورتبیمههزینه پزشکی قابل پرداخت توسط  -2ماده 

م شده باشد و با رعایت شرایط زیر گر تسلیروز پس از پرداخت هزینه، صورتحساب آن به بیمه 06هر کدام که کمتر باشد. مشروط بر آنکه حداکثر ظرف مدت 

 شود:پرداخت می

 درمان بیمه شده باید حداکثر ظرف دو سال از پایان مدت بیمه شروع شده باشد.  -1

 ود.بگر برای هر حادثه معادل بیست درصد سرمایه فوت یا نقص عضو کامل و دائم )هر کدام بیشتر باشد( خواهد بیمهحداکثر هزینه پزشکی مورد تعهد  -2

 گردد.میافتد یک حادثه محسوب مجموعه حوادثی که در هفت روز متوالی اتفاق  -3ماده 

 شده تحقیق نماید.بیمهشده را بررسی و در مورد چگونگی درمان و معالجه بیمهتواند اسناد و مدارك پزشکی میگر بیمه -8ماده 

واردی که طبق تشخیص پزشک معالج جنبه اورژانس داشته و یا امکان معالجه وی در محل وقوع حادثه شده به منظور معالجه در مبیمههزینه انتقال  -5ماده 

 های پزشکی محسوب شده و قابل پرداخت است.نباشد جزء هزینه

 شرایط اختصاصی بیمه غرامت روزانه عمومی ناشی از حادثه 

 نامه حوادث اشخاصضمیمه بیمه

 تعاریف -1ماده 

شده است که در اثر تحقق خطر موضوع بیمه به تشخیص پزشک معالج و بیمهکارافتادگی موقت به مفهوم از دست دادن موقت توانایی جسمی و یا روانی از   -1

 دارد اعم از اینکه بستری شده باشد یا نباشد.میشده را از انجام وظایف شغلی باز بیمهگر، به تایید پزشک معتمد بیمه
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 گردد.میشده به علت تحقق خطر موضوع بیمه به وی پرداخت بیمهوزانه عمومی عبارت است از مبلغی که در ایام از کارافتادگی موقت غرامت ر  -2

 گربیمهتعهد  -2ماده 

و حداکثر ظرف دو سال از تاریخ  نامه تحقق یابدبیمهگر برای پرداخت غرامت روزانه عمومی مشروط بر آن است که خطر موضوع بیمه در مدت اعتبار بیمهتعهد 

 شده گردد.بیمهنامه منجر به ازکارافتادگی موقت انقضای بیمه

 گر معادل پنج در هزار سرمایه فوت یا نقص عضو کامل و دائم )هر کدام بیشتر باشد( خواهد بود.بیمهحداکثر غرامت روزانه مورد تعهد   -1

 روزانه عمومی از چهارمین روز ازکارافتادگی موقت محاسبه می شود و حداکثر برای یکصدوهشتاد روز خواهد بود.گر برای پرداخت غرامت بیمهتعهد   -2

 سایر شرایط -3ماده 

  گردد.میافتد یک حادثه محسوب مجموعه حوادثی که در هفت روز متوالی اتفاق    -

 ازشرایط اختصاصی بیمه غرامت روزانه بستری شدن در مراکز درمانی مج

 نامه حوادث اشخاصضمیمه بیمه

 تعاریف -1ماده 

شده در مراکز درمانی مجاز به علت تحقق خطر موضوع بیمه به وی پرداخت بیمهشدن شده، مبلغی است که در ایام بستریبیمهشدن غرامت روزانه بستری

 گردد.می

 گربیمهتعهد  -2ماده 

در مدت بیمه تحقق یابد و حداکثر ظرف بستری شدن در مراکز درمانی مجاز در صورتی است که خطر موضوع بیمه  گر در مورد پرداخت غرامت روزانهبیمهتعهد 

گونه تعهدی نسبت به پرداخت غرامت موضوع گر هیچشده بیمهشده گردد. پس از انقضای مدت یادبیمهنامه منجر به بستری شدن دو سال از تاریخ انقضای بیمه

 داشت. این بیمه نخواهد

 شده در مراکز درمانی مجاز محاسبه و حداکثر برای نود روز خواهد بود.بیمهگر از چهارمین روز بستری شدن بیمهتعهد  -1

 گر معادل پنج درهزار سرمایه بیمه فوت یا نقص عضو کامل و دائم )هر کدام بیشتر باشد( خواهد بود.بیمهحداکثر غرامت روزانه مورد تعهد  -2

 سایر شرایط -3ماده 

 .گرددمیافتد یک حادثه محسوب مجموعه حوادثی که در هفت روز متوالی اتفاق         -
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 04نامه شماره آیین

 

 و زندگی هایبیمه نامهآیین 22/3/8936 مورخ جلسه در گریبیمه و ایران مرکزی بیمه تاسیس قانون 82 ماده 5 بند اجرای در بیمه عالیشورای 

 :نمود تصویب زیر شرح به را مستمری

  
 04نامه شماره آیین

 های زندگی و مستمرینامه بیمهآیین

  کلیات -فصل اول

 نامه صادر نمایند.های زندگی و مستمری خود را بر اساس مقررات این آییننامهمؤسسات بیمه مکلفند کلیه بیمه -8ماده 

 تعریف هر یک از آنها عبارتند از:های زندگی و انواع اصلی بیمه -2ماده 

ده شگذار، در صورت فوت بیمهبیمه توسط بیمهکند در ازای پرداخت حقگر تعهد میای است که در آن بیمههای خطر فوت: قرارداد بیمهبیمه -الف

 نامه پرداخت نماید.در مدت بیمه، مبلغ بیمه را به ذینفع مندرج در بیمه

گذار، در صورت زنده بودن بیمه توسط بیمهکند در ازای پرداخت حقگر تعهد میای است که در آن بیمهرداد بیمهبیمه به شرط حیات: قرا -ب

 نامه پرداخت نماید.شده در پایان مدت بیمه، مبلغ بیمه را به ذینفع مندرج در بیمهبیمه

 شده درگذار در صورت فوت بیمهبیمه توسط بیمهازای پرداخت حق کند درگر تعهد میای است که در آن بیمههای مختلط: قرارداد بیمهبیمه -ج

  نامه پرداخت نماید.نفع مندرج در بیمهمدت بیمه و یا زنده بودن وی در پایان مدت بیمه، مبلغ بیمه را به ذی

گذار، مبلغ بیمه را به صورت مستمری بیمهبیمه توسط کند در ازای پرداخت حقگر تعهد میای است که در آن بیمهبیمه مستمری: قرارداد بیمه -د

 نامه بپردازد.شده، به ذینفع مندرج در بیمهتا یک مدت معین و یا در زمان حیات بیمه

  های زندگی عرضه نمایند.خطرات اضافی را طبق مقررات مربوط، همراه انواع بیمه توانند پوششمؤسسات بیمه مى -8تبصره 

های زندگی ممنوع است و نامهشده یا هزینه معالجات در بیمهسرمایه یا مستمری در صورت نقص عضو بیمهقبول تعهد پرداخت  -2تبصره 

 نامه مربوط قبول کنند.توانند اینگونه تعهدات را ضمن بیمهمؤسسات بیمه می

  به صورت مستمری پرداخت نمایند. های مستمری، تعهدات سایر انواع بیمه زندگی را همتوانند علاوه بر بیمهمؤسسات بیمه می -9تبصره 

  
 مبانی محاسبه نرخ حق بیمه -فصل دوم

  نامه عبارتست از:این آیین 2های بیمه موضوع ماده مبانی محاسبه نرخ -9ماده 

  .جدول مرگ و میر به شرح پیوست. بیمه مرکزی موظف است حداقل هر پنج سال یک بار جدول مرگ و میر پیوست را به روز نماید -الف

  نرخ سود فنی علی الحساب : -ب

های با مدت بیش از ده سال، پانزده درصد برای ده سال نامههای با مدت حداکثر ده سال، پانزده درصد و در بیمهنامهحداکثر نرخ سود فنی در بیمه

را مورد بازنگری قرار دهد و پیشنهاد لازم را  اول و ده درصد برای مدت مازاد بر ده سال. بیمه مرکزی موظف است، هر دو سال یکبار نرخ سود فنی

  به شورای عالی بیمه ارائه کند.

  گری:های اداری و بیمهحداکثر هزینه -ج

 سال اول 5بیمه هر سال بعلاوه دو درهزار سرمایه فوت در درصد حق 2سالانه: حداکثر  -های انفرادینامهدر بیمه -8

 درهزار سرمایه فوت سال اول 9درصد حق بیمه بعلاوه  2حداکثر یکجا:  -های انفرادینامهدر بیمه-2

 های انفرادینامهدرصد هزینه تعیین شده در بیمه 56های گروهی: حداکثر به میزان نامهدر بیمه -9

 نامه به حق بیمه اضافه می شود.این آیین 1های مقرر در ماده هزینه کارمزد، حداکثر تا سقف -د
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های حق بیمه و ذخیره مورد عمل شرکت را که به تصویب هیات مدیره رسیده است جهت ه مکلفند، محاسبات و جداول نرخمؤسسات بیم -1ماده 

 شود.روز کاری به منزله تایید تلقی می 26تایید به بیمه مرکزی ارسال نمایند. عدم اظهار نظر بیمه مرکزی ظرف مدت 

گذار حق بیمه سالانه یا مستمری سالانه را تقسیط نمایند. سود تقسیط، به تناسب دوره یمهتوانند در صورت تمایل بمؤسسات بیمه می -5ماده 

 شود.می بیمه اضافهبیمه اعمال و به حقتقسیط، بر مبنای سود فنی مورد عمل در محاسبه حق

امه و یا معاینه پزشکی وضعیت سلامت بیمه های انفرادی شامل خطر فوت از طریق پرسشننامهمؤسسات بیمه موظفند قبل از صدور بیمه -0ماده 

 بیمه را تعیین نمایند.شده را مشخص و به تناسب وضعیت سلامت او، حق

نامه عمر انفرادی صادره توسط یک یا چند شرکت بیمه برای یک بیمه شده از دو هرگاه مبلغ بیمه برای خطر فوت در یک یا چند بیمه -2ماده 

ثر مبلغ تواند حداکنامه مبادرت نمایند. بیمه مرکزی میؤسسات بیمه باید پس از جلب نظر بیمه مرکزی به صدور بیمهمیلیارد ریال متجاوز باشد، م

 بیمه مذکور را سالانه تغییر دهد.

  
 کارمزد -فصل سوم

 شود:های زندگی به شرح زیر تعیین میبیمه برای انواع بیمهحداکثر هزینه کارمزد قابل اعمال در حق -1ماده 

 حق بیمه وصولی. %25های انفرادی خطر فوت زمانی با حق بیمه سالانه، برای بیمه -الف

 حق بیمه وصولی. %86های گروهی خطر فوت زمانی با حق بیمه سالانه، برای بیمه -ب

ار سرمایه فوت سال اول تجاوز درهز 96درصد حق بیمه سال اول به شرطی که از  25های زندگی با حق بیمه سالانه، نامهدر سایر انواع بیمه -ج

  گردد.های دوم تا پنجم اعمال میدرصد برای سال 5/82اول و  درصد آن برای سال 96نکند که 

 های زندگی با حق بیمه یکجا:نامهدر انواع بیمه -د

 بیمهدرصد حق 5های انفرادی، نامهدر بیمه -8

 بیمهدرصد حق 1های گروهی، نامهدر بیمه -2

دهنده سرمایه اولیه برای پرداخت مستمری محاسبه های مستمری نیز طبق این ماده و معادل کارمزد بیمه زندگی تشکیلکارمزد بیمه -8تبصره

 خواهد شد.

سال اول  86بیمه سالانه یا سرمایه خطر فوت در های عمر مختلط در صورت افزایش یا کاهش حقنامهمؤسسات بیمه مجازند در بیمه -2تبصره

 بیمه سالانه سرمایه فوت هر سال تعدیل و تصحیح نمایند.نامه، کارمزد متعلقه را بر اساس ضریبی از حقبیمه

 باشد.نامه کارمزد نمایندگی میهای مقرر در فصل دوم آیینحداکثر کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان بیمه معادل کارمزد - 3ماده 

های تعاونی و یا سندیکاها ه یک ساله گروهی که توسط هر مؤسسه برای کارکنان و یا توسط شرکتخطر فوت ساد در قراردادهای بیمه -86ماده

بی که تواند به ترتیگر میبیمه آن تقبل شده باشد، بیمهها و مؤسسات اعتباری برای مشتریان خود امضا و پرداخت حقبرای اعضاء و یا توسط بانک

درصد جمع  85اصل از قرارداد را به طرف قرارداد پرداخت نماید. سود قابل پرداخت از این بابت نباید از شود قسمتی از سود حدر قرارداد معین می

 های دریافتی طی سال تجاوز کند.حق بیمه

  
  مشارکت در منافع -فصل چهارم

 15های زندگی خود را در حداقل ان بیمهگذارهای خطر فوت زمانی، بیمههای زندگی جز در بیمهمؤسسات بیمه مکلفند در انواع بیمه -88ماده 

 های مذکور سهیم نمایند.درصد منافع حاصل از مجموع معاملات بیمه

را از جمع اقلام بند )الف( پس از کسر  88های زندگی موضوع ماده مؤسسات بیمه مکلفند هر سال منافع حاصل از مجموع معاملات بیمه -82ماده 

 حاسبه کنند:جمع اقلام بند )ب( به شرح ذیل م

 الف:

 ذخیره ریاضی در آخر سال مالی قبل. -8

 های دریافتی.حق بیمه-2
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 های اتکایی واگذاری.کارمزد بیمه -9

 های اتکایی واگذاری.کارمزد بر منافع )مشارکت در سود( دریافتی بابت بیمه -1

 ها.گران اتکایی بابت بازخرید و پرداخت سرمایه و مستمریسهم بیمه -5

 گذارانهای پرداختی به بیمهکارمزد وام -0

 این ماده. 8موضوع تبصره  های از محل ذخایر ریاضیگذاریخالص درآمد حاصل از سایر سرمایه -2

  ب :

  ها.مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری -8

 حق بیمه اتکایی واگذاری. -2

 ذخیره ریاضی در آخر سال مالی. -9

  های دریافتیبیمهدرصد حق 2گر حداکثر تا های عمومی بیمههزینه -1

 .96کارمزد پرداختی به بیمه مرکزی موضوع وام ماده  -5

گذاری مؤسسات بیمه محاسبه و تعیین خواهد نامه سرمایهها از محل ذخایر ریاضی طبق آیینگذاریخالص درآمد حاصل از سایر سرمایه -8تبصره

 ای تعلق بگیرد هزینه مزبور از اصل درآمد کسر خواهد شد.یک از انواع درآمدهای فوق هزینهشد. در صورتیکه به هر 

های زندگی موضوع این ماده، از روش زیر نیز استفاده توانند برای محاسبه منافع حاصل از مجموع معاملات بیمهمؤسسات بیمه می -2تبصره 

 نمایند:

درصد منافع مازاد بر نرخ سود فنی مورد عمل، حاصل از  15به شرط فوت در پایان هر سال حداقل های های زندگی جز در بیمهدر انواع بیمه

امه مذکور ننامه محاسبه و به رقم ذخیره ریاضی بیمهگذاری ذخایر ریاضی خود را مستقیما  و به نسبت ذخیره ریاضی پایان سال قبل هر بیمهسرمایه

 گذاران ذیربط برسانند.داکثر تا قبل از پایان سال بعد به اطلاع بیمهاضافه نمایند و مراتب را طی الحاقی، ح

یا بر مبنای  88های موضوع ماده نامهنامه آنها از کل ذخایر ریاضی بیمهسهم هر یک از بیمه گذاران از منافع به نسبت ذخیره ریاضی بیمه -89ماده 

 شود.دیگری که بیمه مرکزی تایید کند معین می

گذاران از منافع مزبور را بر حسب توافق با سسات بیمه باید پس از تعیین منافع قابل تقسیم در آخر هر سال، سهم هر یک از بیمهمؤ -81ماده 

 نامه یا افزایش ذخایر ریاضی منظور و یا بصورت نقدی پرداخت نمایند.گذار به عنوان حق بیمه یکجا برای افزایش سرمایه بیمهبیمه

  
 گذاران نسبت به ذخیره ریاضییمهحقوق ب -فصل پنجم

تواند در صورت تشکیل ذخیره ریاضی، درخواست بازخرید کل یا گذار میخطر فوت زمانی بیمه های زندگی بجز بیمهدر انواع بیمه -85ماده 

نامه است، با صد ذخیره ریاضی بیمهدر 36نامه را که حداقل معادل نامه خود را نماید و موسسه بیمه مکلف است ارزش بازخرید بیمهدرصدی از بیمه

 نامه صادره پرداخت نماید.رعایت شرایط بیمه

گذار نمایند. در جدول مزبور باید مشخص شود های صادره ضمیمه و تحویل بیمهنامهمؤسسات بیمه موظفند جدول بازخرید بیمه را به بیمه -تبصره

 گذار خواهد شد.ت بیمه چه مبلغی عاید بیمهنامه در انقضاء هر سال از مدکه در صورت بازخرید بیمه

نامه و یا ظهر آن تصریح شده باشد حق بازخرید گذار باشد و این مطلب در بیمههای زندگی بستانکار بیمهنامهدر صورتیکه ذینفع در بیمه -80ماده 

 ست.نامه و همچنین دریافت وام از محل ذخیره ریاضی موکول به موافقت کتبی بستانکار ابیمه

گر درصد ارزش بازخرید بیمه نامه درخواست وام نماید و بیمه 36تواند پس از پرداخت لااقل حق بیمه دو سال تمام تا گذار میبیمه -82ماده 

 شود.گذار تعیین میگر و بیمهمتعهد به پرداخت آن است. ترتیب استرداد وام با توافق بین بیمه

 درصد بیشتر از نرخ سود فنی مورد عمل در محاسبه حق بیمه خواهد بود. نرخ کارمزد وام حداقل چهار -81ماده 

نامه یا بازخرید آن، مانده وام دریافتی و کارمزدهای متعلق به آن )موضوع همین ماده( از در صورت عدم تسویه وام در زمان سررسید بیمه -تبصره

  گردد.گر کسر میسرمایه مورد تعهد بیمه

های مختلط خطر فوت و مدیریت سرمایه که های مختلط خطر فوت و تشکیل سرمایه و بیمههای زندگی به جز در بیمهمهدر انواع بی -83ماده 
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های مقرر و بدون احتساب کارمزد، نامه با رعایت نرخگذار از پرداخت اقساط بعدی خودداری نماید بیمهدارای ارزش بازخرید شده باشد هر گاه بیمه

 با سرمایه مخفف خواهد شد. نامهتبدیل به بیمه

نامه را برای هر گذار نمایند که میزان سرمایه مخفف بیمههای صادره ضمیمه و تحویل بیمهنامهمؤسسات بیمه موظفند جدولی به بیمه -8تبصره 

 سال از مدت بیمه معین کند.

نامه تقسیم خواهد شد مگر آنکه در های موجود بیمهیههای مختلط خطر فوت و به شرط حیات، سرمایه مخفف به نسبت سرمادر بیمه -2تبصره 

  باشند. گذار توافق دیگری نمودهنامه، موسسه بیمه و بیمهبیمه

گذار از پرداخت هر قسط حق بیمه خودداری نماید، حق بیمه خطر فوت از های مختلط خطر فوت و تشکیل سرمایه، هرگاه بیمهدر بیمه -26ماده

ار گذگردد. بیمهنامه معلق میشود و پس از آن که ذخیره ریاضی کمتر از حق بیمه خطر فوت گردد، بیمهنامه تامین میمحل ذخیره ریاضی بیمه

 نامه را مجددا برقرار نماید.بیمه مقرر، بیمهتواند با پرداخت حقمی

  
 های زندگینحوه تنظیم حساب معاملات بیمه -فصل ششم

های خود تفکیک نموده و دفاتر خود را به ترتیبی تنظیم های زندگی را از سایر حسابهای معاملات بیمهحسابمؤسسات بیمه موظفند  -28ماده 

 های زندگی به تفکیک مشخص شده باشد.نمایند که کلیه اقلام مربوط به معاملات هر یک از انواع بیمه

ها تفکیک گذاریها و ترازنامه شرکت مشخص و از سایر سرمایهحساب های زندگی بایستی درگذاری از محل ذخایر ریاضی بیمهسرمایه -22ماده 

 شود.

بیمه تعیین خواهد شد. در مواردی که ذخیره ریاضی مذکور در یک یا های حقهای زندگی براساس مبانی محاسبه نرخذخیره ریاضی بیمه -29ماده 

-ی سالهانامهر محاسبه ذخیره ریاضی این موسسه یا مؤسسات را برای بیمهتواند نرخ سود منظور دچند موسسه بیمه کافی نباشد بیمه مرکزی می

 های آتی تقلیل دهد و مراتب را به شورای عالی بیمه گزارش نماید. موسسه بیمه مکلف است نرخ تعیین شده توسط بیمه مرکزی را ملاك محاسبه

 قرار دهد.

  
  بیمه اتکایی اجباری -فصل هفتم

 های زیر را در اختیار بیمه مرکزی بگذارند:های زندگی صورتموظفند برای هر یک از انواع بیمهمؤسسات بیمه  -21ماده 

 های صادره هر ماه.نامهصورت بیمه -الف

 های صادره.نامهصورت تغییرات حاصله هر ماه در بیمه -ب

 های مخفف و بازخرید شده هر ماه.نامهصورت بیمه -ج

 نامه.شده و یا ابطال و فسخ بیمهنامه یا فوت بیمهبه علت انقضای مدت بیمه های مختومهنامهصورت بیمه -د

 ها را بیمه مرکزی معین خواهد کرد.ترتیب تنظیم و ارسال این صورت

امکان  اندهای زندگی را از مؤسسات بیمه بخواهد. مؤسسات بیمه موظفهای صادره بیمهنامهبیمه مرکزی میتواند رونوشت کلیه بیمه -25ماده 

 های زندگی را فراهم نمایند.دسترسی بیمه مرکزی به پایگاه اطلاعات بیمه

ای، بیمه نامه زندگی بدون های زندگی است و هرگاه موسسه بیمهدرصد حق بیمه وصولی بیمه 56حق بیمه اتکایی اجباری معادل  -20ماده 

ها را نامهتواند تمام یا قسمتی از سهمیه اتکایی اجباری این بیمهد، بیمه مرکزی مینامه صادر نمایاین آیین 9رعایت مبنای تعیین نرخ مقرر در ماده

 قبول ننماید.

های زندگی جز در رشته بیمه عمر زمانی، بیمه مرکزی مکلف است با نامهدر صورت درخواست مؤسسه بیمه واگذارنده در خصوص بیمه -تبصره

سمتی از حق بیمه اتکایی اجباری دریافتی را با همان شرایط نزد خود مؤسسه مذکور واگذاری مجدد توجه به ظرفیت قبولی مؤسسه بیمه، تمام یا ق

  نماید.

 گردد:شرح زیر تعیین میهای زندگی بهکارمزد بیمه اتکایی اجباری برای انواع مختلف بیمه -22ماده 

  .درصد حق بیمه وصولی 82برای بیمه خطرفوت زمانی با حق بیمه سالانه  -الف
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در هزار سرمایه تجاوز  99درصد حق بیمه سال اول مشروط بر اینکه از  12های زندگی با حق بیمه سالانه در سال اول ب( برای سایر انواع بیمه

درصد به تناسب حق  85های وصولی سال اول و از سال دوم الی پنجم هر سال درصد این کارمزد در سال اول به تناسب حق بیمه 16نکند. 

  های وصولی آن سال پس از وصول حق بیمه، قابل پرداخت است.بیمه

 های مستمری در زمان تشکیل سرمایه بر اساس این بند محاسبه خواهد شد.کارمزد اتکایی برای بیمه -تبصره

  درصد حق بیمه. 9های زندگی با حق بیمه یکجا برای سایر انواع بیمه -ج

ها سهم بیمه مرکزی بابت شود. در این صورتحسابهر سه ماه یکبار توسط بیمه مرکزی تنظیم میصورتحساب بیمه اتکایی اجباری  -21ماده 

های صادره ظرف آن سه ماه و همچنین حق بیمه بیمه و کارمزد اتکایی بیمهها، پرداخت مستمری و حقنامهبازخرید، فوت، انقضاء مدت بیمه

های صادره و کارمزد اتکایی های مربوط به الحاقیهبیمههای قبل و حقد رسیده صادره سالهای موعنامهوصولی و کارمزد اتکایی اجباری بیمه

 تواند توسط موسسه بیمه واگذارنده تنظیم شود.اجباری آن منظور خواهد شد. در صورت موافقت بیمه مرکزی صورتحساب اتکایی اجباری می

داکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت صورتحساب نسبت به تسویه بدهی خود مؤسسات بیمه واگذارنده و بیمه مرکزی موظفند ح -23ماده 

درصد جریمه تاخیر تادیه  2اقدام نمایند. در غیر اینصورت هر ماه تاخیر در تسویه بدهی از سوی بیمه مرکزی و مؤسسات واگذارنده، موجب اعمال 

 بر مبنای مانده بدهی به ازای هر ماه خواهد شد.

لاف حساب تا ده درصد مانده بدهی موجب عدم پرداخت مانده صورتحساب نبوده و اینگونه موارد پس از قطعیت در اولین اخت -8تبصره 

صورتحساب سه ماهه منظور می گردد. وجود اختلاف حساب به هر حال موجب عدم پرداخت آن میزان از بدهی که مورد توافق بدهکار است 

 باشد.نمی

 تادیه، موضوع این ماده در محاسبات مشارکت در منافع منظور نخواهد شد.جریمه تاخیر  -2تبصره 

گذاران در آخر سال قبل، بابت درصد جمع مانده بدهی بیمه 55بیمه مرکزی در صورت درخواست مؤسسه بیمه واگذارنده هر سال تا  -96ماده 

اند را به عنوان وام با نرخ کارمزد معادل نرخ ها دریافت داشتهنامهین بیمههای صادره از محل ذخیره ریاضی انامههایی که با رعایت شرایط بیمهوام

گذار در اختیار مؤسسه بیمه مزبور خواهد گذاشت. کارمزد مزبور برای هر سه ماه در صورتحساب مربوط به همان سه کارمزد وام پرداختی به بیمه

 ماه منظور خواهد شد.

های زندگی هر یک از مؤسسات بیمه تحصیل درصد منافعی را که از معاملات اتکایی اجباری بیمه 15هر سال  بیمه مرکزی بعد از پایان -98ماده 

 کند به این مؤسسات پرداخت خواهد کرد.می

  عبارتست از جمع اقلام بند )الف( پس از کسر جمع اقلام بند )ب( به شرح زیر: 98ترتیب محاسبه منافع موضوع ماده  -92ماده 

 الف:

 ذخیره ریاضی در آخر سال مالی قبل. -8

 های اتکایی اجباری.بیمهحق -2

 96کارمزد وام موضوع ماده  -9

 های از محل ذخایر فنی.گذاریدرآمد حاصل از سایر سرمایه -1

  ب:

 کارمزد اتکایی اجباری. -8

 ها.نامهسهم بیمه مرکزی بابت بازخرید، فوت و انقضا مدت بیمه -2

 ر آخر سال مالی.ذخیره ریاضی د -9

 های اتکایی اجباری.درصد حق بیمه 5هزینه اداری معادل  -1

 های قبل.زیان سال -5
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 های از محل ذخایر فنی مذکور در این ماده عبارتست از حاصل ضرب بندهای )الف( و )ب( زیر:گذاریدرآمد حاصل از سایر سرمایه -تبصره

 ل با مانده وام پرداخت شده به موسسه بیمه واگذارنده در آخر سال مذکور.تفاوت ذخیره ریاضی در آخر سال مالی قب -الف

 .82ماده  8های موسسه بیمه واگذارنده موضوع تبصره گذارینرخ خالص درآمد حاصل از سایر سرمایه -ب

  
 بیمه اتکایی اختیاری -فصل هشتم

ندگی واگذاری اتکایی به خارج از کشور انجام دهند که لزوم واگذاری مزبور های زتوانند در مورد انواع بیمهمؤسسات بیمه در صورتی می -99ماده 

 مورد تایید بیمه مرکزی باشد.

 تواند واگذاری اتکایی به خارج از کشور را در موارد زیر تایید نماید:بیمه مرکزی می -91ماده 

چند بیمه نامه از مبلغ دو میلیارد ریال متجاوز باشد نسبت به  در صورتیکه جمع سرمایه بیمه برای خطر فوت یک نفر بیمه شده ضمن یک یا -الف

 مبلغ مازاد.

 عادی و مشمول حق بیمه اضافی تشخیص داده شود.در صورتیکه وضع سلامت بیمه شده در معاینه پزشکی غیر -ب

 های انفرادی و گروهینامهدر موارد تجمیع خطر در بیمه -ج

 مرکزیسایر موارد به تشخیص بیمه  -د

د ای در داخل کشور امکان پذیر نباشهای زندگی تا مبلغ دو میلیارد ریال برای موسسه بیمهنامهدر صورتی که واگذاری اتکایی در مورد بیمه -تبصره

ور را مذک تواند حداکثر مبلغهای اتکایی اختیاری موظف به قبول آن است. بیمه مرکزی میبیمه مرکزی با رعایت شرایط معمول در واگذاری بیمه

 سالانه تعدیل نماید.

 نظارت -فصل نهم 

نامه توسط مؤسسه بیمه، بیمه مرکزی نماید. در صورت عدم اجرای مفاد این آییننامه نظارت میبیمه مرکزی بر حسن اجرای این آیین -95ماده 

 تواند حسب مورد هر یک از اقدامات زیر را انجام دهد:می

 عامل و هیأت مدیره شرکت بیمهمدیرتذکر شفاهی به مدیران فنی،  -8

 عامل و هیأت مدیره شرکت بیمهاخطارکتبی به مدیران فنی، مدیر -2

  اعلام سلب صلاحیت مسئول فنی، مدیر فنی، معاون فنی یا مدیرعامل شرکت بیمه -9

 تعلیق پروانه فعالیت مؤسسه بیمه با تصویب شورای عالی بیمه -1

 شود.و اصلاحات بعدی آن می 89نامه شماره لازم الاجرا بوده و جایگزین آیین 8/88/8936تبصره از تاریخ  82ماده و  90نامه در این آیین -90ماده 

 1/04آیین نامه شماره  

  های زندگی و مستمرینامه بیمهآیین

و جلسه مورخ  20/88/8936گری در جلسه مورخ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه 82ماده  5عالی بیمه در اجرای بند شورای

 :نمود تصویب زیر شرح به را های زندگی و مستمرینامه بیمهمکمل آیین 22/82/8936

 شود:می 9 ماده ب بند ذیل متن جایگزین زیر متن -الف

 نرخ سود فنی علی الحساب:»

 درصد هجده سال، ده تا حداکثر های با مدتنامههای با مدت حداکثر پنج سال هجده درصد، در بیمهنامهحداکثر نرخ سود فنی در بیمه 

ل سا پنج برای درصد هجده سال، ده از بیش مدت با هاینامهبیمه در و اول سال پنج بر مازاد مدت برای درصد پانزده و اول سال پنج برای

است، هر دو سال یکبار نرخ سود فنی را اول و پانزده درصد برای پنج سال دوم و ده درصد برای مدت مازاد بر ده سال. بیمه مرکزی موظف 

 «مورد بازنگری قرار دهد و پیشنهاد لازم را به شورای عالی بیمه ارائه کند. 

 شود.شرکت)سود دوران مشارکت( نیز به آن افزوده می الحساب بوده و سود حاصل از کارکرد سرمایهالذکر علیبدیهی است سود فوق

 شود.نامه اضافه و شماره بندهای بعدی اصلاح میآیین( 82ابتدای بند )ب( ماده )به « کارمزد پرداختی-8» متن -ب
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 یابد.تغییر می 8/2/8938به  8/88/8936نامه، از الاجرا شدن آیینمبنی بر زمان لازم 90 ماده در مندرج تاریخ -ج

  

 :جهت اجرا به شرکت های بیمه ابلاغ شد 04/2آیین نامه شماره 

مکمل آئین نامه بیمه های  69/65/8935قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، در جلسه مورخ  82ماده  5شورایعالی بیمه در اجرای بند 

 :زندگی و مستمری را به شرح زیر تصویب نمود

 مکمل آئین نامه بیمه های زندگی و مستمری

 :می شود 01آین نامه شماره  9ماده  "ب"جایگزین بند  متن زیر -الف

 :نرخ سود فنی علی الحساب"

و برای دوره مازاد بر چهار سال اول آن  حداکثر نرخ سود فنی برای دو سال اول مدت اعتبار بیمه نامه شانزده درصد، برای دو سال بعد سیزده درصد

ساب بوده و سود حاصل از مشارکت در منافع موضوع این آیین نامه نیز به آن افزوده می ده درصد تعیین می گردد. نرخ سود فوق الذکر علی الح

  ".شود

 .لغو می گردد 8/01لازم الجرا خواهد بود و از این تاریخ بند الف آیین نامه شماره  68/60/35این آیین نامه از تاریخ 

 بیمهشورایعالی 3/04آیین نامه شماره 

 01شمارهنامه  آیین(مستمریو زندگی های بیمه نامه ،آیین"23/65/8930مورخجلسهدرگری بیمهوایرانمرکزیبیمهتأسیسقانون 82مادهاجرایدر

 اصالحزیر شرحبه نامه آیین 2مادهذیل های تبصره  :نمود تصویبمذکور نامه آیین مکملو 01/ 9شمارهنامه  آیینعنوان به و ح لااصزیر شرح به را  ("

  :شدجایگزین و

  .نمایند عرضهزندگی های بیمه انواعهمراه مربوط، مقرراتطبقرا  اضافی خطرات تکمیلی پوشش میتوانند مختلط بیمه موسسات- 8تبصره

 اختپرد ، حادثهازناشی عضو نقص یا فوتصورتدر اضافیمستمری یا سرمایه پرداخت تعهد میتوانند مستمری و زندگیبیمه موسسات – 2تبصره

لا ابت صورتدر فوتسرمایهاز بخشی پرداخت علت،هر به )جزئییاکلیازاعم) دائمافتادگیکاراز صورتدر بیمه حق پرداخت از معافیتیا و سرمایه

  نمایند. عرضه مستمری و زندگیهای بیمه انواع تکمیلی پوشش عنوان به را  حادثه از ناشی پزشکی های هزینه جبران و خاصبیماریهایبه

 تاییدمورد عمومی شرایط یا بیمه عالی شورای مصوب مربوط عمومی شرایطبا منطبق مورد حسب باید ای بیمه پوششهای اینگونه شرایط

 حداکثر و رهتبص این موضوع خاص بیماریهای انواع نیستند. فوق تکمیلی پوششهای مستقل صدور به مجاز کورذم بیمه موسسات باشد. مرکزیبیمه

  .میشودلاغ اب و تعیین مرکزی بیمه توسط سالههر ها بیماری این به مربوط پوشش برای سرمایه

 بیمه مقررات تابع مستمری وزندگی بیمه موسسات در مادهاین  2تبصرهموضوع تکمیلی پوششهای اجباری اتکایی واگذاری درصد  – 9تبصره

 حقوق گذاران، بیمه منافعدر مشارکتنحوه اجباری، اتکایی کارمزدفروش،کارمزد نرخ قبیلاز پوششهااین شرایطسایر است. مستمریو  زندگیهای

  .استزمانیفوت خطر های بیمه تابع آنها گیری ذخیره نحوه و حسابها تنظیم نحوه ، ریاضیذخایر  به نسبت گذاران بیمه

 .نمایند پرداخت مستمری صورتبه هم را بیمه انواع سایر  تعهداتمستمری،  های بیمهبر  وهلاعمیتوانند بیمه  موسسات – 1تبصره

 

http://melat.ir/news/1131-68-2
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 68آئین نامه شماره 
قانون  11های کلی اصل گری و به استناد فصل نهم قانون اجرای سیاستقانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه 82عالی بیمه در اجرای ماده شورای

تبصره به  1ماده و  86را مشتمل بر « ایهای بیمهمقررات تعیین حق بیمه انواع رشته» 23/65/8930اساسی و سایر مقررات مربوط، در جلسه مورخ 

 شرح ذیل تصویب نمود:

  
 ت تعیین و اعمال نماید.نامه و موازین فنی پیوسای را با رعایت مقررات این آیینهای بیمهبیمه انواع رشتهمکلف است حق مؤسسه بیمه  -8ماده 

مربوط  شود تابع مقرراتعالی بیمه و یا بیمه مرکزی تعیین شده یا میبیمه آنها توسط هیئت وزیران، شورایای که حقهای بیمه انواع رشته -تبصره

  خواهد بود.

ت و روز شمار، میزان بیمه، جدول تعرفه کوتاه مد، نرخ حق8بیمه موضوع ماده مؤسسه بیمه موظف است ضمن رعایت موازین فنی تعیین حق -2ماده 

ربط و ای متشکل از اکچوئر داخلی، مسئول فنی رشته ذیای و هر گونه تغییر در آنها را در کمیتههای بیمهو موارد تخفیف و یا اضافه نرخ انواع رشته

لاغ آن یک نسخه را به همراه گزارش معاون فنی تعیین و پس از تایید مدیرعامل )یا قائم مقام وی( به تصویب هیئت مدیره برساند و همزمان با اب

 باتی به بیمه مرکزی ارسال نماید.توجیهی مبانی محاس

های مهندسی که امکان تعیین تعرفه یکسان وجود ندارد مؤسسه بیمه موظف است بجای هایی از قبیل بیمهدر تعیین نرخ حق بیمه رشته-9 ماده 

 را به بیمه مرکزی ارسال نمایند. نامه تعیین و همزمان با ابلاغ آن یک نسخهمقررات این آیینتعیین تعرفه، مبانی تعیین نرخ را با توجه به 

نامه نحوه آیین" 0سوزی، باربری، مهندسی و نفت، گاز و پتروشیمی، کشتی و هواپیما، رعایت ماده های آتشبیمه رشتهدر تعیین نرخ حق -1 ماده 

( و اصلاحات بعدی آن الزامی عالی بیمهمصوب شورای 20نامه شماره )آیین "ن کارمزد و مشارکت در سود آنهای اتکایی اجباری و میزاواگذاری بیمه

 است.

بیمه، جدول تعرفه کوتاه مدت و روز شمار، میزان و موارد تخفیف و یا اضافه نرخ چنانچه حسب بررسی بیمه مرکزی مشخص شود نرخ حق -5 ماده 

روز پس از اعلام بیمه  96ضوابط مقرر در این آیین نامه انطباق ندارد، موسسه بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت  ای باهای بیمههر یک از رشته

 اید.این آیین نامه اصلاح و همزمان با ابلاغ آن یک نسخه را به بیمه مرکزی ارسال نم 2مرکزی موارد اعلامی را با رعایت مراحل مقرر در ماده 

درصد و ضریب  16های مالی حسابرسی شده موسسه بیمه ضریب خسارت شش ماهه در رشته درمان بیشتر از صورتچنانچه بر اساس -0 ماده 

روز مصوبه  96درصد باشد، موسسه بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت  25خسارت یکساله در سایر رشته های موضوع این آیین نامه بیشتر از 

نامه را در خصوص آن رشته اصلاح و به تایید مدیرعامل )یا قائم مقام وی( و تصویب هیئت مدیره برساند و همزمان با ابلاغ این آیین 2موضوع ماده 

 آن یک نسخه را به بیمه مرکزی ارسال نماید.

  
سی ساله منتهی به سال مورد برردوره پنج های بیمه مهندسی، نفت و گاز، پتروشیمی، کشتی و هواپیما میانگین ضریب خسارت دردر رشته -8تبصره 

 ملاك عمل است.

نامه ذخایر فنی موسسات بیمه آیین 9ای مقررات مندرج در ماده های بیمهمبنای محاسبه ضریب خسارت موسسه بیمه در هر یک از رشته -2تبصره  

 عالی بیمه خواهد بود.مصوب شورای( 51نامه شماره )آیین

های خود را با رعایت آن شرایط صادر نامهعالی بیمه دارد بیمههایی که شرایط عمومی مصوب شورایظف است در رشتهمؤسسه بیمه مو-2ماده  

 نماید.

های خود را حسب مورد بر نامهدر رشته های بیمه فاقد شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه، مؤسسه بیمه موظف است شرایط بیمه -تبصره 

 المللی یا چارچوبی که بیمه مرکزی ابلاغ خواهد کرد صادر نماید.بوط آن رشته یا بر اساس کلوزهای متعارف بیناساس آیین نامه های مر

تواند متناسب با تخلف و تکرار آن حسب مورد هر یک از نامه بیمه مرکزی میدر صورت احراز تخلف مؤسسه بیمه از اجرای مفاد این آیین-1ماده  

 :م دهداقدامات زیر را انجا

 امل و یا هیئت مدیره مؤسسه بیمه،اخطار کتبی به مسئول فنی، معاون فنی، مدیر ع -8
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 نامه در یک یا چند رشته بیمه،مهالزام شرکت به استعلام نرخ از بیمه مرکزی قبل از صدور بی-2

 مبلغ کارمزد مصوب. %36کاهش کارمزد اتکایی اجباری سهم بیمه مرکزی حداکثر تا -9

 ن فنی و یا مدیرعامل مؤسسه بیمه،مسئول فنی، معاوسلب صلاحیت  -1

 عالی بیمه،بیمه با تصویب شورای تعلیق پروانه فعالیت مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته-5

 ج.ا.ا.ایرانعالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی لغو پروانه فعالیت مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه با تأیید شورای -0

د عالی بیمه ارایه خواهنامه توسط هریک از موسسات بیمه را تهیه و به شورایبیمه مرکزی هر سال یکبار گزارشی از نتیجه اجرای این آیین-3 ماده 

 نمود.

ای( های بیمهرشتهمقررات تعیین حق بیمه کلیه ) 18های شماره نامهالاجرا است و جایگزین آیینلازم 68/68/8932نامه از تاریخ این آیین -86 ماده  

 شود.و اصلاحات بعدی آن می

 های حق بیمهموازین فنی تعیین نرخ 

های بیمه معیارهای عمومی مندرج در بند الف و حسب مورد معیارهای اختصاصی رشته بیمه کلیه رشتهموسسه بیمه موظف است در تعیین حق 

 زین را رعایت نماید:ذیربط مندرج در سایر بندهای این موا

 های بیمه:بیمه انواع رشتهالف ( معیارهای عمومی تعیین نرخ حق

 .پذیر بودن ریسکبیمه          -8

 شدت و تواتر ریسک.          -2

 یع ریسک و میانگین و واریانس آن.توجه به تابع توز          -9

 ای آن رشته.سوابق عملیات بیمه          -1

 گذار.فه نرخ بر اساس سابقه بیمهاعمال تخفیف یا اضا         -5

 ه جدول مرگ و میرو نرخ بهره فنی.های اشخاص: عوامل متعارف بازار بیمه از جملدر بیمه          -0

 ت استانداردهای پیشگیری و ایمنی.وضعیت ریسک از لحاظ رعای         -2

 شرکت. رعایت حد توانگری          -1

 تشدید خطر.توجه به عوامل           -3

 مدت بیمه.       -86

 خطرات اضافی و استثنائات       -88

 فرانشیز       -82

 های اداری و عملیاتی.هزینه       -89

 عدم تبعیض غیرموجه در تعیین نرخ.       -81

 دارند.یما که کلوزهای استاندارد هایی مانند کشتی و هواپواگذاری اتکایی بویژه در رشته امکان       -85

 المللی است.های بینموافقتنامه ها والمللی دارد و تابعی از کنوانسیونمقررات بین المللی در رشته هایی که جنبه بین       -80

 بیمه را نقض نماید.های مشترك نباید اصول حاکم بر محاسبه حقنامه در قالب بیمهارائه بیمه       -82

 ن بازار بیمه کشور.اوضاع پیرامو توجه به       -81

موازین فنی و اصول آکچوئری رعایت شود و با لحاظ ماهیت رشته های بیمه ای، نرخ حق بیمه به نحوی تعیین گردد که حق بیمه حداقل        -83

 معادل مجموع هزینه های خسارت، هزینه های اداری، بیمه گری و کارمزد فروش پس از کسر درآمد سرمایه گذاری باشد.

 ن نرخ حق بیمه رشته درمان گروهی:معیارهای اختصاصی تعیی( ب 

 خطرات تحت پوشش        -8

 میزان تعهدات        -2
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 تعداد بیمه شدگان        -9

 پراکندگی جغرافیایی بیمه شدگان        -1

 گین سنی بیمه شدگانمیان        -5

 بیمه شدگانرمانی در منطقه تمرکز تعرفه خدمات تشخیصی و د        -0

 گذارنوع فعالیت بیمه        -2

 شدگان گذار و بیمه سوابق و رفتارهای بیمه        -1

  
 نرخ حق بیمه رشته درمان خانواده:ق( معیارهای اختصاصی تعیین 

 گروه سنی          -8

 وضعیت سلامت          -2

 سابقه بیمه ای          -9

 شغل و نوع فعالیت          -1

 خطرات تحت پوشش          -5

 میزان تعهدات          -0

 شدگان تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در منطقه تمرکز بیمه          -2

 

 48آئین نامه شماره 
 و نمایندگی کارمزد نامهآیین » ،21/62/8932 مورخ گری در جلسهقانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه 82 ماده اجرای در عالی بیمهشورای

 :نمود تصویب ذیل شرح تبصره به 0ماده و  80رامشتمل بر « بیمه رسمی دلالی

 های زندگیکارمزد بیمه

 :شودمی تعیین زیر شرح به زندگی هایبیمه مختلف انواع تحصیل برای پرداخت قابل کارمزد -16ماده 

 حق بیمه وصولی. %25های خطر فوت ساده زمانی انفرادی با حق بیمه سالانه، حداکثر برای بیمه -الف

 حق بیمه وصولی. %86 حداکثر سالانه، بیمه حق با جمعی زمانی ساده فوت خطر هایبیمه برای -ب

 در هزار سرمایه تجاوز نکند. 96حق بیمه سال اول مشروط بر این که از  %25 حداکثر سالانه بیمه حق با زندگی هایبیمه انواع سایر برای -ج

های مربوطه قابل پرداخت بیمهکارمزد پس از وصول حق %85این کارمزد پس از وصول حق بیمه سال اول و در سالهای دوم تا پنجم هر سال  16%

 است.

 حق بیمه.%2 حداکثر یکجا، بیمه حق با زندگی هایبیمه انواع سایر برای -د

نامه و اصلاحات این آئین 86حداکثر کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان بیمه و دلالان رسمی بیمه معادل صددرصد کارمزد مقرر در ماده  -11ماده 

 باشد.آن می

درصد حق بیمه را بابت هزینه وصول حق بیمه به نمایندگان  9 حداکثر یکجا بیمه حق با هایبیمه موارد در جز توانندمی بیمه مؤسسات -12ماده 

 بیمه و یا دلالان رسمی بیمه و یا مامورین وصول پرداخت نمایند.

 در شده بینیپیش کارمزد میزان از کمتر نامهبیمه چند یا یک مورد در بیمه رسمی دلالان یا نمایندگان به پرداختی کارمزد که صورتی در -13ماده 

تواند از محل مابه التفاوت آن بعنوان کارمزد تشویقی به نمایندگان خود یا دلالان رسمی بیمه به تناسب اهمیت باشد موسسه بیمه می 86 ماده

 هایی که تحصیل کرده اند پرداخت نماید.بیمه

 تجاوز کند. 88و  86مقرر در مواد  تواند از میزاندر هر حال جمع کارمزد و کارمزد تشویقی دریافتی نمایندگان و دلالان رسمی بیمه نمی
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 ۴9آیین نامه شماره 

 

 گری و به منظور:قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه 82ماده  5و بند  8 ماده به استناد با بیمه عالیشورای 

 تقویت اعتماد عمومی به صنعت بیمه و افزایش آگاهی عمومی از خدمات بیمه ای و شیوه عرضه آن        ·

 الزام بیمه گران به ارایه اطلاعات کامل، درست و به موقع قبل و بعد از صدور بیمه نامه به بیمه گذاران        ·

 الزام بیمه گران به تسهیل فرایند بررسی و پرداخت خسارت و رسیدگی به شکایات بیمه ای        ·

  

 و سی فصل، هفت در را "شدگان و صاحبان حقوق آنهاگذاران، بیمهبیمهنامه حمایت از حقوق آیین" 29/69/8938 مورخ جلسه در 

 :نمود تصویب ذیل شرح به تبصره چهار و ماده سه

 فصل اول: تعاریف

 اند:نظر از هر مفهوم دیگری که داشته باشند با این تعاریف استفاده شدهنامه صرفواژگان و اصطلاحات مذکور در این آیین -1ماده 

 : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایرانمرکزیبیمه  -1

 : شامل مؤسسه بیمه، نماینده بیمه و دلال رسمی )کارگزار( بیمه است.عرضه کننده بیمه -2

 .است  : شرکت بیمه ای است که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی بوده و مجاز به انجام عملیات بیمهمؤسسه بیمه -3

شخصی حقیقی یا حقوقی است که در مقابل دریافت کارمزد، واسطه انجام معاملات بیمه بین بیمه گذار و : دلال رسمی)کارگزار( بیمه -8

بیمه گر بوده و شغل او منحصرا  ارایه خدمات بیمه ای می باشد. دلال رسمی بیمه باید دارای پروانه دلالی رسمی بیمه از بیمه مرکزی 

 باشد.

است که پس از اخذ مجوز فعالیت از یک شرکت بیمه در مقابل دریافت کارمزد یا هزینه  : شخصی حقیقی یا حقوقینماینده بیمه -5

 صدور به عرضه خدمات بیمه در یک یا چند رشته و به نمایندگی از جانب یک شرکت بیمه طرف قرارداد همان شرکت می پردازد.

کننده بیمه مراجعه می دمات بیمه ای به عرضه: شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظور دریافت خایمتقاضی خدمات بیمه -0

 نماید.

بیمه : شخص حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وی در بیمه نامه یا قرارداد بیمه ذکرگردیده و متعهد به پرداخت حقبیمه گذار -۷

 است.

کسب اطلاعات در مورد موضوع بیمه،  هایی است که بیمه گر به منظور شناسایی نیازهای بیمه ای،: مجموعه پرسشفرم پیشنهاد بیمه -4

بیمه از متقاضی خدمات بیمه یا نماینده وی می پرسد و پس از پاسخ متقاضی و تکمیل فرم و امضاء آن ارزیابی خطر و تعیین نرخ حق

 نماینده وی، جزء لاینفک بیمه نامه محسوب می شود. گذار یاتوسط بیمه
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 شتمل بر مشخصات و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار و شرایط عقد بیمه است.: سندی کتبی مبیمه نامه یا قرارداد بیمه -۹

: وجهی که بیمه گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمه گر برای جبران خسارت وارده به موضوع بیمه در صورت وقوع یا بروز بیمهحق -16

 حادثه تحت پوشش بیمه نامه می پردازد.

نامه به صورت چاپی است که برای هر رشته بیمه ای، به صورت یکسان برای کلیه بیمه مندرجات بیمه: قسمتی از شرایط عمومی -11

عالی بیمه یا مجوز بیمه مرکزی نوشته می شود. شرایط عمومی شامل مواردی از قبیل گذاران، توسط بیمه گر بر اساس مصوبه شورای

، خطرات گذار، خطرات اصلی تحت پوششگر و بیمهایف و تعهدات بیمهتعاریف و اصطلاحات، مقررات حاکم بر طرفین قرارداد، وظ

 نامه و نحوه حل اختلافات احتمالی آتی است.استثناء شده، شرایط فسخ، انفساخ و ابطال بیمه

که بین  های اضافی یا حذفی استیا پوشش: قسمتی از مندرجات بیمه نامه، شامل شرایط و اطلاعات خاص و ویژه و شرایط خصوصی -12

 نامه برگذار معین، توافق می گردد. در صورت تعارض بین شرایط عمومی و شرایط خصوصی، شرایط خصوصی بیمهبیمه گر و بیمه

 شرایط عمومی مقدم است.

شرایط  ورتهای بیمه به صالمللی بیمه برای هر یک از رشته: متون استانداردی که معمولا  توسط نهادهای بیننامهشرایط پیوست بیمه -13

د. گردشود و جزء لاینفک آن محسوب مینامه پیوست میالملل حاکم بوده و به بیمهای تدوین و در عرف بیناستاندارد یا کلوز بیمه

  نامه بر شرایط عمومی مقدم است.شرایط پیوست بیمه

نامه از طریق آن صورت ونه تغییر در بیمهگ هر و شود می محسوب آن لاینفک جزء و شده ضمیمه نامه بیمه به که اوراقی الحاقیه: -18

 می گیرد.

شود و ارزش بازخرید بیمه نامه در طول های عمر دارای ذخیره ریاضی پیوست مینامه: جدولی است که به بیمهجدول بازخرید -15

 مدت اعتبار در آن مشخص می شود.

شود که سرمایه بیمه نامه در پایان ای ذخایر ریاضی پیوست میهای عمر دارنامه: جدولی است که به بیمهجدول سرمایه مخفف -10

 .نماید  بیمه توسط بیمه گذار در طول مدت اعتبار بیمه نامه مشخص میدوره را در صورت توقف یا خودداری از پرداخت حق

یقی به خرید بیمه یا خرید طر هر به وی کردن ملزم یا گذار بیمه تمایل و تقاضا بدون  : هر گونه فروش بیمهفروش اجباری بیمه -1۷

 از یک بیمه گر خاص.

: به اطلاعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی، تحصیلات، نشانی محل سکونت و محل کار، کد پستی، شغل، شماره اطلاعات شخصی -14

بیماری های جسمی و تلفن شخصی، کد ملی، شماره حساب بانکی، شماره کارت اعتباری، میزان درآمد و ثروت، عادت های فردی، 

 روانی فردی و خانوادگی، قومیت، جنسیت و مذهب گفته می شود.

 شده طی مدت بیمه است.های بازرگانی که در آن انجام تعهد بیمه گر منوط به فوت و یا حیات بیمه: نوعی از بیمهبیمه زندگی)عمر( -1۹

 انی به استثناء بیمه های زندگی.: عبارتست از کلیه رشته های بیمه بازرگهای غیر زندگیبیمه -26
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: بیمه موضوع قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص بیمه شخص ثالث -21

 ثالث مصوب مجلس شورای اسلامی

 ای بیمه خدمات تبلیغ و رسانی اطلاع :فصل دوم 

 تصویر ،متن صورت به  ای است که به منظور ایجاد تقاضا و تأثیر در فروش بیمههرگونه معرفی انواع خدمات بیمهمنظور از تبلیغ بیمه ای  -2ماده  

 .شودمی انجام دیگر ارتباطی ابزار هر یا اینترنتی هایسایت یا و همگانی هایرسانه مطبوعات، طریق از صوت و

 کننده خودداری نمایند. منظور از تبلیغ گمراه کننده تبلیغی است که:عرضه کنندگان بیمه باید از تبلیغات گمراه  -3ماده 

 موجب ابهام در تشخیص محصولات بیمه ای شود. -8

 وعده هایی خارج از پوشش های مقرر در بیمه نامه یا فراتر از عملکرد بیمه گر ارایه دهد. -2

 با شرایط بیمه نامه منطبق نباشد. -9

 ای و عرف بیمه منطبق نباشد.با قوانین و مقررات بیمه  -1

مؤسسات بیمه موظفند از انطباق تبلیغات بیمه ای شرکت، نمایندگان خود و کارکنان آن با مقررات مربوط اطمینان حاصل نمایند و ضمن  -8ماده 

 هداری نماید:ای موارد زیر را ثبت و در دفاتر مؤسسه نگ  ایجاد سیستمی برای کنترل محتوی، فرم و روش انتشار تبلیغات بیمه

 ای و نگهداری یک نمونه از هر تبلیغ منتشر شده به مدت حداقل سه سالاختصاص کد برای هر تبلیغ بیمه -8

ای به گونه ای که این گزارش شامل مشخصات تبلیغ، روش، گستردگی و پوشش بیمه ای مورد تبلیغ تهیه گزارش برای هر تبلیغ بیمه -2

 باشد.

 عدم .نمایند اخذ را مرکزی بیمه تایید ایران اسلامی جمهوری سیمای و صدا در ایبیمه تبلیغات انجام از قبل موظفند بیمه مؤسسات -تبصره

 .است تایید منزله به تقاضا دریافت تاریخ از هفته یک مدت ظرف مرکزی بیمه نظر اظهار

با هماهنگی و تائید مؤسسه بیمه ذیربط باشد. مؤسسه بیمه موظف هرگونه تبلیغ بیمه ای که توسط نمایندگان بیمه انجام می شود باید  -5ماده 

 است بر تبلیغات نمایندگان خود نظارت نموده و با موارد تخلف برخورد نماید.

عرضه کننده بیمه موظف است در وب سایت یا پرتال خود، نام ثبت شده، شماره مجوز، لوگو و شناسه ملی)اشخاص حقوقی( خود را درج  -0ماده 

 نماید.

 دهد:اقدامات زیر را انجام می در مواردی که بیمه مرکزی تبلیغ بیمه را مغایر با قوانین و مقررات تشخیص دهد، -۷ماده 

ای که تبلیغ اولیه از آن طریق منتشر شده دستور تغییر یا اصلاح تبلیغ مطابق نظر بیمه مرکزی و انتشار مجدد آن از طریق همان رسانه -8

 است.

 گیری از ادامه انتشار تبلیغ.جلو -2

 هرگونه اقدام دیگری که توسط بیمه مرکزی در جهت حفظ منافع عمومی مناسب تشخیص داده شود. -9
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 فصل سوم: فروش، پیشنهاد و صدور بیمه نامه

و  بیمهگذار، میزان حقگر و بیمهبیمه، وظایف و تعهدات اطلاعات ضروری در مورد پوشش های بیمه کلیه است موظف بیمه کننده عرضه - 4ماده 

ای و سایر توضیحات لازم نامه و نحوه ارایه خدمات بیمهنامه، تاریخ شروع و انقضای بیمهنحوه پرداخت آن، استثنائات و محدودیت های بیمه

ه باید به گونه ای ارایه شود ک اعاترا به متقاضی خدمات بیمه به صورتی مناسب )نظیر مکتوب، الکترونیکی و غیره( اعلام نماید. این اطل

 مقایسه خدمات بیمه ای را از نظر قیمت، مدت و شرایط برای متقاضی خدمات بیمه امکان پذیر سازد.

نامه، شرکت بیمه مکلف است در صورت درخواست  بیمه اجباری فروش اثبات صورت در. است ممنوع طریقی هر به بیمه اجباری فروش -۹ماده 

 بیمه های دریافتی را عینا  مسترد نماید.بیمه گذار بیمه نامه های صادره را باطل، حق

عرضه کننده بیمه مکلف است قبل از صدور بیمه نامه، فرم پیشنهاد بیمه را که توسط متقاضی خدمات بیمه تکمیل و امضاء شده دریافت  -16ماده 

 نسخه را درسوابق خود نگهداری نماید.و یک 

 اتخدم متقاضی اطلاع به را عمد روی از حقیقت کتمان یا واقع خلاف اظهارات از ناشی پیامدهای مقتضی نحو به باید بیمه کننده  عرضه -11ماده 

 .برساند بیمه

ین و مقررات مربوط برای انجام عملیات بیمه گری ضرورت قوان طبق که اطلاعاتی بر مازاد اطلاعاتی گونه هیچ نباید بیمه کننده عرضه -12ماده 

 دارد از متقاضی خدمات بیمه درخواست نماید.

 آن ارایه و افشاء از قانون حکم به جز و نموده محافظت گذاران بیمه و بیمه متقاضی شخصی اطلاعات از است موظف بیمه کننده عرضه -13ماده 

 .نماید خودداری ثالث اشخاص به

 رجد مسئولیت. نماید تهیه گذارانبیمه عموم برای درك قابل عبارات و خوانا، حروف با را آن شرایط و نامه بیمه است موظف بیمه مؤسسه -18ماده 

 گذاربیمه نفع به مستندات سایر یا نامهبیمه مندرجات در اختلاف یا ابهام اجمال، موارد و است گر بیمه عهده بر نامه بیمه در اطلاعات صحیح

 شود.ا ذینفع تفسیر میی

جهت حصول اطمینان از تناسب پوشش  نامهبیمه گذار را متوجه اهمیت مطالعه مفاد قرارداد بیمه یاکننده بیمه موظف است بیمهعرضه -15ماده 

 بیمه با نیاز خود نماید.

 رایط به بیمه گذار تسلیم نماید.نامه صادره را مشتمل بر شرایط عمومی و سایر شعرضه کننده بیمه موظف است بیمه -10ماده 

 های زندگی درج نماید:نامهمؤسسه بیمه موظف است علاوه بر رعایت ماده سه قانون بیمه، حداقل اطلاعات و موارد زیر را در بیمه -1۷ماده 

 عالی بیمه یا مجوز بیمه مرکزیای بر اساس مصوبه شوراینام محصول بیمه -8

 بکار رفته در بیمه نامهتعریف عبارات و واژه های  -2

 شرایط، پوشش ها و استثنائات بیمه نامه -9

 مشخصات و اقامتگاه بیمه گر، بیمه گذار، بیمه شده، ذینفع یا ذینفعان و سهم هر یک و پیامد عدم تعیین ذینفع -1
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 نامه و مشخص کردن شیوه پرداخت آندر صورت وجود شرط مشارکت در منافع، درج آن در بیمه -5

 شود.نامه و شروع پوشش، سررسید بیمه نامه و موعدی که در آن سرمایه بیمه و سایر مزایا قابل پرداخت میان صدور بیمهزم -0

 مشخص کردن مبلغ سرمایه بیمه خطر فوت یا به شرط حیات و سایر مزایای قابل پرداخت و شرایط پرداخت آنها -2

 مدارك لازم برای ایفای تعهدات بیمه گر -1

 حداکثر مهلت زمانی انجام تعهدات بیمه گر -3

بیمه، شرایط معافیت از پرداخت های پرداخت، موعد و مهلت پرداخت، زمان پرداخت آخرین قسط حق، دورهبیمهمبلغ اقساط حق -86

 بیمهبیمه و تصریح پیامدهای عدم پرداخت به موقع اقساط حقحق

 شیوه پرداخت آنوجود یا عدم وجود شرط مشارکت در منافع و  -88

 ضوابط اعطای وام و نرخ سود آن -82

 شده یا شرط خودکشیهرگونه شرایط خاص مانند محدودیت سنی برای بیمه -89

 نامه با سرمایه مخفف، بازخرید، تبدیل و تمدید بیمه نامهنامه به بیمهشرایط تبدیل بیمه -81

 های غیرزندگی درج نماید:نامهقانون بیمه، حداقل اطلاعات و موارد زیر را در بیمهمؤسسه بیمه موظف است علاوه بر رعایت ماده سه  -14ماده 

 عالی بیمه یا مجوز بیمه مرکزیای بر اساس مصوبه شوراینام محصول بیمه -8

 تعریف عبارات و واژه های بکار رفته در بیمه نامه -2

 شرایط، تعهدات، خطرات تحت پوشش و استثنائات بیمه نامه -9

 گذار و هر ذینفع دیگرمشخصات و اقامتگاه بیمه گر، بیمه -1

 تاریخ صدور بیمه نامه و ابتدا و انتهای بیمه -5

 حداکثر تعهد بیمه گر در هر حادثه و در مدت بیمه -0

 مدارك لازم برای ایفای تعهدات بیمه گر -2

 سهم بیمه گذار از هر خسارت )فرانشیز یا کاستنی( -1

 نحوه پرداخت آنبیمه و میزان حق -3

 های تحت پوششفهرست و مشخصات اموال، اشخاص، منافع و یا مسئولیت -86

 موقعیت مکانی اموال منقول و غیرمنقول یا منافع تحت پوشش بیمه نامه با ذکر ارزش هر یک یا محدوده جغرافیایی پوشش بیمه نامه -88
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 فصل چهارم: رسیدگی به خسارت

گذار، ارزیابی و پرداخت خسارت در تمامی نقاط جغرافیایی که است تمهیدات لازم برای اعلام خسارت توسط بیمه مؤسسه بیمه موظف -1۹ماده 

رسانی نماید. همچنین در تمام مراکز صدور و پرداخت تحت پوشش بیمه نامه قرار دارد را فراهم و در این خصوص به بیمه گذاران اطلاع

ال خود در خصوص نحوه رسیدگی به خسارات و فرآیند رسیدگی به خسارت، اطلاع رسانی مناسب را خسارت و پایگاه اطلاع رسانی یا پورت

انجام دهد. همچنین در خصوص اعلام نحوه و فرآیند رسیدگی به خسارت در تمام مراکز صدور، پرداخت خسارت و پایگاه اطلاع رسانی یا 

 پورتال خود، اقدامات لازم را به عمل آورد.

 تدریاف که نحوی به باشند ارتباط در یکدیگر با آن خسارت پرداخت مراکز کلیه که نماید اتخاذ ترتیبی است موظف بیمه سهمؤس -26ماده 

 .باشد پذیر امکان شرکت آن خسارت پرداخت مراکز کلیه از خسارت

گذار برای دریافت خسارت، فهرست کامل عرضه کننده بیمه موظف است در اولین مراجعه )حضوری یا غیرحضوری( زیان دیده یا بیمه  -21ماده 

مدارك لازم جهت بررسی و رسیدگی به خسارت، فرایند و مدت زمان رسیدگی، روش های جبران خسارت و رویه های داخلی حل و فصل 

 شکایات را به زیان دیده یا بیمه گذار را اعلام یا ارایه نماید.

روز، مدارك را بررسی و نتیجه را اعلام نماید و  96مؤسسه بیمه باید بعد از دریافت کلیه مدارك مربوط به خسارت حداکثر ظرف مدت  -22ماده 

گذار یا زیان دیده اعلام نماید و در در صورت احراز عدم استحقاق دریافت خسارت مراتب را همراه با ذکر دلایل به طور مکتوب به بیمه

روز پس از قبول خسارت آن را پرداخت نماید. در مواردی که  85ت، مؤسسه بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت صورت قبول خسار

 آئین دادرسی مدنی عمل می شود 522 ماده حکم طبق افتد،گر، به تأخیر میپرداخت خسارت پس از تکمیل مدارك مثبته از سوی بیمه

 وق برای پرداخت خسارت تعیین شده از حکم این ماده مستثنا است.مواردی که طبق قانون مدتی کمتر از مدت ف -تبصره

ای خواهد بود که توسط بیمه نامههای بیمه برای پرداخت خسارت صرفا  بر اساس متن نمونه رضایتنامه توسط شرکتاخذ رضایت -23ماده 

 شود.مرکزی تهیه و ابلاغ می

روز پس از  96زان آن در مواردی که به هر دلیل، شناسایی ذینفع بیمه زندگی ظرف مدت گر و مشخص شدن میپس از احراز تعهد بیمه - 28 ماده

پذیر نباشد، مؤسسه بیمه موظف است ضمن اطلاع رسانی به روش های کارا و مؤثر، مزایای احراز فوت بیمه شده یا سررسید بیمه نامه امکان

 گذاری نماید.قابل پرداخت را در یکی از بانک ها با هدف پرداخت سود به ذینفع، سرمایه

 یفصل پنجم: فرایند رسیدگی به شکایات بیمه ا

 و ایبیمه شکایات به رسیدگی نحوه خصوص در خسارت، پرداخت و صدور مراکز تمام در اطلاعیه درج با است موظف بیمه مؤسسه -25ماده 

 ع رسانی نماید.اطلا شکایات به رسیدگی فرآیند

 رسیدست امکان و ایجاد مدیرعامل مستقیم مسئولیت و نظارت تحت شکایات به پاسخگویی و رسیدگی واحد است موظف بیمه مؤسسه -20ماده 

روز شکایات  26 مدت ظرف حداکثر که ای گونه به نماید فراهم مربوطه شکایات طرح جهت کشور سطح در را گذارانبیمه عموم برای آسان

 رسیدگی شوند.
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 مورد موضوع توانندمی آنها حقوق صاحبان یا شدگانبیمه گذاران،بیمه بیمه، شرکت در ای بیمه شکایات به رسیدگی عدم صورت در -2۷ماده

 ع راموضو لزوم صورت در مرکزی بیمه. نمایند رسیدگی تقاضای و اعلام مرکزی بیمه به لازم دلایل و مدارك همراه و کتبی صورت به را اختلاف

است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس همراه با مستندات آن برای ارایه توضیحات لازم به شرکت بیمه ذیربط اعلام خواهد نمود. شرکت بیمه موظف 

 از دریافت مدارك فوق، پاسخ خود را به صورت مستدل و مستند به بیمه مرکزی اعلام نماید.

ه نظر خود را در مدت زمان متعارف به صورت مکتوب به طرفین اعلام خواهد نمود. نظر بیمه واصل شکایات بررسی از پس مرکزی بیمه -24ماده 

 الاجرا است.بیمه ذیربط لازممرکزی برای شرکت 

ك ارمد با کامل طور به را بیمه( رسمی دلال) کارگزاران و نمایندگان از گذارانبیمه شکایات به مربوط اطلاعات موظفند بیمه هایشرکت -2۹ماده 

 و مستندات بشرح زیر، هر شش ماه یکبار برای بیمه مرکزی ارسال نمایند:

 از هر نماینده یا کارگزارهای دریافتی تعداد شکایت -الف

  های رسیدگی شدهتعداد شکایت -ب

 میزان خسارت یا غرامت پرداختی به شاکیان -ج

 فصل ششم: نظارت بر اجرا 

نماید و در صورت قصور یا تخلف در اجرای آن حسب مورد و متناسب با قصور این آیین نامه نظارت می مفاد اجرای حسن بر مرکزی بیمه -36ماده

 یا تخلف مربوطه اقدامات ذیل رابه عمل آورد:

 تذکرکتبی به مسئول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیئت مدیره شرکت بیمه    -8

 عالی بیمهدر یک یا چند رشته بیمه ای معین به شورایپیشنهاد تعلیق فعالیت شرکت بیمه     -2

 عالی بیمهپیشنهاد لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه برای تمام رشته ها یا رشته های معین به شورای    -9

لق نمودن معتذکرکتبی به دلال رسمی بیمه یا دستور تذکر به نماینده بیمه توسط شرکت بیمه ذیربط و در صورت تکرار، محدود یا     -1

 فعالیت وی

 لغو پروانه دلال رسمی بیمه یا دستور لغو پروانه نمایندگی بیمه توسط شرکت بیمه    -5

بیمه مرکزی مراتب لغو پروانه شرکت بیمه و اطلاعاتی که از لحاظ منافع بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد را  -1تبصره 

 نماید.روزنامه رسمی کشور و یکی ازروزنامه های کثیرالانتشارآگهی میبه هزینه شرکت بیمه در 

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری  21ر ماده د مندرج مقررات برابر مورد حسب متخلف بیمه شرکت با اتومبیل ثالث شخص بیمه رشته در -2تبصره 

 مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث رفتار خواهد شد.

 هایرشته در خسارت پرداخت یا نامهبیمه صدور نحوة با مرتبط هایدستورالعمل یا هابخشنامه از نسخه یک موظفند بیمه های شرکت -31ماده 

های مذکور با قوانین و مقررات، همزمان با ابلاغ به واحدهای ذیربط خود، به بیمه مرکزی نیز ارسال نمایند. در صورت مغایرت بخشنامه را مختلف

 نماید.بیمه مرکزی مراتب را جهت اصلاح به شرکت بیمه منعکس می

 فصل هفتم: سایر مقررات

:موظفند بیمه کنندگان عرضه کلیه -32ماده   

تغییر آدرس خود را در اسرع وقت و حداکثر طی یک هفته به اطلاع بیمه گذارانهر گونه  -8  خود برسانند. 
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گذار یا الزام قانونی، هر گونه تغییر در پوشش بیمه ای یا تغییر در شرایط بیمه نامه را پس از طی مراحل قانونی با در صورت درخواست بیمه -2

هفته به انجام رسانند.صدور الحاقیه در اسرع وقت و حداکثر طی یک   

نامه المثنی، در اسرع وقت و حداکثر طی یک هفته نسبت به صدور بیمه نامه المثنی با لحاظ در صورت درخواست بیمه گذار برای صدور بیمه -9

گذار اقدام نمایند.سوابق بیمه  

 هانامهبیمه های پیشنهاد بیمه نامه، قراردادهای بیمه،فرمشرکت های بیمه مکلفند دراجرای مفاد این آیین نامه اصلاحات لازم را در  -33ماده 

.نمایند ارسال مرکزی بیمه به ماه سه مدت ظرف حداکثر را ازآن ای  نسخه و آورده عمل به آن پیوست ضمایم و شرایط و  
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 اصطلاحات بیمه ای :
 بیمه گرINSURER  : نامه قید می شود و جبران خسارت و پرداخت غرامت ناشی از  است که مشخصات آن در بیمهشرکت بیمه ای

 حوادث احتمالی طبق شرایط مقرر در بیمه نامه را برعهده می گیرد.

 بیمه گذارPOLICYHOLDER  : است که مشخصات وی در بیمه نامه ذکر می شود و پرداخت حق بیمه شخصی حقیقی یا حقوقی

 برعهده ی اوست.

  بیمه شدهINSURED   :است که از مزایای بیمه نامه استفاده می کند) حیات و فوت او موضوع قرارداد بیمه و سن و حقیقی  شخصی

 وضع مزاجی و سلامتی آن پایه محاسبه حق بیمه است(

 حق بیمهPREMIUM  :است که بیمه گذار در مقابل تعهدات بیمه گر می پردازد. وجهی 

  :)است که بیمه گذار قرارداد بیمه را به نفع او منعقد ساخته است.شخصی حقیقی یا حقوقی ذینفع )استفاده کننده 

 بیمه نماینده (AGENT) :.شخصی است که برای یک شرکت بیمه ، به فروش بیمه نامه اقدام می کند 

 

 جرح ،نقض عضو عبارت است از هرواقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به :  حادثه

 و ازکارافتادگی فرد شود.

 کارمزد  COMMISSION  : درصدی از حق بیمه است که شرکت بیمه در ازای فروش هر بیمه نامه به نماینده یاکارگزار می

 .پردازد

 الحاقیه ENDORSEMENT  : واقع ، نوشته ای است که به بیمه نامه ضمیمه می شود و جزء جدایی ناپذیر آن به حساب می آید. در

 . تغییراتی که بعدا در بیمه نامه به وجود می آید، معمولا از طریق صدور الحاقیه انجام می پذیرد

 

 استثنائات(Exclusions) : گر خارج هستند، و اصلٌا تحت پوشش قرار نمی گیرند؛ در اصطلاح بیمه بخشی از وقایع که از تعهد بیمه

 .شوندای نامیده میاستثنائات بیمه

  بیمهاسناد)(insurance document  :گر برای رسیدگی به خسارت به آن نیاز داردمدارکی است که بیمه. 

 ارزش بازخرید SURRENDER VALUE  :اندازو های مختلط پسباشند )مثل بیمههای عمر که دارای ذخیره ریاضی مینامهدر بیمه

تواند تقاضای بازخرید ه ادامه قرارداد نباشد میب )مثلا  حداقل شش ماه( مایلگذار پس از پرداخت مدتی حق بیمه تمام عمر( چنانچه بیمه

ر از گذاگذار است. ولی چنانچه بیمهنامه عمر با بیمهنامه را نماید و مبلغی درحدود ذخیره ریاضی دریافت کند. اصولا  حق بازخرید بیمهبیمه

 نامه را بازخرید و کل وامتواند راسا بیمهگر میگر پرداخت ننماید، بیمهخودرا به بیمه نامه عمر خود وام دریافت نموده باشد و اقساطمحل بیمه

 .سود متعلقه را از محل ارزش بازخرید برداشت نماید را

 اصل جانشینیSubrogation : ل منتقگر گذار ناشی از حادثه به بیمهبر اساس این اصل بعد از جبران هر خسارت، تمام حقوق قانونی بیمه

 .شودمی

 اصل جبران غرامت(indemnity) : گذار در شرایط نماید که بیمهگذار را به مقداری پرداخت میگر خسارت بیمهبر اساس این اصل بیمه

یمه نباید صل بگر نخواهد بود. در واقع بر اساس این اگاه بیشتر از تعهد بیمهبلافاصله قبل از حادثه قرار گیرد. البته مقدار خسارت پرداختی هیچ

 .آور باشد و وی را در وضعیت بهتری نسبت به قبل از حادثه قرار دهدگذار سودبرای بیمه
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 اصل حد اعلای حسن نیت (Utmost good faith) : 

م نماید. لار اعگل به بیمهنامه تمام اطلاعاتی را که از مورد بیمه دارد و به درستی و با حسن نیت کامگذار باید هنگام صدور بیمهبر اساس این اصل بیمه

گذار موظف گر برساند، همچنین هنگام وقوع خسارت بیمهگذار باید مراتب را به اطالع بیمهنامه نیز بیمهدر صورت تشدید خطر حین مدت اعتبار بیمه

 .گر قرار دهداست با حسن نیت کامل تمام اطلاعات لازم برای رسیدگی خسارت را در اختیار بیمه

 یا سبب بلافصل خسارت اصل علیت (proximate cause): 

گذار رابطه علت و معلول وجود داشته باشد. یعنی خسارت ایجاد شده معلول شده و خسارت مورد ادعای بیمهبر اساس این اصل باید بین خطر بیمه

بیمه را برای علت و یا علل خاص محاسبه و نرخ حق نمایدگر جبران خسارت را به هر دلیل و علتی که باشد تعهد نمیشده باشد. زیرا بیمهخطر بیمه

شده نباشد، چنانچه زلزله موجب سوزی بیمه گردد و زلزله جزو خطرات بیمهای در مقابل خطر آتشنموده است. برای مثال در صورتی که کارخانه

 .باشدگر نمیق زلزله است که جزء تعهدات بیمهگر تعهدی در جبران خسارت ناشی از حریق ندارد زیرا علت خسارت حریبروز حریق شود، بیمه

 ایاصل نفع بیمه (Insurable interest): 

 گذار از سالم ماندن موردشود، که بیمهنماید، است. در واقع این اصل زمانی واقع میگذار در بقاء آنچه بیمه مینفع بودن بیمهبر اساس این اصل ذی

 .گذار باشدگرفتن مورد بیمه موجب ضرر و زیان برای بیمهبیمه نفع حاصل کند و در معرض خطر قرار

 بازاریابی (marketing)  :کننده بیشتر، برای خرید شود که به جذب مصرفهای راهبردی و راه و روشی گفته میبازاریابی به مجموع فعالیت

 .گویندهای آنان بازاریابی میمشتری و خواستههای شود، در حالت کلی به فرایند شناسایی و برآورده نمودن نیازمحصول منجر می

 بیمه (Insurance) :ا گر بشود و طرف دیگر یعنی بیمهگذار متعهد پرداخت مبلغی به نام حق بیمه میبیمه قراردادی است که بموجب آن بیمه

 .گیردهای مشخصی، در صورت تحقق خطر پرداخت خسارت را به عهده میقبول مجموعه ریسک

  عمر با سرمایه افزایشیبیمه (Increasing Term Insurance) 

فرادی نامه برای انامه با گذشت هر سال بر اساس درصد معینی از سرمایه اولیه افزایش می یابد. این بیمهنامه زندگی، سرمایه بیمهدر این نوع بیمه

 .بیشتری دارندبیمه طراحی شده است که به دلیل افزایش سالیانه حقوق، توانایی پرداخت حق

 بیمه عمر زمانی نزولی (Decreasing term insurance) 

فر شود، تا در نهایت به صنامه با گذشت هر سال به مقدار مشخصی کم میشود، سرمایه بیمههای زندگی قید مینامهطبق شرطی که در برخی از بیمه

 .شودای کم میه پوشش بیمهبرسد. این شرط برای کسانی مفید است که با گذشت زمان نیاز آنان ب

 بیمه عمر گروهی (group life insurance) 

های کارفرمایی و دهد. این نوع بیمه معمولا در گروهای است که همزمان تعدادی از کارکنان یا کارگران یک سازمان را تحت پوشش قرار مینامهبیمه

 .کندحقوق آنان، بیمه عمر به شرط فوت میکارگری رایج است و کارفرما، کارگران را به میزان چند برابر 
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 بیمه مستمری عمر (Annuity Insurance) 

گر با دریافت حق بیمه به صورت یکجا یا اقساط، متعهد پرداخت مستمری تمام عمر یا مستمری تا مدت از انواع بیمه عمر است که بموجب آن بیمه

 .شودمعین می

 نامهبیمه (Policy) 

دهنده رضایت طرفین به انعقاد قرارداد بوده که باید حاوی مشخصات و شرایط بیمه به صورت کامل و واضح باشد. این که نشاننامه سندی است بیمه

 .گیردگذار قرار میقرارداد پس از تنظیم و امضا طرفین در اختیار بیمه

 نامه تمام عمربیمه (Whole Life Policy) 

شده فوت کند به شود و مزایای بیمه هر زمان که شخص بیمهمام عمر یا تا زمان مشخصی پرداخت میای است که در آن حق بیمه در تنامهبیمه

 .بازماندگان پرداخت خواهد شد

 مانده بدهکارعمر نامه بیمه (Mortgage Protection Policy) 

ت کند، شرکت بیمه پرداخت بقیه اقساط را بر عهده نامه عمر در مواردی که وام گیرنده قبل از پرداخت همه اقساط وام فوبر اساس این نوع بیمه

 .گیردمی

 ایپوشش بیمه (Cover) 

پوشش بیمه، میزان ریسک یا مسئولیتی است که برای یک فرد یا نهاد تحت پوشش خدمات شرکت بیمه قرار می گیرد. در واقع پوشش بیمه تضمینی 

 .دهدگذار قرار میه در اختیار بیمهنامگر در مقابل دریافت حق بیمه با صدور بیمهاست که بیمه

 های اضافیپوشش (Additional Coverage) 

 هایتواند با پرداخت اضافه نرخ هر یک از این پوششگذار میشود. بیمههای اضافی ارائه میهای اصلی پوششها به همراه پوششدر برخی از بیمه

 .اضافی را خریداری نماید

 تشدید خطر (Risk Escalation) 

 .دهدبه هر چیزی که احتمال وقوع خسارت ناشی از بروز یک خطر معین را افزایش می

 حد (Limit) 

 .نامه برای تحت پوشش قرار دادن خطر تعهد شده استحداکثر میزانی که در بیمه

 



 گادبیمه پاسار 4608محسن فرجی کد

 مسئول آموزش بیمه های زندگی

 

114 
 

 حق بیمه سالیانه (Yearly Premium) 

 .شودشود پرداخت آن تکرار مینامه مشخص میبیمهای است که در پایان هر دوره بر اساس شرایطی که در حق بیمه

 حق بیمه مازاد (Loading) 

 .گذار بعلت موقعیت ویژه بیشتر از میانگین رشته بیمه مربوط، حق بیمه دریافت شودهنگامی که از بیمه

 خسارت بدنی (Bodily Injury) 

 .بیماری یا حادثه اثر بر فوت –ادگی دائم یا موقت صدمات وارد به سلامتی یا حیات انسان مانند جرح، نقض عضو و از کارافت

 خسارت کلی (Write-off) 

ه با تعمیر درست نشود یا هزینه تعمیر آن از ارزش قبل از تصادف بیشتر باشد، خسارت کلی رخ داده دیده صدمه دیددر صورتی که خودروی آسیب

 .است

 خطر (Risk) 

 .های قرارداد بیمه نداردمعلوم نیست و تحقق آن بستگی به میل و اراده طرفاتفاق یا پیشامد احتمالی که زمان وقوع آن 

 خطرات اخلاقی (Moral Hazards) 

 .بردشرایط روحی و خصوصیات افراد که احتمال وقوع خطر را بالا می

 های بیمه ناپذیرخطر (Uninsurable Risks) 

 .هاکرد؛ در حالی که وقوع آنها اجتناب ناپذیر است. مانند جنایت، خسارت عمدی و جریمهتوان آنها را بیمه وقایعی که از نظر فنی و قانونی نمی

 نفعذی (Beneficiary) 

ا نامه خسارت و ینفع درج گردیده است. بسته به نوع بیمهنامه به عنوان ذیبیمهگذار نام آنها در  بیمهشخصی یا اشخاصی که بنا به درخواست 

 .شوداخت مینفع پردمستمری به ذی

 نامهشرایط بیمه (policy conditions) 

 .گذار باید آنها را رعایت کنندگر و بیمهشود و بیمهنامه است که در آن شرایط و قواعدی مطرح میبخشی از بیمه
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 شرایط خصوصی (private conditions) 

بیمه، نحوه پرداخت حق بیمه و تمامی اطلاعات است. که جهت صدور یک گذار، سرمایه بیمه، حق نامه شامل نام و نشانی بیمهشرایط خصوصی بیمه

 گذار اخذ گردیده استنامه ضروری بوده و از فرم پیشنهاد تکمیل شده توسط بیمهبیمه

 شرایط عمومی (General conditions) 

داده  گذار تحویلگر رسیده و به بیمهود و به امضا بیمهشگذار منعقد میگر و بیمهنامه است که بین بیمهشرایط عمومی در واقع متن قرارداد بیمه

گذار، مرجع حل اختلاف و سایر موارد در آن درج گردیده گرو بیمهها، استثنائات، وظائف و تعهدات بیمهنامه مانند پوشششود. تمام جزئیات بیمهمی

 .است

 غرامت (Indemnity) 

وقوع  گذار به علتپردازد. که شامل زیان و خسارتی است که به خود بیمهدیده میثالث زیانگر متعاقب یک خسارت به شخص مبلغی است که بیمه

 .است گر با دریافت حق بیمه متعهد پرداخت آن گردیدهشود و بیمهخطر وارد می

 فرم پیشنهاد بیمه (Application Form) 

د. و در گیرگذار قرار میگر تهیه و در دسترس بیمهصورت چاپی از طرف بیمهبهطور معمول، فرم پیشنهاد بیمه همان فرم تقاضای بیمه است که به

 .گر یا نماینده بیمه بدهدگذار( آن را تکمیل و امضا کند و به بیمهموقع تقاضای بیمه، پیشنهاددهنده )بیمه

 مدیریت ریسک (Risk Management) 

رگیر شود دهای خالص که شامل بیمه نیز میهای مناسب برای برخورد با ریسککمدیریت ریسک شامل فرایندی است که طی آن با انتخاب تکنی

 .باشدمی آن از مراقبت و اجرا ریسک، مالی تامین ریسک، کنترل ریسک، ارزیابی شامل که  است.

 مستمری (Pension) 

 .شودحقوقی است که بعد از بازنشستگی به افراد پرداخت می

 مسئولیت (liability) 

 .شودها برای شخص ایجاد میمسئولیت قانونی است که در قبال عمل ناخواسته صدمه زدن به دیگر افراد یا خسارت وارد آوردن به اموال آنمنظور، 

 معاینات پزشکی (Medical examinations) 

اص کنند در موارد خای بیمه سعی میه. شرکتها نیاز به معاینات پزشکی توسط پزشک متخصص و معتمد شرکت بیمه وجود داردنامهبرخی از بیمه

 .کنندنظر کنند. و به پر کردن پرسشنامه مخصوص از طرف متقاضی بسنده میاز معاینات پزشکی متقاضی صرف
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 موضوع بیمه (Subject of Insurance) 

است. بنابراین خطر را موضوع بیمه، و آنچه گیرد قبول خطر تعهد جبران خسارت یا پرداخت سرمایه آنچه موضوع بیمه یا موضوع قرارداد بیمه قرار می

 .نامیمبیمه میشود را موردرا که در مقابل خطر بیمه می

 موعد پرداخت (Maturity) 

نامه و دیگر مزایای آن قابل انداز توافق و تعیین شده و در آن هنگام سرمایه بیمههای عمر و پستاریخی است که برای زمان پرداخت سرمایه بیمه

 .است پرداخت

  ؟شودیاعمال م یو در چه موارد ستیچ مهیب زیفرانش
که در  شودیاز خسارت اطلاق م یبه بخش مهیب یاست و در قراردادها تیمعاف یبه معنا Franchise نیلات یلغو یشهیاز ر زیاصطلاح فرانش

ه ک شودیاز خسارت گفته م یاصطلاح به مبلغ نیا رانیدر ا گریبه عبارت د شود؛ینظر ماز آن صرف گرمهیو شرکت ب گذارمهیب نیب یرابطه

 نییغ تع( مبلگرمهیو ب گذارمهیب نیب مهی)قرارداد ب نامهمهیب کیمثال اگر در  یندارد. برا ینسبت به آن تعهد گرمهیبوده و ب گذارمهیب یبرعهده

 ونیلینها چهار مت مهیب زیبا استناد به فرانش گرمهیباشد، ب الیر ونیلیپنج م گذارمهیباشد و خسارت وارده به ب الیر ونیلیم کی زیفرانش یشده برا

 زیفرانش یشده برا نییمثال اگر مبلغ خسارت برابر با مبلغ تع نیدر هم کند؛ینظر مصرف ونیلیم کیکرد و از آن پرداخت خواهد گذارمهیبه ب الیر

در  زیدر فرانش شده نییخسارت تع زانیپرداخت نخواهد کرد. م گذارمهیبه عنوان خسارت به ب یمبلغ چیه گرمهیباشد، ب الیر ونیلیم کی یعنی

 نخواهد داشت.  یتیدر قبال آن مسئول گرمهیاست و ب گذارمهیب یهرحال به عهده

 زیفرانش نییهدف از تع

ه بود ک مبلغ کامل خسارت قابل پرداخت خواهد یباشد، تنها در صورتشده دیق نامهمهیکه اگر در ب شودیصورت اعمال م نیبه ا رانیدر ا زیفرانش

 ( باشد.مهی)موضوع ب شدهمهیاز ارزش ِب ینیاز درصد مع شیخسارت ب زانیم

 

ها را آن ییاز دارا یمیبخش عظ ندهیجبران خسارت محتمل در آ ابندیکه در نندیبیبه آن م ازمندیو خود را ن روندیم مهیبه سراغ ب یهنگام اشخاص

با وجود  گریندارند؛ از طرف د یو اندك ترس یآنان خارج است اما در مورد خسارات جزئ یطور کل تحمل خسارت از عهدهبه ای کندیم ریدرگ

 کند،یم یریوگجل مهیب یهابه شرکت گذارانمهیو از مراجعات مکرر ب ابدییکاهش م گرانمهیاز تعهدات ب یبخش قابل توجه نکهیعلاوه بر ا زیفرانش

 مهیدر حق ب فیموجبات تخف گران،مهیب یزهیانگ شیهمراه با افزا طورنیهم کند؛یرا جلب م مهیبه مراقبت و حفاظت از موضوع ب گرانمهیو توجه ب

و  مهیبه مراقبت از موضوع ب گذارمهیب یمندحفظ علاقه ،ییجز یهانامه ها، حذف خسارت مهیب زیفرانش نیی. پس هدف از تعکندیفراهم م زیرا ن

 است.  ییخسارات جز یبرا یاز طرح دعاو یریجلوگ زین

 مهیب زیانواع فرانش

 .شودیاست که از مبلغ کل خسارت کسر م یو ثابت نیرقم مع زیدر اغلب موارد فرانش. 8

 

 .ابدییم شیهم افزا زیمبلغ فرانش مه،یاست که با بالاتر رفتن مبلغ ب مهیاز مبلغ ب یدرصد زیفرانش یگاه. 2

 

 .شوندیم میسه گریکدیدر تحمل خسارت با  گرمهیو ب گذارمهیخسارت، ب زانیاز خسارت است و بسته به م یدرصد ثابت زین یگاه. 9
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  زیفرانش کاربرد
 اموال یمهیب

 یهامهیاست. اما در ب ریآن متغ زانیوجود دارد و حسب مورد با توجه به نوع خسارت، م لیاتومب یو بدنه یمهندس یهامهیدر اکثر ب زیفرانش

 یخطرات اضاف یامهیب یهامگر آنکه در مورد پوشش شودیم یخوددار زیاز اعمال فرانش شود،یخسارت وارد م یقابل توجه زانیکه م یسوزآتش

 ارائه و اعمال شود. یسوزآتش یهامهیدر ب

 

 اشخاص یمهیب

 عمر. یمهیب تایحوادث و نقص عضو و نها یمهیدرمان، ب یمهیوجود دارد: ب مهیب جیاشخاص سه دسته را مهیب درمورد

دارو و  یهانهیبه صورت عرف درآمده و در خصوص هز زیدرمانِ اشخاص است که اعمال فرانش یهامهیاشخاص، تنها در ب یمهیانواع ب در

 .شودیپزشک ارائه م یالزحمهحق

 فتدیگفت که به ندرت اتفاق م توانیم یبه طور کل ست؛ین جیندارد اما معمول و را یمنع زیاعمال فرانش نکهیحادثه و نقص عضو با ا یمهیمورد ب در

 شود. دیق زیفرانش مهینوع ب نیتا در ا

 

ست ا نیبا مبلغ مع یاهیسرما جادیا گذارمهیعمر، هدفِ ب یمهیدر ب ؛شودینمندارد و ابدا اعمال  یهیتوج گونهچیعمر ه یمهیدر خصوص ب زیفرانش

عمر  یمهیب ددر مور لیدل نیرا فراهم کند، به هم یبازماندگانش مبلغ یبرا ایاستفاده کند  مایبتواند از آن مستق یتا در دوران کهولت و بازنشستگ

 از آن کسر شود. یوجود ندارد تا مبلغ یخسارت

 انداز است.پس جادیو به منظور ا یمال یهرابط یعمر نوع یمهیب 

 

 تیمسئول یمهیب

بر  امیاز پرداخت خسارت را مستق یخود سهم یباتوجه به وضع مال گذارمهیقابل اعمال است و ب یاریاخت تِیمسئول یهامهیب یتنها برا زیفرانش

 . ستیامر ممکن ن نیا ،یاجبار تیمسئول یهامهیاما در ب رد؛یگیعهده م

 تعریف دوره انتظار چیست؟

 .است  ”انتظار دوره “کنیم اصطلاحای با آن برخورد میاز اصطلاحاتی که در مسایل بیمهیکی 

 ”.خسارت نداردگر تعهدی به جبران مدت زمانی است که در طول آن بیمه :دوره انتظار“

 و بد هایریسک قبول از خودداری ها،نامهبیمه در مهلت این قید از هدف و باشدمی متداول بیمه انواع از بعضی در که است مهلتی انتظار دوره

 . است بیمه از سوءاستفاده از جلوگیری

 جراحی، اعمال از برخی مانند شودمی شروع آن پایان از بعد گربیمه تأمین ولی دارد اعتبار نامهبیمه تأمین( تأثیر عدم دوره )یا انتظار دوره در

 .است متغیر قرارداد پوشش تحت های گروه تعداد تناسب به که بیمه در … و زایمان

 

 

 

 

 

 

https://www.webimeh.com/
https://www.webimeh.com/
https://www.webimeh.com/
https://www.webimeh.com/
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 دوم فصل
 اشخاص های بیمه منبع:

 پور حسینی سیدمحمد
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 : اشخاص بیمه اهمیت

 مالی مسائل خانواده، موثر عضو یک دادن دست از ناشی سنگین های ناراحتی و روحی تالمات گران بار از جدا خانواده سرپرست فوت صورت در

 هب شود می خانواده اعضای گیر گریبان عمر یک بعضا که خانواده سرپرست دادن دست از خسارت .لذا آید می ها خانواده این سراغ به نیز فراوانی

 محموله یک رفتن بین از یا اتومبیل یک دیدن خسارت یا انبار یک سوزی آتش از ناشی های خسارت از بهاتر گران و تر پیچیده تر، سنگین مراتب

 هبیم ، خانواده سرپرست اگر مثال برای شود. می نمایان اموال به نسبت اشخاص بیمه در خسارت اهمیت که اینجاست است. نقل و حمل هنگام در

 دهد. می قرار نامه بیمه نفع ذی اختیار در توجهی قابل سرمایه بیمه شرکت کند، فوت و باشد عمر بیمه یک شده

 

 . کند می آماده نزدیک و دور آینده در آسایش و آرامش با زندگی یک برای فرد هر که است مالی های بینی پیش از ای مجموعه مالی ریزی برنامه

 .شود نمی خلاصه خاص های گذاری سرمایه در هنگفت گذاری سرمایه و کردن انداز پس فقط که است مختلفی های جنبه شامل ریزی برنامه این

  هستند. جامع ریزی برنامه یک از کوچکی بخش فقط ها گذاری رمایهس این

 

 ها: بیمه سایر با اشخاص های بیمه ماهیتی تفاوت
  : بیمه موضوع .1

 یمهب در است. افراد مسئولیت بیمه موضوع ، مسئولیت بیمه در است. متفاوت اشخاص های بیمه با مسئولیت و اموال های بیمه در  بیمه موضوع

  کند. می تهدید را افراد های دارایی و اموال که است خطری جبران ، بیمه موضوع اموال

 یماریب به ابتلا ، فوت خطر مثل: کند. می تهدید را افراد سلامتی یا جان که است خطراتی یا خطر قبال در تامین بیمه، موضوع اشخاص بیمه در اما

 از اخهش این بیشتر اهمیت نشانگر تواند می موضوع این و است انسان خود بیمه موضوع اشخاص بیمه در واقع در  و.... کارافتادگی از و عضو نقص ،

 باشد. بیمه

 : بیمه های شخصیت تعدد .2

 بیمه در و و...( ای گلخانه کشاورزی، محصولات طیور، و دام قبیل از ) غیرانسان دار جان یا و بوده جان بی شی اموال بیمه در بیمه شخصیت

 دهش بیمه نام به اشخاص های بیمه در و بیمه مورد نام به اموال های بیمه در گیرد می قرار بیمه خطر موضوع آنچه بنابراین است. زنده فرد اشخاص

 کلمه از خسارت کلمه از استفاده جای به اشخاص های بیمه بخش در انسانی کرامت حفظ برای کارشناسان از ای عده همچنین است. هورمش

 کنند. می استفاده غرامت

 هب ها شخصیت شوند.این می دیده حیات صورت در نفع ذی یا و فوت صورت در نفع ذی نام به هایی شخصیت ، اشخاص های بیمه در همچنین

 شود. نمی دیده ای بیمه های شاخه سایر در شکل این

 
 : اشخاص های بیمه های شخصیت

 پردازد. می معینی وجه یا کند می جبران را احتمالی خسارت بیمه حق دریافت ازای در که است شخصی : گر بیمه 

 خرد. می را گر بیمه تعهد بیمه حق پرداخت ازای در که است شخصی : گذار بیمه 

 امهن بیمه ریسک عبارتی به یا افتد می اتفاق او روی که است خطری مورد در  گر بیمه تعهد که است شخصی : ( بیمه )مورد شده بیمه 

 چرخد. می شده بیمه روی

 برمیگردد. آنها به نامه بیمه منفعت که هستند اشخاصی یا شخص : نفعان ذی یا نفع ذی 
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 : غرامت اصل .3

 گر هبیم تعهد بنابراین ، بپردازد را گذار بیمه احتمالی خسارت کند می تعهد بیمه حق دریافت ازای در گر بیمه آن برطبق که است عقدی بیمه

 نفعتم ایجاد جهت در نه است شده بنا گذار بیمه خسارت جبران جهت در بیمه دیگر بیان به باشد. شده ضایع گذار بیمه از که است مبلغی نهایتا

 دهد. قرار حادثه وقوع قبل از مساعدتر توضعی در را گذار بیمه نباید تخسار جبران بنابراین ، او برای

 در گذار بیمه مسئولیت سقف نیز و اموال های بیمه در دارایی ارزش زیرا دانست نافذ را غرامت اصل توان می مسئولیت حتی یا اموال های بیمه در

 نماید. می جبران را وارده خسارت مبنا برهمان گر بیمه احتمالی خسارت بروز در و است شده ذکر بیمه عقد ابتدای در  مسئولیت های بیمه

 یا مرگ عمدی های خسارت نگرانی اشخاص بیمه در سو یک از زیرا ، کند نمی صدق واقعی( خسارت )جبران غرامت اصل اشخاص های بیمه در اما

 در اینبنابر نیست؛ ریالی ارزش تعیین و گذاری قیمت قابل اشخاص زندگی و حیات دیگر سوی از و است نادر بسیار یا نداشته موردی عضو نقض

 ندارد. وجود خسارت جبران اصل عموما اشخاص های بیمه

 : است نوع دو گر بیمه تعهد بنابراین

 است. مسئولیت و اموال های بیمه بر ناظر عموما که نماید جبران را وارده خسارت .8

  است. اشخاص های یمهب رب ناظر عموما که بپردازد را معینی وجه .2

 غرامت اصل تابع اما است اشخاص بیمه جز اینکه وجود با تکمیلی درمان های بیمه و ( پزشکی های هزینه )جبران حوادث های بیمه در : تذکر

  است. حاکم غرامت اصل بخش دو این در لذا کند فراهم را گذار بیمه نفع موجبات نباید مورد دو این .چون هستند

 

 : ای بیمه تعدد اصل .8

 شارز به .) کند خریداری نامه بیمه چند معین مدت یک برای و خطر یک مقابل در بیمه مورد برای گذار بیمه که است منظور این به بیمه تعدد 

 بیمه( مورد کل هرکدام

 لمقاب در و شخص همان نفع به را لما همان توان نمی است باقی بیمه که مدتی در باشد شده بیمه مالی که صورتی در : بیمه قانون 1 ماده طبق

  است. باطل ای بیمه تعدد شود می گفته اصطلاحا لذا نمود بیمه مجددا خطر همان

 : دارد وجود اصلی شرط چهار ای بیمه تعدد بطلان برای البته

 کند. تجاوز بیمه مورد واقعی ارزش از شده بیمه مبالغ جمع .8

 باشد. شخص یک ها نامه بیمه همه نفع ذی .2

 باشند. یکسان ها نامه بیمه تمام در شده بیمه های خطر .9

 باشند. داشته اعتبار زمانی بازه یک در ها نامه بیمه تمام .1

 غرامت اصل بحث در که همانطور زیرا ، ندارد مصداق اشخاص های بیمه در و است بوده مسئولیت و اموال های بیمه برای تنها ای بیمه تعدد بطلان

 مورد ینا . برگرداند خسارت وقوع از قبل حالت به مالی لحاظ از را گذار بیمه باید تنها و آورد فراهم را گذار بیمه منفعت موارد نباید بیمه شد گفته

 برای چون گیرند می قرار پوشش تحت و هستند بیمه مورد ها انسان خود که اشخاص های بیمه در اما دارد مصداق مسئولیت و اموال های بیمه در

  ندارد. مصداق بیمه تعدد بطلان ، کرد تعیین ریالی ارزش توان نمی آنها نقص و ازکاافتادگی یا ها انسان نجا نظیر مباحثی

 

 : جانشینی اصل .5

 بیمه مقام قائم هستند، خسارت یا حادثه وقوع مسئول که اشخاصی مقابل در کند می پرداخت یا قبول را وارده خسارات که حدودی در گر بیمه

 اصل ار بیمه قانون ماده این ،شود می شناخته مسئول گر بیمه مقابل در باشد مزبور عقد با منافی که کند اقدامی گذار بیمه اگر و بود خواهد گذار

 ، است شده تعیین قبل از و مشخص آن ارزش و بیمه موضوع که اموال های بیمه در اگر که معنی این به گویند. می مقامی مقام یا جانشینی

 و گذار یمهب از جانشینی به تواند می گر بیمه اصل این طبق بر نماید جبران را وارده خسارت نامه بیمه شرایط طبق بر گر بیمه و آید پیش خسارتی

 حادثه مقصر از است کرده پرداخت دیده زیان به خسارت عنوان به که وجهی دریافت به نسبت و کند رجوع حادثه مقصر به او مقام قائم حکم در
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 حادثه مقصر به معمولا گر بیمه اشخاص های بیمه در . است نافذ و حاکم اصل این مسئولیت های بیمه و اموال های بیمه در .نماید وجه طلب

 انسان جان اینکه دیگر . ندارد مقصر عمر بیمه در فوت خطر مثلا ؛ اشخاص های بیمه در او تعهد مورد خطرات مواقع اکثر در زیرا کند نمی رجوع

 در دلیل همین به نماید. پرداخت گر بیمه الف شخص فوت خاطر به ریال Aمثلا که گفت حادثه مقصر به توان نمی لذا ندارد ذاریگ ارزش قابل ها

 کند. نمی استفاده مقامی قائم یا جانشینی اصل از گر بیمه اشخاص بیمه

 

 : نامه بیمه مدت .0

 این مهنا بیمه این بودن یکساله دلیل . هستند یکساله مسئولیت و اموال های بیمه عموم هستند. یکساله عموما ما کشور در رایج های نامه بیمه

 هب که کارخانه یک آلات ماشین مثل شود می تغییرات دستخوش مدت بلند در است افراد دارایی عموما که اموال های بیمه در بیمه مورد که است

 این ایبر بلندمدت بیمه پوشش تامین است ممکن بنابراین شود کمتر یا بیشتر است ممکن که دارایی یک ارزش یا شود می فرسوده زمان مرور

  باشد. نداشته اقتصادی توجیه ها دارایی

 نیز زمان طول در که است ای زنده دفر ، است شده بیمه همان که بیمه، مورد اینکه دلیل به عمر های بیمه مخصوصا و اشخاص های بیمه در اما

 مدت طول این برسد. آن از بیشتر یا سال 26 ،85 ،86 ،5 به و است طولانی نامه بیمه مدت معمولا ، شود نمی کاسته یا افزوده آن اقتصادی ارزش

 حتمی خطر اید آموخته بیمه اصول رد که همانطو و است الوقوع حتمی خطر یک فوت زیرا است عمر های بیمه ماهیت دلیل به نامه بیمه اعتبار

 . کند می عمر بیمه وارد را احتمال نوعی که است نامه بیمه اعتبار مدت کند می پذیر بیمه را فوت خطر که آنچه . نیست پذیر بیمه الوقوع

 ذارگ بیمه اینکه بر مشروط ، است کردن بیمه قابل ( یک احتمال نه صفر احتمال نه ) یک و صفر بین وقوع احتمال با خطری هر نکنیم فراموش

  نماید. پرداخت را خطر آن مناسب بیمه حق

 مالاحت با خطری بیمه و ندارد وقوع کانام وجه هیچ به که خطری مقابل در بیمه پوشش ارائه یعنی صفر احتمال با خطری بیمه است ذکر به لازم

 ستنی پذیر بیمه یک احتمال یا و صفر احتمال با خطری بیمه رو این از ؛ افتد می اتفاق حتما که خطری قابلم در بیمه پوشش ارئه یعنی یک

 حق رگ بیمه نتیجه در و بالاتر ریسک شود نزدیک یک سمت به خطر وقوع احتمال هرچه که است بدیعی است. پذیر بیمه عدد دو این بین لیکن

 کند. می جذب را بیشتری بیمه

 

 : ریاضی ذخیره .۷

 کند. می ایجاد )تجمعی( افزوده ارزش یک و شده تضمین ، فنی بهره نرخ با نامه بیمه مدت طول در که است بیمه حق از بخشی ریاضی ذخایر

 به افراد که هستند مبالغی اندوخته یا ذخیره اساسا کنند. می تامین خایرذ این محل از شده بیمه حیات صورت در را خود تعهدات بیمه های شرکت

 آن یفایا برای توانایی ایجاد فکر به امروز همین از معمولا باشد داشته آینده در را تعهدی شخصی اگر یعنی اند گذاشته کنار مبادا روز برای اصطلاح

 ار مبالغی باید نیز شده بیمه حیات صورت در بعضا که عمر بلندمدت های بیمه در و کنند می عمل منوال همین به نیز گران بیمه . بود خواهد

       اختصاص کلان های گذاری سرمایه و زا درآمد عملیات انجام به و گذاشته کنار را گذار بیمه از دریافتی بیمه حق از بخشی ، نمایند پرداخت

 اردد نام ریاضی ذخیره مبالغ این نگهداری محل . نماید ایفا را خود آتی تعهدات بتواند تا سازد می قادر را گر بیمه ها گذاری سرمایه این .دهند می

 های روش و ها فرمول محاسابات، از بهاحسا این موجودی تشکیل دهد نشان هک است یافته اختصاص ذخیره این به جهت آن به ریاضی لفظ .

 دسو و سرمایه اصل محل از و دهد می شرکت خود های گذاری سرمایه در ریاضی ذخیره وانعن تحت را مبالغ این گر بیمه کند. می تبعیت ریاضی

 یا و حیات صورت در تا کند می واریز نامه بیمه اندوخته عنوان تحت دارند دار ذخیره های نامه بیمه که گذارانی بیمه حساب به را %15 میزان آن

 که است گذاران بیمه عموم به متعلق و دارد جمعی مفهوم ریاضی ذخیره . برآید خود تعهدات عهده از بتواند ها نامه بیمه این شدگان بیمه فوت

 آن %15 و شود می منظور گر بیمه زیان و سود های حساب صورت بستانکاری حساب به گر بیمه سهم %85 شود. می تقسیم % 85 به %15 بصورت

 شود. می واریز گذاران بیمه حساب به

 .شود می تامین ریاضی ذخایر محل از عمر بیمه وام دریافت است. گذار بیمه به متعلق ریاضی ذخایر و گر بیمه به تعلقم فنی ذخایر : نکته
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 : اشخاص های بیمه در مطرح خطرات
 illness: بیماری .1

  شود. می او با ارتباط در افراد یا مبتلا فرد در تنش یا سوکارکرد ، ناراحتی ایجاد باعث که گویند می روان یا بدن در غیرعادی وضعیت هر به بیماری

  disability : ازکارافتادگی .2

 املک و جزئی دسته دو به کارافتادگی از باشد. بیماری یا حادثه از ناشی که است بدن اعضای از عضوی کار انجام توانایی دادن دست از یا کاهش

 اجتماعی عوض اندنتو نتیجه در و بپردازد آن نظیر شغلی یا سابق شغل به نتواند شده بیمه اینکه یعنی ازکارافتادگی بیمه نگاه از  و شود. می تقسیم

  کند. حفظ سابق سطح همان در را خود

 یا کامل کارافتاده از فرد حالتی چنین در که باشند شده کارافتادگی از دچار بدن اعضای (%00) سوم دو حداقل که است حالتی کلی ازکارافتادگی

 . نامیم می کلی

 یا کلی از اعم کارافتادگی از انواع از هرکدام آن بر علاوه است. شده جزئی ازکارافتادگی دچار فرد نرسد %00 به دیده آسیب اعضای جمع اگر اما

 مدتی از پس فرد و یابد بهبود پزشکی معالجه طی فرد کارافتادگی از که است این موقت از منظور . شوند می تقسیم دائم و موقت گروه دو به جزئی

 دیده آسیب اعضای یا عضو توانایی بازیافت و وضعیت بهبود به امیدی که دهد یم رخ زمانی دائم ازکارافتادگی . آورد بدست را خود قبلی توانایی

  نباشد.

 : ازکارافتادگی انواع

 دائم کامل کارافتادگی از 

 موقت کامل ازکارافتادگی 

 : جزئی ازکارافتادگی

 دائم جزئی ازکارافتادگی 

 موقت جزئی ازکارافتادگی 

 

 : عضو نقص .3

 لحاظ به ازکارافتادگی با عضو نقص تفاوت هستند. متفاوت هم با ژهوا دو این آنکه حال ، پندارند می یکی را عضو نقص و ازکارافتادگی مردم عموم

 حالت در اما ندارد کار انجام برای را خود اولیه توانایی لیکن است باقی خود سرجای ازکارافتادگی حالت در انسان عضو که است این در ای بیمه

 است. داده شکل تغییر یا شده قطع مربوطه عضو ، عضو نقص

 : فوت .8

  نیست. مشخص آن وقوع زمان تنها است قطعی آن دادن رخ احتمال بلکه کند می تهدید را انسان عمر تنها نه که است خطری تنها فوت

 حادثه .5

  حیات .0

 

 

 

 

 
 

 insured sum: نامه بیمه سرمایه
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 صورت در کند می تعهد عمر های بیمه گیرد.در می عهده به نامه بیمه موضوع خطر بروز صورت در را آن پرداخت تعهد گر بیمه که است مبلغی

 سوی زا نامه بیمه شروع ابتدای در سرمایه این میزان گویند. می نامه بیمه سرمایه آن به اصطلاحا که بپردازد نفع ذی به را مبلغی شده بیمه فوت

  شود. می قید نامه بیمه فرم در گر بیمه موافقت صورت در و شود می پیشنهاد گر بیمه به گذار بیمه

 

 : assurance و einsuranc  واژه تفاوت

 . است اطمینان و بیمه معنای به عام معنای در Insurance دارند. های تفاوت مفهومی لحاظ به ولی است رفته بکار معنی یک به نامه لغت در

 گرفتاری، ، قید ، تعهد ، بیمه ، گستاخی ، جمعی خاطر ، دلگرمی اطمینان، ، گرمی پشت لغات تمامی معادل assurance که است حالی در این

 هنگام اکثرا که است ای شده قبول واژه عموما insurance ، شده ذکر های تفاوت از نظر صرف حال هر .ب شود می برده کار به ... و ضمانت

  کنند. می استفاده لفظ این از ، بیمه مفهوم استفاده

   تقسیم insurance life-non عمر غیر گران بیمه و insurance life  عمر گران بیمه گونه دو به معمولا کشورها از خیلی در گران بیمه

  دارد. کشورها این در رشته این بالای نفوذ ضریب و مرع بیمه اهمیت از نشان بندی تقسیم این که شوند می

 

 : تشیع مکتب تقلید بزرگ مراجع از برخی دیدگاه از بیمه

 )ره(: خمینی امام حضرت

 رابرب در معین مدت برای ای بیمه شرکت در را خود کسی مثلا ، بپردازد اضافی مبلغی خسارت پرداخت از گذشته که کند تعهد گر بیمه چنانچه

 تعهد رانگذا بیمه تشویق و ترغیب برای بیمه شرکت مقابل در و بپردازد ماهانه اقساط طور به را بیمه حق و کند عمر بیمه ، شده تعیین بیمه حق

 که یراز نیست قرضی ربای قبیل از پردازد می گذار بیمه به گر بیمه که اضافی پول این ، بپردازد اضافی چیزی بیمه مبلغ از گذشته که کند

 و جایز شرط این و است آمده شرط این آن ضمن در که است مستقل قراردادی خود بیمه بلکه نیست قرض عنوان به بیمه حق اقساط داختپر

 الاجرا. لازم و موثر

 با مطابق تجارت سود از سهمی خسارت دریافت از گذشته گذار بیمه و است صحیح کند تجارت مشترکین شده جمع پول با بیمه شرکت چنانچه

 مضاربه مانند قراردادشان و کنند کار پول جای به بعضی و بدهند پول مشترکین از بعضی تجارت و شرکت این در اگر . داشت خواهد قرارداد

 است. صحیح اینجانب نظر از تجاری( امور در گذاری )سرمایه

 

 ظله(: خراسانی)دام وحید الله آیت حضرت

ـ بیمه انواع و اقسام متعددى دارد ـ مانند بیمه حیات و بیمه سلامت و بیمه مال ـ و چون حکم آنها یکى است نیازى به بیان اقسام و  2126مسأله 

 .انواع آن نیست

 تحقق عقد بیمه به قول و فعل و شرایط طرفین قرارداد

من متعهّدم که خسارت وارده بر جان یا »ـ بیمه از عقود است و به ایجاب و قبول محقّق مى شود ، مثل آن که بیمه کننده بگوید:  2128مسأله 

من »یا کسى که خواهان بیمه است بگوید: « قبول کردم»و کسى که خواهان بیمه است بگوید: « مال را در مقابل پرداخت چنین مالى جبران کنم

  .و بیمه کننده قبول کند« که مال معینى را در مقابل جبران چنین خسارتى بپردازمتعهّد مى کنم 

طرفین و این عقد مانند سایر عقود ، به قول و فعل محقّق مى شود ، و شرایط عامّه عقود مانند بلوغ و عقل و قصد و مکره نبودن و محجور نبودن 

  .عقد ـ به سفاهت یا افلاس ـ در آن معتبر است

بر است آنچه بیمه مى شود ـ مانند جان یا مال ـ و خطرهاى احتمالى که جان یا مال به جهت آن بیمه مى شود ، معیّن باشد ، و همچنین و معت

 .باشد مالى که پرداخت مى شود ، و اگر به اقساط است ، اقساط ماهانه یا سالانه آن مثلا معیّن باشد ، و ابتدا و انتهاى مدّت بیمه نیز معیّن
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 : حوادث های بیمه

 22/61/8901 تاریخ در ( انفرادی حوادث بیمه ) 29 شماره نامه آئین تصویب 

 80/88/8901 تاریخ در ( 29 نامه آئین مکمل )  21 شماره نامه آئین تصویب 

 8932 سال ماه خرداد تاریخ در تبعی( های پوشش و حوادث بیمه برای نوین شرایط ) 11 شماره نامه آئین تصویب 

 

 : گروهی درمان بیمه

 جراحی( و بیمارستانی های هزینه نامه بیمه عنوان )تحت 29/86/8926 تاریخ در 20 شماره نامه آئین تصویب 

 22/65/8918 تاریخ در درمان( تکمیل بیمه عمومی شرایط ) 19 نامه آئین تصویب 

 86/82/8913 تاریخ در ( بیمه صنعت تحول طرح راستای در درمان تکمیل بیمه عمومی شرایط ) 01 نامه آئین تصویب 

 21/65/8938 تاریخ در  21 نامه آئین تصویب 

 : عمر های بیمه
 به رانگ بیمه ، بیمه صنعت در پیشرو کشورهای در که است جایی تا اهمیت این . است عمر بیمه دنیا تمام در ای بیمه های رشته مهمترین از یکی

 ،اتومبیل ، باربری ، سوزی آتش : جمله از ها رشته تمام از را عمر بیمه یعنی شوند. می بندی تقسیم عمرغیر گر بیمه و عمر گر بیمه دسته دو

 اند. نموده جدا نیز درمان و حادثه های بیمه از حتی و مسئولیت ، مهندسی

 دهد. می نشان نیز را عمر بیمه اهمیت  دهد، می افزایش را عمر گران بیمه کارایی گرایی، تخصص این اینکه از جدا

 

 : عمر بیمه پیشنهاد فرم

 بیمه و گذار بیمه مشخصات : شامل اطلاعات این . دارد نیاز آنها به نامه بیمه صدور برای گر بیمه که است اطلاعاتی و مشخصات حاوی پیشنهاد فرم

 یمهب سلامتی و جسمانی وضعیت به مربوط اطلاعات ، شده هبیم فوت صورت در نفعان ذی مشخصات و نام ، گذار بیمه تقاضای مورد سرمایه ، شده

 باشد. می نامه بیمه صدور برای لازم اطلاعات سایر نیز و او خانواده و شده بیمه جراحی و پزشکی سوابق ، شده

       اختیار در نیت حسن اعلای حد اصل رعایت با را کاملی و صحیح اطلاعات و باشد داشته را لازم دقت پیشنهاد فرم تنظیم در باید گذار بیمه

 را امهن بیمه اطلاعات این به توجه با گذاشته نیت حسن بر را اصل که نیز گر بیمه و نباشد کامل یا و صحیح اطلاعات این اگر دهد. قرار گر بیمه

 اعلام رگ بیمه به ولی بوده آن دچار شدن بیمه قبل از که ای بیماری اثر بر مثلا شده بیمه چندی از پس و نماید دریافت نیز بیمه حق و کند صادر

 را شده دریافت بیمه حق و کند می اعلام پرداخت غیرقابل را عمر بیمه غرامت بیمه قانون 82 ماده به استناد با گر بیمه کند فوت ، بود نکرده

 سوی از غیرعمد بصورت نادرست اطلاعات شود مطمئن گر بیمه اگر اما نماید. وصول نیز را بیمه حق اقساط تواند می حتی و نماید نمی مسترد

 علاما پرداخت بلغیرقا را خسارت است بوده اطلاع بی بیماری آن وجود از پرسشنامه تکمیل زمان در گذار بیمه خود اینکه یا شده ارائه گذار بیمه

 نماید. می مسترد معمولا را شده پرداخت های بیمه حق اما کند می

 فوت سکری که است پزشکی معافیت در آن اهمیت و هست آقایان برای وظیفه نظام وضعیت پیشنهاد، فرم در شود می پرسیده که سوالاتی دیگر از

 . برساند گر بیمه اطلاع به نیز را خود کنونی وضعیت و دهد شرح را زشکیپ معافیت دلیل باید رو این از دهد، می افزایش را شده بیمه

 یمهب حاضر حال در آیا : که عنوان این با بپرسد سوال نیز باشد آنها پوشش تحت شده بیمه احتمالا که عمری های بیمه سایر از همچنین گر بیمه

  ؟ فوت سرمایه میزان چه با و شرکت کدام در ، باشد مثبت جواب اگر ؟ دارید عمر

 که دارد سقفی لیکن است مجاز اشخاص های بیمه در ای بیمه تعدد ، مرکزی بیمه مقررات طبق اینکه اول : کند می دنبال را هدف 2 سوال این

 166 فسق تا تواند می داخلی گران بیمه بین شده بیمه یعنی است. ریال 666/666/666/1 سقف این حال زمان در . شود تجاوز آن از نباید

 به اردد احتیاطی جنبه نوعی به سوال این طرح از گر بیمه : .دوم باشد داشته مختلف گران بیمه از نامه بیمه تعداد هر با عمر بیمه تومان میلیون
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 نای ، دارد هم لابا های سرمایه با عمر بیمه چندین و کند می اعلام کارگر یا ساده کارمند مثلا را خود شغل عمر بیمه متقاضی وقتی که معنا این

 سرمایه از آن مانند و سازی صحنه ، سازی سند قبیل از مکارانه عملیات با و کند سواستفاده خود عمر های بیمه از بخواهد که دارد وجود امکان

  . نماید استفاده ها نامه بیمه تمام فوت

 تیح است الزامی شده بیمه امضای کنند. امضا را آن و تایید را نهادپیش در شده درج اطلاعات باید شده بیمه و گذار بیمه پیشنهاد فرم انتهای در

 قبول هاینک اول : دارد می اعلام موضوع دو بر مبنی را خود موافقت پیشنهاد فرم امضای با شده بیمه حقیقت در . باشد دیگری شخص گذار بیمه اگر

 . دارد اعلام فوت صورت در نفعان ذی وجود خصوص در را خود فقتموا پیشنهاد امضای با : دوم . باشد قرارداد این شده بیمه کند می

 نفعان یذ همچنین و عمر بیمه قرارداد عقد بر مبنی را خود موافقت و کند امضا شده بیمه جای به او قیم باشد نرسیده قانونی سن به شده بیمه اگر

 باشد. شده اعطا دیگری فرد به قیم  قانون، طبق اینکه مگر . پدری جد یا و باشد می پدر بچه  ولی و قیم نماید. اعلام نامه بیمه

 

 : فوت شرط به عمر بیمه
 ت.داش نخواهد نامه بیمه قبال در تعهدی گر بیمه ، بماند زنده او اگر و است شده بیمه فوت خصوص در تنها گر بیمه تعهد ، عمر بیمه نوع این در

 : کرد اشاره زیر واردم به توان می فوت شرط به عمر های بیمه مهمترین از

 زمانی ساده عمر بیمه 

 عمر تمام بیمه 

 بیمه حق پرداخت محدودیت با عمر تمام بیمه 

 نزولی یا صعودی سرمایه با عمر بیمه 

 بدهکار مانده عمر بیمه 

   

 insurance term: زمانی ساده عمر بیمه

       قرار پوشش تحت نامه بیمه در شده تعیین سرمایه برای را شده بیمه فوت ، ساله 86 مثلا مشخص دوره یک برای گر بیمه ، بیمه نوع این در

 تهایان رد شده بیمه و نشود چنین اگر و کند فوت نامه بیمه اعتبار مدت طول در شده بیمه که است صورتی در گر بیمه تعهد اینکه نکته . دهد می

 فاقد هنام بیمه این یعنی ، است مصرفی اصطلاحا نامه بیمه نوع این بیمه حق . داشت نخواهد تعهدی گر بیمه ، باشد حیات قید در نامه بیمه مدت

 امهن بیمه انقضای از پس حیات صورت در بنابراین ، شود می بیمه مکانیزم صرف گذار بیمه پرداختی های بیمه حق کل و بوده ریاضی اندوخته

 نیز رگذا بیمه سوی از پرداختی های بیمه حق و پذیرفته پایان گر بیمه تعهد لذا نیفتاده؛ اتفاق است فوت خطر که نامه بیمه موضوع خطر چون

  نیست. استرداد قابل و است شده صرف کاملا

 

 policy life whole : عمر تمام بیمه

 فوت زمان تا و شروع نامه بیمه صدور از و ندارد قرار خاصی زمانی بازه در گر بیمه تعهد ، آن در که است این عمر تمام بیمه تمایز وجه مهمترین

 گر یمهب به منظم طور به را بیمه حق مبالغ باید شده بیمه عمر پایان تا گذار بیمه ترتیب این به . یابد می ادامه باشد که زمان هر در ، شده بیمه

 فزایشا او پرداختی های بیمه حق نتیجه در و رفته بالاتر نیز او فوت ریسک ، باشد بیشتر قرارداد بتدایا در شده بیمه سن هرچی نماید. پرداخت

  بالعکس. و یابد می
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  : بیمه حق پرداخت محدودیت با عمر تمام بیمه

 کند می قطع را بیمه حق پرداخت سال 26 یا 85 مثلا معینی مدت از پس گذار بیمه که تفاوت این با است، قبلی حالت همچون عمر بیمه نوع این

 ذارگ بیمه زیرا است بیشتر قبلی حالت از ، حالت این بیمه حق بالتبع . دهد می ادامه شده بیمه فوت زمان تا همچنان را خود تعهد گر بیمه ولی

 بیمه یانپا تا محدودیت بدون گذار بیمه پرداختنی بیمه حق قبلی حالت در کند. می پرداخت گر بیمه به قبل حالت به نسبت را محدودتری مبالغ

 شود. می قید نامه بیمه در که است مشخصی دوره به محدود بیمه حق حالت این در لیکن ، داشت ادامه نامه

 

 insurance term increasing or decreasing: نزولی یا صعودی سرمایه با عمر بیمه

 سنین افرادی معمولا . یابد می کاهش یا افزایش سالانه گر بیمه تعهد رود می شمار به فوت شرط به عمر های بیمه انواع از که بیمه نوع این در

 فوت سکری است، آن پایانی های سال از کمتر گر بیمه تعهد که نامه بیمه ابتدایی های سال در زیرا کنند می استفاده بیمه این از دارند تری پایین

 را کمتری بیمه حق عمر بیمه این در گذاران بیمه است کم نامه بیمه از زیادی های سال در گر بیمه تعهد چون نتیجه در . است کم نیز شده بیمه

 کنند. می پرداخت دارد ثابت سرمایه که زمانی ساده عمر بیمه به نسبت

  . شود می استفاده کمتر معمولا دارند خاصی حالت که هایی نامه بیمه کلا یا دارند نزولی یا صعودی سرمایه که عمر های بیمه نوع این

 

  : بدهکار مانده عمر بیمه

 لقبی این از و ها بانک و باریاعت مراکز از که افرادی کلیه است. رایج بسیار امروزه و است نزولی سرمایه با عمر بیمه انواع از عمر بیمه نوع این

 و... ضامن ضمانت همراه به ملکی ای وثیقه معمولا کنند می دریافت وام عنوان به که وجوهی قبال در نمایند می وام دریافت به اقدام موسسات

 فوت وام اقساط بازپرداخت دتم حین در اگر حال نمایند. رهن فک اصطلاحا را خود سند وام اقساط تسویه از پس تا کنند می دهنده وام تسلیم

 مرا این کند. می وصول را خود طلب ، ملکی های وثیقه بخصوص ها تضمین محل از دهنده وام ، نباشند اقساط پرداخت به قادر بازماندگان و کنند

    دگانبازمان گیر گریبان نیز را بیشتری مشکلات ، است شده وارد او بازماندگان به که خانواده سرپرست فقدان از ناشی مالی های آسیب بر علاوه

 تا دهد قرار عمر بیمه پوشش تحت بانک( )مثلا دهنده وام نفع به را خود ناچیز ای بیمه حق پرداخت با تواند می گیرنده وام موارد این در . سازد می

 یملک وثیقه صورت این در . نماید پرداخت هندهد وام به یکجا صورت به را او بدهی مانده کل گر بیمه کند، فوت وام بازپرداخت مدت حین در اگر

 باشد. بیشتر سال 26 از نباید شده بیمه سن نامه بیمه نوع این در شد. خواهد رهن فک نیز
 

 : حیات شرط به عمر بیمه
 و باشندن خود کهولت دوران فکر به میانسالی و جوانی سنین در افراد اگر دیگر بیانی به ، آید می حساب به تهدید نوعی بالا سنین در حیات امروزه

 در و نداشته را گذشته همچون فعالیت توانایی که بعد به سال 06 مثلا بالا سنین در حیات صورت در نکنند تامین را دوران آن نیاز مورد مالی منابع

 افزایش را آنها های هزینه عمومی سطح ، رمتو بر علاوه ... و درمانی های هزینه همچون بالاتری های هزینه طرفی از و دارند کمتری درآمد نتیجه

 ببرند. لذت خود کهولت دوران از توانند نمی نهایت در که شد خواهند مواجه ای عدیده مشکلات با مالی لحاظ از ، است داده

 یزمان دوره یک برای و کنند آن خرید به اقدام میانسالی سن در افراد که اند شده طراحی ای گونه به حیات شرط به عمر های بیمه راستا همین در

 جاآن در که تغییر این با است فوت شرط به عمر های بیمه شبیه کار اساس . دهند می قرار بیمه نوع این پوشش تحت را خود ساله 26 یا 86 مثلا

 یمهب اعتبار مدت انتهای در شده بیمه که است زمانی گر بیمه تعهد یعنی است. نامه بیمه موضوع حیات اینجا در و بود نامه بیمه موضوع فوت خطر

 باشد. حیات قید در نامه

 برانج را کهولت دوران های هزینه از برخی بتواند آن از استفتده با تا دهد می قرار گذار بیمه اختیار در را توجهی قابل مبلغ گر بیمه صورت این در

 رتفویپ در ایران در نامه بیمه نوع این پذیرد. می پایان نامه بیمه مدت لطو در شده بیمه فوت با گر بیمه تعهد حیات شرط به عمر بیمه در نماید.

 شود. نمی مشاهده گران بیمه
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 (: حیات و فوت مختلط ) ترکیبی عمر بیمه
      پوشش را افراد های ریسک از بخشی تنهایی به حیات شرط به عمر بیمه و فوت شرط به عمر بیمه یعنی ، شده ذکر عمر های بیمه از هریک

 .بالعکس حیات شرط به عمر بیمه و ندارد توجهی ماندن زنده به و دهد می قرار مدنظر را افراد فوت تنها ، فوت شرط به عمر بیمه یعنی . دهند می

 و وتف مختلط عمر بیمه یا ترکیبی عمر بیمه عنوان تحت را جدیدی عمر بیمه ، ای بیمه شاخه دو این تلفیق با بیمه صنعت متخصصان رو این از

 نمودند. عرضه بازار به و طراحی ، حیات

 26 این مدت طول در و گیرد می نظر در را ساله 26 مثلا زمانی دوره یک در گر بیمه که است ای بیمه مختلط یا ترکیبی عمر بیمه ، توصیف این با

 یانتها در شده بیمه که زمانی زیرا ، است گر بیمه تعهد از بخشی این دهد. می قرار پوشش تحت نفعان ذی نفع به را شده بیمه فوت خطر سال

 در تاس نامه بیمه ریاضی ذخیره حاصل که را هیتوج قابل سرمایه گر بیمه و شده فعال تعهد دوم بخش ، باشد حیات قید در نامه بیمه اعتبار مدت

 یابد. می افزایش نامه بیمه نوع این انجام برای افراد انگیزه ترتیب این به دهد. می قرار گذار بیمه اختیار

 در نامه هبیم این شده مهبی که چرا . است ترکیبی عمر بیمه ، نمایند می دریافت را مبالغی رگ بیمه از حتما افراد که بیمه صنعت از ای شاخه تنها 

 اگر و شود می پرداخت نامه بیمه نفع ذی به او فوت سرمایه باشد شده فوت اگر . است شده فوت قبلا یا است حیات قید در یا قرارداد مدت انتهای

 را مبالغی %866 بصورت گر بیمه که است ای بیمه تنها ترکیبی عمر بیمه بنابراین ، گردد می پرداخت گر بیمه سوی از او حیات سرمایه باشد زنده

 ایه بیمه حق جمع مهنا بیمه این در گر بیمه دریافتی های بیمه حق .کند می پرداخت نامه بیمه این بابت از حیات یا فوت سرمایه عنوان تحت

  .است حیات شرط به عمر و فوت رطش به عمر

 رمایهس عمرو بیمه به توان می آنها مهمترین از است. ترکیبی عمر بیمه نوع از ، گذاران بیمه بین در رایج عمر های نامه بیمه اتفاق به قریب اکثر

 اشاره قبیل این از و فرزندان سرمایه و عمر بیمه ، خانوادگی مستمری و عمر بیمه ، هآتی عمروتامین بیمه ، جهیزیه بیمه ، مهریه بیمه ، گذاری

  نمود.

 صلاحا با اخیرا که ای بیمه . است انداز پس و عمر بیمه از ای شاخه زیر نوعی به همگی شد، اشاره اجمال به که عمر بیمه مختلف های گونه ینبنابرا

 نمونه دو این توصیف به خشب این در است. شده خارج کم کم رانگ بیمه سبد از و داده گذاری سرمایه عمرو بیمه به را خود جای خود ضعف نقاط

 . پردازیم می گذاری سرمایه عمرو بیمه و ندازا عمروپس بیمه یعنی ترکیبی عمر ایه بیمه فراگیر و مهم

 

 : انداز پس و عمر بیمه
 تا سال 85 بالای افرادی که است شده طراحی نوعی به نامه بیمه این است. انداز پس عمرو بیمه ، ترکیبی عمر های بیمه انواع ترین رایج از یکی

 لتکمی از پس گذار بیمه که است صورت این به طرح این اساس نمایند. نامه بیمه این خرید به اقدام خاصی شرایط طبق توانند می سالگی 05 سن

 می       قرار انداز پس عمرو بیمه پوشش تحت سال 85 مثلا ، معین مدت برای را شده بیمه ، شده بیمه شخص و خود سوی از آن تایید و پیشنهاد

  دهد.

 انداز: عمروپس بیمه اضافی های پوشش

     حق از بیش مبالغی کند می احساس گذار بیمه چون است فوت یا حیات شرط به عمر های بیمه از بیشتر انداز پس عمرو های بیمه جذابیت

  .شده بیمه فوت صورت در چه و شده بیمه حیات صورت در چه کرد، خواهد دریافت حتما را خود پرداختی های بیمه

 یمهب فوت رتصو در فوت غرامت عنوان تحت را مبالغی قطعا آن در گر بیمه که است ای بیمه رشته تنها مختلط عمر بیمه ، بازرگانی های بیمه در

  .نماید می پرداخت ، او ماندن زنده صورت در حیات سرمایه یا شده

 : حادثه علت به فوت صورت در فوت سرمایه افزایش پوشش (الف

 ادهاستف آن مزایای از توانند می نیز جوانان و نبوده سالانمیان مختص انداز عمروپس بیمه مثل ترکیبی عمر های بیمه مخصوصا و عمر های بیمه 

 شکیلت بتازگی که ای خانواده برای مناسب تامینی وجود و زندگی شروع بدلیل نامه بیمه این مزایای و ها پوشش از جوانان برخورداری اتفاقا . کنند

 ار فوت هم اگر و کنند می احساس از کمتر را فوت ریسک دارند که پایینی سن به توجه با جوانان اما رسد. می نظر به ضروری و لازم ، است شده

  .دانند می ناگهانی حادثه اثر بر را آن وقوع ، ببینند ملموس و نزدیک
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 . مدهی اختصاص را بیشتری سرمایه است طبیعی فوت از تر ملموس جوانان برای که حادثه علت به فوت صورت در بتوانیم که  است بهتر چه پس

 الیم صدمات ، باشد نمی آن بینی پیش قابل و است آن بودن ناگهانی ، حادثه خصوصیات از یکی چون ، باشد حادثه علت به فوت زمانی طرفی از

 مالی منابع توان می ، طولانی مدت برای آنها بودن بیمار یا و افراد سن افزایش با چون ، بالاست بسیار رسد می متوفی بازماندگان و خانواده به که

 .بپردازد نفع ذی به را فوت سرمایه برابر 2 تا نماید می تعهد ، اضافی بیمه حق دریافت با گر بیمه و کرد ایجاد بازماندگان برای مطمئنی

 

 پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت ازکارافتادگی کامل و دائم :ب( 

یمه گر است . در حقیقت ب همانطور که گفته شد شخصیت بیمه گذار جنبه مالی دارد . بدین معنی که بیمه گذار پرداخت کننده حق بیمه به بیمه

 گذار طرف مالی بیمه گر در پرداخت حق بیمه ، دریافت وام از محل اندوخته بیمه نامه و... به حساب می آید.

در بیمه های اشخاص بیمه گذار می تواند بیمه شده هم باشد ، یعنی پوشش بیمه ای را برای خودش بخرد . در این صورت هم پرداخت کننده حق 

 است و هم کسی که موضوع بیمه نامه در رابطه با او تنظیم شده است و خطر فوت و حیات او تحت پوشش قرار گرفته است.بیمه گر بیمه به 

حق بیمه اضافی مربوط به این پوشش و  تبیمه گران پوششی را به بیمه نامه عمر و پس انداز اضافه نمودند که با استفاده از آن در صورت پرداخ

سالگی حتی پس از پرداخت اولین قسط ، به طور کامل و دائم  06، اگر بیمه شده در طول مدت بیمه نامه و البته تا جاری بودن اعتبار آن 

وشش بیمه عمر نیست و سرمایه فوت در ازکارافتاده شود ، تا پایان مدت بیمه نامه از پرداخت حق بیمه معاف می شود . البته این به معنای حذف پ

و حتی سرمایه حیات نیز پس از سپری شدن مدت بیمه نامه و در صورت حیات بیمه شده به  صورت فوت بیمه شده به ذی نفع پرداخت می شود

 ایشان تعلق می گیرد.

 

 اندوخته بیمه نامه عمرو پس انداز :

وه بر تعهد پرداخت سرمایه فوت در صورت فوت بیمه شده به ذی نفع یا ذی نفعان ، در صورت مختلط فوت و حیات ، علابیمه نامه های عمر از نوع 

حیات بیمه شده نیز مبلغ سرمایه را تحت عنوان سرمایه حیات به ذی نفع پرداخت می کند. این در حالی است که بیمه گذار در طول مدت بیمه 

 نامه ، مبالغ به مراتب کمتری را پرداخت نموده است. 

 

 نقاط ضعف بیمه عمروپس انداز :
 یصرف نظر از مزایا و محاسن بیمه عمروپس انداز که از عمده ترین آنها می توان به ایجاد پس انداز ، تهیه پوشش بیمه برای تنها ریسک حتم

کهولت ، استفاده از مزایای پوشش الوقوع )فوت یا حیات( ، تامین خانواده در صورت فوت سرپرست ، تشکیل سرمایه برای تامین هزینه های دوران 

 های اضافی و .... اشاره نمود . نقاط ضعفی هم در این بیمه به چشم می خورد از جمله :

 تورم )افزایش سطح عمومی قیمت ها (   .8

 عدم انعطاف پذیری ) به محض صدور شرایط بیمه نامه بسته شده و  قابل تغییر نیست.( .2

دلیل عدم ارائه  سال تجاوز نماید.( 26سال شروع و در انتهای مدت بیمه نامه نباید از  85ز محدودیت سنی ) نهایت سن بیمه شده ا .9

سال این است این کودکان توانایی مقابله با خطرات همچون بزرگسالان را ندارند و اینکه بدلیل عدم یادگیری  85پوشش به کودکان زیر 

بزرگسالان بیشتر است. اما در بیمه های عمر ترکیبی که قبلا توضیح داده شد ،  در سنین پایین ، امکان مواجهه آنها با خطر ؛ نسبت به

چون سرمایه حیات را پرداخت می کنند ، می توانند با ارائه پوشش به کودکان ، آنها را از سنین پایین بیمه کنند و در انتهای قرارداد 

 سرمایه بیمه نامه را دریافت کنند.

 داز پوششی با عنوان بیماری ها وجود ندارد و فقط پوشش حادثه را دارد.بیماری: در بیمه عمرو پس ان .1
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  بیمه عمر و سرمایه گذاری :
ع یزندگی انسان همواره توام با ریسک و مواجهه با خطراتی است که متوجه عمر آدمی می باشند . نوع زندگی انسان نیز بر حسب کار ، سن و وقا

نمی توانند پیش بینی کند که عمرش چگونه خاتمه می یابد. همچنین هرکس در  هر موقعیت اجتماعی و غیرقابل پیش بینی به شکلی است که 

، اقتصادی که باشد همواره با بیماری ، حادثه و مشکلات گوناگونی که ممکن است آسایش و آرامش زندگی خود و خانواده اش را به خطر اندازد

ز آینده خود و یا افراد تحت تکفل ، حادثه جوی آسودگی خیال هستیم ، اضطراب ، آشفتگی ، نگرانی اه ما در جستمواجه خواهد بود. از آنجا که هم

 ، مرگ و ... پدیده هایی هستند که زندگی انسان ها را تهدید می کنند .

برطرف نمودن نقاط ضعف بیمه  طرح بیمه عمرو سرمایه گذاری با سامان بخشیدن به این نگرانی ها که همانا رسالت او در صنعت بیمه است و نیز

و ذی نفعان بیمه نامه از پوشش های متنوع بیمه ای را فراهم نموده است. این طرح را که از عمر و پس انداز امکان استفاده بیمه شده ، بیمه گذار 

ارفرین ، در بازار بیمه کشورمان برای اولین بار شرکت سهامی بیمه ک 8919طرح های نوین بیمه عمر در سطح جهان به شمار می رود ، در سال 

سال کم کم به فکر طراحی این بیمه نامه افتاده و بیمه  2عرضه کرد. با تولد این بیمه در صنعت بیمه باعث شد تا سایر بیمه گران با گذشت 

ونقی در پرتفوی بیمه نامه های عمر خود عمروپس انداز را از سبد بیمه ای خود خارج نمایند. در حال حاضر اکثر بیمه گران با استفاده از این طرح ر

 ایجاد نموده و سهمی از بازار این رشته را به خود اختصتص داده اند.

 

 مزایای بیمه عمرو سرمایه گذاری :
 به نحوی که پس از گذشت چندین سال همانطور که قبلا اشاره شد ، تورم اقتصادی بزرگترین و اساسی ترین نقطه ضعف بیمه عمر و پس انداز بود.

در بیمه عمروسرمایه از شروع بیمه نامه ، حق بیمه پرداختی بیمه گذار به بیمه گر و نیز سرمایه بیمه نامه ارزش ابتدایی خود را از دست می داد. 

است . به این معنا که بیمه گذار به منظور  گذاری این معضل با در نظر گرفتن ضرایب تعدیل برای حق بیمه و سرمایه ، تا حد زیادی بر طرف شده

به عنوان ضریب تعدیل حق بیمه و سرمایه در نظر  %26مقابله با اثر تورم بیمه نامه ، به اختیار خود ضرایبی را در بازه های معین ؛ مثلا بین صفر تا 

ه و حق بیمه بیشتری صرف خطر فوت می شود و به دنبال آن می گیرد. ) افزایش سالانه حق بیمه( در این حالت سرمایه سال های آینده بالاتر رفت

 حق بیمه کمتری وارد اندوخته شده و اندوخته کاهش می یابد؛ بنابراین ضریب تعدیل سرمایه با ارزش اندوخته بیمه نامه نسبت معکوس دارد .

 مه عمر کاهش می یابد. به بیان دیگر انتظار می رود هرچه ضریب تعدیل سرمایه افزایش یابد، ارزش اندوخته بی

ر ر هاز طرفی چون خطر فزاینده است و با افزایش سن بیمه شده در طول مدت بیمه نامه ، احتمال وقوع این خطر افزایش می یابد ؛ لذا حق بیمه د

این موضوع در کنار . سال برای ریسک تشدید شده بیشتر از سال قبل خواهد بود، که به تنهایی می تواند باعث کاهش ذخیره بیمه نامه گردد

د می شوافزایش سرمایه فوت سالانه ، ذخیره بیمه نامه را کاهش می دهد ، اما بدلیل اهمیت و ضرورت افزایش سرمایه بیمه نامه ، معمولا پیشنهاد 

ل های اگر ثابت بماند در سا سرمایه فوت با ضریبی نزدیک به نرخ تورم جاری اقتصاد ، افزایش یابد. صرف نظر از سرمایه تعدیل شده حق بیمه نیز

ارزش حق بیمه در سال آینده ارزش خود را از دست خواهد داد. در مقابل اگر حق بیمه پرداختی بیمه گذار نیز تعدیل داشته باشد ، علاوه بر حفظ 

، در میزان ریسک فوت بیمه شده های آتی ، میزان اندوخته نیز رشد فزاینده ای خواهد داشت ، زیرا افزایش مبلغ حق بیمه براثر ضریب تعدیل 

 ، بنابراین مستقیما به حساب اندوخته رفته و موجودی اندوخته را تقویت می کند . تاثیری نداشته و به حساب خطر فوت صرف نمی شود 

زان ق بیمه با میحال هرچه این ضریب تعدیل بیشتر باشد مبلغ اندوخته بیمه نامه افزایش می یابد. پس می توان گفت میزان ضریب تعدیل ح

 حساب اندوخته بیمه عمر رابطه مستقیمی دارد.

 یک مزیت بیمه عمروسرمایه گذاری این است که انعطاف پذیری اش نسبت به بیمه عمروپس انداز بسیار بالاست . بیمه گذار در طول مدت اعتبار

مثلا حق بیمه و سرمایه را  به نیاز خود در هر برهه از زمان بازسازی کند.بیمه نامه می تواند در مفاد آن تغییر ایجاد کند و بیمه عمر خود را با توجه 

 افزایش یا کاهش دهد. همچنین در بیمه عمروسرمایه گذاری پوشش های اضافی بیمه عمروپس اندازی وجود دارد.
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 پوشش های اضافی بیمه عمروسرمایه گذاری :
 بیمه عمروپس انداز است، به علاوه پوشش پرداخت سرمایه بیماری های خاص .پوشش های اضافی این بیمه نامه همان پوشش های اضافی 

پوشش افزایش سرمایه فوت در صورت فوت به علت حادثه ، معافیت از پرداخت حق بیمه در  9به این ترتیب بیمه عمروسرمایه گذاری شامل 

 امل و دائم و پوشش بیماری های خاص است.صورت ازکارافتادگی ک

 پوشش پرداخت چهار برابر سرمایه فوت در صورت فوت بعلت حادثه : .8

اینده زاین پوشش همانند عمروپس انداز است با این تفاوت که تعدیلات سرمایه و افزایش سالانه آن ، سرمایه فوت به علت حادثه را نیز به صورت ف

 ارائه پوشش های اضافی ، حق ماه اضافی نیز دریافت می کند.  افزایش می دهد. بیمه گر بابت

 معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت ازکارافتادگی کامل و دائم: .2

عاف    این پوشش همانند بیمه عمروپس انداز بوده و در صورت بروز ازکارافتادگی کامل و دائم ، بیمه گذار از پرداخت حق بیمه های باقی مانده م

 . دمی شود .نکته مهم اینکه ازکارافتادگی در این قسمت باید بصورت کامل و دائم باشد و ازکارافتادگی ناقص و جزئی شامل این پوشش نمی شون

بصورت تدریجی به از کارافتادگی کامل و منشا ازکارافتادگی آنچنان اهمیتی نداشته و می تواند بعلت بیماری یا حادثه باشد و همچنین می تواند 

امل برسد. ک دائم برسد یا اینکه بصورت ناگهانی دچار این عارضه شود، لیکن زمانی ملاك ایفای تعهدات بیمه گر است که بیمه شده به ازکارافتادگی

 چون تعهد بیمه گر مستقیما با میزان حق بیمه ارتباط دارد . 

  پوشش بیماری ها : .9

، تحت عنوان بیماری های تحت پوشش در این بیماری هایی که مستقیما یا عمر افراد را تهدید می کند یا کیفیت زندگی آنها را کاهش می دهد 

این بیماری های پنجگانه عبارتند از : سکته قلبی، سکته مغزی، سرطان ها، جراحی باز قلب)کرونر( ، بیمه نامه مورد تعهد بیمه گر قرار می گیرند. 

سرمایه فوت آن  %96پیوند اعضای اصلی بدن. در صورت خرید این پوشش از سوی بیمه گذار و ابتلای بیمه شده حین مدت بیمه نامه ، بیمه گر 

تعداد پرداخت این سرمایه را محدود نموده و در طول مدت بیمه نامه ، سرمایه بیماری ها را تنها یکبار زمان را پرداخت می نماید. برخی بیمه گران 

 یا دو بار پرداخت می کنند برخی دیگر برای هر پرداخت سقف معینی ) مثلا یکصد میلیون ریال( تعیین می کنند.

پزشکی نیست. اساسا دو نوع پرداخت غرامت در بیمه های اشخاص وجود نکته مهم اینکه پرداخت غرامت بیمه گر در این قسمت جبران هزینه  

   دارد . یکی جبران هزینه های پزشکی است که مجموع بیمه گران یک رشته ) مثلا درمان( نهایتا تنها هزینه های پزشکی بیمه شده را پرداخت

الت دوم پرداخت سرمایه ای است . در این نوع پرداخت ، بیمه گر صرف می کنند و او را به حالت اقتصادی قبل از بروز بیماری ها برمیگردانند. ح

نظر از هزینه های انجام شده از سوی بیمه شده، مبلغی را که تعهد نموده پرداخت می کند. پرداخت غرامت بابت پوشش بیماری های تحت پوشش 

 بدست می آید : 86ی مربوط به این پوشش از جدول در کل نرخ حق بیمه اضاف در بیمه عمرو سرمایه گذاری از این نوع می باشد.
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 نحوه پرداخت حق بیمه در بیمه عمروسرمایه گذاری :
دریافت حق بیمه در کل بصورت نقدی است ، لیکن بیمه گران در برخی رشته ها مثل بیمه مسئولیت یا برخی رشته های بیمه اموال از قبیل : 

.... در صورت صلاحدید می توانند حق بیمه را بصورت اقساط نیز دریافت نمایند.در بیمه عمر بدلیل ماهیتی که داشته آتش سوزی ، بدنه اتومبیل و 

که مربوط به بیمه عمر است این اجازه را به بیمه گر داده تا در صورت تمایل ،اقساط  89آئین نامه شماره  5و بلندمدت است ، قانون گذار در ماده 

مه عمر به صورت ماهانه نیز دریافت نماید. از طرفی بیمه گذار مایل است حق بیمه بصورت ماهانه پرداخت نماید ، اما پرداخت حق بیمه را در بی

ز سوی ا حق بیمه ماهانه معظلاتی را به همراه دارد که خوشایند بیمه گر و بیمه گذار نیست و اگر بیمه گذار هنگام تکمیل فرم پیشنهاد بیمه نامه

 بیمه گر اعم از نماینده یا بازاریاب با این مشکلات آشنا شود، قطعا ترجیح می دهد حق بیمه را بصورت سالانه پرداخت کند. شبکه فروش

ه گذار این موضوع برای بیمه گر هم مطلوب است زیرا اولا هزینه های اداری خود را کاهش می دهد . اگر قرار به پرداخت ماهانه حق بیمه باشد بیم

 دفترچه اقساطی در اختیار داشته باشد که با استفاده از آن بتواند به بانک مراجعه و حق بیمه ماهانه خود را بپردازد که هزینه چاپ و و باید هرسال

ه ب . ثانیا زمانی که حق بیمه راتوزیع این دفترچه ها و همچنین عملیات مالی پیگیری وصول حق بیمه ها و.... هزینه های هنگفتی به بار می آورد 

م صورت سالیانه دریافت کند ، مصارف بیمه ای و حتی سرمایه گذاری را بهتر انجام می دهد. ثالثا احتمال تاخیر در دریافت حق بیمه و یا عد

قت و پرداخت آن بسیار پایین می آید.  برای بیمه گذار هم بهتر است سالانه باشد چون اولا سود بیشتری به اندوخته او پرداخت می شود . ثانیا

 کمتری از بیمه گذار تضییع می شود . ثالثا برخورداری از پوشش بیمه ای ، با تعلیق بیمه نامه خدشه دار نخواهد شد. 

د ، شطبق شرایط عمومی بیمه نامه اگر بیمه نامه اقساط معوق داشته باشد بیمه نامه به حالت تعلیق می رود. خواه بدلیل فراموشی بیمه گذار با

 انک و مانند اینها.خواه تعطیلی ب

 

 

 پرداختی های بیمه گر در بیمه عمروسرمایه گذاری : 
دربیمه عمروپس انداز در صورت فوت بیمه شده ، تنها سرمایه فوت پرداخت می شود. در بیمه عمروسرمایه گذاری علاوه بر سرمایه تعدیل شده 

 اه سرمایه بیمه عمر به ذی نفع یا ذی نفعان پرداخت می شود .فوت ، موجودی اندوخته نیز تا سال قبل از فوت محاسبه شده و به همر

مه ابدیعی است هرچه به انتهای بیمه نامه نزدیک می شویم مبلغ اندوخته بیشتر می شود ؛ لذا در صورت فوت بیمه شده در سالهای پایانی بیمه ن 

 ه نامه به ذی نفعان قابل پرداخت است. مبالغ هنگفتی علاوه بر سرمایه تعدیل شده بیمه عمر تحت عنوان اندوخته بیم

ه ه بیمدر صورت حیات بیمه شده در انتهای مدت بیمه نامه نیز مانند بیمه عمروپس انداز عمل نمی شود . در آنجا سرمایه ای واحد به عنوان سرمای

 د .نامه در نظر گرفته شده و در صورت فوت و حیات بیمه شده ، همان سرمایه ذی نفعان پرداخت می شو

 

ه نامه مالبته مبالغی هم تحت عنوان مشارکت بیمه گذار در منافع بیمه گر نیز قابل پرداخت است، اما در بیمه عمروسرمایه گذاری مبلغ اندوخته بی 

کل این مبلغ، اندوخته خود را تخلیه کند و بیمه نامه را فسخ نماید ؛ لذا در صورت حیات پس می تواند با دریافت  از سرمایه فوت جداست و هرزمان

 کل مبلغ اندوخته که شامل بخشی از حق بیمه ها به علاوه سود متعلقه است، از سوی بیمه گر قابل پرداخت است. از مدت بیمه نامه 

 

اندوخته او نخواهد رفت ؛ چرا که بخشی از حق بیمه ها صرف هزینه های بیمه گری بدیهی است که تمام حق بیمه پرداختی بیمه گذار در حساب 

 از جمله کمیسیون، هزینه های اداری و.... می شود و بخشی دیگر صرف خطر فوت بیمه شده و پوشش های انتخابی می شود .

 وخته بیمه نامه واریز می شود.آن بخش از حق بیمه که باقی می ماند به سبد سرمایه گذاری بیمه گذار یا همان اند 

در بیمه عمرو سرمایه گذاری اگرچه برطبق ماهیت بیمه عمر، سن بیمه شدگان ملاك محاسبه حق بیمه قرار می گیرد ، اما عموما سن افراد در 

ه ثابتی را برای یک سرمایه میزان واریز اصل حق بیمه آنها تغییری ایجاد نمی کند . افراد با هر سنی تحت پوشش بیمه قرار بگیرند ، حق بیم

،  دمشخص پرداخت می کنند، اما در واقع این موجودی اندوخته است که با توجه به سن افراد متفاوت است. بدیهی است هرچه سن افراد بالاتر باش

ده و در وارد قسمت )الف( ش خطر فوت نیز به احتمال بیشتری دارد و بالتبع حق بیمه بیشتری نیز باید صرف خطر فوت شود ؛ لذت مبالغ بیشتری
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نتیجه سهم قسمت )ج( کمتر می شود. این به آن معناست که مبلغ پرداختی بیمه گر در صورت حیات بیمه شده کمتر می شود؛ بنابراین می توان 

 گفت سن بیمه شده با ارزش اندوخته بیمه عمروسرمایه گذاری رابطه عکس دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشترک :بیمه عمرو سرمایه گذاری 
بیمه های عمر ترکیبی از جمله عمروسرمایه گذاری این امکان را به بیمه گر می دهد تا بتواند از محل اندوخته بیمه نامه استفاده ذخیره ریاضی 

که فوق العاده بازار رقابتی است، از این پوشش ها به عنوان کند و پوشش هایی را برای بیمه شدگان در نظر بگیرد.بیمه گران در بازار بیمه ای امروز 

  ابزاری برای رقابت هم استفاده می کنند. برخی بیمه گران حتی حق بیمه مربوط به پوشش های اضافی را نیز از محل اصل حق بیمه تامین     

یهی است در این صورت ارزش اندوخته بیمه نامه کاهش     می کنند و در نتیجه بابت پوشش های اضافی حق بیمه اضافی دریافت نمی کنند . بد

 می یابد؛ چرا که بخشی از آن صرف تامین پوشش های اضافی بیمه نامه می شود، اما مزیتش این است که حق بیمه تمام افراد با در نظر گرفتن

 پوشش های اضافی یکسان خواهد بود. 

ل حق بیمه تامین می شود، حق بیمه های دریافتی بیمه گر از تمام افراد یکسان بوده و چون حق بیمه مربوط به پوشش های اضافی از محل اص

ها نامه آن تفاوت سنی افراد در دریافتی پایان دوره در صورت حیات نمایان می شود، یعنی هرچه سن افراد بیشتر شود ارزش نهایی اندوخته بیمه

دوخته بیمه عمروسرمایه گذاری تامین می کند این است که علاوه بر بیمه شده اصلی، یک یکی از پوشش هایی که بیمه گر از محل انکمتر است.  

مه گرانی ییا چند نفر دیگر )از نزدیکان بیمه شده( را نیز تحت پوشش بیمه عمر قرار دهد . البته این موضوع بستگی به تمایل بیمه گر نیز دارد . ب

 دی را عرضه می کنند.هستند که تنها بیمه عمرو سرمایه گذاری انفرا

لیکن در بیمه عمروسرمایه گذاری مشترك مثلا شخصی خود را تحت پوشش بیمه عمروسرمایه گذاری قرار می دهد و این پوشش علاوه بر خود 

و بیمه  برای همسر و فرزندانش نیز تامین می کند. در این صورت بیمه گذار و بیمه شده اول سرپرست خانواده بوده ، بیمه شده دوم همسرش

 دشدگان بعدی فرزندانش می باشد . بدیهی است این امر جذابیت بیمه عمر را افزایش می دهد ، زیرا فرد با یک پرداخت حق بیمه واحد می توان

عمر  هالبته در این صورت بیمه نامه یک اندوخته بیشتر نخواهد داشت، لیکن ارزش این اندوخته نسبت به بیمچند نفر را تحت پوشش قرار دهد .

انفرادی کمتر است . این کاهش ارزش بدلیل حق بیمه مربوط به خطر فوت بیمه شده دوم به بعد است که از محل اصل حق بیمه تامین شده و در 

 نتیجه مبالغ کمتری نسبت به بیمه عمر انفرادی به حساب اندوخته واریز شده و در نتیجه ارزش نهایی کاهش می یابد. 

گذاری مشترك، سرمایه فوت بیمه شدگان می تواند یکسان نباشد . بدیهی است که سرپرست خانواده که مسئولیت تامین  در بیمه عمروسرمایه 

در بیمه عمروسرمایه گذاری تنها بیمه شده سایر افراد خانواده نیاز دارد . مالی خانواده را بر دوش دارد ، به داشتن سرمایه فوت بیشتری نسبت به

فاوت این ت اده است از پوشش ازکارافتادگی کلی و دائم می تواند استفاده کند و دیگر بیمه شده ها فاقد این پوشش هستند.اول که سرپرست خانو

پوشش در بیمه عمر مشترك نسبت به انفرادی در این است که اگر بیمه گذار ) بیمه شده اول که خود بیمه گذار نیز هست( فوت کند در صورت 

رداخت حق بیمه، علاوه براینکه سرمایه فوت به ذی نفع پرداخت می شود ، بیمه نامه با سایر بیمه شدگان ادامه یافته و خرید پوشش معافیت از پ

 آنها از پرداخت حق بیمه معاف خواهند بود.
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 در بیمه های عمر : (suicide)خودکشی 
مشتق شده است و در حال حاضر نه به صورت  "کشتن "به معنی  caedereو  "خود"به معنی  suiخودکشی از دو لغت با ریشه لاتین 

به کار برد . براساس تعریف مورد توافق 8292که به خودکشی استعمال می شود . اولین بار این اصطلاح را دفونن فرانسوی در سال  "خودکشتن"

 ود است.جهانی ، خودکشی تنها راه و آخرین راه برای از بین بردن خودآگاهی فرد در مورد خ

که  تیاصطلاح خودکشی تنها زمانی استفاده می شود که اولا شخص آگاهانه اقدام کرده باشد و ثانیا منجر به از دست رفتن خود گردد ، اما در صور

ی انگیزه شمی گویند . در شبه خودک "شبه خودکشی"یا  "اقدام به خودکشی "فرد اقدام به خودکشی کند ولی نتیجه مرگباری نداشته باشد به آن 

ه باصلی معمولا مرگ نیست بلکه فرد برای انتقام جویی ، قدرت نمایی، اعمال فشار یا جلب توجه به این کار می پردازد ، ولی ممکن است منجر 

 مرگ هم بشود.

دام به از بین بردن خود   مهمترین عامل از منظر بیمه ای در مقوله خودکشی ، آگاهانه و عمدی بودن آن است، چرا که بیمه شده با قصد قبلی اق

 می کند. حال این سوال پیش می آید که آیا بیمه گر خسارتی پرداخت می کند یا خیر ؟

هر در مورد این سوال دو دیدگاه وجود دارد ، دیدگاه اول در صنعت بیمه کشور ما مرسوم نیست ، این است که عمد بیمه گذار)یا بیمه شده( در 

 .ی بوده و از شمول تعهدات بیمه گر خارج استصورت جز استثنائات هربیمه ا

  طرفداران دیدگاه دوم معتقدند که خودکشی ریسک بیمه گران را افزایش می دهد اما گناه بازماندگان و خانواده فردی که اقدام به خودکشی  

برای انجام این کار پرداخت سرمایه فوت را  کرده است  چیست ؟ برطبق این دیدگاه که صاحب نظران علم بیمه در ایران نیز به آن معتقد هستند

سال اول خودکشی کند  2در دو سال اول بیمه نامه از شمول تعهدات بیمه گر خارج ساخته اند ، یعنی اگر فردی اقدام به خرید بیمه نامه نماید در 

پس از این مدت اتفاق بیفتد ، بیمه گر علاوه بر ، سرمایه فوت پرداخت نمی شود و تنها اندوخته بیمه نامه پرداخت می شود، اما اگر خودکشی 

دلیل ایجاد این محدودیت در تعهدات بیمه گر این است که بیمه گران معتقدند اگر  اندوخته بیمه نامه ، سرمایه فوت را نیز پرداخت می نماید.

سال صبر نماید و پس از آن اقدام به خودکشی کند. از طرفی اگر  2بیمه نامه نماید باید حداقل فردی با قصد قبلی برای خودکشی، اقدام به خرید 

سال به دلایل مختلف اقدام به خودکشی کند و خود را از بین  2بیمه گذار قبل از خرید بیمه نامه قصد خودکشی نداشته باشد و پس از گذشته 

یمه عمر برخوردار باشند ؛ لذا در این موارد بیمه گر حتی فوت ناشی از خودکشی را پس از گذشت ببرد، این حق او و خانواده اوست که از پوشش ب

 سال از بیمه نامه مستثنا نمی کند.  2

 

 عملیات اتکایی بیمه های عمروسرمایه گذاری :
، منابع خود را به کلی از دست عملیات اتکایی در حقیقت پشتوانه ای قوی برای بیمه گران به حساب می آید تا در صورت وقوع خسارت احتمالی 

 حق بیمه های دریافتی از بیمه %56، بیمه گران در بیمه های عمر باید در 89آئین نامه شماره 91ندهند. طبق مصوبات شورای عالی بیمه در ماده 

 حق بیمه است.  %25گذاران را به صورت اجباری با بیمه مرکزی اتکایی نمایند. این میزان در رشته های اموال و اشخاص )بیمه های غیرعمر( 

حق بیمه مربوط به تمامی رشته های بیمه عمر را نزد بیمه اتکایی اجباری کنند. بدیهی است بیمه گر پس از  %56به بیان دیگر بیمه گران باید 

مبالغ پرداختی خود را از بیمه مرکزی بازیافت می نماید. اتکایی بیمه های عمر  %56پرداخت غرامت فوت یا سرمایه حیات به ذی نفعان بیمه نامه 

تعهد او در صورت حیات  %56تعهد بیمه گر در قبال فوت بیمه شده و هم %56در بیمه های ذخیره دار شامل هردو بخش بیمه عمر است؛ یعنی هم 

با خود  %56حق بیمه ، کل تعهدات بیمه گر را به میزان  %56در تعهد بیمه مرکزی قرار می گیرد. به بیان دیگر بیمه مرکزی با دریافت بیمه شده، 

 تقسیم می نماید. این تعهدات حتی شامل فسخ بیمه نامه و پرداخت ارزش بازخریدی آن نیز می شود.
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 عمر :معافیت مالیاتی سرمایه فوت بیمه 
، پرداخت های بیمه گر به ذی نفع بیمه نامه های عمر در صورت فوت بیمه شده  ، از 8918قانون مالیات مستقیم  مصوب سال  890طبق ماده 

در  همالیات برارث معاف است. دلیل معافیت سرمایه بیمه عمر از مالیات این است که مالیات برارث برآن دسته از مایملک متوفی تعلق می گیرد ک

بوده است. حال اگر از دنیا رفته، به عنوان ماترك و جهت تغییر مالکیت به نفع وارث مشمول  و متعلق به خود اون حیات وی وجود داشته زما

 مالیات شده و قسمتی از ارزش این دارایی ها تحت عنوان مالیات برارث از سوی وارث متوفی به اداره مالیات پرداخت می شود .

)در صورت فوت بیمه شده( جزو این دارایی ها به حساب نمی آید . به بیان دیگر در زمان حیات بیمه شده اصلا وجود خارجی  اما سرمایه بیمه عمر

به  برارثندارد و به محض فوت او به نفع ذی نفعان دفعتا بوجود می آید ، لذا جز ماترك متوفی به حساب نیامده و از شمول دارایی هایی که مالیات 

 ی گیرد، خارج می شود. این معافیت مالیاتی یکی از برجسته ترین ویژگی های بیمه عمر است.آنها تعلق م

 

 قانون انحصار ورثه :
؛ چه مبلغی ناچیز در یک حساب بانکی باشد و چه سرمایه ای عظیم در قالب اموال منقول و زمانی که شخصی فوت کند ، اگر مایملکی داشته باشد

تا زمانی که سهم هریک از وارث از ماترك متوفی مشخص گردد ، قابل استفاده نخواهد بود . از این رو وارث قانونی غیرمنقول، کلیه مایملک آن 

ل ران حداقمتوفی بدنبال انحصار ورثه افتاده تا طبق رای دادگاه در سایه قانون ارث سهم هریک از آنها از دارایی متوفی مشخص شود. این امور در ای

 د.ماه طول می کش 1-0

از طرفی هدف بیمه عمر این است که بازماندگان بیمه شده که تالمات روحی ناشی از فقدان او را تحمل می کنند ، دچار آسیب های اقتصادی 

نشوند و حداقل از لحاظ مالی تامین شوند . طبق فرم پیشنهاد بیمه عمر طبق موافقت بیمه گذار و بیمه شده ، سهم هریک از ذی نفعان مشخص 

است؛ لذا بیمه گر به محض اطلاع از فوت بیمه شده و دریافت مدارك مورد نیاز می تواند نسبت به پرداخت سرمایه فوت در وجه ذی نفعان شده 

 اقدام نماید بدون اینکه نیاز به انحصار ورثه داشته باشد.

 

 بیمه عمروسرمایه گذاری گروهی :
انفرادی می توانند اقدام به خرید این بیمه مردم است و افراد جامعه به صورت  مورد نیاز تمامیعلاوه براینکه بیمه عمروسرمایه گذاری بیمه ای که 

پوشش های جامع بیمه ای در بخش بیمه عمرو سرمایه گذاری را برای نامه نمایند، سازمان ها و موسسات و بنگاه های اقتصادی نیز می توانند 

عهد سازمانی آنها را افزایش می دهد. لذا به این قراردادها ، قرارداد بیمه عمروسرمایه گذاری گروهی خود تهیه نمایند. که رضایت شغلی و ت کارکنان

 می گویند که نسبت به بیمه های انفرادی وجوه افتراقی دارد.

اطلاق می شود که افراد به جز قصد تهیه پوشش بیمه، به امری جداگانه دور هم  "گروه "در بیمه عمرو سرمایه گذاری گروهی زمانی تحت عنوان 

و به ده وجمع شده باشند و زیر نظر یک کارفرما باشند. بنابراین کارفرما به صورت ماهانه مبلغ حق بیمه این رشته را از حقوق کارکنان خود کسر نم

مه بیمه گر پرداخت می نماید؛ لذا بیمه گر دغدغه ای برای دریافت اقساط ماهانه حق بیمه و عدم وصول آنها ندارد. از دیگر وجوه افتراقی بی

ه ب عمروسرمایه گذاری گروهی نسبت به انفرادی این است که در بیمه های گروهی اگر حق بیمه از حقوق کارکنان کسر نشده و توسط خود کارفرما

ود ، شبیمه گر پرداخت شود، معمولا بیمه گذار شخص کارفرماست ، لیکن اگر در طول مدت قرارداد، ارتباط کاری کارمند یا کارگر با کارفرما قطع 

خود شخص این امکان وجود دارد که بیمه گذار از کارفرما به خود کارمند)بیمه شده( انتقال یابد. در این صورت ادامه پرداخت حق بیمه برعهده 

 معین شده است.بیمه شده یا کارمند سابق است که از این پس به عنوان بیمه گذار و بیمه شده برای بیمه گر 

غییر ت نکته قابل توجه این است بیمه کذار در حین اعتبار قرارداد بیمه عمر تغییر یابد، لیکن بیمه شده به هیچ عنوان نمی تواند به شخص دیگری

افتراق بیمه عمرو سرمایه گذاری گروهی و انفرادی، دقت بیمه گر در ارزیابی انتخاب ریسک بیمه عمر است . به این معنا که در کند. از دیگر وجوه 

هی وبیمه های انفرادی بیمه گر دقت بالایی در موارد پزشکی و جسمانی و پیشینه متقاضی از این بابت می نماید، در حالیکه که در بیمه های گر

لای ورودی حق بیمه و تعداد ریسک های پذیرفته شده توسط بیمه گر ، معمولا بیمه گر افرادی کمتری را برای انجام آزمایش پزشکی بدلیل حجم با

 به مراکز درمانی معرفی می کند.
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 دلایل نیاز مبرم افراد جامعه به برخورداری از پوشش بیمه عمر :
 سرمایه بیمه عمر جانشینی برای درآمد خانواده پس از فوت سرپرست خانواده است. جانشینی برای درآمد : 

 بازماندگان می توانند از سرمایه بیمه عمر به عنوان سرمایه ای برای تسویه پرداخت بدهی های متوفی  پرداخت بدهی های معوق :

 استفاده نمایند.

  از  ، پذیرایی از شرکت کنندگان ومتوفی، خاکسپاری ، برگزاری مراسم بزرگداشت هزینه تدفین و تشییع پیکر  :جبران هزینه های نهایی

 این قیبل موارد استفاده نمود.

 

 تامین هزینه تحصیلی فرزندان 

  :جبران هزینه هایی مثل : درمان بیماری های خاص ، هزینه های ازدواج ، جهیزیه ، تحصیل و...جبران هزینه های ضروری 

  بیمه عمر ، تامین نیازهای کودکان را حتی در سخت ترین شرایط تضمین میکند . کودکان :نیازهای مخصوص 

 : بیمه عمر می تواند سرمایه ای را در اختیار خانواده قرار دهد تا با استفاده از آن تا مدتی مخارج جاری خود را   استمرار کسب و کار

 تامین نماید .

 : وددهی دار بودن بیمه های عمر می توان به عنوان یک منبع تولید درآمد به حساب آورد و دوم اول اینکه بدلیل س  اطمینان کسب وکار

در سازمان ها مدیران افراد کلیدی خود را به نفع سازمان ، تحت پوشش بیمه عمر قرار می دهند. این یاعث می شود سرمایه فوت فرد 

 اید. کلیدی بخشی از هزینه های سازمان را در صورت فوت جبران نم

  

 : قانون مالیات های غیرمستقیم ، پرداخت سرمایه فوت به ذی نفعان بیمه شده در بیمه  890اگرچه طبق ماده  مالیات بر دارایی متوفی

عمر از مالیات معاف است، لیکن متوفی پس از فوت ممکن است بابت فعالیت های قبلی خود و سایر دارایی های بدست آورده نیز به نظام 

کشور بدهکار باشد. بیمه عمر نقدینگی خانواده را توسعه می دهد و آنها را قادر می سازد تا بدهی های مالیاتی متوفی را پرداخت مالیاتی 

 کنند و دارایی های او را حفظ نمایند.

 ازدواج افراد کمک به کودکان بی سرپرست، تامین هزینه های کودکان سرطانی، تامین هزینه  :  کمک های خیرانه و انسان دوستانه

ا ت فقیرو... البته بیمه شده می تواند در شروع بیمه نامه بخشی از سرمایه را برای یکی از سازمان های مجری امور خیریه تخصیص دهد

 بیمه گر این میزان از سرمایه فوت را به جای پرداخت به ذی نفعان ، مستقیما به سازمان مربوطه پرداخت کند.

  قوانین مربوطه به میزان بهره مندی بازماندگان از ماترك متوفی در کشور ما به گونه ای است که به بازماندگان ممکن است  :تعادل ارث

 لمبلغ یکسانی تعلق نگیرد. سرمایه بیمه عمر از طریق افزایش نقدینگی خانواده این امکان را فراهم می کند تا وارث بتوانند به طور متعاد

 ی های متوفی بهره مند گردند.و مناسبی از دارای

 

 که پس  ه باشداین مسئله در دو بعد قابل بررسی است. بعد اول اینکه ممکن است متوفی دیونی داشت :ایجاد درآمد با رعایت احترام متوفی

عد تسویه نماید. باز فوت سررسید شوند. در این صورت سرمایه بیمه عمر می تواند به آسانی و در کمال احترام متوفی این گونه دیونش 

دوم اینکه سرمایه بیمه عمر چتر حمایتی مناسبی را بر سر بازماندگان متوفی می گستراند . این حمایت بزرگ و ارزشمند ، بازماندگان را 

 بی نیاز نموده و می توانند بدون منت امور جاری زندگی خود را بگذرانند.

 امکان لذت بردن از دوران کهولت. 
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 خرید بیمه عمر : عوامل مهم در
 .نیازهای خود به بیمه عمر را مرور نمایید 

  .میزان پوشش های مورد نیاز برای خانواده خود را مشخص نمایید 

 .انواع مختلف بیمه عمر را مقایسه کنید 

 .از توانایی مالی خود در پرداخت حق بیمه مطمئن شوید 

 .حتما یک مشاور توانا برای بیمه عمر خود داشته باشید 

 مه نامه جاری خود را ارزیابی کنید.بی 

 .بیمه نامه جاری خود را تا حد امکان نگه دارید 

 .شرایط تجدید بیمه نامه خود را به خوبی درك کنید 

 .بیمه نامه خود را با دقت بخوانید 

 .هرازگاهی مزایا، شرایط و پوشش های بیمه عمر خود را مرور کنید 

یکی از مهمترین وظایف شبکه فروش حرفه ای بیمه عمر این است که پس از فروش بیمه عمر بتوانند خدمات پس از فروش مناسبی را عرضه 

 ، ارتباط با بیمه گذار و یادآوری خدمات بیمه ای به اوست.نمایند. از مهمترین این خدمات 

 

 سیستم صدور بیمه عمر :
عنوان آن برمی آید یک فرایند سیستمی است . به این معنا که شامل سه مرحله ورودی داده ها بیمه گذار و بیمه صدور بیمه عمر ، همانگونه از 

 شده، پردازش این داده ها و تصمیم گیری در مورد رد یا قبول ریسک و در آخر صدور بیمه نامه و ارائه پوشش به بیمه شده می باشد.

کند که شبکه فروش طی فرایند فروش ، فرم پرسشنامه بیمه عمر را تکمیل نموده و به بیمه گر ارائه داده  البته این سیستم زمانی آغاز به کار می

اند که خود فرایند فروش بحثی کاملا فنی و تخصصی است . لیکن پس از انجام مراحل فروش توسط شبکه فروش بیمه گر، فرم پرسشنامه بیمه 

 مضای او و بیمه شده نیز رسیده است به عنوان ورودی ، وارد سیستم صدور بیمه گر می شود.عمر که توسط بیمه گذار تکمیل شده و به ا

هاد یا نبیمه گر پس از اخذ این فرم از نماینده، وارد فاز دوم یعنی پردازش اطلاعات موجود در فرم پیشنهاد می شود . نکته اینکه تکمیل فرم پیش

د تعهدی را به بیمه گر ایجاد نماید . به بیان دیگر تعهد بیمه گر زمانی آغاز می شود که مرحله حتی پیش دریافت حق بیمه به تنهایی نمی توان

 سوم، یعنی صدور بیمه نامه انجام شود و بیمه گر اولین حق بیمه را وصول کند.

آن ارزیابی می نماید. معمولا بیمه  ابتدا ریسک های پیشنهاد شده را به لحاظ صحت و تکمیل بودنله پردازش اطلاعات مرحبه هرحال بیمه گر در 

 گران در اداره صدور بیمه عمر، واحدی تحت عنوان ارزیابی ریسک دارند که مشخصات و سوابق پزشکی و سلامتی بیمه شده را بررسی می نماید .

 در این قسمت ممکن است این حالات اتفاق بیفتد:

  گر بدون انجام آزمایشات پزشکی ، ریسک ها را بپذیرد و پوشش های ممکن است شرایط جسمانی بیمه شده به نحوی باشد که بیمه

 بیمه ای را ارائه نماید.

  همین شرایط بیمه شده به گونه ای خطرناك باشد که بیمه گر از پذیرش این ریسک امتناع بورزد.ممکن است 

 ی گذشته وی را طلب کند.ممکن است بیمه گر جهت مشخص شدن وضعیت دقیق سلامتی بیمه شده ، اسناد و مدارك پزشک 

  ممکن است بیمه شده را با دریافت حق بیمه اضافی )یا اضافه نرخ( و یا حتی محدودیت در سرمایه و یا حذف برخی از پوشش های اضافی

 مانند پوشش بیماری های خاص، بیمه کند.

  .ممکن است ارائه پوشش به بیمه شده را منوط به انجام آزمایش های پزشکی دانسته و پس از آن ریسک فوت او را قبول یا رد کند 

  ممکن است پس از انجام آزمایشات پزشکی ، مدتی را معین کند تا ظرف آن مدت بیمه شده به انجام عملیات درمانی بپردازد و پس از آن

 جدد از وی آزمایش های پزشکی به عمل آورد و پوشش بیمه ای را ارائه نماید.با بهبود بیمه شده، م
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 نی صدورپس از این مرحله اداره ارزیابی ریسک اجازه صدور بیمه نامه را کتبا در فرم پرسش نامه اعلام می کند و این فرم وارد مرحله پایانی، یع

ستفاده از نرم افزار صدور بیمه نامه ، اطلاعات مندرج در فرم پیشنهاد و حق بیمه بیمه نامه می شود. در این مرحله کارمندان بخش صدور با ا

      پرداختی بیمه گذار را وارد سیستم رایانه ای می کنند و رسید آن را پرینت می گسرند، سپس اقدام به صدور بیمه نامه در چندین نسخه     

 می نمایند. 

بیمه دریافتی، توسط دایره صدور یا دبیرخانه بیمه گر به شبکه فروش )نمایندگان و کارگزاران( تحویل بیمه نامه های صادره به همراه رسید حق 

نمی یابد. بیمه گذار باید نسخه های از بیمه نامه را امضا نماید و شده و آنها نیز بیمه نامه ها را به بیمه گذار ارائه می نمایند. اما کار در اینجا خاتمه 

از جدول بیمه نامه عمر که آن را نیز امضا کرده است ، تحویل نماینده دهد و او نیز پس از بایگانی یک نسخه از آنها ، سایر  به همراه یک نسخه

ه رائنسخه های مدارك امضا و تصدیق توسط بیمه گذار را جهت امور بایگانی ، ارسال برای بیمه مرکزی و... به بیمه گر صادر کننده بیمه نامه ا

 نماید.

خصات ششایان ذکر است حق بیمه مربوط به بیمه عمر قبلا توسط آکچوئران در نرم افزار صدور بیمه نامه تعبیه شده و کاربر صدور با وارد نمودن م

حاسبه مفرم پیشنهاد تنها بیمه نامه را صادر می نماید . محاسبه حق بیمه بر طبق سه عنصر اصلی انجام می شود که عبارتنداز : جدول مرگ و میر، 

 سود فنی و هزینه های بیمه گری.

 جدول مرگ و میر ریسک افراد را برای اکچوئر مشخص می کند. محاسبه سود فنی نیز ارزش دریافت و پرداخت های حال و آینده با در نظر گرفتن

بی ریسک و کمیسیون می باشد. اکچوئرر ارزش زمانی پول تعیین خواهد کرد . اما هزینه های بیمه گری شامل هزینه های صدور ، هزینه های ارزیا

 با انجام محاسبات فنی حول این سه محور اصلی ، حق بیمه را تعیین و در نرم افزار صدور بیمه عمر تعریف می نماید .

 

 فرایند پرداخت خسارت در بیمه های عمر :

همترین و بزرگترین تبلیغ برای بیمه گر به حساب می آید ، از آنجایی که پرداخت خسارت نیز جزئی از عملیات بیمه گری است و به بیانی بهتر م

 در این بخش به چگونگی پرداخت خسارت فوت بیمه شده به ذی نفع بیمه نامه عمر می پردازیم.

شده را ارزیابی در بیمه های غیرعمر، بیمه گذار جهت اعلام خسارت به بیمه گر زمان معینی دارد؛ چرا که بیمه گر این حق را دارد که خسارت واقع 

روز است ، لیکن در بیمه های عمر معمولا بیمه گران  5کند و آن را طبق شرایط بیمه نامه پرداخت نماید ؛ مثلا در بیمه آتش سوزی ، این مدت 

و عضوی از اعضای مدت بیشتری را لحاظ می نمایند و یا حتی به طور دقیق زمانی را اعلام نمی کنند ؛ زیرا وقتی خانواده ای دچار مصیبت شده 

ه های خود را از دست می دهد ، به لحاظ روحی و عرفی شرایط اعلام خسارت و دریافت غرامت فوت را ندارد . این امر باعث شده تا بیمه گر در بیم

ر و تامین آسودگی عمر یا حادثه ، در مورد مهلت اعلام خسارت فوت ، رفتار نرمی از خود نشان دهد که البته این مطلب با نفس بیمه های عم

ماه، یکسال یا بیشتر اعلام  0بازماندگان، کاملا سازگار است. البته این مدت نباید از عرف معمول آن بیشتر باشد؛ مثلا ذی نفعان نباید پس از 

 خسارت نمایند.

 به هرحال مدارکی که بیمه گر در زمان اعلام خسارت در بیمه های عمر طلب می کند عبارت است از :

 نامه باطل شده متوفیشناس 

 گواهی فوت 

 )گزارش معاینه جسد تنظیم شده توسط پزشکی قانونی ) در مواردی که بیمه شده بعلت حادثه از بین رفته باشد 

 جواز دفن 

 اصل بیمه نامه به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی ذی نفعان 

 )نامه نمایندگی مبنی بردرخواست پرداخت غرامت فوت ) الزامی نیست  

داره خسارت بیمه گر پس از دریافت مدارك فوق، گواهی فوت را بررسی می نماید . ممکن است علت فوت در گواهی فوت یک نوع بیماری باشد ا

 ایمه گر بکه بیمه شده قبل از اخذ پوشش بیمه ای ، به آن هارضه مبتلا بوده و از اعلام آن به بیمه گر خودداری نموده باشد. در این گونه موارد ب

که بیشتر بررسی نمودیم ، از پرداخت خسارت جلوگیری می نماید . اکر عدم اعلام بیماری سهوی و یا  8980قانون بیمه مصوب  82استناد به ماده 
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ست تنها قانون فوق ممکن ا 89خارج از آگاهی بیمه شده و بیمه گذار باشد و این موضوع را ذی نفعان به اثبات برسانند ، بیمه گر با توجه به ماده 

      اندوخته بیمه نامه را پرداخت نماید یا اینکه خسارت را به نسبت حق بیمه پرداختی و حق بیمه ای که باید در صورت اظهار بیماری پرداخته

 این موضوع اهمیت بالای تکمیل فرم پیشنهاد را که جز لاینفک بیمه نامه به شمار می رود ، نشان می دهد. می شد ، تقلیل دهد.

ممکن است علت فوت طبق شرایط عمومی بیمه عمر، از شمول تعهد بیمه گر خارج و جز استثنائات باشد . برای نمونه فوت براثر شرکت در جنگ 

را فوت  متیا تشعشعات مواد رادیواکتیو یا خودکشی در دو سال اول بیمه نامه یا گریز ازنیروی انتظامی و... باشد که در این صورت نیز بیمه گر غرا

 شود(. پرداخت نخواهد کرد .) در بیمه های ذخیره دار همچون بیمه عمر و سرمایه گذاری ، در این گونه موارد تنها اندوخته بیمه نامه پرداخت می

ی ی نامه ااما اگر مدارك کامل باشد و نقطه ابهامی برای بیمه گر وجود نداشته باشد، میزان غرامت با توجه به شرایط بیمه نامه تعیین شده و ط

ار بیمه گذبرای اداره امور مالی ارسال می شود. این اداره به محض دریافت نامه دایره خسارت، سابقه مالی بیمه نامه را بررسی می کند . ممکن است 

ت در چنین شرایطی مبلغ این بیمه نامه ، اقدام به دریافت وام از محل اندوخته بیمه نموده و هنوز تمام مبلغ وام را بازپس نداده است. بدیهی اس

 مانده بدهی بیمه گذار بابت اقساط وام ) با کسر بهره ماه های سررسید نشده( از کل مبلغ غرامت پرداختی بیمه گر ؛ کسر شده و مابقی طبق

 اولویت ها و مقدار سهم مشخص شده در بیمه نامه به ذی نفعان پرداخت می شود . 

ه بدهی نداشته باشد، اداره امور مالی پس از دریافت نامه واحد خسارت ، چک غرامات فوت را طبق اولویت ذی اما اگر بیمه نامه به لحاظ مالی سابق

 نفعان بیمه نامه در وجه هرکدام جداگانه صادر نموده و در اختیار اداره بیمه های عمر قرار می دهد.

خود فرا می خواند . سپس ذی نفعان با در دست داشتن مدارك  این اداره با ذی نفعان تماس می گیرد و آنها را جهت دریافت چک به محل

 شناسایی به بیمه گر مراجعه می کنند و سهم خود از غرامت بیمه نامه را دریافت می نمایند.
 

 annuity insuranceبیمه های مستمری :

های عمر به چهار دسته اصلی : بیمه های عمر به شرط به عمل آمده ، بیمه  01در آخرین تقسیم بندی که از بیمه های عمر در آئین نامه شماره 

 فوت، بیمه های عمر به شرط حیات ، مختلط و مستمری تقسیم نموده است.

ه یا ن ناماین اولین بار است که نام بیمه مستمری در آئین نامه بیمه های عمر به چشم می خورد ، البته این تنها در حد یک نام بوده و در این آئی

های مجزا تاکنون هیچ شرایطی برای بیمه مستمری تعیین نشده است. لیکن طبقه آنچه در دنیا رایج است، عموما بیمه مستمری این  آئین نامه

بیمه مستمری یک قرارداد مالی بین بیمه گر و بیمه گذار است که طی آن بیمه گر تعهد می کند مبالغ مشخصی را به "چنین تعریف می شود : 

یانه یا ماهانه در طول یک مدت زمانی مشخص به مستمری بگیر بپردازد .پرداخت این مستمری از زمان خاصی) مثلا فوت بیمه صورت یکجا یا سال

 در ایران در حال حاضر هیچ بیمه مستمری در سبد بیمه ای بیمه گران وجود ندارد. "شده ( آغاز شده و تا زمان خاصی ادامه می یابد.

 

 برای بیمه های مستمری وجود دارد که عبارتنداز : به طور کلی چهار گروه عمده

 بیمه های مستمری ثابت و متغیر 

 بیمه های مستمری تضمینی 

 بیمه مستمری مشترك 

 بیمه مستمری بیماران خاص 

 

 بیمه های مستمری ثابت و متغیر :
درصد ثابتی رشد می کنند را اصطلاحا مستمری ثابت     میزان ثابتی دارند یا با آن دسته از مستمرهایی که صرف نظر از ماهانه یا سالانه بودن ، 

 امی نامند. ممکن است میزان مستمری متوالی در دو ماه متوالی، یکسان نباشند، لیکن درصد رشد ثابتی داشته باشند . در این صورت مستمری ر

 .بستگی داشته و تابعی از میزان سودآوری بیمه گر است ثابت فرض می کنیم. در مقابل، بیمه های مستمری متغیر به نتایج سرمایه گذاری بیمه گر

 لذا مبلغ ماهیانه یا سالانه مستمری متغیر ، از قبل مشخص نیست.
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 بیمه های مستمری تضمینی :
سال( نزد خود نگه می دارد . اگر  86در این نوع بیمه های مستمری ، بیمه گر در ابتدا یک سرمایه ای را از بیمه گر گرفته و تا مدت معینی )مثلا 

ه سودی سال فوت کند ، ذی نفعان سرمایه ای که روز اول به بیمه گر داده است را به علاو 86بیمه گذار که خود بیمه شده نیز هست در طول مدت 

ساله تمام شود ، بیمه گر سرمایه اولیه را به او برگردانده و تا مدت معینی  86که به آن تعلق گرفته دریافت می کنند . اما اگر زنده بماند و این دوره 

 که بیمه گر ریسکیا اینکه پایان عمر ، مستمری تضمین شده ای را پرداخت می کند . رقم این مستمری بیشتر از مستمری معمولی است ، چرا 

 یکمتری داشته و افرادی که در طول مدت انتظار فوت کنند را جزو مستمری بگیران به حساب نمی آورد . بنابراین افرادی که زنده می مانند م

 توانند میزان بیشتری دریافت نمایند.

 

 بیمه های مستمری مشترک :
توانند با خرید این مستمری از بیمه گر این تعهد را دریافت کنند که اگر یکی از  این نوع مستمری برای همسران پیشنهاد می شود . یک زوج می

وئیت رآنها تا زمان معینی فوت کند ، فرد باقیمانده تا پایان عمر مستمری دریافت نماید. البته در بیمه های عمر مشترك نیز چنین موردی قابل 

سرمایه گذاری مشترك، بیمه گر در صورت زنده ماندن افراد پس از انقضای مدت بیمه نامه ، است . لیکن در این بیمه نامه برخلاف بیمه های عمرو 

 هیچ تعهدی ندارد.

 

 بیمه مستمری بیماران خاص :
ای ه نامید . اما منظور بیمه گر این بوده که امروزه بیماری "بیمه مستمری ناتوانان "البته معنای کلمه به کلمه معادل لاتین عبارت فوق را باید 

زینه های وجود دارد که در صورت وقوع ، فرد به تنهایی نه توان رویارویی و مبارزه و فائق آمدن برآنان را دارد و نه به لحاظ مالی توان جبران ه

وان خود را برای درمان را.  بنابراین گرانی هزینه های درمانی فرد را از درمان بهینه بیماری خود ناتوان سازد. از طرف دیگر این افراد دیگر ت

 کارکردن و کسب درآمد تا حد قابل توجهی از دست خواهند داد که نتیجه آن کاهش درآمد است. لذا افراد در سنین جوانی و حالت سلامتی ، با

 خرید این نوع از بیمه های مستمری ، در صورت ابتلا به بیماری های خاص و صعب العلاج مشمول دریافت مستمری ماهانه می شوند.
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 بیمه حوادث
 : بیمه های حوادث 

 موضوع و حادثه عبارت از عملی که بصورت ناگهانی اتفاق افتاده ، براثر یک عامل خارجی بوده و خارج از اراده فرد باشد. گذشته از تعریف حادثه ،

عضو، ازکارافتادگی دائم کلی و یا جزئی و یا از کارافتادگی موقت و صدمات بدنی منجر  ادثی است که می تواند به فوت، نقصاین بیمه نامه حومحور 

گردد. خطر فوت ، ازکارافتادگی و نقص عضو ، پوشش های اصلی در بیمه های حوادث می باشند و خطرات غرامت بستری در بیمارستان یا منزل و 

 ه ، خطرات تبعی هستند.هزینه های پزشکی ناشی از صدمات و جراحات ناشی از حادث

 

 : انواع خطرات در بیمه حوادث 

 خطرات مشمول:  .1

 آن دسته از خطراتی هستند که موضوع بیمه حادثه قرار دارند و به طور عادی بیمه حادثه شامل آنها بوده و در شرایط عمومی بیمه حادثه به

ه ، بیمه گر مسئول پرداخت غرامت است. این خطرات شامل این آنها اشاره شده است. در صورت بروز این خطرات در تمامی بیمه های حادث

 موارد هستند:

 تصادف با وسایل نقلیه  -

 غرق شدن -

 سقوط -

 آتش سوزی ، انفجار و خطرات ناشی از صاعقه و یا هر نوع برق گرفتگی -

 خسارات ناشی از نجات دادن اشخاص در معرض خطر -

 تهاجم یا سو قصد علیه بیمه شده -

 شده از خوددفاع مشروع بیمه  -

 مسمومیت غیرعمدی بر اثر رها شدن اتفاقی و ناگهانی گازها و بخارها -

 مسمویت خون -

 پاره شدن عضلات و رگ ها بر اثر تقلای زیاد -

 ابتلا به هاری ، کزاز و سیاه زخم -

 

 :خطرات مخصوص .2

 زبیمه شده علاوه بر فعالیت روزمره خود که غالبا در محیط کار او رخ می دهد ، ممکن است اقدام به فعالیت هایی خاصی بنماید که ریسک برو

، از یاضافحادثه را افزایش دهد . در این صورت بیمه گذار می تواند برخی از این خطرات را با انتخاب در فرم پیشنهاد و البته با پرداخت حق بیمه 

بارتند عبیمه گر خریداری نماید. نکته اینکه توافق بیمه گر بر ارائه این خطرات ، در شرایط خصوصی بیمه نامه قید می شود . برخی از این خطرات 

 از : 

 رانندگی و هدایت اتومبیل های مسابقه ای و حرفه ای -

 رانندگی و هدایت هرگونه موتورسیکلت  -

 آموزشی، اکتشافی و غیرتجاری و نیز هلیکوپتر به استثتای هلیکوپتر و هواپیمای نظامیهدایت و سرنشینی هواپیماهای  -
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 هدایت کایت و یا هرگونه هواپیمای فاقد موتور -

ورزش های کوهنوردی ، شکار ، سوارکاری، قایقرانی، فوتبال، کشتی، بوکس، پرش اسکی روی آب ، غواصی ، فعالیت های حرفه ای در  -

 تیناژ، جامپینگ و سایر ورزش های سنگین.پرش با چتر نجات، پا

 

 خطرات استثنا .3

این دسته از خطرات تحت پوشش بیمه گر نیست و همانطور که در شرایط عمومی قید شده است ، از شمول و تعهدات او خارج است. بیمه گذار 

 خریداری نماید. این خطرات عبارتنداز :حتی با پرداخت حق بیمه اضافی نیز نمی تواند تعهد بیمه گر را برای اینگونه از خطرات 

 خودکشی یا اقدام به آن -

 وارد ساختن صدمه عمدی به بدن -

 اقدام به حمله ، نزاع و دعوا -

 فوت یا صدمه وارده، هنگام ابتلا به جنون و یا در حالت غیرارادی )مثل را رفتن در هنگام خواب( مگر اینکه جنون و یا حالت غیرارادی بر -

 بیمه اتفاق افتاده باشد. اثر حادثه مشمول

 فوت یا صدمه بدنی بر اثر مصرف الکل، مواد مخدر و یا هرگونه مواد روان گردان و محرك دیگر بدون تجویز پزشک -

فوت و یا صدمه ناشی از عمل جراحی یا به کار گیری اشعه درمانی برای درمان بیمه شده ، مگر اینکه وقوع حادثه مشمول بیمه ، لزوم  -

 ر را ایجاب کرده باشد.اعمال مذکو

 حوادث ناشی از تاثیر مستقیم اشعه یونساز یا تشعشعات اتمی و رادیواکتیو -

فوت و یا ضایعات بدنی ناشی از انواع بیماری ها اعم از مزمن و غیرمزمن، عفونی و غیرعفونی، بیماری های روانی و فتق، دیسک و صرع و  -

 جود آمده باشد.سکته مگر اینکه در نتیجه حوادث مشمول بیمه بو

 

 انواع پوشش های بیمه حوادث :
خطرات باید چه عوارضی بدنبال داشته باشند تا در حیطه تعهدات شرکت بیمه قرار بگیرند. خطرات مشمول و مخصوص بیمه حادثه زمانی که به 

 بیمه شده ارائه می شود او را در مقابل این اتفاقات بیمه می کنند :

 فوت ناشی از این خطرات .8

 ازکارافتادگی و نقض عضو کامل دائم ناشی از این خطرات .2

 ازکارافتادگی و نقض عضو جزئی ناشی از این خطرات .9

 لبه جز خطرات اصلی که در بالا اشاره شد خطرات تبعی و اضافی با پرداخت حق بیمه اضافی از سوی بیمه گذار می توانند در زمره خطرات مشمو

 های اضافی عبارتنداز: بیمه حوادث قرار بگیرند. این پوشش

 سرمایه بیمه حادثه. %86جبران هزینه های پزشکی ناشی از حادثه در طول مدت بیمه نامه تا سقف  .8

 غرامت روازنه بستری عمومی) بستری در منزل( به دلیل عدم توانایی در انجام فعالیت های روزمره. .2

 انجام فعالیت روزمره.غرامت روزانه بستری در بیمارستان به دلیل عدم توانایی در  .9

بع ت خطرات تبعی نمی توانند جداگانه تحت پوشش قرار گیرد و حتما باید بیمه حادثه ای ) پوشش های اصلی( خریداری شود  تا بیمه گر بتواند به

 ارائه دهد.آن یک یا چند پوشش تبعی را نیز به بیمه گذار 

حوادث انفرادی و گروهی تقسیم کرد. البته اکثر بیمه های حوادث انفرادی است ، لیکن  دسته بیمه 2بیمه های حوادث را می توان به طور کلی به 

 کارکنان سازمان ها ، موسسات، شرکت ها و... کاربرد بالایی دارند.بیمه های گروهی نیز به جهت تامین بیمه ای 

 ط کاریاز طرفی می توان در بیمه های حوادث اعم از انفرادی یا گروهی ریسک بیمه گر را به نوعی محدود کرد، مثلا تعهد بیمه گر را تنها در محی

رج از ابیمه شده قرار داد که به آن بیمه حوادث شغلی می گویند یا اینکه این تعهد را محدود به مسافرت خاصی کرد مانند بیمه حوادث مسافران خ
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کشور یا اینکه زمان زمان و مکان تعهد بیمه گر را محدود به زمان و مکان خاصی کرد، لیکن بیمه حوادث اکثرا بصورت پوشش خطرات ناشی از 

حوادث تمام اوقات و در هر مکان در طول مدت بیمه نامه می باشد. بدیهی است که هرچه تعهد بیمه گر محدود به زمان و مکان خاصی بشود ، 

 میزان حق بیمه نیز بنابه کاهش ریسکی که اتفاق افتاده است و طبق محاسبات اکچوئری حق بیمه ، کاهش می یابد.

حوادث انواع بیمه حوادث عبارتنداز : بیمه حوادث انفرادی، بیمه حوادث خانواده، بیمه حوادث مسافران خارج از کشور ، بیمه حوادث شغلی، بیمه 

 دانش آموزی و دانشجویی ، بیمه حوادث ورزشی و بیمه حوادث گروهی.  ایام ماموریت، بیمه حوادث

 بیمه حوادث انفرادی :
ی از امی افراد ، با هر سطحمی تواند مورد استفاده تم این نوع بیمه یکی از رایج ترین انواع بیمه های حادثه است که با توجه به نرخ مناسبی که دارد

 ساعته و بدون محدودیت مکانی ، تحت پوشش بیمه گر است.  21ن نوع بیمه حادثه ، ، قرار گیرد . بیمه شده در ای درآمد

نماید، موتور سیکلت بیمه شده در این نوع بیمه نامه می تواند فعالیت های جاری زندگی خود را انجام دهد ، مسافرت هوایی انجام دهد، رانندگی  

همانطور که قبلا اشاره شد در بیمه عمر ، این سن بیمه  رد باید با اطلاع و اجازه بیمه گر باشد.براند و ... لیکن استفاده دائمی بیمه شده از این موا

 شده بود که ملاك محاسبه حق بیمه قرار می گرفت؛ به عبارتی افزایش سن بیمه شده نرخ حق بیمه را نیز افزایش می داد . چون هرچه سن بیمه

ت. در بیمه حوادث انفرادی آنچه بیمه گر را برای ارائه نرخ حق بیمه هدایت می کند ، شغل بیمه شده شده بیشتر باشد ریسک فوت او نیز بالاتر اس

 است، چرا که هرچه شغل بیمه شده خطرناك تر باشد ، ریسک بوجود آمدن حادثه نیز برای او بیشتر است.

طبقه با توجه به درجه خطرناکی مشاغل موجود در آن طبقه ،  برهمین مبنا افراد در بیمه حوادث به پنج طبقه شغلی تقسیم می شوند که نرخ هر

 در نظر گرفته شده است و از مورد اول تا پنجم حالت صعودی دارد.

 88جدول
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ها را برای مدت یکسال تنظیم نموده و در پایان بیمه نامه در بیمه های حوادث برای جلوگیری از اثر تورم بر سرمایه بیمه نامه ، معمولا بیمه نامه 

اری با گذ جدید با سرمایه جدید صادر می شود. در حال حاضر علاوه بر صدور بیمه نامه یکساله ، بیمه گران با استفاده از الگوی بیمه عمر و سرمایه

یش از یکسال نیز با سرمایه افزایشی صادر نمایند تا بیمه گذار در پایان در نظر گرفتن ضریب تعدیل برای سرمایه بیمه حادثه ، قادرند بیمه نامه ب

 هر سال مجبور به تمدید پوشش بیمه ای از طریق صدور بیمه نامه جدید نبوده و تنها حق بیمه خود را پرداخت نماید.

 

 بیمه حوادث خانواده : 
این یعنی افراد یک خانواده اگر بصورت کلی )تمام اعضای خانواده متشکل از بیمه گران در این بخش شغل بیمه شدگان را ملاك قرار نمی دهند . 

خانواده  یپدر ، مادر و تمام فرزندان( تحت پوشش بیمه حادثه قرار گیرند، بیمه گر با اعلام یک نرخ کلی ، پوشش بیمه ای حادثه را برای تمام اعضا

 ارائه می دهد .

سال خانواده است و حتی اگر  81در هزار برای پدر و مادر خانواده یا به عبارت دقیق تر برای افراد بالای  8نرخ حق بیمه در این رشته معمولا 

هزینه  /. در هزار است . نکته اینکه پوشش جبران5سال نیز نرخ حق بیمه  81سال، سن داشته باشند. برای فرزندان زیر  81فرزندان باشند و بالای 

سرمایه فوت و نقض عضو پوشش خواهد داشت ؛ مثلا اگر  %86های پزشکی ناشی از حادثه برای کل اعضای خانواده در طول مدت بیمه نهایتا 

ریال  666/666/866ریال باشد ، به این معناست که فوت و نقض عضو تمام اعضای خانواده تا  666/666/866سرمایه یک بیمه حادثه خانوادگی 

هریک از اعضای خانواده پوشش داشته و به منظور جبران هزینه های پزشکی ناشی از حادثه برای کل اعضای خانواده در طول مدت بیمه نامه  برای

 ریال از سوی بیمه گر پرداخت می شود. 666/666/86نهایتا تا 

 

 بیمه حوادث تحصیلی :
آموزشی از جمله کلیه مدارس ، آموزشگاه ها ، دانشگاه ها ، دانش آموزان و یا  بیمه گر در این بیمه نامه با عقد قرارداد گروهی با موسسات

 دانشجویان این مراکز را تحت پوشش بیمه حادثه قرار می دهد. این نوع بیمه در طبقه اول بیمه حوادث گروهی قرار می گیرد که در ادامه به

ماه 3محدود نماید؛ مثلا مدت بیمه نامه را از یکسال به مدت تحصیل )مثلا  تفصیل آمده است . ممکن است بیمه گر ریسک خود را در این رشته

کاهش دهد یا اینکه تعهد شبانه روزی خود را به ساعات تحصیل دانش پژوه در موسسه مربوطه محدود نماید. دلیل اعمال این محدودیت ها یکی 

ت نرخ حق بیمه را کاهش دهد و نظر بیمه گذار را با توجه به منابع مالی بودجه کنترل ریسک بیمه گر است و دیگر اینکه بتواند با انجام این تعدیلا

 شده ، جلب نماید.

 احق بیمه مربوط به این رشته بسیار نازل است . دلیل اول این قیمت پایین ، در تعداد زیاد بیمه شدگان است. هرچه ورودی صندوق حق بیمه ه

و از طرفی ریسک موضوع بیمه بین افراد بیشتری تقسیم می شود و در نتیجه امکان تحقق آن در  موجودی آنها را افزایش می دهدبیشتر باشد 

ن یمقیاس درصدی ، برای بیمه گر کاهش می یابد. دلیل دوم نازل بودن حق بیمه در این بخش ، تبلیغات بیمه گران است . بیمه گران با ارائه ا

در حقیقت می توانند به نوعی تبلیغات برای سایر رشته ها نیز برسند، چرا که وسعت بیمه پوشش در بخش بیمه های دانش آموزی و دانشجویی 

 شدگان بسیار بالاست و نفوذ بیمه گر در خانواده ها و اقشار زیادی از جمعیت خواهد بود.

 بیمه حوادث ورزشی :
. افرادی که مبادرت به انجام مستمر این فعالیت ها به صورت انجام فعالیت های حرفه ای ورزشی ، ریسک بروز حوادث ناگهانی را افزایش می دهد 

 حرفه ای می نمایند ، بهتر است از طرف باشگاه یا فدراسیون مربوطه تحت پوشش یک بیمه نامه حوادث گروهی ورزشی قرار بگیرند. همچنین این

پوشش قرار دهد. البته ذکر این نکته ضروری است که در کل، بیمه نامه می تواند ورزشکاران شرکت کننده در یک دوره خاص مسابقات را نیز تحت 

 هخرید بیمه حادثه به هیچ منافی مسئولیت بیمه گذار نیست ، مثلا اگر بر طبق قانون یا آئین نامه خاصی مسئول یک باشگاه در بروز یک حادث

چنین مواردی معمولا بیمه گذاران به جای خرید پوشش حادثه ، مقصر شناخته شود ، طبق قانون بیمه مسئولیت مدنی باید دیه فرد را بپردازد . در 

ادثه ح اقدام به خرید پوشش در بخش مسئولیت نموده تا مسئولیت قانونی خود را تحت پوشش قرار دهند . در اینگونه موارد اینکه بیمه گذار ، بیمه

 هم برای بیمه شده خریده باشد ، تاثیری در حکم دادگاه نخواهد داشت.
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 حوادث شغلی : بیمه
اق ر اتفهرنوع حادثه ای که مربوط به کار و شغل بیمه شدگان باشد در این بیمه نامه پوشش دارد . علاوه بر حوادثی که در محیط کار و در زمان کا

بیمه شدگان ندارد ، می افتند، حوادث ایاب و ذهاب به محل کار نیز تحت پوشش است. اما حوادثی که خارج از زمان کار است و ارتباطی با شغل 

شغل  اتحت پوش قرار نمی گیرد . به همین دلیل بیمه گر در زمان بروز خسارت احتمالی، به دنبال رابطه علیت بین اتفاق حادث شده و ارتباط آن ب

امه چون تعهد بیمه گر محدود بیمه شده است. اگر این علیت وجود نداشته باشد ، بیمه گر می تواند از پرداخت خسارت امتناع ورزد . در این بیمه ن

 به شغل بیمه شده است ، حق بیمه معمولا دو سوم حق بیمه مادر یا همان حق بیمه رشته حوادث انفرادی است.
 

 بیمه حوادث ایام ماموریت :
ود ماموریت خاصی اعزام شبه جز بیمه حوادث شغلی ، اگر حالتی پیش آید که بیمه شده در وضعیت تشدید ریسک قرار بگیرد، به عنوان مثال به 

 که ریسک بروز حادثه را افزایش دهد ، باید از قبل از عزیمت به آن ماموریت نسبت به خرید بیمه نامه حوادث ایام ماموریت اقدام نماید.

 ه نقلیه مورد نظر، محلبدیهی است مواردی از قبیل: مدت ماموریت، شغل اصلی بیمه شده، نوع فعالیتی که باید در ماموریت انجام دهد، نوع وسیل

لی غاعزام و... از جمله مواردی هستند که در تعیین میزان نرخ حق بیمه این بیمه نامه موثرند. اگر بیمه شده از قبل تحت پوشش بیمه حوادث ش

 ه حوادث شغلی ، ریسکبیمه گر بیمه نامه جدیدی برای خطر ماموریت نفروخته و تنها با دریافت حق بیمه اضافی بر روی بیمباشد، ممکن است 

 ایام ماموریت بیمه شده را نیز تحت پوشش قرار دهد.

 

 بیمه حوادث سرنشینان وسایل نقلیه موتوری :
    هاین بیمه نامه در حقیقت سرنشینان وسیله نقلیه را در مقابل حوادثی که آنها را تهدید می کنند، تحت پوشش بیمه قرار می دهد. همانطور ک

های اموال و در بخش بیمه اتومبیل سه نوع بیمه بدنه اتومبیل، بیمه مسئولیت شخص ثالث و بیمه حوادث سرنشینان ، معمول و  می دانید در بیمه

مره ز رایج است که تنها یک نوع بیمه آن )بیمه بدنه اتومبیل ( جز بیمه اموال است. بیمه شخص ثالث در زمره بیمه مسئولیت و بیمه سرنشینان در

رار دارند که به علت اشتراك مفهومی اتومبیل، معمولا همگی در شاخه بیمه اتومبیل نشان داده می شوند . حتی بیمه حوادث ق بیمه حوادث

 سرنشینان و بیمه شخص ثالث در یک فرم و یا گواهی بیمه نامه به بیمه گذار عرضه می شوند.

فجار اتومبیل تهدید می کنند در این نوع بیمه نامه ها تحت پوشش قرار   در هر حال حوادثی که سرنشینان اتومبیل هنگام تصادف، سقوط و یا ان

 می گیرند. عواملی از قبیل : ظرفیت قانونی اتومبیل . نوع وسیله نقلیه و ... در تعیین نرخ حق بیمه این رشته تاثیر گذارند.

 

 بیمه حوادث مسافران خارج از کشور :

می تواند پوشش  9شد در زمره بیمه حوادث مسافرتی داخلی قرار می گیرد و بیمه گر با ارائه نرخ طبقه اگر بیمه شده قصد مسافرت داخلی داشته با

دام به اید اقحادثه را به او ارائه نماید، اما اگر بیمه شده از یکی از مرزهای دریایی، زمینی یا هوایی کشور عبور کند دیگر مسافرت داخلی نیست و ب

 ارج از کشور نماید.خرید بیمه حوادث مسافران خ

.صدور  ورندکلیه کسانی که از کشور خارج می شوند در معرض حوادث گوناگونی قرار دارند که بعضا می توانند هزینه های بالای درمانی یا ... به بار آ

ر سراسر دنیا چگونه می تواند مبدا توسط یکی از بیمه گران داخلی آسان است، اما اینکه این بیمه گر خسارت احتمالی را دبیمه نامه در کشور 

ی را در رارزیابی و پرداخت نماید ، مشکل به نظر می رسد. به همین منظور سازمانی با وسعت جهانی باید وجود داشته باشد تا بتواند فرایند بیمه گ

تاسیس  AXAیک شرکت بین المللی بنام چنین سازمانی وجود نداشت، اما پس از آن  8316سراسر دنیا با کیفیتی قابل قبول ارائه نماید. تا سال 

 شد و تا حدی پیشرفت نمود که امروزه یکی از بزرگترین ارائه دهندگان خدمات بیمه ای در دنیا در بخش حوادث مسافران تبدیل شده است.

نمود ، به عنوان تنها شرکت ارائه بر طبق قراردادی که با بیمه گران ایرانی منعقد کرده بود و سالانه آن را تمدید می  2688شرکت آکسا تا سال 

 نخدمات بیمه ای به مسافران خارج از کشور شناخته می شود . از این تاریخ به بعد بدلیل عدم تمدید قرارداد از سوی شرکت آکسا ، بیمه گرا

 ایرانی با عقد قرارداد با شرکت کمک رسان مفری آن شرکت را جایگزین شرکت آکسا نمودند.
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و نمایندگی آن در ایران به نام شرکت کمک رسان ایران منعقد شد. البته نوع و شرایط پوشش های      SOSد نیز با شرکت به بع2689از سال 

 بیمه ای در این نوع شرکت های بین المللی تقریبا یکسان است. 

 

 نحوه انجام خدمات بیمه ای در رشته بیمه مسافرتی: 

ترتیب است که شرکت های بیمه در سراسر دنیا به نمایندگی از بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور نحوه ارائه خدمات در بیمه مسافرتی به این 

جهه ، بیمه حوادث مسافران خارج از کشور را با نام و آرم خودشان صادر می نمایند. سپس بیمه شده در طول مدت سفر در هر کجا که باشد در موا

فرت بوجود آمده و منشا قبل از مسافرت نداشته باشند ، با برقراری تماس با مرکز هماهنگ کننده بیمه با حوادث و هزینه های درمانی که در مسا

 گر خدمات درمانی خارج از کشور، موارد وقوع خسارت را به اطلاع می رسانند.

حادثه نسبت به اجرای تعهد خود و  سپس آن مرکز با انجام هماهنگی های لازم با عوامل بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور مستقر در محل

 جبران خسارت برطبق مقررات و شرایط عمومی این بیمه نامه اقدام می نماید.

ی ادر ایران برطبق مصوبات بیمه مرکزی بیمه گران در بیمه مسافرتی نرخ های واحدی دارند. در حقیقت امکان دو نرخ متفاوت از دو بیمه گر بر

فه هایی که بیمه گر برای تعیین میزان ریسک خود در این بیمه نامه و در نهایت تعیین نرخ حق بیمه در نظر می شرایط یکسان وجود ندارد. مول

 گیرد عبارتنداز : سن بیمه شدگان، مدت سفر، کشور یا کشورهای محل اقامت و سرمایه مورد تعهد بیمه گر. 

یین شده است و بیمه گران داخلی در حقیقت به نمایندگی از او اقدام به صدور بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور تع البته این موارد از سوی

 ا دربیمه مسافرتی می نمایند. البته این بیمه نامه معایبی هم دارد که مهمترین آنها مخاطراتی است که بابت این بیمه نامه وجود دارد. اصول

سیاسی ، ریسک اعتباری و حتی ریسک های اقتصادی از قبیل : ریسک تبدیل  قراردادهای بین المللی مخاطراتی از قبیل ریسک کشوری، ریسک

 ارز ، ریسک اجرای مفاد قرارداد و .... وجود دارد. 

 : مدت سفر 

این رشته موثر است ، مدت زمان و طول مسافرت است. طبیعی است که هرچه طول مسافرت یکی از مهمترین عواملی که تابع تعیین نرخ حق بیمه 

 رتبیشتر باشد میزان حق بیمه نیز بالاتر می رود ، زیرا احتمال رخ دادن خطر موضوع بیمه در طول زمان افزایش می یابد. به هرحال مدت مساف

ماه را دارد،  9ماهه یا یکساله باشد . لیکن فردی که قصد مسافرت بیش از  0ماهه،  9ه، ماه 2روزه، یک ماهه،  28روزه،  81روزه،  2می تواند از 

روز در ایران اقامت داشته باشد و  5ماه باید به کشور مراجعه کند ، پاسپورت خود را به مهر ورود به ایران ممهور نماید، حداقل  9قبل از اتمام 

ازم به ذکر است تعهد بیمه گر زمانیکه گذرنامه مسافر در فرودگاه یا مرزهای زمینی به مهر خروج سپس دوباره به خارج از کشور عزیمت نماید. ل

مه نامه ممهور می شود آغاز و تا زمانیکه که گذرنامه مجدد ممهور به مهر ورود می شود ، ادامه دارد ؛ مشروط براینکه از سقف مدت قید شده در بی

 فراتر نرود. 

 قامت :کشور یا کشورهای محل ا 

بیمه گران ایرانی بیمه مسافرتی، به نمایندگی از یک شرکت خدمات درمان خارج از کشور ، کشورهای جهان را که مقصد مسافران به حساب می 

منطقه جغرافیایی تقسیم می کنند و برای هریک سقف سرمایه مشخصی را تعیین می نمایند. بدیهی است که هر طبقه از طبقات شش  5آیند به 

 گانه زیر نرخ متفاوتی نسبت به سایر طبقات خواهند داشت . طبقه بندی مناطق جغرافیایی به ایت شرح است :

 هزار یورو ) معروف به شینگن طلایی( ؛ 56کشورهای عضو شینگن با سرمایه  .8

 هزار یورو ؛ 96کشورهای عضو شینگن با  .2

 کلیه کشورهای جهان به جز آمریکا ، کانادا ، ژاپن ؛ .9

 ورهای جهان ؛ کلیه کش .1

 کشورهای خاورمیانه و ترکیه و کشورهای آفریقایی ؛ .5

 کشورهای بحرین، کویت ، عمان ، عربستان صعودی ، قطر و امارات متحده عربی . .0
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، نهر طبقه سرمایه و حق بیمه مخصوص به خود را دارد ؛ ولی فقط سرمایه عامل تعیین کننده حق بیمه نیست و مواردی از قیبل : سن بیمه شدگا

 .. آب و  هوای کشورهای مقصد ، مدت اقامت و .... نیز در میزان حق بیمه تاثیر گذارند 

 

 

  : معاهده شینگن 

م. جهت ورود آزاد ساکنین کشورهای اروپایی بدون نیاز به روادید ورود به هر کشور )ویزا( و کاهش سایر  8315ژوئن  81قراردادی است که در روز 

ز جمله برچیده شدن مرزها و ایستگاه های بازرسی مرزی ، در عرشه کشتی پرنسس ماری آسترید روی رودخانه ماسل مشکلات رفت و آمد آنها ا

 9کشور آلمان ، فرانسه ، هلند ، بلژیک و لوکزامبورگ رسید و در  5نزدیک شهری به نام شنگن در لوکزامبورگ ، مرز بین فرانسه و آلمان به امضای 

 د آلمان شرقی و غربی ، مجدد با امضای آلمان متحد تکمیل گردید.م. پس از اتحا8336اکتبر 

کشور :آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، هلند، بلژیک، لوکزامبورگ، سوئد، نروژ،  21کشورهای عضو محدوده شنگن در حال حاضر عبارتنداز از 

 تونی، اسلواکی، اسلوانی، چک، ایسلند، مالت و یونان.فنلاند، دانمارك، لیتوانی، لتونی، لهستان، مجارستان، اتریش، اس

م. چهار کشور قبرس، بلغارستان، رومانی و سوئیس به طور کامل مفاد این پیمان را قبول کرده اند و رسما 2663همچنین لازم به ذکر است در سال 

 ف پیوستن به این کشورها هستند.وارد شینگن شده اند . شایان ذکر است کشورهای انگلستان و ایرلند جنوبی نیز در شر

کشور( اشتباه کرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا  21کشور( را نباید با کشورهای محدوده شینگن) 22نکته مهم اینکه کشورهای عضو اتحادیه اروپا )

انگلستان و ایرلند می باشند . به همین دلیل کشور رومانی،  9کشور از محدوده شینگن )به جز نروژ و ایسلند( به علاوه  21کشور ؛ یعنی  22شامل 

کشور جهت ورود به منطقه شینگن بی اعتبار است و این افراد باید هنگام ورود به کشورهای محدوده شینگن و خروج  9ویزای ساکنین و اتباع این 

 از آنها، مورد کنترل مرزی قرار گیرند.

عضو شینگن را داشته باشد باید در فرم پیشنهاد بیمه مسافرتی خود قید کند تا یکی از بنابراین اگر بیمه شده قصد سفر به یک یا چند کشور 

 مناطق جغرافیایی یک و یا دو ، بسته به تعهد مورد درخواست ، به ایشان ارائه گردد.

قبرس، فنلاند، فرانسه، آلمان،  کشور اروپایی استفاده می شود که شامل : بلژیک ، 85مطلب دیگر اینکه واحد پولی یورو در حال حاضر تنها در 

ربستان، صهلند، مالت، لوکزامبورگ، ایتالیا، اسپانیا، اتریش، یونان، اسلوانی، ایرلند و پرتغال می شود. کشورهای نظیر لیختن اشتاین ، کرواسی، 

ای ورود به این کشورها نیاز به ویزای جداگانه مقدونیه ، اوکراین، مولداوی و آندورا نه عضو اتجادیه اروپا هستند و نه عضو محدوده شینگن ، پس بر

 دارید و ساکنین و متعاقبا اتباع این کشورها نیز برای ورود به سایر کشورهای اروپایی نیاز به ویزای شینگن دارند.

 

 : نوع سفر 

منظور از نوع سفر همین تک  ( تقسیم می شوند .multiply ( و چند سفره )singleمسافرت خارجی در بیمه مسافرتی به دو نوع تک سفره )

روز مسافرت نماید. به  36سفره و یا چند سفره بودن آن است ، بدین معنا که زمانی سفر اصطلاحا تک سفره است که مسافر برای مدت کمتر از 

احا چند سفره است که در آن روز به کشور بازگردد . نوع دوم سفر اصطل 36بیان دیگر پس از خروج از یکی از مرزهای ایران ، قبل از اتمام این 

ای ه مسافر برای سفر به چندین کشور مختلف اقدام به خرید بیمه نامه می نماید. مطلب مهم اینکه تعهد اصلی بیمه گر در این رشته جبران هزینه

خت غرامت فوت نخواهد پزشکی است که در طول مدت سفر اتفاق بیفتد، لذت اگر بیمه شده در سفر خود فوت کند ، بیمه گر تعهدی در پردا

 داشت.

ه ممطلب دیگر آنکه بیمه شده به محض وقوع حادثه و انجام موارد پزشکی مراتب را به دفتری از بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور که در بی

 قدام نمایند.نامه قید شده است اطلاع دهد و در همان کشور محل حادثه و یا درمان ، نسبت به تشکیل پرونده و دریافت غرامت ا

ه ماگر بیمه شده با نمایندگان بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور و با مدارك پزشکی به کشور بازگردد ، سپس جهت دریافت غرامت خود به بی

راخت ت آن ، از پگر مراجعه نماید ، بیمه گر بدلیل عدم توانایی خود در اثبات حادثه ناگهانی و چگونگی وقوع خسارت و به طور کلی کیفیت و کمی
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بیمه شده باید در محل حادثه یا محل درمان خود و قبل از مراجعت به کشور جهت دریافت غرامت اقدام خسارت خودداری می نماید لذا حتما 

 نماید.

رك خود را با تایید اگر امکان اعلام خسارت در کشور محل حادثه یا درمان برای بیمه شده مقدور نباشد ، پس از انجام عملیات پزشکی باید مدا

 سفارت ایران در آن کشور برساند و پس از مراجعه به کشور خود به همراه مدارك ثبت شده جهت دریافت غرامت به بیمه گر مراجعه نماید.

 تعهدات بیمه گر در این رشته تنها مربوط به درمان بیمه شدگان نیست .
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 از متغیرهای سن بیمه شده ، مدت طول سفر و کشورهای مقصد است.در بیمه مسافرتی خارج از کشور نرخ حق بیمه تابعی 

 نکات:

  روز به قوت خود باقی است.  32ماهه و یکساله شرط حداکثر طول هر سفر  0در بیمه نامه های بلند مدت 

  یف ها را گر این تخفدر صورت بیمه شدگان یک گروه با مدت و مقصد سفر یکسان نسبت به اخذ پوشش بیمه مسافرتی اقدام نمایند بیمه

 %25نفر به بالا  868 –تخفیف  %85نفر،  866الی  58 –تخفیف  %86نفر ،  56الی  28 –تخفیف  %5نفر ،  26الی  86اعمال می کند : 

 تخفیف.

 .تاریخ شروع پوشش از زمان خروج  بیمه شده از ایران طبق گذرنامه می باشد 

  به ارز تسویه خواهد شد.مبلغ خسارت فقط در محل وقوع حادثه یا بیماری 

 .دوران نقاهت جزئی از دوران بیماری است 

  ساعت پس از بستری و یا مشاوره پزشکی به بیمه گر اعلام شود. 11خسارت واقع شده باید ظرف 

 تی، شماره در صورت نیاز به خدمات بیمه ای ، بیمه شده با مرکز بیمه گر تماس حاصل نموده ، نام، شماره و تاریخ اعتبار بیمه مسافر

 گذرنامه، آدرس و شماره تلفن محلی را که بتوان با او تماس گرفت و شرح مختصر مشکل و خدماتی را که نیازمند است.

 

 بیمه حوادث گروهی :

را چتوسعه بیمه های گروهی در تمامی رشته ها اگر با شرایط مناسبی به بیمه گذاران ارائه شود، بدون شک صنعت بیمه ما را دگرگون می سازد ؛ 

ز در نیکه بیمه گران از طریق بیمه های گروهی می توانند خود را به تعداد زیادی از افراد معرفی نموده و پس از آن سایر رشته های بیمه ای را 

چرا که در غیر اینصورت گروه بیمه ای خود ارائه دهند. این به شرط آن است که در بیمه اول خدمات را به نحوه احسن به بیمه گذاران ارائه دهند، 

        ایربه س می تواند اثر عکس داشته باشد. به این ترتیب که بیمه گذاران بدلیل نارضایتی از نحوه ارائه خدمات یک بیمه گر ، پرتفوی خود را

ه طور ب انتقال دهند. این موضوع در بازار ایستا ، تفاوت چندانی بر وضعیت بیمه گران ندارد ، لیکن در بازار پویا و بازار رقابتی ، بیمه گرانبیمه گران 

 یمه های گروهی می توانند نقشجدی در پی حفظ پرتفوی خود و حتی جذب پرتفوی سایر بیمه گران هستند؛ بنابراین در راستای تحقق این امر ب

 بسیار مهمی ایفا نمایند.

را نیز به صورت گروهی صادر می کنند. این نوع  امروزه در کشورهای پیشرو در صنعت بیمه، بیمه گران حتی در برخی رشته های بیمه های اموال

ن کارفرمایان و بیمه گر منعقد شده و اصول بیمه گری آن بیمه نامه ها همانطور که پیشتر در مبحث بیمه عمر و سرمایه گذاری گروهی گفتیم؛ بی

انفرادی سهل تر است. مهمترین دلیل این امر ورودی بالای صندوق ریسک آن است، به ترتیبی که تعداد بیمه گذاران آنقدر  نیز به نسبت بیمه های 

 ری داشته باشد.بالا می رود که بیمه گر بر طبق قانون اعداد بزرگ ، می تواند بیمه گری آسان ت

یمه باز مزایای این بیمه نامه آن است که اکثریت بیمه شدگان ، کارفرمایان) بیمه گذاران( می توانند حق بیمه کمتری پرداخت نمایند نسبت به 

 مشکلات جسمانیحوادث انفرادی، همچنین چون گروه بیمه شدگان وسیع است ، بیمه گر با توجه به شغل کلی افراد ، ریسک آنها را پذیرفته و 

 فردی قابل اغماض را که شاید در بیمه انفرادی با اضافه نرخ بیمه شوند، در بیمه گروهی نادیده می گیرد.

، لیکن با این تفاوت که بدلیل یکسان نبودن مشاغل کارکنان یک مجموعه، افراد به در این بیمه نامه نیز ملاك محاسبه حق بیمه، شغل افراد است 

کارکنان یا اعضای یک مجموعه منفردا به جهت نوع شغل در  %25غلی در دو طبقه شغلی قرار می گیرند. به این ترتیب اگر جای پنج طبقه ش

گروهی قرار خواهند  2قرار می گیرند و اگر غیر این باشد در طبقه  8حادثه انفرادی قرار داشته باشند ، در حادثه گروهی در طبقه  2و  8طبقات 

ر بیمه های حادثه گروهی این است که زمانی می توانیم تجمعی از افراد را لفظ گروه بنامیم که اولا برای یک کارفرما کار کنند داشت. نکته دیگر د

نفر باشد و در آخر ، افراد به دلیلی غیر از  86اعضا تحت پوشش قرار بگیرند ، ثالثا تعداد آنها حداقل  %25یا عضو یک سازمان باشند، ثانیا حداقل 

 است. "تجمع ریسک نامناسب به زیان بیمه گر "ه شدن دور هم جمع شده باشند و دلیل این کار کنترل ریسک و اصطلاحا بیم
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 بیمه حادثه گروهی به شرح زیر است : 2و  8نرخ طبقه 
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 بیمه های درمان
 تاریخچه :

  مصوب مجلس شورای اسلامی(.) تصویب قانون بیمه های همگانی خدمات درمانی  8929شروع از سال 

 .از این تاریخ به بعد بیمه های درمانی به عنوان مکمل برای خدمات بیمه های اجتماعی وارد بازار بیمه ای شدند 

 .نام دیگر آن بیمه گروهی مازاد درمان یا همان بیمه درمان تکمیلی است 

  (19شورای عالی بیمه رسید. ) آئین نامه شرایط عمومی بیمه نامه گروهی درمان تکمیلی به تصویب  8918سال 

  توسط شورای عالی بیمه تا حد بسیار زیادی بر پوشش ها و تعهدات این رشته افزود. 21با تصویب آئین نامه  8938سال 

 

 انواع بیمه های درمان :
ان در از آنجایی که اصلی ترین متولی امر بیمه درمان در جامعه دولت است و او نیز این امر رابه بیمه گران اجتماعی سپرده است، بیمه های درم

نوع بیمه درمان وجود دارد : بیمه تمام  9بخش بیمه های بازرگانی عموما به عنوان مکمل بیمه های اجتماعی عرضه می شوند. در حالت کلی 

 رمان، بیمه درمان خصوصی و بیمه درمان تکمیلی وجود دارد.د

 نوع اول از بیمه های درمان بیمه تمام درمان است که صرف نظر از بیمه گر اول) بخش اجتماعی( ، تمامی پوشش های درمانی با سقف معینی که

بیمه وجود ندارد . البته برخی از نهادها با دلایل خاص از قبیل  غالبا سقف بسیار بالایی هم هست ، به بیمه شدگان عرضه می شود . در ایران این نوع

می ت هم نتعداد فوق العاده بالای بیمه شدگان ، اقدام به خرید بیمه تمام درمان از بخش بازرگانی نموده اند که تعداد آنها به تعداد انگشتان دس

سک های را که در بخش بیماری، سلامتی انسان ها را تهدید می نماید تحت رسد . به هرحال افراد با داشتن بیمه تمام درمان در واقع تمام ری

ا و بپوشش بیمه قرار می دهند . به این ترتیب کارفرمایان مجموعه های کلان ، با یک بیمه گر بخش بازرگانی قرارداد تمام درمان منعقد نموده 

 ، به ازای هر بیمه شده یک دفترچه درمانی صادر می نمایند.پرداخت حق بیمه کاملا فنی که نسبت به سایر بیمه ها بالاتر است 

ا با یتبیمه شدگان با داشتن این دفترچه ها از تمامی خدمات بیمه ای درمانی در تمام مراکز به صورت رایگان و معمولا بدون کسر فرانشیز یا نها

روها، آزمایش ها، اعمال سرپایی ، دندانپزشکی و... تحت پوشش این نوع کسر فرانشیز بسیار اندك، معالجه می شوند. مواردی از قبیل : ویزیت ها، دا

 بیمه ها قرار دارند.

ان مه گرنوع دوم بیمه های درمانی درمان خصوصی است که معمولا به صورت خانوادگی ارائه می شود . البته در ایران ارائه این نوع بیمه از سوی بی

ست، لیکن شرکتی بنام شرکت کمک رسان ایران ) اولین و تنها شرکت کمک رسان ایرانی و بزرگترین بخش بازرگانی و اجتماعی معمولا مرسوم نی

شروع بکار کرده است.( با اخذ مجوزهای لازم و با استفاده از توان یک بیمه گر  8928شرکت کمک رسانی در نوع خود در خاورمیانه که از سال 

خدمات درمانی در حجم قابل توجهی به صورت انفرادی و خصوصی انجام می دهد . فعالیت این داخلی که در قراردادهای مختلف متفاوت است ، 

معروف است ، تنها به بخش درمان خلاصه نمی شود و در سایر رشته ها از قبیل اتومبیل نیز فعالیت دارد . بخشی از خدمات  sosشرکت که بنام 

 این شرکت حتی ربطی به صنعت بیمه ندارد که از آن جمله می توان به خدمات حقوق و خدمات پشتیبانی رایانه ای اشاره نمود.
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    ان تکمیلی یا بیمه درمان مازاد گروهی است. این رشته تنها بخشی از هزینه های پزشکی بیمه شدگان را نوع سوم بیمه های درمان، بیمه درم

 می پردازد . در حقیقت به عنوان یک مکمل ، خدمات ارائه شده توسط بیمه گر اول )بخش اجتماعی( را تکمیل می کند.

 

 

 بیمه درمان خصوصی:

بکه بیمه گران بازرگانی و اجتماعی بطور مستقیم عرضه نمی شود. بنابراین شرکت کمک رسان ایران بیمه درمان خصوصی و انفرادی از سوی ش

 اقدام به ارائه خدمات درمانی و رفاهی به اعضای خود نموده است که البته بخش درمان را از توان یک بیمه گر داخلی استفاده می نماید.

ارائه می دهد ، همان   sosه بیمه های گروهی نیز می نماید ، لیکن این نوع بیمه های گروهی که اقدام به ارائ sosعلاوه بر بیمه های انفرادی، 

 بیمه های درمان تکمیلی بیمه گران بازرگانی است .

طبقه آن مربوط به پوشش  1طبقه ارائه می شود که  2که به صورت انفرادی) خانوادگی( و به صورت خصوصی ارائه می شوند که  در  sosخدمات 

طبقه دیگر خدمات حقوقی و رایانه ای ارائه    2های بیمه ای در حوزه بیمه اشخاص است. یک طبقه خدمات بیمه ای در رابطه با اتومبیل بوده و 

 وح خدمات شرکت کمک رسان به این شرح است:می دهند. مشر

 طبقه یک خدمات درمان و امداد پزشکی .8

 طبقه دوم خدمات دندانپزشکی .2

 طبقه سوم، خدمات پزشکی در منزل .9

 طبقه چهارم، خدمات پزشکی ویژه پروژه های صنعتی .1

 

 بیمه درمان مازاد گروهی) بیمه درمان تکمیلی(:
ای در این بخش لحاظ می کند اول این است که بیمه حتما بصورت گروهی باشد. حتی هر گروهی هم شروطی که بیمه گر برای ارئه پوشش بیمه 

جمن ها و ننمی توانند بیمه پذیر باشند . منظور از گروه کارمندان، کارگران و بازنشستگان یک کارفرمای حقیقی یا حقوقی، یا اعضای اتحادیه ها و ا

گر تعدادی از یک فامیل ، محله، مجتمع تجاری و ... دور هم جمع شوند و متقاضی بیمه تکمیلی باشند ، صنوف به افراد تحت تکلفشان است مثلا ا

 بیمه گر بر طبق مصوبات شورای عالی بیمه از ارائه پوشش خوداری می نماید.

به تهیه بیمه تکمیل درمان نمایند ، اصطلاحا دلیل این خوداری به منترل ریسک برمیگردد. چون اگه قرار باشد هر گروهی مثل گروه اقوام و ... اقدام 

یشتر بیمه شدگان بیمه قرار بگیرند بتجمع خطر به زیان بیمه گر اتفاق می افتد و احتمال اینکه بیشتر، افراد بیمار یا مستعد بیماری در فهرست 

کارکنان یک مجموعه ارائه شود . شرط  %56داقل است. شرط بعدی این است برای اینکه بیمه تکمیل درمان گروهی انجام شود، ارائه پوشش به ح

 نفر برسند.  56اعضا به علاوه افراد تحت تکلفشان حداقل به  %56بعدی بیمه گر این است که این 

 

 شروط بیمه گر برای کارکنان بیمه گذار در انجام بیمه تکمیل درمان گروهی: 

 .بیمه شدگان تحت پوشش بیمه گر اول باشند 

  کارکنان یا اعضا، متقاضی خرید پوشش بیمه درمان تکمیلی باشند. %56حداقل 

  نفر باشد. 56حداقل تعداد بیمه شدگان 

 د یبازنشستگان کارفرما ) به همراه خانواده ( و نیز اعضای اتحادیه ها و سندیکا و صنوف حتما می بایست در ابتدای قرارداد یا در زمان تمد

 درمان تکمیلی قرار گیرند. تحت پوشش بیمه سالانه به صورت یکجا
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 پوشش بیمه ای در بیمه تکمیل درمان : 
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 نحوه ارائه خدمات و پرداخت خسارت :
ات تبلیغاز آنجایی که بیمه درمان مخاطب مستقیم مردم بوده و به نوعی تمام آحاد مردم با آن سروکار دارند، می توان گفت این رشته ویترین و 

 بیمه گران است. در نتیجه رضایتمندی در این رشته بسیار حائز اهمیت است. چه بسا بیمه گذارانی که بدلیل رضایتمندی از نحوه خدمات یک  

 بیمه گر در رشته درمان ، سایر رشته های بیمه ای خود را نیز به آن بیمه گر سپرداه اند .

 یمهدر گذشته روال ارائه خدمات در این بخش به این گونه بود که بیمه گر پس از عقد قراراداد با بیمه گذار و ارائه پوشش به کارکنان وی )ب

اکز مرشدگان( تنها از طریق مستقیم ، خسارت های واقع شده را پرداخت می نمود. به این ترتیب که بیمه شدگان باید هزینه های درمان خود را به 

پزشکی مربوطه پرداخت کنند و سپس با در دست داشتن مدارك بیماری و اسناد مالی مربوط به پرداخت هزینه ها، به بیمه گر مراجعه نموده و 

جهت دریافت غرامت خود اقدام نمایند. بیمه گر پس از دریافت مدارك و تشکیل پرونده ، ظرف مدت چند روز نسبت به پرداخت هزینه های 

 که بیمه شده قبلا به مرکز درمانی پرداخت کرده بود، با شرایط قرارداد اقدام می نماید.درمانی 

 تالبته این روش در برخی بیمه گران همچنان رایج است؛ لیکن عمده بیمه گران با استفاده از تکنولوژی ابتدایی و بعضا با استفاده از ظرفی

ور قرارداد همکاری منعقد دمات به گونه ای است که بیمه گر با بیمارستان هایی در سطح کشپیمانکاری ، خدمات بهتری را ارائه می دهند. این خ

بر طبق آن بیمارستان موظف است در هنگام مراجعه بیمه شده آن بیمه گر ، او را پذیرش نموده و هزینه های درمانی بیمه شده را تا سقف می کند 

 اید و در واقع تنها فرانشیز مربوط به خدمات پزشکی را دریافت کند. تعهدات بیمه گر مربوطه از بیمه شده دریافت ننم

داد رحال اگر بیمارستان طرف قرارداد بیمه گر اول )بخش اجتماعی ( باشد ، همان فرانشیز از سوی بیمه شده پرداخت نمی شود ، ولی اگه طرف قرا

ه می کند و هزینه های پرداختی به بیمارستان را )که سهم بیمه گر اول بوده ؛ بیمه گر اول نباشد ، بیمه شده با مدارك خود به بیمه گر اول مراجع

 زیرا سهم بیمه گر دوم بابت درمان تکمیلی از صورت حساب بیمار کسر شده است( از سوی بیمه گر اول بازیافت می نماید.

از صورت حساب وی کسر می شود و دیگر نیازی به مراجعه  بدین ترتیب مبلغ مورد تعهد بیمه گر درمان تکمیلی، در هنگام مراجعه به بیمارستان

    حضوری بیمه شده به بیمه گر و ... وجود ندارد. بیمارستان ها در انتهای هرماه صورت حساب مربوط به بیمه گر را برای وی ارسال می کند و

 ه بیمارستان مراجعه نموده اند ، اقدام می نماید.تسویه بدهی خود به بیمارستان بابت بیمه شدگانی که در طول ماه ببیمه گر نسبت به 

 مشکلات بیمه درمان در کشور:
وابستگی درمان تکمیلی به بخش بیمه های اجتماعی است. در حال حاضر سازمان هایی در ایران هستند که مستقیما با بیمه گران وارد مذاکره 

با کسب مجوز بیمه مرکزی اقدام به تهیه بیمه تمام درمان از بخش بازرگانی شده و بدون اینکه پوشش بیمه ای در بخش اجتماعی داشته باشند 

زمان ها انموده اند. به این ترتیب بیمه شدگان این سازمان ها جهت استفاده از مزایای بیمه ای در رفاه بیشتری به سر می برند، لیکن تعداد این س

 ازه این نوع عملیات بیمه گری را به صورت عمومی صادر نمایند.بسیار محدود است و طبق قوانین بیمه مرکزی نمی توانند اج

ز ا از طرفی به دلیل تمایل شرکت ها برای برخورداری از پوشش بیمه درمان تکمیلی، بعضا دیده می شود برخی بیمه گران به دلیل عدم برخورداری

ه استفاده می کنند . به این ترتیب ک "کرم سرقلاب "حا به عنوان شبکه فروش حرفه ای یا عدم توانایی تشکیل آن، از بیمه درمان تکمیلی اصطلا

 حق بیمه ای غیرمتعارف و غیرفنی را از بیمه گذار در این بخش دریافت می کنند و حتی حاضرند در بخش بیمه های درمان متضرر هم بشوند ولی

 لیت، حمل و نقل و..... را از آن خود نماید.را در سایر رشته ها از قبیل : آتش سوزی، مسئودر عوض پرتفوی آن بیمه گذار 

این موضوع اگر باعث می شود که بیمه گر منابع کافی جهت پرداخت خسارت را در بیمه تکمیل درمان نداشته باشد، مطالبات مردم تحت عنوان 

خسارت های معوق در این شرکت مانده و در نتیجه ذهنیت عموم جامعه نسبت به کل صنعت بیمه دگرگون می شود ، لذا شایسته است بیمه 

نظارت بیمه گران، عواقب این نوع تخلفات را نیز ابلاغ کند و آن را با جدیت تمام در مورد متخلفین ، حتی اگر بیمه گر قدرتمندی  مرکزی علاوه بر

 هم باشند، اجرا کند. 

درمان تنها نبوده و در این رشته است. البته این مشکل مربوط به بیمه  ITاز دیگر مشکلات بیمه درمان در ایران، عدم استفاده از فن آوری اطلاعات

 سایر رشته ها را نیز در برمیگیرد.
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 شرایط اختصاصی بیمه هزینه پزشکی ناشی از حادثه
 ضمیمه بیمه نامه حوادث اشخاص

. هزینه های پزشکی عبارتست از هزینه هایی که بیمه شده یا بیمه گذار به علت تحقق خطرات موضوع بیمه نامه، بابت دریافت خدمات 8ماده 

 درمانی پرداخت می نماید.

. هزینه پزشکی قابل پرداخت توسط بیمه گر عبارتست از مبلغ مندرج در صورت حساب درمانی مربوطه و یا حداکثر هزینه پزشکی مورد 2ماده 

مه گر تسلیم شده روز پس از پرداخت هزینه، صورت حساب آن به بی 06تعهد بیمه گر هر کدام که کمتر باشد. مشروط بر آنکه حداکثر ظرف مدت 

 باشد و با رعایت شرایط زیر پرداخت میشود:

 درمان بیمه شده باید حداکثر ظرف دو سال از پایان مدت بیمه شروع شده باشد. (8

حداکثر هزینه پزشکی مورد تعهد بیمه گر برای هر حادثه معادل بیست درصد سرمایه فوت یا نقص عضو کامل و دائم )هر کدام بیشتر  (2

 بود.باشد( خواهد 

 . مجموعه حوادثی که در هفت روز متوالی اتفاق افتد یک حادثه محسوب می گردد.9ماده 

 . بیمه گر می تواند اسناد و مدارك پزشکی بیمه شده را بررسی و در مورد چگونگی درمان و معالجه  بیمه شده تحقیق نماید.1ماده 

که طبق تشخیص پزشک معالج جنبه اورژانسی داشته و یا امکان معالجه وی در محل  . هزینه انتقال بیمه شده به منظور معالجه در مواردی5ماده 

 وقوع حادثه نباشد جزء هزینه های پزشکی محسوب شده و قابل پرداخت است.

 

 شرایط اختصاصی بیمه غرامت روزانه عمومی ناشی از حادثه
 ضمیمه بیمه نامه حوادث اشخاص

 

 . تعاریف8ماده 

ه مفهوم از دست دادن موقت توانایی جسمی و یا روانی بیمه شده است که در اثر تحقق خطر موضوع بیمه به از کارافتادگی موقت ب (8

تشخیص پزشک معالج و به تایید پزشک معتمد بیمه گر، بیمه شده را از انجام وظایف شغلی باز می دارد اعم از اینکه بستری شده باشد یا 

 نباشد.

   بلغی که در ایام از کارافتادگی موقت بیمه شده به علت تحقق خطر موضوع بیمه به وی پرداخت غرامت روزانه عمومی عبارتست از م (2

 می گردد.

 . تعهد بیمه گر2ماده 

و دتعهد بیمه گر برای پرداخت غرامت روزانه عمومی مشروط بر آن است که خطر موضوع بیمه در مدت اعتبار بیمه نامه تحقق یابد و حداکثر ظرف 

 خ انقضای بیمه نامه منجر به از کارافتادگی موقت بیمه شده گردد.سال از تاری

 حداکثر غرامت روزانه مورد تعهد بیمه گر معادل پنج در هزار سرمایه فوت یا نقص عضو کامل و دائم ) هر کدام بیشتر باشد ( خواهد بود. (8

ی موقت محاسبه می شود و حداکثر برای یکصد و هشتاد تعهد بیمه گر برای پرداخت غرامت روزانه عمومی از چهارمین روز از کارافتادگ (2

 روز خواهد بود.

 . سایر شرایط9ماده 

 .مجموعه حوادثی که در هفت روز متوالی اتفاق افتد یک حادثه محسوب می گردد 

 

 



 گادبیمه پاسار 4608محسن فرجی کد

 مسئول آموزش بیمه های زندگی

 

162 
 

 شرایط اختصاصی بیمه غرامت روزانه بستری شدن در مراکز درمانی مجاز

 ضمیمه بیمه نامه حوادث اشخاص

 تعاریف. 8ماده 

غرامت روزانه بستری شدن بیمه شده، مبلغی است که در ایام بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی مجاز به علت تحقق خطر موضوع بیمه به 

 وی پرداخت می گردد.

 . تعهد بیمه گر2ماده 

که خطر موضوع بیمه در مدت بیمه تحقق یابد و تعهد بیمه گر در مورد پرداخت غرامت روزانه بستری شدن در مراکز درمانی مجاز در صورتی است 

حداکثر ظرف دو سال از تاریخ انقضای بیمه نامه منجر به بستری شدن بیمه شده گردد. پس از انقضای مدت یاد شده بیمه گر هیچگونه تعهدی 

 نسبت به پرداخت غرامت موضوع این بیمه نخواهد داشت.

 ه شده در مراکز درمانی مجاز محاسبه و حداکثر برای نود روز خواهد بود.تعهد بیمه گر از چهارمین روز بستری شدن بیم (8

حداکثر غرامت روزانه مورد تعهد بیمه گر معادل پنج در هزار سرمایه بیمه فوت یا نقص عضو کامل و دائم ) هر کدام بیشتر باشد ( خواهد  (2

 بود.

 . سایر شرایط9ماده 

  افتد یک حادثه محسوب می گردد.مجموعه حوادثی که در هفت روز متوالی اتفاق 

 

 شرایط عمومی بیمه مسافران خارج از کشور. 82

 تعاریف -فصل اول

 .ادره از سوی شرکت سهامی بیمهبیمه شده: همان بیمه گذار بوده و  عبارتست از دارنده بیمه نامه معتبر مسافرتی ص (8

والدین و یا هر شخص همراه بیمه گذار که به صورت دائم با بیمه سال یا کمتر (  81اعضای بلافصل خانواده: شامل همسر، فرزندان ) سن  (2

 گذار که به صورت دائم با بیمه گذار زندگی می کنند.

 کشور محل اقامت: همان محل اقامت دائم و یا سکونت بیمه گذار است که در این بیمه نامه کشور ایران می باشد. (9

ل مدت اعتبار بیمه نامه است که قانونی توسط یک پزشک تشخیص و تایید شده و بیماری: هر گونه تغییر در سلامتی بیمه گذار در طو (1

 شامل هیچ یک از این دو گروه نباشد:

 . بیماری مادرزادی که در نتیجه عوامل ارثی یا عوارض دوران بارداری به هنگام تولد وجود داشته باشد.1-8

 به آن مبتلا بوده است. . بیماری سابقه دار که بیمه شده پیش از اخذ بیمه نامه1-2

بیماری حاد: هر گونه تغییر در سلامتی بیمه شده که نیازمند بستری شدن در بیمارستان بوده و بنابه نظر گروه پزشکی بیمه گر خدمات   (5

 باشد. درمانی خارج از کشور، بیمه گذار را از ادامه سفر در تاریخ برنامه ریزی شده بازداشته و یا اینکه با خطر مرگ وی همراه

صدمات جسمانی: عارضه پزشکی است که به واسطه یک عامل ناگهانی، قهری و خارج از اراده و کنترل بیمه گذار، در طول مدت اعتبار  (0

 بیمه نامه پدید آمده باشد.

سفر در تاریخ صدمات جسمانی حاد: صدماتی که بنابه نظر گروه پزشکی بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور، بیمه گذار را از ادامه  (2

 برنامه ریزی شده بازداشته  و یا اینکه با خطر مرگ وی همراه باشد.

را به علت بیماری و حوادث ناگهانی ناشی از وقایع از کشور بلافاصله مساعدت ها  پوشش و گستره آن: بیمه گر خدمات درمانی خارج (1

ت وی به بیمه گذار ارائه خواهد نمود، مشروط بر آنکه بیماری یا غیرقابل پیش بینی در طول سفر بیمه گذار و در خارج از کشورمحل اقام

حادثه مذکور خارج از حوزه جغرافیایی مشخص شده و نیز مدت سفر بیمه گذار مندرج در بیمه نامه )تاریخ اعتبار بیمه نامه( حادث 

اع گردیده و یا ورود بیمه گذار به محل اقامت خود، نگردیده باشد. مفاد این بیمه نامه پس از اتمام سفری که در بیمه نامه بخاطر آن ابتی

 هر کدام زودتر حادث شود، از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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تذکر مهم: بیمه نامه های صادره طولانی مدت برای سفرهای متعدد بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه در صورتی دارای اعتبار است که مدت 

 نباشد.روز متوالی بیشتر  32هر سفر از 

 فصل دوم: مزایا

بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور، خدمات زیر را تنها به هنگام سفربیمه گذار در خارج از کشور محل اقامت وی ارائه خواهد نمود، 

 روز متوالی بیشتر نباشد. 32مشروط بر اینکه مدت هر سفر از 

 الف( پوشش ها و مزایای شخصی

 مارستان در خارج از کشورهزینه های پزشکی و بستری در بی 

در صورت بروز بیماری یا صدمات جسمانی بیمه گذار در خارج از کشور محل اقامت وی، بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور هزینه 

 های معمول، متداول، لازم و معقول بستری در بیمارستان، جراحی، معاینات پزشکی و داروی تجویزی از سوی پزشک بیمه گذار را، تا

سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه تقبل خواهد نمود. گروه پزشکی بیمه گرخدمات درمانی خارج از کشور برای نظارت بر ارائه درمان 

 شایسته به بیمه گذار با مراکز درمانی و پزشکان معالج تماس های تلفنی لازم را برقرار خواهد نمود.

 ساعت(. 21ای صدمات جسمانی حاد و یا بستری شدن در بیمارستان بیش از یورو در هر مورد خسارت است )به استثن 25فرانشیز: 

 جا به جایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشوردر طول سفر بر اثر بروز بیماری یا حادثه 

یا  ز درمانی مجهز ودر صورت بروز حادثه  یا بیماری ناگهانی بیمه گذار، بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور نسبت به انتقال وی به یک مرک

با توجه به موقعیت یا وخامت حال بیمه گذار، گروه پزشکی بیمه گرخدمات درمانی  برگرداندن وی به کشور محل اقامتش اقدام خواهد نمود. 

خواهد نمود. خارج از کشور در مورد مرکز درمانی که باید بیمه گذار به آن انتقال یابد و یا لزوم بازگرداندن وی به کشورش تصمیم گیری 

ی وسپس گروه پزشکی بیمه گرخدمات درمانی خارج از کشور در مورد مرکز درمانی که باید بیمه گذار به آن انتقال یابد و یا لزوم بازگرداندن 

نی ابه کشورش تصمیم گیری خواهد نمود. سپس گروه پزشکی بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور، طی تماسهای تلفنی لازم با مراکز درم

ری او پزشکان معالج بیمه گذار در مورد انتقال یا بازگرداندن وی با مناسب ترین وسیله، تصمیم گیری می نماید.در مورد حوادث جزئی و یا بیم

هایی که به صورت سرپایی مداوا می شوند و به اعتقاد گروه پزشکی بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور بازگشت بیمه گذار به کشورش 

د نیاز نباشد، انتقال وی به مکانی که کمک های پزشکی کافی در دسترس باشد، به وسیله آمبولانس یا سایر وسایل نقلیه انجام خواهد مور

 گردید.

 پرداخت هزینه های فوری دندان پزشکی 

خارج از کشور محل اقامت وی تا بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور، در صورت نیاز، هزینه های فوری دندان پزشکی را به بیمه گذار در 

 یورویی پرداخت می نماید. 86،666یورو در مورد تعهدات  856یورویی و تا سقف  56،666یورو در مورد تعهدات  166سقف 

یورو در هر مورد خسارت دندان پزشکی است. این هزینه ها به معالجه دندان درد، درمان عفونت و کشیدن دندان محدود می  25فرانشیز: 

 ردد.گ

 بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور 

روز و یا فوت وی، بیمه گر خدمات درمانی خارج از  86به محض بستری شدن بیمه گذاربه دلیل بیماری ناگهانی و یا حادثه به مدت بیش از 

ا )محل اقامت( را در صورت عدم توانایی به سفر با وسیله کشور هزینه بازگشت یک نفر از اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور مبد

 نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیه ای که در ابتدای سفر مورد استفاده قرار گرفته بود، تقبل خواهد نمود.
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 بازگرداندن جسد متوفی 

بازگرداندن جسد وی را اتخاذ نموده و هزینه در صورت فوت بیمه گذار، بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور تمهیدات لازم برای انتقال و 

 های مربوط به انتقال جسد بیمه گذار به محل خاك سپاری یا مراسم ترحیم در کشور محل اقامت وی را تقبل کند.

 تبصره: پرداخت هزینه های مربوط به خاك سپاری یا مراسم ترحیم از این پوشش مستثنا می باشد.

  سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانواده 

روز در بیمارستان بستری شود، بیمه گر خدمات درمانی  86در صورتی که بیمه گذاربه علت حوادث یا بیماری مشمول این بیمه نامه، بیشتر از 

ز جمله هزینه رفت و برگشت به محل خارج از کشورمخارج انتقال یکی از اعضای بلافصل خانواده وی را از کشور محل اقامت بیمه گذار، ا

 یورو را پرداخت خواهد نمود. 156روز و تا مبلغ   86یورو برای هر روز، حداکثر به مدت  15بستری شدن و مخارج اقامت تا سقف 

 

 بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده 

زدیک خانواده )تا بستگان درجه دوم( خود ناچار به توقف سفر شود، چنانچه وی قادر به هنگامی که بیمه گذار به دلیل فوت یکی از اعضای ن

سفر با وسیله نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیه ای که برای سفر اجاره شده است نباشد، بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور هزینه سفر 

باید دلایل، اسناد یا گواهی هایی که موجب توقف سفر وی شده است )گواهی  او به کشورمحل اقامتش را پرداخت خواهد نمود. بیمه گذار

 فوت( را به بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور ارائه نماید.

 تحویل دارو 

 بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور، هزینه های ارسال اضطراری دارو در صورت فقدان آن در محل اقامت بیمه گذار را، در صورتی که

 پزشک معالج وی، حتی پیش از سفر تجویز کرده باشد، پرداخت خواهد نمود.

 ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری 

بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور مسئولیت ارسال پیام های اضطراری بیمه گذار را در ارتباط با حوادث مشمول پوشش این بیمه نامه بر 

گرفت. به تقاضای بیمه گذار بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور اطلاعات عمومی مراجع درمانی نظیر نام پزشکان، متخصصان،  عهده خواهد

 – دندان پزشکان یا پیراپزشکان نزدیک به محل، نشانی بیمارستان ها، مراکز پزشکی، داروخانه ها و آمبولانس ها را به استثنای مراکز تشخیص

 ار بیمه گذار قرار خواهد داد.درمانی در اختی

 حواله تضمینی وجوه نقد 

یورو را حواله خواهد  156بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور وجوه مربوط به هر نوع وثیقه قانونی از جانب بیمه گذار تا سقف حداکثر 

خارج از کشوردر ایران به صورت چک بانکی، حواله و  نمود. بیمه گذار باید مبلغ مورد تقاضا را از قبل در دفاتر رسمی بیمه گر خدمات درمانی

 یا پول نقد به سپرده گذارد.

 حواله وجه نقد 

چنانچه بیمه گذار در طول مسافرت خارج از کشوردر نتیجه سرقت، مفقود شدن بار، بیماری یا حادثه )که می تواند از طریق مدارك مربوطه 

ثبات برسد( پول نقد خود را از دست بدهد، بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور به شرط نظیر: رسید، تاییدیه، شکوائیه رسمی و ... به ا

یورو اقدام  156سپرده گذاری مبلغ مورد تقاضا در قالب چک بانکی، حواله و یا پول نقد در دفتر رسمی خود در ایران نسبت به حواله حداکثر 

 خواهد نمود.

 ناسنامه در خارج از کشورفقدان گذرنامه، گواهی نامه رانندگی و ش 

در صورت فقدان گذرنامه، گواهی نامه رانندگی و شناسنامه بیمه گذار در خارج از کشور، بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور هزینه های 

 خواهد نمود.یورو را تقبل  266لازم برای تهیه گذرنامه، گواهی نامه رانندگی، شناسنامه المثنی و یا مدارك کنسولی مشابه تا سقف 
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  معاضدت حقوقی 

بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور، هزینه های دفاع قانونی در مقابل اشخاص ثالث در دعاوی کیفری و مدنی ناشی از حوادث رانندگی در 

 دیورو یا معادل آن )به ارز کشور مورد دعوی( پوشش خواهد داد. 8566خارج از کشور را تا سقف حداکثر 

 

 های مربوط به بار همراه مسافرب( پوشش 

یملک شخصی بیمه گذاران مطابق با فهرست )مندرج در بند ب( و بر اساس شرایط زیر ارائه خواهد اخت هزینه های مربوط به بار و ماپرد

رائه درمانی خارج از کشور ا گردید. اصل تاییدیه حمل بار یا شکوائیه موید وقوع فقدان یا حادثه برای بار در کلیه موارد باید به بیمه گر خدمات

 شود.

 جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما .8

در صورتی که بار در شرکت هواپیمایی حامل مفقود شود، بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور علاوه بر خسارتی که حامل، ملزم به پرداخت 

ه بار و لوازم تحویل شده به هواپیما، به بیمه گذار پرداخت خواهد نمود. به یورو برای مجموع 266آن است، مابه التفاوت آن را تا سقف حداکثر 

همین منظور بیمه گذار باید فهرستی از مشخصات و محتویات، از جمله قیمت و تاریخ خرید تخمینی هر قلم کالا و همچنین میزان خسارت 

 ائه نماید.پرداختی توسط شرکت حامل را به بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور ار

پرداخت خسارت بر اساس روش توصیه شده به وسیله سازمانهای بین المللی حمل بار محاسبه خواهد شد. حداقل زمان لازم برای مفقود 

روز کمتر نمی باشد.پول، جواهرات، کارت های اعتباری و نقدی و  28دانستن دائم بار همراه مسافر، توسط شرکت حامل تعیین می شود و از 

 نه سند از شمول این تعهد مستثنا می باشند.هر گو

 جبران خسارت تاخیر در ورود بار همراه مسافر .2

 در صورتی که بار همراه مسافر ثبت شده باشد، بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور هزینه تاخیر در ورود بار همراه وی را مشروط به آنکه

یورو  866ساعت تاخیر، برای خرید ملزومات اساسی و حداکثر تا سقف 0ز گذشت حداقل شرکت هواپیمایی مربوطه وابسته به یاتا باشد، پس ا

پوشش می دهد. در کلیه موارد، اسناد موید وقوع حادثه که به تایید شرکت هواپیمایی مربوطه رسیده باشد، باید منضم به درخواست خسارت 

 بیمه گذار باشد.

 یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی  .9

خدمات درمانی خارج از کشور را راهنمایی های لازم در خصوص نحوه گزارش سرقت یا فقدان بار و ملزومات شخصی را به بیمه گذار بیمه گر 

ل آن به مقصد مورد نظر  ارائه نموده و برای یافتن آن همکاری خواهد نمود. در صورت یافته شدن ملزومات مذکور، شرکت حمل کننده، انتقا

محل اقامت وی برعهده خواهد گرفت. در این صورت بیمه گذار، متعهد به عودت خسارت دریافتی در زمینه فقدان بار بر بیمه گذار یا کشور

 اساس این بیمه نامه خواهد بود.

 پ( پوشش تاخیر در حرکت

خدمات درمانی خارج از کشور ساعت تاخیر حرکت داشته باشد، بیمه گر  0در صورتی که وسیله نقلیه عمومی مورد استفاده بیمه گذار حدااقل 

به شرط ارائه نسخه اصلی صورت حساب های مربوطه، هزینه های اضافی تقبل شده به دلیل این تاخیر را )از قبیل: هزینه های حمل و نقل، 

 اقامت در هتل و همچنین غذا( تا سقف های مندرج در این موارد به وی جبران خواهد نمود:

 یورو. 15ساعت باشد، تا سقف  0در صورتی که تاخیر بیش از  -

 .8یورو اضافه بر بند  15ساعت باشد،  82در صورتی که تاخیر بیش از  -

 .2یورو اضافه بر بند  15ساعت باشد،  81در صورتی که تاخیر بیش از  -

 .9یورو اضافه بر بند  15ساعت باشد،  21در صورتی که تاخیر بیش از  -
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یورو می باشد. هر گونه تاخیر ناشی از اعتصاب کارکنان شرکت های هواپیمایی، فرودگاه  816حداکثر سقف تعهد بابت کلیه موارد ذکر شده 

های مبدا و مقصد و یا شرکت های خدماتی طرف قرارداد آن ها و همچنین تاخیرهای مربوط به پروازهای چارتر و غیر عادی از این تعهد 

 مستثنا می باشد.

 اخیر در حرکت( عبارتند از:شرایط و محدودیت های مربوط به بند پ )ت

پیش از آنکه درخواست خسارتی به موجب این بخش از بیمه نامه مورد بررسی قرار گیرد، بیمه گذار باید تاییدیه کتبی در مورد تاریخ و  -

 زمان حرکت و دلایل تاخیر را از شرکت حامل یا نمایندگان آنها دریافت نماید.

زمانی که به موجب تاییدیه رزرو جا برای حرکت بیمه گذار مقرر بوده است، محاسبه خوااهد  خسارت های مربوط به این بخش از تعهدات -

 گردید.

 

 فصل سوم: شرایط مسئولیت 

در صورت بروز هرگونه خسارت، مسئولیت بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور مشروط به تقاضای بیمه گذار نسبت به غرامت یا  .8

 بیمه نامه باشد.منافعی است که تابع شرایط این 

 در صورت بروز هر گونه خسارت ناشی از این بیمه نامه، بیمه گذار: .2

 هر گونه تمهیدات لازم برای به حداقل رساندن خسارت را اتخاذ خوهد نمود. -

خواهد  ضمن تماس تلفنی در اسرع وقت با بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور خسارت را اعلام می کند و منافع مورد نیاز را مشخص -

 ساخت.

 کلیه اطلاعات مربوطه را در اختیار بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور قرار خواهد داد. -

 هیچ گونه مسئولیتی را در قبال تعهدات بیمه گر نخواهد پذیرفت. -

 

ات درمانی خارج از در صورتی که هر یک از خدمات مشمول این بیمه نامه قبلا تحت پوشش بیمه دیگری قرار گرفته باشد، بیمه گر خدم .9

 کشور، مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور هر گونه هزینه ای را که از پیش مورد تصویب قرار نگرفته، جبران ننموده و یا جبران آن را مورد  .1

 بررسی قرار نخواهد داد.

بیمه گرخدمات درمانی خارج از کشور، پیش از ارسال رسیدهای رسمی و نامه  هزینه های از پیش تصویب شده باید شامل خسارت دریافتی از

 حاوی دلایل و شرایط عدم دریافت مستقیم هزینه های ادعایی خدمات از بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور، باشد.

 فصل چهارم: استثنائات عمومی

 نامه مستثنا می باشند: این موارد به عنوان اصول کلی، از پوشش ها و مزایای این بیمه .8

مواردی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه سوء نیت بیمه گذار، مشارکت وی در اقدامات جنایی یا ناشی از اعمال تقلب آمیز و   -

نیز  یا بی توجهی و بی احتیاطی جدی وی، حاصل شده باشد. عواقب اقدامات بیمه گذار در حال اختلال مشاعر و یا معالجات روانی

 مشمول این پوشش نمی باشند.

عوامل و بلایای طبیعی مانند: سیل، زلزله، رانش زمین، آتش فشان، توفان های موسمی غیر طبیعی، سقوط اجسام از فضا، شهاب ثاقب و  -

 به طور کلی هر گونه پدیده خارق العاده جوی، هوایی، زمینی و یا وابسته به امور زمین شناسی.

 سم، نافرمانی یا آشوب های گروهی.وقایع ناشی از تروری -

 وقایع یا اقدامات نیروهای مسلح یا نیروهای امنیتی در زمان صلح. -

 جنگ، با اعلام یا بدون اعلام قبلی و هر گونه درگیری یا مداخله بین المللی با استفاده از زور و خشونت. -

 موارد ناشی از انرژی و پرتوهای هسته ای. -
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 گذار در شرط بندی، درگیری و نزاع، به استثنای دفاع مشروع و یا ضرورت.موارد ناشی از حضور بیمه  -

 بیماری و یا صدمات جسمانی که پیش از خسارت وجود داشته است. -

 موارد ناشی از شرکت بیمه گذار در رقابت ها، ورزش ها و آزمایش های مقدماتی یا آموزشی. -

و موتورسواری به هر روش، مسابقه شکار بزرگ در خارج از قلمرو اروپا، غواصی   مبادرت به انجام این ورزش ها: مسابقات اتوموبیل رانی -

زیر آب با استفاده از کپسول هوا، قایق رانی در آبهای بین المللی با وسیله ای که برای حمل و نقل عمومی مسافر ساخته نشده است، 

های رزمی، چتربازی، بالن سواری، سقوط آزاد، گلایدینگ و  اسب سواری، کوه نوردی، غار نوردی، مشت زنی، کشتی به هر شیوه، ورزش

 به طورکلی هر گونه ورزش و تفریح که عرفا خطرناك تلقی می گردد.

 حضور در رقابت ها و تورنومنت هایی که بوسیله فدراسیون های ورزشی یا سازمان های مشابه برگزار می شوند. -

 تانی خطرناك.اسکی و یا سایر ورزش های مشابه زمستانی و تابس -

 اشخاص مقیم دائم و یا دانشجویان خارج از ایران. -

 استفاده از وسایل غیرمجاز ناوگان  هوایی برای حمل و نقل عمومی مسافر و همچنین چرخ بال، بعنوان مسافر یا خدمه. -

 د.حوادث ناشی از ریسک های شغلی بیمه گذار که طبق قانون به عنوان حوادث شغلی یا کار قلمداد می شون -

 
 علاوه بر استثنائات ذکر شده، این موارد نیز خارج از شمول این بیمه نامه می باشد: .2

خدماتی که راسا بوسیله بیمه گذار، بدون اطلاع و موافقت قبلی بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور، به استثنای موارد ضروری، انجام  -

 صلی صورت حساب ها را به شرکت ارائه نماید.پذیرد. در موارد ضروری بیمه گذار باید اسناد و نسخه ا

 عوارض یا صدمات جسمانی ناشی از بیماری های مزمن یا بیماری هایی که پیش از تاریخ شروع این بیمه نامه وجود داشته است. -

 مرگ ناشی از خودکشی و صدمات جسمانی و عواقب ناشی از اقدام به آن. -

ایجاد شده بر اثر مصرف ارادی الکل، دارو، مواد سمی، مواد مخدر یا داروهای فاقد نسخه پزشکی موارد ناشی از بیماری ها و یا آسیب های  -

 و همچنین هر گونه بیماری روانی یا عدم تعادل روحی.

مانی رموارد ناشی از امتناع یا تاخیر بیمه گذار یا اشخاص مسئول وی در انتقال به مراکز درمانی پیشنهاد شده به وسیله بیمه گر خدمات د -

 خارج از کشور و مورد توافق بخش پزشکی آن.

 درمان های توانبخشی. -

 پروتز، وسایل کمک ارتوپدی یا ارتودنسی و همچنین عینک. -

 موارد ناشی از حاملگی، زایمان، عوارض ناشی از آن و یا سقط جنین. -

 و یا موارد فاسد شدنی.موارد ناشی از باری که به خوبی بسته بندی یا شناسایی نشده و همچنین بار شکننده  -

 مساعدت یا جبران خسارت برای حوادث واقع شده در طول سفر، در هر یک از این شرایط: -

 پیش از شروع اعتبار بیمه نامه؛ -

 با هدف انجام معالجات پزشکی؛ پس از تشخیص یک بیماری صعب العلاج. -

خارج از چارچوب اجرای بیمه انجام گیرد و در هر صورت، هزینه هایی که در کشور محل اقامت بیمه گذار پیش آید، هزینه هایی که  -

روز از تاریخ شروع بیمه نامه، صرف نظر از مفاد بندهای ضمیمه یا  32هزینه هایی که پس از انقضای تاریخ بیمه نامه و یا پس از گذشت 

 مندرجات شرایط خصوصی بیمه نامه، توسط بیمه گذارتقبل گردد.

از کشور در صورتی که به دلیل قوای قهریه نتواند هر یک از خدماتی  را که به طور اخص در این بیمه نامه بیمه گر خدمات درمانی خارج  .9

 در نظر گرفته شده به مرحله عمل درآورد، از مسئولیت مبرا می باشد.
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 آزمون: سوالات نمونه
 : اول سری

 
 .......... متضمن خسارت هایی هستند که حتی اگر در هیچ تغییری در شرایط اقتصادی روی ندهد، باز اتفاق می افتد؟ریسک های  (1

 الف( پویا

 ایستا ب(

 ج( سوداگرانه

 د( خالص

 

 کدام عامل جزء عوامل تعیین کننده مهم در همه موقعیت های دارای ریسک نمی باشد؟ (2

 الف( اطلاعات

 کنترلب( 

 ج( زمان

 مکاند( 

 

 تامین مالی ریسک، جزء کدامیک از عوامل فرآیند مدیریت ریسک است؟ (3

 الف( شناسایی ریسک

 ب( جبران ریسک

 ج( ارزیابی ریسک

 کنترل ریسکد( 

 

 تکنیک موجود در فروش های گروهی عبارتند از: (8

 الف( ایجاد انگیزه در مشتری

 ب( اعجاز روانشناسی

 ج( متقاعد کردن مشتری

 همه مواردد( 

 

 دلایل اینکه فروش بیمه مشکل است؟از  (5

 الف( بیمه کالای فیزیکی نیست

 ب( پویایی ندارد

 ج( مرغوبیت آن قابل مشاهده نیست

 همه مواردد( 
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 حرفه ای تلقی می شود؟« بله»از نظر فروشنده کدام  (0

 الف( بله ناخودآگاه در ابتدای تماس

 ب( بله در هنگام مذاکره

 ج( بله در هنگام تماس

 پایان تماس و متقاعد شدنبله در د( 

 

 در فروش محصولات نو، به چه شناختی احتیاج بیشتری داریم؟  (۷

 الف( شناخت صنعت

 ب( شناخت شرکت

 شناخت محصولج( 

 د( شناخت مهارت های فروش

 

 ارزشمندترین موضوع برای یک فروشنده حرفه ای ..........است؟ (4

 الف( ترغیب مشتری به خرید

 ب( حفظ ارتباط با مشتری

 ج(پیدا کردن مشتری جدید

 ایجاد حس اطمینان نزد مشترید( 

 

 منافع شناخت تکنیکی از محصولی که فروخته می شود به چه کسی تعلق دارد؟ (۹

 الف( خریدار

 ب( فروشنده

 خریدار و فروشندهج( 

 د( هیچکدام

 

 پردازد؟این مرحله از فروش با بیشترین بعد و زمان به عرضه و معرفی محصول یا خدمات می  (16

 مطرح کردن سوالالف( 

 ب( بازبینی و کنترل قبل از فروش

 ج( عقد قرارداد

 د( بازبینی نهایی

 

 در این مرحله خواسته مشتری و محصول با خدمات فروشنده به هم می رسند؟ (11

 الف( بازبینی نهایی

 ب( خاتمه فروش

 عقد قراردادج( 

 د( بازبینی نهایی
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 فروش حرفه ای یعنی.......... (12

 حل مشکل خریدار الف(

 تسریع در تصمیم گیری خریدارب( 

 ج( فروش محصول به مشتری

 د( اتمام پروسه فروش

 

 ارزشمندترین دارایی یک فروشنده حرفه ای چیست؟ (13

 صداقت داشتنالف( 

 ب( متعهد بودن

 ج( طرز برخورد و رفتار

 د( امین بودن

 

 ویژگی های بیمه های اجتماعی: (18

 حق بیمه مشارکت دارد الف( کارفرما در پرداخت اعظم

 ب( درصد کمتری را بیمه شده پرداخت میکند

 ج( حق بیمه متناسب با ریسک تعیین می شوند

 هر سه موردد( 

 

 بیمه های بازرگانی توسط کدام نهاد عرضه می گردد؟ (15

 الف( سازمان تامین اجتماعی

 ب( سازمان خدمات درمانی

 شرکت های بیمه ایج( 

 و معادند( اتاق بازرگانی و صنایع 

 

 تعیین سرمایه بیمه در بیمه اشخاص بر عهده کیست؟ (10

 الف( بیمه گر

 بیمه گذارب( 

 ج( هم بیمه گر،هم بیمه گذار

 د( بیمه ثالث

 آیا اصل غرامت در بیمه عمر کارایی دارد؟ (1۷

 الف( بله چون بیش از دیه قانونی

 ب( بله، چون نباید باعث سود شود

 به مبلغی پول محدود کند خیر، چون ارزش انسان را نمی توانج( 

 د( خیر چون مردم تشویق به ایجاد خسارت عمدی می شوند
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 کدام شخص نفع بیمه پذیر دارد و می تواند متناسب با نفع خود بیمه نامه بخرد؟ (14

 الف( بدهکار

 ب( طلبکار

 ج(اولیای دم

 هر سه موردد( 

 

 باشد؟کدام یک جزء شرایط بنیادی درستی و اعتبار قرارداد بیمه نمی  (1۹

 الف( قصد و رضای طرف های قرارداد

 ب( اهلیت طرف های قرارداد

 ج(مشروعیت جهت

 هر سه موردد(

 

 عقد بیمه و شرایط آن موسوم به بیمه باید چگونه باشد؟ (26

 به موجب سند کتبیالف( 

 ب( با امضای رسمی بیمه شونده

 ج( با امضای دیجیتالی

 د( هیچکدام

 

 نامه نیست؟ کدام مورد جزء موارد انحلال بیمه (21

 الف( فسخ

 ب( بطلان

 تفاسخج( 

 د( انفساخ

 بیمه گر نسبت به حق بیمه در مقابل هر گونه طلبکاری بر مال بیمه شده؟ (22

 الف( حق تقدم دارد

 ب( حق تقدم دارد اگر طلب سایرین به موجب سند رسمی نباشد

 حق تقدم ادردج( در صورت رای دادگاه بدوی و تجدید نظر در مورد رسمی نبودن سند دیگران 

 هیچکدامد( 

 کارمزد نمایندگان فروش بیمه های عمر؟ (23

 الف( باید برابر میزان کارمزد نمایندگان حقیقی مقرر در مصوبات شورای عالی بیمه باشد

 ب( نباید کمتر از میزان نمایندگان حقیقی مقرر در مصوبات شورای عالی بیمه باشد

 مزد نمایندگان حقیقی مقرردر مصوبات شورای عالی بیمه باشددرصد میزان کارمزد کار 26ج(نباید کمتر از 

 درصد میزان کارمزد نمایندگان حقیقی مقرر در مصوبات شورای عالی بیمه باشد 26نباید بیشتر از د( 
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 اگر چند نماینده برای یک نوع بیمه، نرخ و شرایط خواسته باشند شرکت بیمه؟ (28

 نها اعلام نمایندموظف است نرخ و شرایط یکسان را به آالف( 

 ب( می تواند بر اساس میزان فروش آنها نرخ و شرایط متفاوت را به آنها اعلام نماید

 ج( می تواند بر اساس فروش آنها نرخ متفاوت اعلام نماید اما شرایط باید یکسان باشد

 د( می تواند بر اساس فروش آنها شرایط متفاوت اعلام نمایداما نرخ باید یکسان باشد

 

 صورت احراز تخلف نماینده کدام یک از تصمیمات زیر قابل اتخاذ است؟در  (25

 الف( ایجاد محدودیت در اختیارات تفویضی مانند سلب مجوز صدور بیمه نامه

 ماه 0ب( کاهش میزان کارمزد نماینده در یک یا چند رشته بیمه به مدت حداکثر 

 ج( لغو پروانه فعالیت

 همه مواردد( 

 

 کارمزدی برای آن پیش بینی نشده است قبل از پرداخت کارمزد؟ 43نسبت به مواردی که در آیین نامه شماره  موسسات بیمه مکلفند (20

 الف( موافقت نماینده را جلب نمایند

 موافقت سندیکای بیمه گران ایران را جلب نمایندب( 

 ج( موافقت بیمه مرکزی ج.ا.ا را جلب نمایند

 د( همه موارد فوق

 

 کان زیر است؟شرکت بیمه دارای ار (2۷

 ارزیابان خسارت-شعب نمایندگان-مدیرعامل-هیئت مدیره-الف( سهامداران

 ارزیابان خسارت-شعب نمایندگان-مدیرعامل-مجمع عمومی-ب( سهامداران

 شعب نمایندگان-مدیرعامل-بازرس قانونی-ج( مجمع عمومی

 هیئت مدیره-مدیرعامل-بازرس قانونی-مجمع عمومید( 

نفر تشکیل می شود که با پیشنهاد ..... و تصویب ..... از میان اشخاص صلاحیت داری که در امور بیمه یا  5از  هیئت مدیره شرکت بیمه (21

 ؟مدیریت یا مالی یا اقتصاد یا حقوق متخصص باشند برای مدت ..... سال انتخاب می گردند

 1-مجمع عمومی-الف( مدیرعامل

 5-وزیر اقتصاد-مجمع عمومیب( 

 1-مجمع عمومی-اقتصادج( وزیر 

 5-وزیر اقتضاد-د( مدیرعامل

 پروانه فعالیت شرکت بیمه چیست؟ (2۹

 الف( موافقت با ثبت موسسه بیمه در مرجع ثبت شرکت ها

 ب( موافقت با ثبت موسسه بیمه در مرجع ثبت شرکت ها پس از تایید اساسنامه در بیمه مرکزی

 ه ای که بیمه مرکزی ایران صادر می نمایدمجوز فعالیت موسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمج( 

 د( مجوز فعالیت موسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه ای مرجع ثبت شرکتها صادر می نماید
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 اگر پروانه فعالیت نماینده ای لغو شود؟ (36

 الف( این شخص نمی تواند تا اتمام دوره مشخص شده فعالیت بیمه ای داشته باشد

 ب( این شخص می تواند پس از اتمام دوره مشخص شده در شرکت بیمه دیگری فعالیت داشته باشد 

 ج( این شخص نمی تواند تا اتمام دوره مشخص شده به عنوان نماینده بیمه و یا کارگزاری رسمی بیمه در صنعت بیمه فعالیت داشته باشد

 ینده و یا کارگزاری رسمی بیمه در صنعت بیمه فعالیت داشته باشداین شخص نمی تواند پس از لغو پروانه، به عنوان نماد( 

 

 بیمه گذار پس از پرداخت ..... حق بیمه می تواند از ارزش بازخرید بیمه نامه درخواست وام نماید؟ (31

 الف( حداقل یکسال تمام

 سال تمام2حداقل ب( 

 ج( حداقل سه سال تمام

 سال تمام 5د( حداقل 

 

 یمه می توان خطر فوت فرد وام گیرنده را پوشش داد؟در کدام یک از انواع ب (32

  مانده بدهکارالف( 

 ب( پس انداز

 ج( پول

 د( اعتبار

 

 عدم شمول اصل غرامت به بیمه های اشخاص در کدام نوع از بیمه ها اعمال می شود؟ (33

 الف( بیمه عمر و درمان

 بیمه عمر و حوادثب( 

 ج( بیمه درمان و حوادث

 حوادث د( بیمه عمر و درمان و

 در بیمه های اشخاص کدامیک از اصول بیمه ای حاکم نیست؟ (38

 الف( اصل غرامت و اصل حد اعلای حسن نیت

 اصل جانشینی و اصل غرامتب( 

 ج( اصل جانشینی و اصل نفع پذیر

 د(اصل غرامت و اصل نفع پذیر

 عدم شمول اصل غرامت به بیمه های اشخاص چه نتایجی در پی دارد؟ (35

 قرارداد بیمه گذار با چند بیمه گر برای خطر واحدانعقاد الف( 

 ب( مطالبه زیان از شخص ثالث حادثه علاوه بر مبلغ بیمه شده 

 ج( مراجعه مستقیم بیمه گر به مسئول حادثه و مطالبه غرامت

 د( اصل غرامت و اصل نفع پذیر
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 کدامیک از خطرهای زیر در بیمه حوادث بیمه نمی شود؟ (30

 زمستانی الف( ورزش های آبی و

 ب( موتور سواری

 جنگ و شورشج( 

 د( موارد ب و ج

 

چنانچه اظهارات بیمه شده و یا بیمه گذار خلاف واقع و بدون سوء نیت باشد ) سهو یا اشتباه( و این مسئله پیش از وقوع خطر کشف  (3۷

 شود در این صورت بیمه گر می تواند؟

 کند قاابالف( قرارداد بیمه را 

 تناسب خطر افزایش دهدحق بیمه را به ب( 

 ج( قرارداد بیمه را فسخ کند

 د( بر حسب مورد یکی از موارد الف یا ج را انتخاب نماید

 

 در صورت اثبات خود کشی بیمه شده در دو سال اول اعتبار قرارداد بیمه عمر؟ (34

 هیچ وجهی به استفاده کننده پرداخت نمی شودالف( 

 احتساب تا روز فوت به استفاده کننده پرداخت می شود ب( در صورت وجود ذخیره ریاضی مبلغ آن با

 ج( فقط نصف سرمایه فوت به استفاده کننده پرداخت می شود

 د( هیچکدام

 

 حق بیمه عمر تابع ..... است؟ (3۹

 الف( نوع شغل و فعالیت بیمه شده

 ب( سن و وضعیت بیمه شده

 ج( طول عمر بیمه شده

 هر سه موردد( 

 

 عمر به شرط حیات را توصیف می کند؟ کدامیک از موارد زیر بیمه (86

از  الف( قرارداد بیمه که در آن بیمه گر تعهد می کند در مقابل دریافت حق بیمه، سرمایه مندرج در بیمه نامه را در صورت فوت بیمه شده قبل

 انقضای زمان معین به ذینفع بپردازد

یافت حق بیمه، سرمایه ثابتی را در انقضای مدت بیمه و به شرط حیات بیمه شده قرارداد بیمه ای که در آن بیمه گر تعهد می کند در مقابل درب( 

 بپردازد

مه بی ج( قرارداد بیمه ای که در آن بیمه گر تعهد می کند در مقابل دریافت حق بیمه، سرمایه ثابتی را قبل از انقضای مدت بیمه و به شرط حیات

 شده بپردازد

گر تعهد می کند در مقابل دریافت حق بیمه، سرمایه بیمه را در صورت فوت بیمه شده در طول مدت بیمه و یا د( قرارداد بیمه ای که در آن بیمه 

 حیات اوپس از انقضای مدت بپردازد
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 در بیمه نامه مستمری مشروط به زنده ماندن چند نفر، مستمری تا چه زمانی پرداخت می شود؟ (81

 الف( تا زنده بودن آخرین فرد پرداخت می شود

 ( با فوت هر نفر میزان پرداختی بیمه گر کاهش می یابدب

 ج( با فوت هر نفر، مستمری قطع می شود

 د( موارد الف و ب

 

 ؟ارزانترین نرخ حق بیمه مربوط به کدام نوع از بیمه های عمر است  (12

 بیمه عمر زمانی الف(

 ب( بیمه تمام عمر خطر فوت

 ج( بیمه به شرط حیات

 د( بیمه مختلط

 

 سرمایه فرزندان، استفاده کنندگان چه کسانی می توانند باشند؟در بیمه  (83

 فرزندی که در قرارداد تعیین شده استالف( 

 ب( برادران و خواهران این فرزند که در طول مدت قرارداد زنده هستند یا فوت می شوند

 ج( پدر یا مادر فرزندی که در قرارداد تعیین شده است

 د( مورد الف و ب

 

 دریافت دو برابر سرمایه فوت یا مستری جزء کدام یک از انواع بیمه های عمر محسوب می شود؟بیمه عمر  (88

 الف( بیمه عمربه شرط حیات

 ب( بیمه عمر به شرط فوت

 ج( بیمه عمر مختلط پس انداز

 بیمه عمر مختلط سرمایه گذارید( 

 

 کدامیک از جملات زیر صحیح است؟ (85

 رمایه خطر فوت سال به سال تنزل می یابدالف( در بیمه عمر با سرمایه صعودی، س

 ب( در بیمه عمر مانده بدهکار سرمایه خطر فوت سال به سال تنزل می یابد

 در بیمه عمر با سرمایه صعودی، سرمایه خطر فوت سالانه به نسبت تصاعد هندسی افزایش می یابدج( 

 تصاعد عددی کاهش می یابد د( در بیمه عمر مانده بدهکار، سرمایه خطر فوت سال به سال به نسبت

 در بیمه عمر سرمایه گذاری چه بازدهی به استفاده کنندگان قرارداد پرداخت می شود؟ (80

 الف( سود تضمین شده فرصت های سرمایه گذاری انتخاب شده 

 درصد 15ب( سود مشارکت در منافع حداقل 

 موارد الف و بج( 

 د( هیچکدام
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 مه عمر و سرمایه گذاری محسوب نمی شود؟کدامیک از موارد زیر از ویژگی های بی (8۷

 الف( انعطاف پذیری حق بیمه

 عدم همسویی نرخ سود تضمین شده سرمایه گذاری با تورمب( 

 ج( حق انتخاب نوع سرمایه و سرمایه گذاری

 د( قدرت نقدینگی بالا

 

 چیست؟ "کننده خودداری نمایندعرضه کنندگان بیمه باید از تبلیغات گمراه  "منظور از تبلیغ گمراه کننده در عبارت  (84

 الف( تبلیغی که با قوانین و مقررات بیمه ای و عرف بیمه منطبق نباشد

 ب( تبلیغی که با شرایط بیمه نامه منطبق نباشد

 ج( تبلیغی که موجب ابهام در تشخیص محصولات بیمه ای شود

 همه مواردد( 

 

 کدامیک از موارد زیر صحیح نمی باشد؟ (8۹

 بیمه به هر طریقی  ممنوع استالف( فروش اجباری 

یمه ب ب( عرضه کننده بیمه نباید هیچ گونه اطلاعاتی که طبق قوانین و مقررات مربوط برای انجام عملیات بیمه گری ضرورت دارد از متقاضی خدمات

 درخواست نماید

 مسئولیت درج صحیح  اطلاعات در بیمه نامه بر عهده بیمه گذار استج( 

 د( هیچکدام

 

زمانی که موسسه بیمه باید بعد از دریافت کلیه مدارک مربوط به خسارت، مدارک را بررسی و نتیجه را اعلام نماید چند روز حداکثر  (56

 است؟

 روز 85الف( 

 روز 96 ب(

 روز 06ج( 

 د( یک هفته

 

 در عقد بیمه متعهد چه نام دارد؟ (51

 بیمه گرالف( 

 ب( بیمه گذار

 ج( نماینده بیمه

 د( کارگزار بیمه

 

 

 را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد در قانون بیمه چه نام دارد؟ وجهی (52

 الف( کارمزد
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 حق العملب( 

 ج( حق بیمه

 د( حق الصدور

 

 سند کتبی که در آن عقد بیمه و شرایط آن آمده است چه نام دارد؟ (53

 الف( فرم پیشنهاد

 بیمه نامهب( 

 ج( جدول تعرفه

 د( شرایط اختصاصی

 

اید و ورثه کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد بر عهده بیمه گذار بوده است اجرا کند آیا بیمه گر حق فسخ اگر بیمه گذار فوت نم (58

 قرارداد را دارد؟

 بله حق فسخ را داردالف( 

 ب( خیر حق فسخ را ندارد

 ج( تنها در برخی رشته های بیمه ای حق فسخ را دارد

 سخ داردد( به جز در بیمه های آتش سوزی و باربری حق ف

 

 ؟بیمه گرظرف چه مدت از انتقال موضوع بیمه به شخص دیگر حق فسخ عقد بیمه را دارد (55

 الف( یک ماه

 ب( دو ماه

 ج( سه ماه

 د( شش ماه

 

 متهیه آیین نامه های مقررات برای حسن اجرای امور بیمه ای لازم باشد با توجه به مفاد قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه ای از وظایف کدا (50

 نهاد است؟

 بیمه مرکزی ج.ا.االف( 

 ب( معاونت بانک و بیمه در وزارت اقتصاد

 ج( اتاق بازرگانی، صنایع و معادن

 د( هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

 تعهد سهامداران یک موسسه بیمه ایرانی نباید از چند شخص حقیقی یا حقوقی کمتر باشد؟ (5۷

 نفر 56الف( 
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 نفر 86 ب(

 نفر 26ج( 

 نفر 96د( 

 

 میزان تضمینی که نماینده موظف است به امور شرکت بیمه تودیع کند چقدر است؟ (54

 میلیون ریال5الف( متناسب با حجم کار هر نماینده حداقل 

 ب( متناسب با حجم کار هر نماینده به تشخیص بیمه مرکزی ج.ا.ا

 میلیون ریال 86ج( متناسب با حجم کار هر نماینده حداقل 

 حجم کار هر نماینده حقیقی یا حقوقی در شکل حقوقی ثبت آن به تشخیص شرکت بیمه طرف قرارداد تعیین می شودمتناسب با د( 

 

 نماینده بیمه نماینده چه شخصی است؟ (5۹

 بیمه گرالف( 

 ب( بیمه گذار

 ج( شرکت بیمه و بیمه شده

 د( بازار بیمه

 

 شته باشد؟نماینده بیمه در مقابل بیمه گذار چه رابطه حقوقی می تواند دا (06

 الف( در واقع نماینده بیمه گذار نیز هست و باید حافظ حقوق وی باشد 

نامینده شرکت بیمه است و باید حافظ منافع شرکت باشد و در مقابل بیمه گذار رعایت حد اعلای حسن نیت را طبق  قانون و مقررات به عمل ب( 

 آورد

 اساس نیاز مشتری بیمه نامه مناسب را برای وی خریداری میکند ج( قبل از بیمه گر نماینده بیمه گذار است و باید بر

 د( همه موارد

 مسئولیت احراز صحت شرایط لازم در مورد هر یک از متقاضیان اخذ پروانه نمایندگی بیمه به عهده چه کسی است؟ (01

  بر عهده شرکت بیمه مربوطهالف( 

 ب( بر عهده بیمه مرکزی ج.ا.ا

 شرکت بیمه  و متقاضیان بر عهده بیمه مرکزی ج.ا.اج( متقاضیان حقیقی بر عهده 

 د( متقاضیان حقوقی بر عهده شرکت بیمه و متقاضیان حقیقی بر عهده بیمه مرکزی ج.ا.ا

 

 کارکنان نماینده که فروش یا صدور بیمه نامه انجام می دهد باید واجد همه شرایط زیر باشد به جزء؟ (02

 الف( داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم

 داشتن حداقل یکسال سابقه کار مرتبط با بیمهب( 

 ج( گذراندن دوره آموزشی لازم به تشخیص شرکت بیمه

 د( داشتن حسن اخلاق و رفتار و توانایی ایجاد ارتباط با مشتریان

 

 اگر چند نماینده  برای یک نوع بیمه، نرخ  و شرایط خواسته باشد شرکت بیمه؟ (03
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 به آنها اعلام نماید موظف است نرخ و شرایط یکسان راالف( 

 ب( می تواند بر اساس میزان فروش آنها نرخ و شرایط متفاوت را به آنها اعلام نماید

 ج( می تواند بر اساس فروش آنها نرخ متفاوت اعلام نماید اما شرایط باید یکسان باشد

 د( می تواند بر اساس فروش آنها شرایط متفاوت اعلام نماید اما نرخ باید یکسان باشد

 

 اعضاء هیات رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکت بیمه چه کسانی هستند؟ (08

 نماینده شورای حل اختلاف  -نماینده سندیکای بیمه گران ایران  -الف( نماینده بیمه مرکزی ج.ا.ا 

گی نماینده نمایند –شرکت بیمه نماینده  –نماینده منتخب سندیکای بیمه گران ایران  –ب( نماینده منتخب انجمن های صنفی نمایندگان بیمه 

 بیمه

 نماینده بیمه مرکزی ج.ا.ا –نماینده نمایندگی بیمه  –نامینده شرکت بیمه  –ج( نماینده شورای حل اختلاف 

 نماینده بیمه مرکزی ج.ا.ا –نماینده منتخب سندیکای بیمه گران ایران  –نماینده منتخب انجمن های صنفی نمایندگان بیمه د( 

 

 کارمزدی براب آن پیش بینی نشده است قبل از پرداخت کارمزد؟ 43بیمه مکلفند نسبت به مواردی که در آیین نامه شماره موسسات  (05

 الف( موافقت نماینده را جلب نمایند

 ب( موافقت سندیکای بیمه گران ایران را جلب نمایند 

 موافقت بیمه مرکزی را جلب نمایندج( 

 د( همه موارد

 

 ه، تصمیمات قیمت گذاری با کدامیک از عوامل زیر مرتبط است؟در کسب و کار بیم (00

 الف( حق بیمه پرداخت شده برای بیمه نامه ها

 ب( بهره پرداخت شده بابت عدم پرداخت حق بیمه ها و تسهیلات اعتباری

 ج( کارمزد پرداخت شده بابت فعالیت های مشاوره ای و بیمه ای

 همه مواردد( 

 بازاریابی بیمه با کدامیم از عوامل زیر سر و کار دارد؟عنصر مکان از آمیخته  (0۷

 الف( اداره کارمندان بیمه

 ب( مکان یابی شعبه

 ج( همکاری و مشاوره نماینده

 موارد الف و بد( 

 عنصر محصول از آمیخته بازاریابی بیمه با کدامیک از عوامل زیر سر و کار دارد؟ (04

 الف( بیمه نامه

 ب( همکاری و مشاوره نماینده

 ج( اعتبار شرکت بیمه

 همه مواردد( 

 

 در متون تخصصی بیمه کدام است؟  ”POLICY “معادل فارسی کلمه  (0۹
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 بیمه نامهالف( 

 ب( سیاست

 ج( سیاست بیمه ای

 د( بیمه خطرات سیاسی

 

 در متون تخصصی بیمه کدام است؟  ”SUM INSURED“معادل فارسی کلمه  (۷6

 سرمایه تحت پوششالف( 

 ب( جمع بیمه شدگان

 برخی از بیمه شدگانج( 

 د( جمع خطرات

 

 کدام گزینه است؟ "بیمه عمر اعتبار "معادل انگلیسی  (۷1

 Credit Life Insuranceالف( 

 value Insuranceب( 

 Endowment Insuranceج( 

 Face Value policyد( 

 

 در فرآیند صدور یک بیمه نامه، فرم پیشنهاد توسط چه کسی تکمیل می گردد؟ (۷2

 الف( بیمه گر

 اکچوئر ب(

 ج( بیمه شده

 متقاضی بیمهد( 

 

 کدامیک از گزینه های زیر بیمه گران را قادر می سازد میزان حق بیمه ریسک های بیمه ای را به نحو دقیق ارزیابی کنند؟ (۷3

 الف( اصل جبران خسارت

 ب( حد اعلای حسن نیت

 قانون اعداد بزرگج( 

 د( شاخص در معرض خطر بودن

 از نظر ساختاری جزء بخش های اصلی کلیه قراردادهای بیمه ای در رشته های مختلف نیست؟کدامیک از گزینه های زیر  (۷8

 الف( اظهارات

 یک جانبه بودن قراردادب( 

 ج( توافقات بیمه ای

 د( شرایط

 

 اصل غرامت در کدامیک از موارد زیر قابل اعمال نیست؟ (۷5
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 بیمه عمرالف( 

 ب( بیمه اتومبیل

 ج( بیمه آتش سوزی

 باربرید( بیمه 

 

 علت اصلی یک خسارت همیشه ... (۷0

 الف( اولیه علت است

 علت غالب استب( 

 ج( آخرین علت است

 د( تنها علت است

 کدامیک از عبارات زیر نادرست است؟ (۷۷

 الف( مشارکت زمانی مطرح می شود که دو بیمه نامه غرامت برای یک ریسک مشخص وجود داشته باشد.

 کان پذیر است که مجموع سرمایه های بیمه بیمه نامه های متعدد از ارزش موضوع بیمه بیشتر نباشدب( اصل تعدد بیمه ای فقط زمانی ام

 وقتی که شرط مشارکت اعمال می شود همه بیمه گران مسئول به طور مساوی در خسارت شریک هستندج( 

 د( شرط مشارکت مستلزم نفع بیمه ای خطر و موضوع بیمه مشترك در همه بیمه نامه است

 

 محاسبات حق بیمه با استفاده از آمار کاربردی حق بیمه خالص چگونه محاسبه می گردد؟ر د (21

حق بیمه خالص الف( =
مجموع خسارت ها

تعداد معرض خطر ها
 

حق بیمه خالصب(  =
تعداد خسارت یا میانگین آنها

تعداد معرض خطر ها
 

 ج( حق بیمه ناخالص حامل سربار=حق بیمه خالص

حق بیمه خالصد(  =
تعداد معرض خطرها

مجموع خسارت ها
 

 

 در بیمه عمر، بیمه گذار کسی است که: (۷۹

 قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد نمایدالف( 

 ب( در صورت وقوع ریسک موضوع بیمه، سرمایه بیمه به وی پرداخت می شود

 ج( بیمه عمر جنبه پس اندازی و سرمایه گذاری دارد

 هزینه های احتمالی ناشی از ریسک فوت بیماری های خاص یا حیات بیمه شده استد( موضوع بیمه عمر تامین در مقابل 

 

 

 

 

 کدامیک از عبارات زیر از ویژگی های بیمه عمر نیست؟ (16

 الف( ایجاد ذخایر ریاضی قابل توجه در شرکت های بیمه
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 از انواع بیمه های غرامتی استب( 

 ج( بیمه عمر جنبه پس اندازی و سرمایه گذاری دارد

 موضوع بیمه عمر تامین در مقابل هزینه های احتمالی ناشی از ریسک فوت بیماری های خاص یا حیات بیمه شده استد( 

 

 کدام یک از عبارات زیر از ویژگی های بیمه عمر زمانی است؟ (18

 در صورت فوت بیمه شده در مدت اعتبار قرارداد سرمایه بیمه به ذی نفعان پرداخت می گرددالف( 

 وت بیمه شده در هر زمان سرمایه بیمه نامه به ذی نفعان پرداخت می گرددب( در صورت ف

 ج( در صورت حیات بیمه شده پس از مدت قرارداد سرمایه بیمه پرداخت می شود

 د( در صورت حیات بیمه شده پس از مدت قرارداد حق بیمه های پرداختی مستردد می شود

 

 نی محسوب می شود؟کدامیک از عبارات زیر از معایب بیمه عمر زما (12

 الف( حق بیمه نسبتا کم

 ب( محدودیت مدت بیمه نامه به زمان مشخص

 ج( کاهش نگرانی نسبت به تنزیل پول

 عدم وجود حق بازخرید و سرمایه مخففد( 

 

و در صورتی که بیمه شده  در بیمه عمر مختلط چنانچه بیمه شده پس از انقضای مدت بیمه در حیات باشد سرمایه بیمه نامه به  ....  تعلق می گیرد (19

 در طی مدت بیمه فوت کند سرمایه بیمه نامه به ..... پرداخت می شود؟

 بیمه شده-الف( استفاده کنندگان

 بیمه گذار-ب( استفاده کنندگان

 استفاده کنندگان-بیمه شدهج( 

 بیمه گر-د( بیمه شده

 

 بیمه عمر مانده بدهکار ..... (11

 مقابل مرگ یا اعسار مدیون، بیمه می نمایدالف( بیمه ایست که طلبکار را در 

 ب( محصول به میزان بدهی بیمه شده عرضه می گردد

 ج( با بازپرداخت اقساط وام سرمایه بیمه نامه کاهش می یابد

 هر سه مورد صحیح استد( 

 ( ...01بر اساس آیین نامه بیمه های زندگی ) شماره  (15

 را همراه انواع بیمه های زندگی عرضه نمایندموسسات بیمه می تواند پوشش خطرات اضافی الف( 

 ب( قبول تعهد پرداخت سرمایه با مستمری در صورت نقص عضو با هزینه معالجات در بیمه نامه زندگی امکان پذیر است

 ج( موسسات بیمه می توانند تعهدات انواع بیمه های زندگی را به صورت مستمری پرداخت نمایند

 د( هر سه مورد صحیح است

 

 صدور بیمه نامه خطر فوت انفرادی برای یک بیمه شده با مبلغ بیشتر از .... ریال بایستی با مجوز بیمه مرکزی باشد 01ر اساس آیین نامه ب (10
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 الف( یک میلیارد ریال 

 دو میلیارد ریالب( 

 ج( پنج میلیارد ریال

 د( سه میلیارد ریال

 

 قابل تقسیم هر سال را ...موسسات بیمه، سهم بیمه گذاران از مشارکت در منافع  (12

 الف( به عنوان حق بیمه یکجا برای افزایش سرمایه بیمه نامه می پردازند

 ب( به ذخیره ریاضی بیمه نامه اضافه می کنند

 ج( به صورت نقدی پرداخت می کنند

 بر حسب توافق با بیمه گذار به یکی از حالات فوق پرداخت می کنندد( 

 

 عمر چند سالاعتبار دارد؟پروانه نمایندگی فروش بیمه  (11

 سه سالالف( 

 ب( دو سال

 ج( یک سال

 د( چهار سال

 

 کدامیک از موارد زیر از ویژگی های نماینده فروش بیمه عمر نیست؟ (13

 الف( مجاز به بازاریابی و عرضه بیمه عمر انفرادی است

 ملزم به داشتن محل کار استب( 

 ج( اجازه صدور بیمه نامه را ندارد

 بیمه دریافتی را مستقیما به شکت بیمه ارائه می کندد( پیشنهادات 

 

 کدام یک از ریسک های زیر در بیمه درمان تکمیلی پوشش داده نمی شود؟ (36

 الف( هزینه درمان ناشی از بیماری

 ب( هزینه درمانی ناشی از حوادث

 ج( سرمایه فوت ناشی از بیماری

 موارد الف و بد( 

 درمان تکمیلی کدامیک از بیماری های زیر تحت پوشش این بیمه نامه نیست؟با توجه به تعریف بیماری در بیمه  (38

 ( بیماری های ناشی از مصرف مواد مخدر و یا الکلالف

 ب( پوشش های اصلی )پایه(

 ج( هزینه زایمان طبعی

 د( هزینه پاراکلینیکی

 بیمه شدگان قرارداد درمان تکمیلی شامل چه کسانی می باشد؟ (32
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درصد آنان باید  25پیمانی یا قراردادی و ساعتی بیمه گذار به اتفاق کلیه اعضای خانواده شان از طرف بیمه گذار که حداقل الف( کارکنان رسمی، 

 تحت پوشش قرار گیرند

ی نموده درصد کارکنان رسمی، پیمانی یا قراردادی بیمه گذار و اعضای خانواده شان که بیمه گذار آنها را بعنوان اعضای گروه معرف 56حداقل ب( 

 است، باید همزمان تحت پوشش بیمه قرار گیرند

ان از طرف دشج( کارکنان رسمی، پیمانی یا قراردادی بیمه گذار که با ارائه رضایت نامه مبنی بر موافقت یا پوشش بیمه ای به اتفاق کلیه اعضای خانوا

 حت پوشش بیمه قرار گیرنددرصد آنان باید ت 06بیمه گذار به عنوان بیمه شده معرفی شده اند و حداقل 

درصد افراد تحت تکفل و غیر تحت تکفل بیمه  56د( کلیه افراد معرفی شده از سوی بیمه گذار که نوعی ارتباط استخدامی با وی داشته و حداقل 

 شدگان اصلی بایستی تحت پوشش قرار گیرند

 

 در بیمه درمان تکمیلی، دوره انتظار........ (39

 است الف( همان مدت بیمه نامه

 ب( مدت زمان لازم برای دریافت خدمات است

 مدت زمانی است که در طول آن بیمه گر تعهدی به جبران خسارت نداردج( 

 د( هر سه مورد صحیح است

 

 در بیمه حوادث اشخاص، چه پوشش هایی ارائه می شود؟ (31

 الف( فوت در اثر حادثه

 ب( هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

 فتادگی ناشی از حادثهج( نقص عضو و از کارا

 هر سه مورد صحیح استد( 

 

 منظور از نقص عضو یا از کارافتادگی دائم در بیمه حوادث چیست؟ (35

 الف( تغییر شکل یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن در اثر حادثه که حداکثر یکسال پس از وقوع حادثه بروز نماید

 توانایی انجام عضوی از اعضای بدن در اثر حادثه که وضعیت موقت داشته باشدب( تغییر شکل یا از دست دادن 

 ماه پس از وقوع حادثه بروز نماید0ج( تغییر شکل یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن در اثر حادثه که حداکثر 

سال پس از وقوع حادثه بروز نماید و وضعیت دائم 2اثر حادثه که حداکثر  تغییر شکل یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن درد( 

 داشته باشد

 

 در صورت فوت بیمه شده در بیمه نامه حادثه علت تحقق خطری که تحت پوشش بیمه نامه نیست ؟ (30

 الف( بیمه نامه از زمان فوت بیمه شده باطل می گردد

 ددب( بیمه نامه از زمان فوت بیمه شده تعلیق می گر

 بیمه نامه از زمان فوت بیمه شده فسخ می گرددج( 

 د( بیمه نامه از زمان فوت بیمه شده مخفف می گردد
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بول قموسسه بیمه، بعد از دریافت کلیه مدارك به خسارت، به ترتیب )از راست به چپ( بعد از گذشت چند روزباید مدارك را بررسی کند و در صورت  (32

 رداخت نماید؟پس از چند روز باید خسارت را پ

  96-85الف( 

 26-15ب( 

 85-96ج( 

 26-15د( 

 

 کدامیک از وظایف موسسه بیمه در مورد بیمه های غیر زندگی نمی باشد؟ (31

 الف( سهم بیمه گذار از هر خسارت

 وجود یا عدم وجود شرط مشارکت در منافع و شیوه پرداخت آنب( 

 ج( حداکثر تعهد بیمه گر در هر حادثه و در مدت بیمه 

 ( میزان حق بیمه و نحوه پرداخت آند

 

 مندرجاتی مثل اطلاعات خاص و ویژه و یا پوشش های اضافی مربوط به کدامیک بخش از شرایط حق بیمه می باشد؟ (33

 الف( شرایط عمومی

 ب( شرایط پیوست بیمه نامه

 بیمه گذار و بیمه گرج( 

 د( هیچکدام

 

 دارد؟وجهی که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد چه نام  (866

 الف( خسارت

 ب( کارمزد

 ج( حق العمل

 حق بیمهد( 

 

 کدام مورد لزومی برای درج در بیمه نامه ندارد؟ (868

 الف( موضوع بیمه 

 ب( حق بیمه

 ج( میزان تعهد بیمه گردر صورت وقوع حادثه 

 نرخ بیمهد( 

 وجه بیمه در مقابل بیمه گر است؟در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری چه کسی مسئول پرداخت کلیه اقساط عقب افتاده  (862

 ناقلالف( 

 ب( نماینده

 ج( منقول علیه

 د( ذی نفع
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 موضوع بیمه می تواند کدام مورد باشد؟ (869

 الف( مال اعم از عین یا منفعت

 ب( نمی تواند آن را بیمه دهد

 با مجوز دادگاه می تواند آن را بیمه دهدج( 

 دهد د( با مجوز کتبی صاحب مال می تواند آن را بیمه

 

 کدام نهاد در ایران بیمه اتکایی اجباری انجام میدهد؟ (861

 الف( وزارت اقتصاد

 ب( بیمه ایران

 بیمه مرکزی ج.ا.اج( 

 د( شرکت های بیمه اتکایی ایرانی 

 

 تصویب نمونه ترازنامه مورد استفاده شرکت های بیمه با کدام نهاد است؟ (865

 الف( بیمه مرکزی ج.ا.ا

 شورای عالی بیمهب( 

 ج( سازمان حسابرسی 

 د( انجمن حسابداران خبره ایران

 

 اگر پروانه فعالیت نماینده ای لغو شود (860

 الف( این شخص نمی تواند تا اتمام دوره مشخص شده فعالیت بیمه ای داشته باشد

 ب( این شخص می تواند پس از اتمام دوره مشخص شده در شرکت بیمه دیگری فعالیت داشته باشد

 تواند تا اتمام دوره مشخص شده به عنوان نماینده بیمه و یا کارگزاری رسمی بیمه در صنعت بیمه فعالیت داشته باشد ج( این شخص نمی

 این شخص نمی تواند پس از لغو پروانه به عنوان نماینده بیمه و یا کارگزار رسمی بیمه در صنعت بیمه فعالیت داشته باشدد( 

 

 ماینده که فروش یا صدور بیمه نامه ناجام می دهند ضروری نیست؟کدامیک از شرایط زیر برای کارکنان ن (862

 داشتن حداقل مدرك تحصیلی لیسانسالف( 

 ب( گذراندن دوره آموزشی لازم به تشخیص شرکت بیمه 

 ج( تابعیت جمهوری اسلامی ایران

 د( داشتن حسن اخلاق و رفتار و توانایی ایجاد ارتباط با مشتریان

 روانه نمایندگی چه مدت است؟مدت اعتبار قرارداد و پ (861

 الف( یکسال

 ب( دوسال

 سه سالج( 

 د( چهارسال
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 کدام گزینه در مورد پرداخت کارمزد به نامینده صحیح است؟ (863

 الف( در صورتی که به هر علت میزان حق بیمه بیمه نامه افزایش یابد، میزان کارمزد تغییر نمی کند

 بیمه نامه کاهش یابد، میزان کارمزد تغییر نمی کندب( در صورتی که به هر علت میزان حق بیمه 

 مبنای پرداخت کارمزد حق بیمه پرداخت شده می باشدج( 

 د( مبنای پرداخت کارمزدحق بیمه خالص می باشد

 

 کام گزینه جز شیوه های صرفه جویی در بازاریابی نیست؟ (886

 صرف زمان و هزینه کمتربرای تهیه استراتژی و طراحی برنامهالف( 

 خلاقیتب( 

 ج( توسعه مرحله به مرحله

 د( کاهش هزینه های ثابت

 

 آمیخته بازاریابی بیمه عبارتست از؟ (888

 محصول، قیمت، مکان، توسعه،افراد،فرآیند و توزیع فیزیکیالف( 

 ب( محصول، قیمت، مکان و توزیع فیزیکی

 ج( محصول،قیمت،مکان،سود،فروش،مشتری و توزیع اینترنتی

 توزیع اینترنتید( سود، فروش، مشتری و 

 

 چرا تعامل با مشتری و شناخت مشتری و درك نیازهای او رد پیاده سازی مشتری مداری بسیار مهم است؟ (882

 الف( زیرا در جذب مشتریان نقش بسزایی بازی می کند

 ب( زیرا در حفظ مشتریان نقش بسزایی بازی می کند

 ی کندزیرا هم در جذب و هم در حفظ مشتریان نقش بسزایی بازی مج( 

 د( زیرا در انتخاب مشتریان نقش بسزایی بازی می کند

 در متون تخصصی بیمه کدام است؟  RESERVINGمعادل فارسی کلمه  (889

 الف( جایگذاری

 ب( جانشینی

 ج( سفارش گیری

 ذخیره گیرید( 

 

 ( در متون تخصصی بیمه کدام است؟ moral hazard معادل فارسی عبارت ) (881

 الف( خطر بیماری های روانی

 ب( رعایت اخلاقیات

 ج( اصل حسن نیت

 مخاطره اخلاقید( 
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 ( در متون تخصصی بیمه کدام است؟  RISK PREVENTIONمعادل فارسی عبارت )  (885

 الف( انتقال ریسک

 ب( نگهداری ریسک

 پیشگیری از ریسکج( 

 د( کاهش ریسک

 

 زد؟فرم پیشنهاد بیمه که توسط متقاضی بیمه تکمیل می شود بیمه گر را قادر می سا (880

 الف( شرایط عمومی بیمه نامه را به آگاهی بیمه گذار برساند

 ریسک را ارزیابی و بیمه نامه را تهیه کند و سایر امور اداری را به انجام برساندب( 

 ج( هر گونه تقلب و تخلفی را که بیمه گذار مرتکب کنترل نامید

 د( وظایف بیمه گذار را به وی اعلام نماید

 

 زیر از نظر اعمال نظارت بر مبنای دوره های حسابداری مد نظر قرار نمی گیرد؟کدامیک از موارد  (882

 الف( سال پذیره نویسی

 ب( سال مالی

 سال هجری قمریج( 

 د( سال بیمه نامه

 

 ریاست شورای عالی بیمه با کدام مرجع است؟ (881

 رئیس کل بیمه مرکزی ج.ا.االف( 

 ب( وزیر اقتصاد

 ج( رئیس جمهور

 سال بیمه نامه

 

 معنای انتقال ریسک چیست؟ (883

 الف( پرداخت خسارت به زیان دیده

 ب( رعایت اصل غرامت

 انتقال ریسک خالص از بیمه شده به بیمه گرج( 

 د( انجام خود بیمه گری

 کدامیک از موارد زیر جزو نتایجی که از اصل نفع بیمه ای حاصل می شود نیست؟ (826

 مصونیت بیمه گذار از ناتیج عمده بیمه گرالف( 

 خودداری از تشدید خطر توسط بیمه گذار ب(

 ج( اعلام به موقع خسارت توسط بیمه گذار

 د( جلوگیری از توسعه خسارت
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 کدام مورد نشان دهنده اصل علت نزدیک یا سبب بلافصل خسارت است؟ (828

 قیم ناشی از حریق نیز میباشدالف( چنانچه کارخانه ای در مقابل خطر آتش سوزی بیمه شده باشد بیمه گر ملزم به جبران خسارت غیر مست

 ب( چنانچه زمین لرزه باعث ایجاد حریق شود بیمه گر آتش سوزی تعهدی به جبران خسارت ناشی از حریق ندارد

 ج( در صورت وقوع خسارت بیمه گر از حق رجوع به مسئول حادثه برخوردار میگردد

 رابطه علت و معلولی وجود داشته باشدبین حادثه بیمه شده و خسارت مورد ادعای بیمه گذار باید د( 

 

 عوامل موثر در قیمت گذاری بیمه های عمر کدام است؟ (822

 الف( احتمال فوت

 ب(نرخ سود فنی

 ج( هزینه سربار

 هر سه مورد صحیح استد( 

 

 بر اساس آیین نامه بیمه های زندگی حداکثر کارمزد قابل پرداخت نامینده چه مقدار می باشد؟ (829

 کارمزد مقرر در آیین نامه کارمزد نمایندگیدرصد  866الف( 

 درصد کارمزد مقرر در آیین نامه کارمزد نماینده 16ب( 

 درصد کارمزد مقرر در آیین نامه کارمزد نماینده 36ج( 

 درصد کارمزد مقرر در آیین نامه کارمزد نماینده  15د( 

 

 بیمه چه مقدار است؟سهم بیمه گذاران از منافع موسسات بیمه حاصل از مجموعه معاملات  (821

 درصد 15الف( حداکثر 

 درصد 15حداقل ب( 

 درصد 36ج( حداکثر 

 درصد 35د( حداقل 

 شرایط دریافت وام در بیمه های عمر دارای ذخیره ریاضی چیست؟ (825

 ماه تمام0الف( پرداخت حداقل حق بیمه 

 سال تمام  2ب( پرداخت حداقل حق بیمه 

 صد ارزش بازخرید بیمه نامه در 36ج( درخواست وام حداکثر به میزان 

 مورد ب و ج صحیح استد( 

 

 کدامیک از موارد زیر از ویژگی های نماینده بیمه عمر نیست؟ (820

 الف( مجاز به بازاریابی و عرضه بیمه عمر انفرادی است

 ب( ملزم به داشتن محل کار نیست

 اجازه صدور بیمه نامه را داردج( 

 به شرکت بیمه ارائه می کند د( پیشنهادات بیمه دریافتی را مستقیما
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 حداقل مدرك تحصیلی مورد نیاز برای درخواست پروانه نمایندگی عمر چیست؟ (822

 دیپلمالف( 

 ب( لیسانس

 ج( فوق لیسانس

 د( دکترا

 

 خودداریچنانچه معلوم شود هر یک از بیمه شدگان بیمه درمان تکمیلی در پاسخ به پرسش بیمه گر یا بیمه گذار عمدا از اظهار مطلبی  (821

 نموده یا اظهارات خلاف واقع نموده است چه برخوردی با وی صورت می گیرد؟

 الف( نام وی و افراد خانواده اش از لیست بیمه شدگان حذف می گردد

 ب(خساراتی که از ابتدای قرارداد دریافت کرده باید مسترد نماید

 ج( حق بیمه بیمه نامه وی افزایش می باید

 یح استموارد الف و ب صحد( 

 

 نفر .... سال است؟ 8666حداقل تعداد برای صدور بیمه نامه درمان گروهی .... نفر   و حداکثر سن بیمه شده در گروه های زیر  (823

 سال 06-نفر86الف( 

 سال06-نفر56ب( 

 سال26-نفر56ج( 

 سال 26-نفر86د( 

 

بیمه نامه درمان تکمیلی بر اساس آن منعقد شده است، بیمه در صورت توقف فعالیت بیمه گر به هر دلیل یا توقف فعالیت بیمه گذار که  (896

 نامه ....

 فسخ می گرددالف( 

 ب( حادثه باید اتفاقی باشد

 ج( با توافق طرفین با همان شرایط قبلی ادامه می یابد

 د( با حق بیمه بیشتر تمدید می گردد

 

 مشخصات حادثه در بیمه حوادث اشخاص چگونه تعریف می شود؟ (898

 باید غیر عمدی باشد الف( حادثه

 ب( حادثه باید اتفاقی باشد

 ج( حادثه باید ناشی از یک عامل خارجی باشد

 هر سه مورد صحیح استد( 
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 کدامیک از موارد زیر در بیمه حوادث اشخاص پوشش داده نمی شود؟ (892

 الف( فوت در اثر حادثه 

 ب( نقص عضو  واز کارافتادگی دائم

 عمدا موجب آن شودصدمات بدنی که بیمه شده ج( 

 د( هزینه پزشکی درمان جرح ناشی از حادثه

 

 کدامیک از استثنائات بیمه نامه حوادث با موافقت بیمه گر و اخذ حق بیمه مربوطه قابل پوشش است؟ (899

 الف( خودکشی یا اقدام به آن

 ب( قطع شست پا

 ج( از دست دادن هر دو پنجه 

 برداشتن فک پاییند( 

 

 در بیمه نامه حوادث نقص عضو و از کارافتادگی دائم کلی نیست؟کدامیک از موارد زیر  (891

 الف( ناشنوایی کامل و دائم هر دو گوش

 قطع شست پاب( 

 ج( دیسک یا فتق بیمه شده

 د( جنگ و زمین لرزه

 

روز حادثه بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا ب (895

ار به بیمه گر می خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد در این عقد متعهد را .......... طرف تعهد را ....... و وجهی را که بیمه گذ

 پردازد  .......... می نامند؟

 بیمه گر، بیمه گذار، حق بیمهالف( 

 ب( بیمه گذار، بیمه گر، کارمزد

 ، بیمه گر، حق بیمهج( بیمه گذار

 د( بیمه گر، بیمه گذار، کارمزد

 

 عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند ...... باشد و سند مزبور موسوم به ...... خواهد بود؟ (890

 الف( دولتی، شرایط عمومی و شرایط اختصاصی

 کتبی، بیمه نامهب( 

 ج( دولتی، بیمه نامه

 د( کتبی، شرایط عمومی و اختصاصی
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 تاریخ در بیمه نامه به طور صریح قید نمی شود؟ کدام (892

 الف( تاریخ انعقاد قرارداد

 ب( تاریخ ابتدای بیمه 

 ج( تاریخ انتهای بیمه

 تاریخ وقوع خسارتد( 

 

 در کدامیک از موارد زیر قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود؟ (891

 عقد قرارداد واقع شده بوده است هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل ازالف( 

 ب( بیمه گذار تابعیت دولت ج.ا.ا را نداشته باشد 

 ج( مسبب حادثه تابعیت دولت ج.ا.ا را نداشته باشد

 د( نماینده یا کارگزار که بیمه را صادر نموده است به بیمه گر بدهکار باشد

 

 کدام گزینه در مورد خسارات ناشی از جنگ و شورش صحیح است؟ (893

 بیمه گر مسئول نیست مگر آنکه خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد الف(

 ب( بیمه گر مسئول نیست حتی اگر در بیمه نامه آن را پذیرفته باشد

 ج( بیمه گر همیشه مسئول است

 د( بیمه گر دولتی همیشه مسئول است

 

 کدام گزینه در قانون بیمه صحیح است؟ (816

 بیمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشتالف( در صورت توقف یا افلاس بیمه گر 

 ب( در صورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت

 ج( در صورت ورشکستگی بیمه گر بین معاملات مختلف بیمه رد درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است

 تمامی مواردد( 

 

که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است را تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع هر گاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری  (818

ت رداد نمی گشبیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مذبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکوره در قرا

 د؟باید بیمه گر را ...... از آن مستحضر کن

 بالافاصله الف(

 ب( ظرف یک ماه

 ج( بلافاصله پس از حادثه 

 د( ظرف یکماه پس از حادثه
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 کدامیک از موارد زیر جزو اهداف تاسیس بیمه مرکزی ج.ا.ا می باشد؟ (812

 الف( به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران

 حقوق آنهاب( به منظور حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان 

 ج( به منظور اعمال نظارت دولت بر فعالیت بیمه در ایران

 تمامی مواردد( 

 

 انجام بیمه اتکایی اجباری در ایران طبق قانون توسط کدام موسسه صورت می پذیرد؟ (819

 الف( شرکت سهامی بیمه ایران

 بیمه مرکزی ج.ا.ا ایرانب( 

 ج( شرکت های بیمه دولتی در ایران

 در ایراند( شرکت های بیمه 

 

موسسات بیمه موظفند ....... نگه دارند و در حساب های خود نحوه و به کار افتادن آنها را به طور مشخص منعکس نمایند. انواع آن برای  (811

 هریک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه همچنینن ترتیب به کار انداختن از طرف ........ تعیین خواهد شد؟

 ذخایر( فنی و قانونی، شورای پول و اعتبارالف( اندوخته های )

 ب( سپرده های قانونی و احتیاطی، شورای پول و اعتبار

 اندوخته های )ذخایر( فنی و قانونی، شورای عالی بیمهج( 

 د( سپرده های قانونی و احتیاطی، شورای عالی بیمه

 

 نماینده بیمه به چه کسی اطلاق می شود؟ (815

 مجاز به عرضه خدمات بیمه ای به نمایندگی از طرف یک شرکت بیمه طرف قرارداد می باشدالف( شخص حقیقی یا حقوقی که 

و  یشخص حقیقی یا حقوقی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط، از جمله قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مفاد آیین نامه نمایندگب( 

 خدمات بیمه ای به نمایندگی از طرف یک شرکت بیمه طرف قرارداد می باشدسایر مصوبات شورای عالی بیمه، مجاز به عرضه 

 رج( شخص حقیقی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مفاد آیین نامه نمایندگی و سای

 دمات بیمه ای به نامیندگی از طرف یک شرکت بیمه طرف قرارداد می باشدمصوبات شورای عالی بیمه، مجاز به عرضه خدمات بیمه، مجاز به عرضه خ

 د( شخص حقوقی که مجاز به عرضه خدمات بیمه ای به نمایندگی از طرف یک شرکت بیمه طرف قرارداد می باشد

 

 اشخاص حقیقی متقاضی اخذ نمایندگی باید دارای کدامیک از شرایط زیر باشند؟ (810

 الف( عدم حجر

 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری 01پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت به جرایم نام برده شده در ماده ب( نداشتن سو

 ج( داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی با معایب دایم ) برای آقایان( 

 همه مواردد( 
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 دگی در قبال نماینده است؟کدامیک از موارد زیر جزو وظایف شرکت بیمه در قرارداد نماین (812

 الف( بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم و مربوط را به موقع به نماینده ابلاغ نماید

 ب( نام و کد نماینده را در بیمه نامه ای که بنا به پیشنهاد او صادر میشود، درج نامید

 شرایط یکسان را به آنها اعلام نمایدج( اگر چند نماینده برای یک نوع بیمه، نرخ و شرایط خواسته باشند، نرخ و 

 همه مواردد( 

 

 نمایندگان عضو هیئت رسیدگی به اختلافات میان نماینده و شرکت بیمه از کدام ارگان ها هستند؟ (811

 الف( بیمه مرکزی ج.ا.ا نماینده شاکی، انجمن صنفی نمایندگان بیمه

 صنفی نمایندگان بیمهبیمه مرکزی ج.ا.ا منتخب سندیکای بیمه گران ایران و انجمن ب( 

 ج( شرکت بیمه، نماینده شاکی، بیمه مرکزی ایران

 د( شرکت های بیمه، بیمه مرکزی ج.ا.ا، انجمن های صنفی نمایندگان بیمه

 

 امور مربوط به هیئت رسیدگی به اختلاف نماینده و شرکت بیمه را کدام نهاد انجام می دهد؟ (813

 الف( انجمن صنفی نمایندگان بیمه و شرکت بیمه مربوطه 

 ب( شرکت بیمه مربوط و شرکت بیمه ایران

 بیمه مرکزی ج.ا.اج( 

 د( شرکت بیمه مربوط 

 

 قرارداد نمایندگی بیمه در چه صورت لغو می شود؟ (856

 دست بدهدالف( در صورتی که نماینده حقیقی هر یک از شرایط مندرج در آیین نامه نمایندگی را از 

 ب( در صورت ورشکستگی نماینده حقوقی

 ج( با تصمیم یکی از طرفین قرارداد ضمن رعایت مفاد قرارداد نمایندگی و حقوق طرف مقابل 

 همه موارد د(

 

 آیا نمایندگان و کارگزاران مجازند که برای جلب مشتری در بازار رقابتی، بخشی از کارمزد خود را به مشتری بپردازد؟ (858

 قانونی ندارد الف( منع

 ( خلاف مقررات استب

 ج( آنها مجازند که هر طور مصلحت بدانند کارمزد خود را هزینه کنند

 د( اگر جنبه تبلیغاتی داشته باشد اشکالی ندارد
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 سری دوم :

  شود؟ یم انجام چگونه ندگانینما یبند درجه .1

 رانیا گران مهیب یکایسند توسط د(    یبند درجه مؤسسات توسط ج(    مهیب یها شرکت توسط ب(    ج.ا.ا یمرکز مهیب توسط الف(

 

                         ست؟ین حیصح ریاز موارد ز کیکدام   مهیب یندگیأخذ پروانه نما یمتقاض یقیشخص حق رشیپذ طیدر مورد شرا .2

 ربه مواد مخد ادیکشور ج( عدم حجر      د( عدم اعت یرسم انیاز اد یکی ایب(  اعتقاد به اسلام    یاسلام یجمهور تیعدم تابعالف(  

 است؟ حیصح مهیب یندگیدر مورد صدور پروانه نما ریز یها نهیاز گز کیکدام  .3

 شود.  یصادر م رانیگران ا مهیب یکایالف( توسط سند 

 شود.  یب( توسط کارگزار صادر م  

 شود. یصادر م نیمع یا مهیب یرشته ها ایج.ا.ا در همه رشته ها  یمرکز مهیب دییپس از تأ مهیتوسط شرکت بج(  

 .شود یصادر م مهیصنعت ب یانجمن حرفه ا سطد( تو 

 
 لغو شود ..........  تهیکم ایو  ئتیه میج.ا.ا با تصم یمرکز مهیدر صورت تخلف و با اعلام ب یا ندهینما تیاگر پروانه فعال .8

 داشته باشد.   یا مهیب تیتواند فعال یشخص هرگز نم نیلف( اا

 داشته باشد.   تیفعال یگرید مهیدر شرکت ب ندهیدوره لغو پروانه، به عنوان نما یتواند در ط یشخص م نیب( ا

 مهیب یکارگزار رسم ایو  مهیب ندهیکنند، به عنوان نما یم نییاز مراجع مذکور تع کیکه هر یمدت یتواند پس از لغو پروانه برا یشخص نم نیاج( 

 داشته باشد.  تیفعال مهیبدر صنعت 

 . دینما تیفعال مهیدر صنعت ب مهیب یتواند به عنوان کارگزار رسم یم یندگیدوره لغو پروانه نما یشخص در ط نید( ا

 

 عمر .......... مهیفروش ب ندهی، نما 58نییبراساس آ .5

 . است یعمر انفراد مهیو عرضه ب یابیمجاز به بازارالف(  

 عمر است.   مهیو عرضه انواع ب یابیبازارب( مجاز به 

 است.  یعمر گروه مهیو عرضه ب یابیج( مجاز به بازار

 است. یوهگر یعمر زمان مهیو عرضه ب یابید( صرفا  مجاز به بازار

 عمر تا چند سال اعتبار دارد؟ مهیفروش ب یندگیپروانه نما .0

 سال     د( اعتبار آن نامحدود است. کیج(       سه سالالف( دو سال      ب(  

 

 است؟  زانیعمر به چه م مهیفروش ب ندهی، کارمزد نماتغییر یافت( ۹0به آئین نامه  ۹4)از ابتدای سال  58 نامه  نییبراساس آ .۷
 25  نامه نییدر آ یقیحق ندگانیالف( معادل کارمزد نما 

  25درصد کارمزد نمایندگان حقیقی طبق آئین نامه 15ب( حداکثر  

 شورای عالی بیمه تجاوز کند. مقرر در مصوبات یقیحق ندگانیکارمزد نما زانیمدرصد  26نباید از  روشف ندهیکارمزد نماج( 

 25نامه  نییدر آ یقیحق ندگانیدرصد کارمزد نما 36د( حداکثر 
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 .......... مهیشرکت ب رد،یج.ا.ا    قرار گ یمرکز مهیب ددییو مقررات مورد تأ نیعمر از قوان مهیفروش ب ندهیکه تخلف نما یدر صورت. 1

 کند. یرا محدود م ندهینما تیالف( فعال 

 . دینما یاقدام م ندهیب( نسبت به فسخ قرارداد خود با نما 

 کند. یرا معلق م ندهینما تیج( فعال

 است. ریفوق امکان پذ یها نهیاز گز کیج.ا.ا هر یمرکز مهیاعلام ب بحسد( 

 

  ست؟ین حیصح ریز یها نهیاز گز کی، کدام   04نامه  نییبراساس مفاد آ. 3

 ایکل  دیدرخواست بازخر ،یاضیر رهیذخ لیتواند در صورت تشک یگذار م مهیب ،یخطر فوت زمان مهیبه جز ب یزندگ یها مهیالف( در انواع ب

 .   دینامه خود را نما مهیاز ب یدرصد

 .  نامه است  درصد ذخیره ریاضی بیمه 15 حداقل معادل ینامه زندگ مهیب دیارزش بازخرب( 

 بستانکار است.  یموکول به موافقت کتب دیگذار باشد، حق بازخر مهیبستانکار ب ینامه زندگ مهینفع در ب یکه ذ یج( درصورت

 .دیتواند درخواست وام نما یدو سال تمام م مهیگذار پس از پرداخت لااقل حق ب مهید( ب 

 

  است که: یگذار کس مهیعمر، ب مهیدر ب-86

  .دینما یگر منعقد م مهیرا با ب مهیقرارداد بالف( 

 دهد.   یخسارت را انجام م یابیارز مه،یموضوع ب سکیب( درصورت وقوع ر 

 شود.   یم مهیقرارداد ب یموجب اجرا نیمع دیدر سرس یزنده ماندن و ایج( فوت 

 کند. ینامه را صادر م مهید( ب

 

  ست؟یعمر ن مهیب یها یژگیاز و ریاز عبارات ز کیکدام . 88

  مهیب یقابل توجه در شرکت ها یاضیر ریذخا جادیالف( ا

 . است یغرامت یها مهیاز انواع بب( 

 دارد.   یگذار هیو سرما یعمر مختلط جنبه پس انداز مهیج( ب 

 ایخاص  یها یماریهمچون فوت، ب نیمع یشخص سکیر کیاز  یناش یمالبار  ای یاحتمال یها نهیدر مقابل هز نیعمر ارائه تأم مهید( موضوع ب

 مه شده است.یب اتیح

 است؟ یعمر زمان مهیب یها یژگیاز و ریاز عبارات ز کیکدام . 82

 .  گردد ینفعان پرداخت م یبه ذ مهیب هیشده در مدت اعتبار قرارداد، سرما مهیدر صورت فوت بالف(  

 گردد.  ینفعان پرداخت م یبه ذ مهیب هیشده پس از اتمام اعتبار قرداد، سرما مهیب( در صورت فوت ب

 شود.  یپرداخت م مهیب هیشده پس از مدت قرارداد، سرما مهیب اتیج( در صورت ح

 شود. یمسترد م یپرداخت یها مهیشده پس از مدت قرارداد، حق ب مهیب اتید( در صورت ح 

 

 و ردیگ ینامه به ......... تعلق م مهیباشد اندوخته ب اتیدر ح مهیمدت ب یشده پس از انقضا مهیعمر مختلط چنانچه ب مهیدر ب. 89

   گردد. ینامه به ......... پرداخت م مهیفوت کند اندوخته ب مهیمدت ب یشده در ط مهیکه ب یدرصورت

 رگ مهیب -شده  مهید( وراث ب   استفاده کنندگان -شده  مهیبج(    گذار مهیب - ندگانب( استفاده کن شده    مهیب -الف( استفاده کنندگان 
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 عمر مانده بدهکار .......... مهیب .18

 .  دینما یم مهیب ون،یاعسار مد ایاست که طلبکار را در مقابل مرگ  یا مهیالف( ب 

 گردد.  یشده عرضه م مهیب یبده زانیب( معمولا  به م

 . ابدی ینامه کاهش م مهیب هیج( با بازپرداخت اقساط وام، سرما

  است. حیصح نهیهر سه گزد( 

 

 درمان است، .......... یها نهیدرمان، جبران هز مهیازآنجاکه موضوع ب. 85

 .ستین یالف( اصل غرامت اجرا شدن 

 . ستین یاجرا شدن ینیب( قاعده جانش 

  قابل اجرا است. ینیاصل غرامت و قاعده جانشج( 

 شدنی نیست.اجرا ریپذ مهید( اصل نفع ب

 

  ست؟یچ یلیدرمان تکم مهیدر ب "دوره انتظار"منظور از . 80

 گذار  مهیاعلام خسارت توسط ب یلازم برا یالف( دوره زمان 

 .به پرداخت خسارت ندارد یگر تعهد مهیآن ب یکه ط یدوره زمانب( 

 نامه است.  مهیج( دوره انتظار، همان مدت ب 

 مارستانیدر ب ماریب یانجام امور بستر یلازم برا ید( دوره زمان

 

گذار عمداً از اظهار  مهیب ایگر  مهیشدگان در پاسخ به پرسش ب مهیاز ب کیچنانچه مشخص شود هر یلیدرمان تکم مهیدر ب. 82

  اظهارات خلاف واقع نموده است، .......... اینموده  یخوددار یمطلب

 . ابدی یادامه م یاضاف مهینامه با پرداخت حق ب مهیالف( ب

 شود. یشدگان حذف م مهیب ستیاز ل یشده و خانواده و مهیب( نام ب 

 قرارداد خواهد بود.  یاز ابتدا یافتیشده متعهد استرداد خسارات در مهیج( ب 

 است. حیب و ج صح نهیگزد( 

 

 شود؟ یفسخ م یلینامه درمان تکم مهیدر چه صورت ب. 81

  مهیاز حق ب یقسمت ایالف( عدم پرداخت تمام  

 نشود. فیگر حاضر به تخف مهیو ب ابدیکاهش  مهیکه خطر موضوع ب یب( درصورت

 گذار که قرارداد براساس آن منعقد شده است. مهیب تیج( توقف فعال 

 . است حیصح نهی( هر سه گزد 

 ج.ا.ا است؟ یمرکز مهیب ۷1نامه  نییطبق آ یا مهیگمراه کننده ب غیمصداق تبل ریاز موارد ز کیکدام . 1۹

 درج شده است.  هیدر الحاق یول ستینامه ن مهیب طیکه در شرا ییالف( وعده ها 

  گر مهیفراتر از عملکرد ب اینامه ها  مهیمقرر در ب یخارج از پوشش ها ییوعده هاب( 

 شود.  یم یا مهیدر محصولات ب تیسبب شفاف که ییج( وعده ها 

 و عرف منطبق باشد.  یا مهیو مقررات ب نیکه با قوان ییوعده هاد( 
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 است؟  یطیتابع چه شرا مایگر در صدا و س مهیشرکت ب غاتیانجام تبل. 26

  ج.ا.ا است. یمرکز مهیبه مجوز ب ازینالف( 

 گران است.  مهیب یکایبه مجوز سند ازیب( ن

 است. غاتیتبل یشورا دییبه تأ ازیج( فقط ن

 دارد. ییو دارا یبه مجوز وزارت امور اقتصاد ازید( ن 

 

  ست؟یج.ا.ا چ یمرکز مهیب فهیباشد وظ یقانون ای یاشکال فن یدارا مهیب غیکه تبلی درموارد. 28

 است. حیصح نهیهر سه گزد(          غیاز ادامه انتشار تبل یریج( جلوگ       غیب( اصلاح تبل     غیتبل رییالف( تغ

 

ذار گ مهیب یشده باشد، در صورت اثبات تقلب از سو مهیب یموضوعات مختلف مهیقرارداد ب کیاگر در  مه،ینون بقا 38طبق ماده . 22

 از موضوعات ..........  یکینسبت به 

 کرده، تمام قرارداد باطل خواهد بود. تیسرا زیموضوعات ن ریبطلان نسبت به ساالف (

 نسبت به همان موضوع باطل خواهد  شد.  مهیب( قرارداد ب 

 گردد. یفسخ م مهیج( قرارداد ب

 نسبت به همان موضوع فسخ خواهد شد. مهید( قرارداد ب 

 

ت از توسعه خسار یریجلوگ یگذار برا مهیکه ب یمخارج": دیینما لیمناسب تکم نهیرا با گز یخال یجا مه،یبقانون  15طبق ماده  . 29

  ".......... دینما یم

 گذار است.  مهیالف( بر عهده شخص ب

 گذار است.  مهینشود بر عهده ب جهیکه منتج به نت یب( درصورت

در خصوص لزوم مخارج مربوطه و تناسب آن با  نیطرف نیگر خواهد بود و در صورت اختلاف ب مهینشود به عهده ب جهیبر فرض که منتج به نتج( 

  شود. یمحکمه رجوع م ایحل اختلاف به حکم  مه،یموضوع ب

 گر است. مهیشود بر عهده ب جهیکه منتج به نت ید( فقط درصورت

 

و  دیاظهار خلاف واقع نما ای دینما یخوددار یاز اظهار مطالب یعمد ریگذار به صورت غ ، چنانچه بیمه مهیبقانون  13طبق ماده . 28

 متصور است؟  مهیعقد ب یبرا یموضوع قبل از وقوع حادثه معلوم شود، چه حالت نیا

 شود. یباطل م مهیالف( عقد ب

 داشته و قرارداد را ابقا کند.  افتیاو در تیدر صورت رضا رگذا مهیرا از ب مهیگر حق دارد اضافه حق ب مهیب( ب 

 گر حق فسخ دارد.  مهیج (ب

 است. حیب و ج صح نهیگزد( 
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 ست؟یج.ا.ا ن یمرکز مهیب اراتیو اخت فیاز وظا ریز یها نهیاز گز کیکدام. 25

 یگر مهیج.ا.ا و ب یمرکز مهیب سیلازم باشد با توجه به مفاد قانون تأس رانیدر ا مهیامر ب یحسن اجرا یکه برا ینامه ها و مقررات نییآ هیالف( ته 

  یخارج ای یاز مؤسسات داخل یاریاخت ییاتکا یها مهیب( قبول ب

 کنند.  یکار م رانیکه در ا مهیمؤسسات ب هیکل یها تیاطلاعات لازم از فعال هیج(ته

 لیبه جز شخص ثالث اتومب میمستق مهیمختلف ب یمربوط به رشته ها مهیحق ب نییتعد( 

 

 خواهد بود؟ یشود با چه کس یاطلاق م مهیب اتیکه به آن عمل ییها تیفعال صیتشخ. 20

 ید( مجمع عموم         مهیب یعال یشوراج(         رانیگران ا مهیب یکایب( سند         رانیوز ئتیالف( ه 

 

 ....موظفند ترازنامه خود را  مهیمؤسسات ب. 22

 .  ندیکشور درج نما یالف( در روزنامه رسم 

 . ندیباشد درج نما یآنها م رهیمد ئتیه دییکه مورد تأ یب( در روزنامه ا

 . ندیالانتشار تهران درج نما ریکث یاز روزنامه ها یکیج( در 

  است. حیالف و ج صح نهیگزد( 

 

 نکهیگذار بر حسب ا مهیتوسط ب قیکتمان حقا ایعدم ارائه اطلاعات و  مه،یب یاز اصول اساس کیبراساس کدام  یحقوق دگاهیاز د. 21

 شود؟ یم  مهیباشد، موجب فسخ قرارداد ب یعمد ای یسهو

 رکتد( اصل مشا    یا مهیج( اصل تعدد ب       و اعتماد متقابل تیاصل حسن نب(         یا مهیالف( اصل نفع ب 

 

 شود؟  یم انینما ریاز موارد ز کیکدام  تیگر در رعا مهیطرف ب تیحسن  ن .23

 و پرداخت خسارت در اسرع وقت    یدگیالف( رس

 گذاران  مهیب( حفظ اسرار ب

 نامه   مهیج( مشخص نمودن موارد استثناء از شمول تعهدات ب

  است. حیصح نهیهر سه گزد( 

 

  ست؟ین یا مهیب یگذار شامل کدام مرحله از قراردادها مهیب تیاصل حسن ن تیرعا. 96

 نامه مهیمدت اعتبار ب یبعد از انقضانامه   د(  مهیج( در مدت اعتبار ب    نامه   ب( هنگام وقوع خسارت  مهیالف( مرحله قبل از صدور ب

 

 کند؟  یگر اعلام م مهیخطر را رسماً به ب طیشرا رییگذار تغ مهیب مه،یب یاز اصول اساس کیبراساس کدام  یحقوق دگاهیاز د. 98

 د( اصل مشارکت         و اعتماد متقابل تیاصل حسن نج(        یا مهیب( اصل تعدد ب        یا مهیالف( اصل نفع ب

 

 حوادث اشخاص، ..........  مهیخطر در ب رییدر صورت تغ. 92

 را آگاه سازند.  روز بیمهگر 96موظفند حداکثر ظرف  گذار  مهیب ایشده  مهیالف( ب

  دهد. یم شنهادیمانده پ یمدت باق یمتناسب با خطر را برا مهیگر حق ب مهیبب( 

 شود.  یپرداخت م یخطر و وقوع حادثه، غرامت با اعمال قاعده نسب دیج( در صورت اعلام تشد

 شود.  ینامه باطل م مهید( ب
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  شود؟ یمحسوب م یدائم و جزئ ینقص عضو و ازکارافتادگ ریاز موارد ز کیکدام . 99

 نیید( برداشتن فک پا     کامل هر دو گوش  ییج( ناشنوا     کامل هر دو چشم   یینایب( ناب      حرف زدن ییازدست دادن قدرت و تواناالف(  

 

  شود؟ یحوادث پوشش داده نم مهیدر ب ریاز موارد ز کیکدام . 91

 د( قطع عضو      یپزشک یها نهیج( هز     ب( فوت           یخودکشالف( 

 

 ست؟یحوادث ن مهیگر ب مهیجزء تعهدات ب ریاز موارد ز کیاز کدام  یغرامت ناش ایخسارت . 95

 شده مهیفتق ب ای سکیشده    د( د مهیو کزاز ج( دفاع مشروع ب یالف( غرق شدن     ب( ابتلا به هار 

 

  عبارتست از: مهیب یابیبازار ختهیآم. 90

 یکیزیف عیو توز ندیمکان، توسعه، افراد، فرآ مت،یمحصول، قالف( 

    ب( تولیت ، تبلیغ ، کشش و فروش

 ، تبلیغ ، مکان ، سود، فروش ، مشتری و توزیع اینترنتیدیتول ج(

 د( سود ، فروش، مشتری و توزیع اینترنتی

 

 ست؟ین شتریبه فروش ب دنیرس یجزء روش ها ریز یها نهیاز گز کیکدام  . 92

 تیبرخورد فاقد هود(    دوستانه   یتلفن ستمیس کیج( کار گذاشتن       انیمجدد از مشتر دیالف( تفکر     ب( بازد 

 

  ست؟یخود از آن استفاده کند ن یازهایبرآورده کردن ن یتواند برا یکه فرد م ییجزء انتخاب ها ریز یها نهیاز  گز کیکدام . 91

 د( مبادله           منابع یمتمرکزسازج(            ب( اعمال زور      یدیالف( خود تول

 

 شود. یم یری.......... اندازه  گ ةیبر پا سکیر. 3۹

 است. حیالف و ب صح نهیگزد(               یتیریمد ماتیج( تصم      ب( شدت               یالف( فراوان 

 

  است؟ سکیر مهیدر شناخت محاسبه حق ب یدیاز عوامل کل ریز نهیاز گز کیکدام  .16

 است. حیصح نهیهر سه گزد(           ییاتکا مهیب نهیج( هز       خسارت  یب( تورم و ادعاها       پنهان    یالف( خسارت ها

 

 ؟    است ریز یها نهیاز گز کیکدارم شود  یاستفاده م مهیکه در محاسبه حق  ب" عامل سربار"  نیمعادل لات. 18

  rLoading Factoد(          Interestج(        Gross Premiumب(      Final Premium الف( 

 

 است؟ ریاز موارد ز کیکدام  مهیب یدر متون تخصص Premium  کلمه یمعادل فارس. 12

 حق بیمهد(  فاکتور       شیج(  پ  یمنینامه      ب(  ا مهیالف( ب

  

   به چه معنا است؟ Whole Life Insuranceاصطلاح  .19

 تمام عمر مهیبد(     عمر به شرط فوت   مهیج( ب   اتیعمر به شرط ح مهیب( ب      یعمر زمان مهیالف( ب
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 است؟ ریاز اصطلاحات ز کی بیمه گر نیمعادل لات. 11

 Insurancerد(     Reinsurerج(       Insurer ب(     Insuredالف(   

 

 دارد؟  یا فهیچه وظ یکیپرداخت الکترون ایاعم از چک  یافتیدر یها مهیدر قبال حق  ب ندهینما. 15

 . دینما زیمربوط وار مهیشرکت ب یبه حساب بانک یالف(  تا آخر سال مال 

 . دینما زیمربوط وار مهیشرکت ب یب (تا آخر ماه به حساب بانک 

 .  دینما زیمربوط وار مهیشرکت ب یکرده است به حساب بانک افتیکه آنها را در یهفته ا یوقت ادار انی(قبل از پاج 

ق آن به صندو ییو در موارد استثنا دینما زیمربوطه وار مهیشرکت ب یکرده است به حساب بانک افتیکه آنها را در یروز یوقت ادار انیقبل از پاد (

 .دینما لیشرکت تحو

 

 ست؟ین یدهند ضرور ینامه انجام م مهیصدور ب ایکه فروش  ندهیکارکنان نما یبرا ریز طیاز شرا کیکدام  . 10

      هیاول هیسرما الیر اردیلیم کیداشتن حداقل الف ( 

      به مواد مخدر  ادیب (عدم اعت

 رانیا یاسلام یدولت جمهور تیج (تابع

 یفریک نهیشید (نداشتن سوء پ  

 

  قبول کند؟ یگرید قیارائه شده است را از طر ندهینما کی لهیکه به وس یا مهیصدور ب یمجاز است تقاضا مهیچه صورت شرکت بدر . 12

 کارگزار  میمستق یالف( در صورت تقاضا

 گرید ندهینما یکتب یب (در صورت تقاضا

  گذار مهیب یکتب یدر صورت تقاضاج ( 

 کارگزار یکتب ید (در صورت تقاضا

 

 کند؟ یم فیعمر به شرط فوت را توص مهیب ر،یز یها نهیاز گز کیکدام . 11

از  شده قبل مهینامه را در صورت فوت ب مهیمندرج در ب هیسرما مه،یحق ب افتیکند در مقابل در یگر تعهد م مهیکه در آن ب یا مهیقرارداد بالف ( 

  نفع بپردازد . یبه ذ نیزمان مع یانقضا

 مهیب اتیو به شرط ح مهیمدت ب  ضایرا در انقابتی ث هیسدرما مه،یحق ب افتیکند در مقابل در یگر تعهد م مهیکه در آن ب یا مهیب (قرارداد ب

 شده بپردازد . 

مه یب اتیو به شرط ح مهیمدت ب  یاضرا قبل از انق یثابت هیسرما مه،یحق ب افتیکند در مقابل در یگر تعهد م مهیکه در آن ب یا مهیج (قرارداد ب

 شده بپردازد . 

 ایو  مهیشده در طول مدت ب مهیرا در صورت فوت ب مهیب هیسرما مه،یحق ب افتیکند در مقابل در یگر تعهد م مهیکه در آن ب یا مهید (قرارداد ب

 .مدت بپردازد یاو پس از انقضا اتیح
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 ی(......زندگ یها)بیمه  04نامه  نییبراساس آ. 8۹

 .  ندیعرضه نما یزندگ یها مهیرا همراه انواع ب یتوانند پوشش خطرات اضاف ینم مهیالف (مؤسسات ب 

 .  ممنوع است یزندگ ینامه ها مهیمعالجات در ب نهیهز ایدر صورت نقص عضو  یمستمر ای هیقبول تعهد پرداخت سرماب (

نامه  همیدر ب ستندیمجاز ن مهی.  د (مؤسسات بندیپرداخت نما یرا به صورت مستمر یزندگ یها مهیتوانند تعهدات انواع ب ینم مهیب ساتج (مؤس

 حیو تصح لیخطر فوت در  نامه، کارمزد متعلقه را تعد هیسرما68مهیسال اول ب  ایسالانه  مهیکاهش حق ب ای شیعمر مختلط در صورت افزا یها

 .ندینما

 

 تواند: یج.ا.ا م یمرکز مهینباشد ب یکاف مهیشرکت ب کیدر  یزندگ یها مهیب یاضیر رهیکه ذخ  یدر موارد. 56

 دهد.  لیتقل یآت یسال ها ینامه ها مهیب یرا برا مهیشرکت ب یاضیر رهیالف (نرخ سود منظور در محاسبه ذخ 

 . دیگزارش نما مهیب یعال یب (مراتب را به شورا 

 دهد.  شنهادیپ مهیرا به شرکت ب یاریتو اخ دیج( نرخ جد

 است. حیالف و ب صح نهیگزد (

   

کدام  "ج.ا.ا گزارش داد؟ یمرکز مهیبه ب دیعمر را با ینامه ها مهیاز ب یچه موارد"کند  یکه سؤال م یا مهیب ندهیدر پاسخ به نما. 58

 د؟یکن یرا انتخاب م ریز یها نهیاز گز کی

 است. حیصح نهیهر سه گزد (  شده   دیصادرشده و بازخر ینامه ها مهیج (ب     ابطال شده  ینامه ها مهیب (ب       مخفف  ینامه ها مهیالف (ب 

 

 پرسشنامه قیشده از طر مهیسلامت ب تیوضع نییعمر، تع  مهیاز انواع ب کی(، در کدام یزندگ ینامه  ها مهی)ب 04 نییبراساس آ. 52

 است؟ یالزام یپزشک ناتیمعا ای

 یزندگ یها مهید (در انواع ب    شامل خطر فوت یعمر انفراد مهیبج (   ساله   کی یگروه یعمر زمان مهیب (ب      یعمر جامع گروه مهیالف (ب 

 

از خطر فوت  ریغ یزندگ ینامه ها مهیب یبرا مهی(، حداکثر کارمزد قابل اعمال در حق بیزندگ ینامه  ها مهی)ب 04 نییطبق آ. 59

 است؟ زانیسالانه، به چه م مهیبا حق ب یزمان

  یوصول مهیب حق بیمه %25(الف

 حق بیمه وصولی %86ب( 

 در هزار سرمایه فوت سال اول تجاوز نکند. 96حق بیمه سال اول به شرطی که از  %25ج( 

 حق بیمه وصولی %5د( 

 

 است؟ حیعمر صح یها مهیدر مورد ب ریاز عبارات ز کیکدام . 51

مذکور  یها مهیمجموع معاملات ب منافع حاصل از % 15در حداقل گذاران خود را مهیب ،یزندگ یها مهیمکلفند در انواع ب مهیالف (مؤسسات ب 

 .  ندینما میسه

منافع حاصل از مجموع %25حداقل گذاران خود را در   مهیب ،یزمان وتخطر ف مهیجز در ب یزندگ یها مهیمکلفند در انواع ب مهیب (مؤسسات ب

 . ندینما میمذکور سه مهیمعاملات ب

منافع حاصل از مجموع % 15حداقل  گذاران خود را در مهیب ،یخطر فوت زمان مهیجز در ب یزندگ یها مهیمکلفند در انواع ب مهیمؤسسات بج (

  ند.ینما میمذکور سه مهیمعاملات ب
 .ندینما میمذکور سه یاه مهیمجموع معاملات بمنافع حاصل از   %25در حداقلگذاران خود را  مهیب ،یزندگ یها مهیمکلفند در انواع ب مهید (مؤسسات ب
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 ست؟ین حیصح ریز یها نهیاز گز کی، کدام   )بیمه های زندگی(04نامه نییبراساس مفاد آ. 55

امه ن مهیاز ب یدرصد ایکل  دیدرخواست بازخر ،یاضیر رهیذخ لیتواند در صورت تشک یگذار م مهیب ،یخطر فوت زمان مهیجز ب یزندگ یها مهیالف (در انواع ب 

 .  دیخود را نما

 نامه است . مهیب یاضیر رهیدرصد ذخ 15حداقل معادل   یزندگنامه  مهیب دی(ارزش بازخرب 

 بستانکار است . یموکول به موافقت کتب دیگذار باشد، حق بازخر مهیبستانکار ب ینامه زندگ مهینفع در ب یکه ذ یج (درصورت 

 .دیتواند درخواست وام نما یدو سال تمام م مهیگذار پس از پرداخت لااقل حق ب مهید (ب 

 

  ست؟ین حیصح)آئین نامه نمایندگی بیمه عمر (  58  نییدر مورد مفاد آ ریز یها نهیاز گز کیکدام . 50
  نامه دارد . مهیحق صدور ب ندهینماالف (

 باشد . یفروش ملزم به داشتن محل کار نم ندهیب (نما

 دهد . لیبه شرکت تحو ما یرا مستق یافتیدر مهیب شنهاداتیفروش موظف است پ ندهیج (نما 

 باشد. یفروش نم ندگانینامه به نما مهیاجازه صدور ب یطامجاز به اع مهید (شرکت ب 

 

واع ان ،یپزشک کیو ژنت یشناس بیآس ای یپاتولوژ ،یپزشک صیتشخ یها شیشامل آزما یشگاهیخدمات آزما یها نهیجبران هز ،یلیدرمان تکم مهیدر ب. 52

 .   است یکینیپاراکل یها نهیشده در تعهدات جبران هز مهیهر ب یبرا انهیسال  هیبا سقف  .........پا یوتراپیزینوار قلب و ف ،یوگرافیراد

 تعهدات %86الف( 

 تعهدات % 26ب( 

 تعهدات %56ج( 

 تعهدات %5د( 

 

 مجاز است؟ انهیاز تعهدات سال یتا چه سقف نیو سزار یعیاعم  از طب مانیزا یها نهیجبران هز ،یلیدرمان تکم مهیدر ب. 54
 سقف تعهد سالیانه بیمارستانی %96الف ( تا 

 سقف تعهد سالیانه بیمارستانی % 25ب( تا  

 سقف تعهد سالیانه بیمارستانی %56( تا  ج

 سقف تعهد سالیانه بیمارستانی %16د( تا  

 

 : شود که یمحاسبه و پرداخت م یدرمان براساس تعرفه ا مهیب یدر قراردادها یدندانپزشک یها نهیهز. 5۹

 کند. یج.ا.ا اعلام م یمرکز مهیالف (ب

 . کند یابلاغ م مهیب یو به شرکت ها میتنظ مهیب یشرکت ها یگران با هماهنگ مهیب یکایسندب ( 

 کند.  یاعلام م یج (نظام پزشک

 کند.  یو درمان اعلام م تد (وزارت بهداش

  

  ست؟ینامه درمان ن مهیتحت پوشش ب ریز یها نهیاز گز کیکدام . 06
 الکل ایاز مصرف مواد مخدر  یناش یها یماریبالف ( 

 ( هی)پا یاصل یب (پوشش ها 

     یعیطب مانیزا نهیج (هز

 یکینیپاراکل یها نهید (هز
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 ست؟ین حیصح ریز یها نهیاز گز کینامه ها کدام  مهیدر ب حیشفاف و صح یرسان در خصوص اطلاع. 08

 گر است. مهینامه امضاء شده برعهده ب مهیدر ب حیدرج اطلاعات صح تیالف (مسئول 

 .  شود یم ریگر تفس مهینامه امضاء شده، موضوع به نفع ب مهیمتفاوت در ب ریتفاس ایابهام  یدر موارد داراب ( 

 شود.  یم ریگذار تفس مهینامه امضاء شده، موضوع به نفع ب مهیمتفاوت در ب ریتفاس ایابهام  یج (در موارد دارا

ل مراح ینامه را پس از ط مهیب طیدر شرا رییتغ ای یا مهیدر پوشش ب رییگر موظف است هرگونه تغ مهیب ،یالزام قانون ایگذار  مهید (در صورت درخواست ب

 هفته به انجام برساند. کی یدر اسرع وقت و حداکثر ط هیبا صدور الحاق یقانون

 

 است؟ یندگینامه توسط نما مهیب یمصداق فروش اجبار ریز یها نهیاز گز کیکدام  . 02
 گذار مهیب لینامه بدون تقاضا و تما مهیفروش بالف ( 

  شنهادیکردن فرم پ لینامه بدون تکم مهیب (فروش ب 

  یقبل هنام مهیو صرفا  با ارئه ب ینامه قبل مهیدر زمان انقضاء ب دینامه شخص ثالث جد مهیج (فروش ب

   گذار  مهیتوسط ب شنهادیکردن فرم پ لینامه پس از تکم مهید (فروش ب

 

 .......... صورت نینامه تعارض وجود دارد .در ا مهیب یاختصاص طیو شرا یعموم طیشرا انیگر، م مهینامه صادرشده توسط ب مهیدر ب. 02 
 نامه باطل است. مهیالف (ب 

 فسخ و مجددا  صادر گردد. دینامه با مهیب (ب 

 . مقدم است یعموم طیبر شرا یاختصاص طیج (شرا 

 .دارد تیارجح یاختصاص طیبر شرا یعموم طیابد و شرای ینامه ادامه م مهید (ب 

 

 ب.......اعتصا -شورش -ازجنگ یخسارات ناش ،قانون بیمه  24طبق ماده . 09

 . ستیقابل پرداخت ن یحالت چیدر ه الف(

 باشد.  یگر م مهیب (در تعهد ب

  نامه شرط شده باشد. مهیگر نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در ب مهیتعهد بج( در 

 پرداخت  است. لشورش و اعتصاب در همه حالت قاب یول ستید (جنگ قابل پرداخت ن
 

 است؟کدام یک از گزینه های زیر  "ینیاصل جانش"  معادل.  01

 Subrogation Principleالف( 

   Commutative Principle ب( 

 Indemnity Principleج( 

 Good Faith Principleد( 

 

 است؟  "Contribution Principle"از گزینه های زیر به معنای  کیکدام .  05

     (اصل مشارکتد              ینیج (اصل جانش           یا مهیب (اصل نفع ب        تیالف (اصل حسن ن
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 است؟ حیصح ریاز عبارات ز کیکدام .00

 بانک درنظرگرفت. کیدر حساب  یگذار هیاز سرما یشتریبازده ب دیبا مهیدر شرکت ب یگذار هیسرما یبرا یبه طورکلالف ( 

 بانک درنظرگرفت.  کیدر حساب  یگذار هیاز سرما یبازده کمتر دیبا مهیدر شرکت ب یگذار هیسرما یبرا یب (به طورکل 

 بانک درنظرگرفت.  کیدر حساب  یگذار هیمشابه با بازده سرما یبازده دیبا مهیدر شرکت ب یگذار هیسرما یبرا یرکلج (به طو

 تواند متفاوت باشد. یها م یگذار هیبازده سرما ،یو نوع حساب بانک مهید (باتوجه به نوع شرکت ب

 

   ست؟یتمرکز بر چ. در دیدگاه بازاریابی  0۷

  شتریب (فروش ب                  یمشتر ازینالف ( 

 رشتید (درآمد ب               ج (محصول بهتر     

 

 د؟یدان ینم حیصح مهیب ابانیبازار یرا برا ریز یها هیاز توص کیکدام .  04

  .دینامه خود را تکرار کن ای لیمیدائما  االف ( 

 . دیشان هست لیکه قادر به تحو دیده شنهادیرا پ یب (خدمات

 پرهیز کنید. "ای کاش می توانستم "ج( از تکرار جمله 

 دارند. یشتریب دیخر لکه احتما دیکن یابیبازار یافراد ید (برا

 

 کند؟ یم لیتحم مهیرا بر شرکت ب یانیچه ز یمشتر کیازدست دادن .  03

 ندهیالف (ازدست دادن فروش نوبت آ 

  نیجانش یمشتر کی افتنی نةیبه اضافه هز یسراسر عمر مشتر دیبه اندازه خرب ( 

  زیناچ اریبس انیج (ز

 منفعت هم دارد. یناراض یمشتر کیشود، بلکه رفتن  ینم لیبر شرکت تحم یانید (اصلا  ز

 

ورت صچشمگیری  تیفعال غاتیفروش و تبل یمگر آنکه برا مشتریان به اندازه کافی از محصولات نخواهند خرید "جمله که  نیا.  ۷6

 اشاره دارد؟ یابیبازار یها تیدر فعال ریز یها دگاهیاز د کی به کدام یک" گرفته باشد

  د( دیدگاه تولید         یابیبازار دگاهیج (د              فروش دگاهیدب (            محصول     دگاهیالف (د 

  

 حاکم است؟  یابیبازار یها تیدر فعال ریز یها دگاهیاز د کیاز عرضه باشد، کدام  شتریکه تقاضا بی زمان . ۷1

   دیتول دگاهیدد (             یابیبازار دگاهیج (د             فروش دگاهیب (د     محصول      دگاهیالف (د

  

 حوادث به چه معناست؟ یها مهیخطر در ب رییتغ.  22

 شده مهیب یسلامت تیدر وضع رییالف (تغ 

     شده مهیب یها تیفعال ریدر شغل و سا رییتغب (

 شده   مهیب یمحل زندگ رییج (تغ

 کدام  چید (ه
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  شده .......... مهیب کیحوادث، در صورت فوت  مهیب یگروه یدر قراردادها. 22

 گردد.  یمنفسخ م ینامه گروه مهیالف (ب

 لغو خواهد شد.  یشده متوف مهیب ینامه فقط برا مهیبب (

 شود.  یصادر م یدینامه جد مهیمانده ب یافراد باق یگردد و برا ینامه ابطال م مهیج (ب

 شود.  ینامه فسخ م مهید (ب

  

  ..........  فتددیگر اتفاق ب مهیب یانتقال پورتفو لیگذار به دل مهینامه توسط ب مهیکه فسخ ب یحوادث، درصورت مهیدر ب.  29

 شود.  یتا زمان فسخ براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه م مهیالف (حق ب

  شود. یتا زمان فسخ به طور روزشمار محاسبه م مهیحق بب (

 گردد.   ینم مستردگذار  مهیبه ب مهیج (حق ب

 شود. یگذار برگشت داده م مهیبه ب مهیب درصد حق 16د( 

 

 شود؟  یحوادث محسوب م  مهیجزء استثنائات ب ریز یها نهیاز گز کیکدام .  ۷8

 پزشک  زیو خواب آور بدون تجو یاریکاهنده هوش یالف (استفاده از داروها

 نباشد.  مهیاز تحقق خطرات موضوع ب یکه ناش یشده درصورت مهیب (ابتلا به جنون ب

 ج (مباشرت در اعمال مجرمانه 

 .ستا حیصح نهیهر سه گزد (

 

 کند؟ یم تیرا تقو مهیاصل غرامت ب ر،یز یاز اصول اساس کیکدام .  ۷5

 یا مهید (اصل نفع ب        اصل مشارکتج (           ب (اصل سبب بلافصل خسارت        و اعتماد متقابل  تیالف (اصل حسن ن 

    

 در دادگاه است؟  مهیدفاع از قرارداد ب یها نهیگر مسئول پرداخت هز مهیب مه،یب یقراردادها یقانون یژگیبراساس کدام و.  ۷0

 بودن ید (تصادف           اذعانج (                 بودن یب (شخص         الف (مشروط بودن     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


