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بررسی ابعاد حقوقی بیمه های عمر و سرمایه گذاری در ایران

ناریا رد یراذگ هیامرس و رمع یاه همیب یقوقح داعبا یسررب

 مریم هندی

1

تاریخ دریافت1400/7/19 :
تاریخ پذیرش1400/9/29 :

چکیده:

بیمه عمر ،عقدی و توافقی الزام آور میان اشخاص است که بیمهکننده در مقابل دریافت حق
بیمه ،متعهد میش��ود که در صورت فوت بیمه شونده(بیمهگذار) یا در زمان قید حیات او در
مدت زمانی که معین گردیده مبلغی به بیمهگذار یا ولی وش��خص ثالثی که از طرف او معین
گردیده پرداخت کند .پرداختن به ابعاد و ماهیت این نوع از قرادادهای سرمایهگذاری در ایران
در حیطهی مطالعات تطبیقی حقوقی و بررس��ی نوع عقود در بین اش��خاص مهم و ضروری
به نظر میرس��د .بیمه عمر در حیطه عقود معین بوده و این نوع پیمان و عقد هم از س��وی
بیمهگذار و هم از س��وی بیمه شونده الزم و مبذول یکدیگر هستند .اما تعهدی که بین بیمه
ش��ونده در مقابل بیمه کننده وجود دارد تنها در حیطهی "حق فس��خ" طرف بیمهگذار بوده
و تعهد وی التزام به زمانی اس��ت که حق بیمه را پرداخت کند .آنچه به عنوان ابعاد حقوقی
بیمههای عمر مطرح اس��ت شامل نوع سرمایهگذاری ،نحوه بازخرید بیمه ،تسهیالت و امکان
توثیق بوده که از این نوع عقد و پیمان ناشی میشود و در قانون بیمه مصوب  1316در مواد
27و 2 35به آن پرداخته ش��ده است .آنچه که در این تحقیق مورد مورد هدف است؛ بررسی
ابعاد حقوقی بیمههای عمر و س��رمایهگذاری در ایران اس��ت که عالوه بر حقوق درج شده در
قوانین بیمه ،به دنبال تحقق اهدافی از قبیل؛ ماهیت حقوقی سرمایهگذاری بیمه عمر ،حقوق
مرب��وط به ممکنالعزل ،اش��خاص ذینف��ع بیمهنامه بوده که با بررس��ی موضوع فوق به روش
توصیفی و با استفاده از روش مطالعات کتابخانهای ،نتایج حاصل از بررسی در پاسخ به مسائل
ابعاد حقوقی بیمه عمر در ایران نشان میدهد؛ بیمههای عمر و سرمایهگذاری اگرچه ذاتاً در
زیر مجموعه س��رمایهی اشخاص بوده اما ماهیت پس انداز آن با تمام ریسکهایی که امروزه
در جامعه وجود دارد بیش��تر مورد توجه اس��ت و آنچه در محور ابعاد بیمهنامهها مطرح است
تضمین پایبندی به ضمانتی اس��ت که حقوق صاحب��ان بیمه در مقابل کارافتادگی ویا وجود
حوادث یا فوت بیمه ش��ده نسبت به س��پرده بانکی داده است .تازمانی که حق بیمه پرداخت
میش��ود بیمه کننده مس��تلزم حفظ حقوق بیمهگذار از قبیل سرمایه مخفف ،بازخرید بیمه
عمر ،اخذ تس��هیالت ،ام��کان توثیق بیمهنامه بوده و در صورت عدم پرداخت بیمه از س��وی
ش��خص بیمهگذار بر اس��اس مواد  11تا  18موضوع قانون بیمه امکان حق فس��خ قرارداد و
بطالن آن پا برجاست.
کلید واژگان :قرارداد ،قرارداد بیمه ،بیمه عمر ،بیمه عمر وسرمایهگذاری ،ابعاد حقوقی.
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی،سمنان ،ایران ،ایمیل:

m.hendi.1177@gmail.com

 .2ر.ک به :مجموعه قوانین سال  ،1316صفحه  5به بعد.
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مقدمه

 .1بیان مساله موضوع

بیمه عمر و سرمایهگذاری یکی از موسسات و بنیانهای حقوقی بسیار ارزشمند و سودمندی
اس��ت که آنچنان که باید و ش��اید به آن توجه نش��ده است و متاس��فانه مورد استفاده عموم واقع
نگردیده و لذا آنچه به عنوان یکی از مسائل مهم در راستای این تحقیق مطرح است عدم توجه به
ابعاد بیمه عمر و سرمایهگذاری است .با بررسی سیر تاریخی این موسسه حقوقی ،این نکته آشکار
میشود که بیمه عمرمشمول؛ اولین بیمههایی بوده که در ایران مورد استفاده واقع شده است اما
س��یر توسعهی آن ،باوجود پیشرفتهای دیگر سایر بیمهها از حرکت تحولآفرین کندی برخوردار
بوده اس��ت 2.با نگاهی به روند رش��د بیمه عمر در ایران از زمان صدور اولین بیمهنامه که در سال
 1314آغاز و تا سال  1348ادامه داشته باید انتظار پیشرفت در این زمینه را داشته باشیم و لذا
آنچه که باعث کندی س��یر تحول بیمه عمر بوده میتوان به جنگ  8س��ال دفاع مقدس در ایران
 .1ماده  -1بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر
در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد .متعهد را بیمهگر طرف تعهد
را بیمهگذار وجهی را که بیمهگذار به بیمهگر میپردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه میشود موضوع بیمه نامند.
 .2دکتر جعفری لنگرودی ،محمد جعفر.ترمینولوژی حقوق ،انتشارات گنج دانش ،شماره  ،979صفحه .123
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بیمه عمر و سرمایهگذاری ،از نظر عرصهی زمانی یک نوع از بیمههای جدیدی بوده که در زیر
مجموعه سایر بیمهها طبقه بندی میشود(.صادقی مقدم )1392 ،بیمه عمر و سرمایهگذاری عالوه
بر پوش��ش بیمه عمر ،برای اش��خاص حقیقی و حقوقی دارای سود تضمینی و سود مشارکت بوده
که به بیمه کننده تعلق میگیرد .این س��ود مشارکت ش��امل مقدار سرمایهای است که بیمهگذار
برای پوشش بیمه خود بر پایه نیازها انتخاب میکند و با توجه به قدرت مالی که دارد ،هزینه حق
و چگونگ��ی پرداخ��ت آن را انتخاب میکند .حق بیمههای پرداختی پس از کس��ر حق بیمه الزم
برای پوش��ش فوت و پوششهای اضافی ،به اندوخته سرمایهگذاری بیمهگذار افزوده میشود .عقود
و پیم��ان در بیمههای عمر و س��رمایهگذاری جزء ،مواد عمومی "قان��ون بیمه" قرار گرفته و آنچه
در ماده  1قانون بیمه 1مطرح ش��ده اس��ت این نوع بیمه نیز تابع قوانین مربوط به قواعد عمومی
قراردادها اس��ت(.زنگنه )1379 ،با این وجود بُعد اساسی توجه قانون به عناصر احتمالی از قبیل؛
فس��خ قرارداد ،عدم بازخرید ،عدم توثیق و عدم دسترس��ی به تسهیالت در این نوع از عقود بوده و
عدم توجه به قوانین اتخاذی منجر به آثار حقوقی و در مواردی پاس��خهای کیفری در قراردادهای
مذکور میگردد .در این تحقیق آنچه که مورد بررس��ی قرار گرفته اوالً؛ توجه به ماهیت و جایگاه
بیمه عمر و س��رمایهگذاری در ایران بوده و س��پس به تحلیل ابعاد حقوقی قراردادهای بیمه عمر
و س��رمایهگذاری و مطالعه آثار مربوط به این قراردادها در (شرایط و ضوابط حقوقی بیمه عمر در
صورت حیات ،در صورت فوت و ش��رایطهای مختلف) مورد بررسی قرار داده شده است .در برخی
م��وارد بحث تطبیقی نیز به عمل آمده اس��ت که در ادامه به آن در قال��ب کلیات ،مبانی ،مفاهیم
اصلی و فرعی پرداخته میشود.
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بعد از انقالب اش��اره کرد که این امر تاثیر مهمی در تعلیق بیمه عمر میتواند به حس��اب آید ،از
دیگر عوامل کندی پیشرفت بیمه عمر میتوان به
 عدم شناخت کافی اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه بیمه عمر و سرمایهگذاری عدم اطالع از مزیتها تمایل مردم به س��رمایهگذاری در موسسات مالی و اعتباری بانکها به جای سرمایه کذاریدر بیمه عمر اشاره کرد(.دستاوردهای پژوهشگر)
یکی دیگر از مس��ائل در راس��تای تحقیق حاضر عدم صراحت احکام کافی با وجود حس نیاز
فراوان به صنعت بیمه در کش��ور اس��ت .ب��ا توجه به اینکه قانون بیمه ای��ران مصوب  ،1316در
ارتب��اط با بیمههای عمر ،ماهیت و آث��ار حقوقی ضوابط و قواعد و احکام صریح و کافی ارائه نداده
اس��ت و با اینکه صنعت بیمه در ایران به قواعد جامعی و مانعی ،نیاز دارد لذا تحول در این زمینه
در پاسخگویی به ابهامات و چرایی وجود مشکالت در این زمینه میتواند موثر واقع گردد .اما نکته
حایز اهمیت آن اس��ت که در تصویبنامه ش��ماره /5024ت 253/مورخ  1367/4/11در ارتباط
با الزام موسس��ات دولتی به عقد بیمه عمر برای اش��خاص حقوقی میتواند نقطه عطفی در زمینه
توسعه بیمههای عمر و سرمایهگذاری در ایران به شمار آید.
بنابراین با توجه به مسائل فوق در زمینه بیمه عمر و سرمایهگذاری در ایران مسائلی نیزممکن
اس��ت در آینده ظهور کند که همچنین پاس��خها و راهحلهای حقوقی را طلب کند که برای آن
مش��کالت باید بدوا ماهیت حقوقی این نوع قراردادها را شناس��ایی و سپس آثار حقوقی این دسته
از قراردادها را بررسی کرد.
 .2اهمیت و ضرورت موضوع

بیمه یکی از تاسیس��ات وس��یع و پیشرفته دنیای مدرن بوده و هدف اصلی آن رفاه در زندگی
اس��ت 1.با توجه به اینکه ش��رایط حاکم بر زندگی در جوامع متفاوت بوده و از جامعهای به جامعه
دیگر فرق میکند و از طرفی زندگی انسان همواره در معرض مشکالت فراوانی بوده و غالب زندگی
اکثریت مردم در فقر و تنگدس��تی ،بیکاری ،بیماری ،و غیره به س��ر میبرد و تنها بخش��ی که در
این میان به عنوان تأمینکننده رفاه برای زندگی اشخاص میتواند ضمان داشته باشد وجود عقد
قرارداد بیمه اس��ت( .امامی)1387 ،بیمه در واقع نوعی احس��اس مسئولیت انسان در قبال شرایط
طبیعی جامعه و روش��ی برای جبران خسارت اس��ت .عالوه بر این شرکتهای بیمه عالوه بر ارائه
خدمات با گرفتن حق بیمه مداوم نفع شخصی نیز دارند .البته شرایط انجام این کار در هر شرکت
بیمهای متفاوت است .الزم به ذکر است بیمه دارای انواعی و اقسامی بوده که هدف غایی آن رفاه
بوده است 2.بیمه عمر و سرمایهگذاری یکی از انواع بیمههایی است که در قرن حاضر ظهور یافته
 .1ر.ک.ب :عقوب رش��نوادی و مجید دهنوی« ،نقش بیمه عمر در افزایش رفاه و عدالت اجتماعی» ،نش��ریه تازههای
جهان بیمه ،شماره  ، ۱۲۲ ، ۱۲۱ص  ۲۱و ۲۲
 .2همان.
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 .3اهداف

آنچه محقق در انجام پژوهش به دنبال آن است شامل اهداف اصلی و فرعی زیر بوده است؛
الف) هدف اصلی

در این پژوهش هدف اصلی محقق بررس��ی ابعاد حقوقی بیمههای عمر و س��رمایهگذاری در
ایران میباشد.
در راستای هدف اصلی فوق اهداف فرعی زیر مد نظر است؛
ب) اهداف فرعی

 .1بررسی مبانی و مفاهیم بیمه عمر و سرمایهگذاری(شامل تعاریف ،ویژگی ها ،اقسام و )...
 .2بیان ابعاد حقوقی بیمه عمر و سرمایهگذاری در ایران(شامل :مالحظات قانونی بیمه مصوب
 ، 1316ابعادحقوقی بیمهگذار ،بیمه گر ،بررس��ی حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمهگذار در شرایط
مختلف و)...
 .4مروری بر سوابق و پیشینه

پیرام��ون موض��وع بیمه عمر تحقیقات زی��ادی انجام پذیرفته ولی آنچه ک��ه به موضوع "ابعاد
حقوق��ی بیمههای عمر و س��رمایهگذاری در ایران" بپ��ردازد تحقیقات خاصی انج��ام نپذیرفته و
ش��اید دلی��ل اصلی این امر نوظه��ور بودن بیمه عمر وس��رمایهگذاری در ایران بوده اس��ت .آنچه
ک��ه به عنوان مناب��ع مورد مطالعه میت��وان در این تحقیق به طور خالصه مط��رح کرد ،میتوان
2
ب��ه مطالعات امام��ی )1383(1در کتاب "ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای بیمه عمر" ،آل ش��یخ
( )1388در "ماهی��ت حقوق��ی و خصوصی��ات عقد بیم��ه در بیمههای عمر و مس��ئولیت مدنی"،
صادق��ی مقدم )1392(3در رس��اله" حق��وق بیمه" ،فراهی��دی 1410(4ه.ق) در "کت��اب العین"؛
کاتوزیان )1380(5در "قواعد عمومی قراردادها" زنگنه )1379(6در "ماهیت و آثار حقوقی قرار داد
 .1امامی ،محمد؛ مصطفی الس��ان ،ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای بیمه عمر ،پژوهش��نامه بیمه ،ش��ماره  74س��ال
.1383
 .2آل ش��یخ ،محمد ،ماهیت حقوقی و خصوصیات عقد بیمه در بیمههای عمر و مس��ئولیت مدنی ،پژوهشنامه بیمه،
شماره 66؛ سال .1388
 .3صادقی مقدم ،محمدحسن ،حقوق بیمه ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران1392 ،
 .4فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،ج  ،2قم ؛ نشر هجرت .1410ه.ق
 .5کاتوزیان ،ناصر/قواعد عمومی قراردادها ،چاپ سوم؛ 1380
 .6زنگنه ،مسعود/ماهیت و آثار حقوقی قرارداد بیمه عمر( )1379همچنین ر.ک :منابع و مآخذ.
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و وجود خود را به عنوان یک ضرورت در بین اشخاص حقیقی و حقوقی مورد توجه قرار داده این
بیمه دارای مزایا ،ویژگیها در ارائه خدمات و تس��هیالتی اس��ت که بسیاری از مردم از ماهیت آن
بیاط�لاع ب��وده و لذا ضرورت انجام تحقیق در این زمینه میتواند محقق را در جهت رس��یدن به
اهداف پژوهشی یاری کند.
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بیمه عمر" ضرابی مهر و همکاران )1399(1در "بررسی آثار حقوقی تعهد طرفین و ذینفع سرمایه
در قرارداده��ای بیم��ه عمر و س��رمایهگذاری " در مطالعات محققان خارج��ی میتوان به تحقیق
باک��ون ) 1971(2با عنوان اصول و عملکرد بیمه زندگ��ی ،کولر )2012(3در مدلهای تصادفی در
بیمه زندگی و رسانههای تجاری اشاره نمود.
 .5ادبیات(تاریخچه ؛ مبانی و مفاهیم)

در این قس��م ابتدا به تاریخچهی کلی از بیمه و س��پس به مبانی و مفاهیم آن و در ادامه به
ابعاد حقوقی موضوع مورد بررسی پرداخته میشود.
 .1-5تاریخچه بیمه عمر و سرمایهگذاری

بیمه یکی از ایدههای انس��انی درجهت غلبه بر س��ختیها و دش��واریهای زندگی و مقابله با
حوادث و موانع و خطرهایی اس��ت که برای نخستین بار در اواخر قرون وسطی در اروپا پدید آمد.
برخ��ی محقق��ان درباره تاریخ ابداع بیم��ه توافق ندارند .برخی از آنها معتقدند که بیمه در ش��کل
ابتدایی آن ،برای نخس��تین بار ،چهار هزار س��ال پیش از میالد مس��یح پدید آمده اس��ت و برخی
دیگر اظهار میدارند که شش��صد س��ال قبل از میالد به وجود آمده اس��ت .در مورد مکان و زمان
دیدگاهه��ای متفاوت��ی وجود دارد .برخی مهد ظهور بیمه را مصر و عراق (بابل) میدانند ،و برخی
آن را به چین و هند بیان داشته ولی باید مطرح ساخت که آغازگر اندیشه مبنایی بیمه ،به معنای
کمک رس��انی در شرایط سخت زندگی ،تقسیم ریس��ک ،توزیع خسارت بر دوش افراد و کمک به
افراد آس��یب دیده ،از زمانهای قدیم در نزد اعراب ،و ایرانیها ش��ناخته ش��ده بود(.جمالی زاده،
 )1380به طور کلی و بهطور حتم ،اولین دستاوردهای انسان در صنعت بیمه ،توسط دریانوردان
و بازرگان��ان دریایی به دس��ت آمدهاس��ت .یکی از ابتدایی ترین صور پیدای��ش بیمه را میتوان به
بازرگانان چینی نسبت داد .آنها دریافته بودند که احتمال غرق یا مورد دستبرد واقع شدن همه
قایقها و کش��تیهایی که در یک روز در یک بندر تردد میکنند ،بس��یار کم است؛ بنابراین برای
جلوگیری از خطر نابودی همه س��رمایه ،بار و کاالیشان را در چند کشتی و قایق مختلف بارگیری
4
میکردند.
در قدیمیتری��ن گ��زارش مکتوبات که از قراردادهای بیمه دریایی وجود دارد به یک کش��تی
ایتالیایی مربوط بوده اس��ت که در س��ال  ۱۳۴۷میالدی در جنوآ به ثبت رسیدهاس��ت(.کریمی،
)1376
این که کدامین قوم یا ملت ،نخستین بار با بیمه آشنا شد معلوم نیست .بنابراین اندیشه بیمه
به معنای حمایت از شخص زیان دیده ،در تاریخ گذشته بشر ،ریشهای دیرینه دارد.
 .1ر.ک :منابع و مآخذ

)2. Bacon, David(1971
)3. Koller, Michael (2012

« .4آشنایی با تاریخچه بیمه» .همشهری آنالین ۱۰ .فروردین  .۱۳۹۱دریافتشده در  ۱۷شهریور .۱۳۹۳
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جدول  )1فهرس�ت ش�رکتهای بیمه مورد تأیید بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران از زمان تاسیس و شروع
فعالیت آنها
نام بیمه

تاریخ
تاسیس

شرح زمینه فعالیتها

نام بیمه

تاریخ
تاسیس

شرح زمینه فعالیتها

بیمه ایران

1314

مهندسی ،کشتی ،هواپیما و
باربری ،اتکایی ،نوین ،اتومبیل،
آتش سوزی ،اشخاص و مسئولیت

بیمه دی

1383

انفرادی ،آتش سوزی ،مهندسی،
اشخاص ،مسئولیت ،حمل و نقل ،
خودرو ،عمر ،انرژی

 .1دانشنامه بیمه /جلد یکم
 .2ایده تش��کیل یک ش��رکت بیمه ایرانی در سال  ۱۳۱۰توس��ط فردی ایرانی به نام دکتر الکساندر آقایان (که سابقه
فعالیت در شرکت بیمه روسی نادژدا را داشت) به علی اکبر داور ،وزیر مالیه وقت مطرح شد و در  ۱۵آبان سال ،۱۳۱۴
شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه دو میلیون تومان به عنوان اولین شرکت ایرانی بیمه تأسیس شد.
 .3دانشنامه بیمه ،ج .یکم ،ذیل «تاریخچه بیمه در ایران».
 .4همان.
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در اروپا برای اولین بار ظهور نظام مربوط به بیمه را میتوان در اواخر قرون وس��طی دانست و
اولین نظام بیمهای که در تاریخ بیمه شناخته شده است ،بیمه دریایی است .به هر حال با در نظر
گرفتن تاریخچه مختصری از قراردادهای بیمه میتوان ظهور قراردادهای بیمه را به س��ال 1347
دانست(.جمالیزاده)1380 ،
تا سده چهاردهم میالدی قراردادهای بیمه به شکل اسنادی پراکنده بوده ولی از سده چهارده
به بعد ازشکل پراکندگی به شکل پایدار بوده است.
در نظام حقوقی ایران:
فعالیت بیمهای در ایران از س��ال  ۱۳۱۴ش��روع شد .در این سال دو مؤسسه روسی با نامهای
نادژدا و قفقازمرکوری ش��روع به کار نمودند .پس از ش��روع به کار این دو مؤسسه ،تا سال ۱۳۱۴
خورش��یدی ،در حدود  ۱۳ش��رکت خارجی در بازار بیمه کش��ور فعالیت خود را شروع نمودند که
از آن جمله میتوان به ش��رکتهای آلیانس انگلیس ،یورکشایر انگلیس و اینگستراخ روسیه اشاره
1
نمود.
اولین ش��رکت ایرانی بیمه لوگوی ش��رکت بیمه ایران بوده اس��ت که در سال  1310در ایران
3
مطرح شد 2و سال تاسیس آن به  1314بوده است.
ش��رکت بیمه ایران در بدو تأس��یس با مشکالت متعددی روبرو بود که از آن جمله میتوان به
نبود قرارداد متکی؛ معطوف بودن قراردادها به موضوعات کلی؛ اش��اره نمود ولی نخس��تین قانون
بیمه در ایران ،در س��ال ( ۱۳۱۶یعنی دو س��ال پس از تأس��یس اولین ش��رکت بیمه) به تصویب
4
مجلس شورای ملی رسید .این قانون در  ۳۶ماده تهیه شدهاست و در حال حاضر نیز معتبر است.
در جدول زیر به تاریخچه تاسیس بیمهها در ایران اشاره شده است.
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نام بیمه

تاریخ
تاسیس

شرح زمینه فعالیتها

نام بیمه

تاریخ
تاسیس

شرح زمینه فعالیتها

بیمه آسیا

1338

آتش سوزی ،اتومبیل ،درمان،
عمر و پس انداز ،عمر و حوادث،
مسئولیت و مهندسی

بیمه سامان

1383

اتومبیل ،آتش سوزی ،درمان
تکمیلی ،عمر ،مسافرتی،
بازنشستگی تکمیلی ،مسئولیت
مدنی ،مسئولیت کارفرما،
مسئولیت پزشکان ،مسئولیت
سازندگی ،تمام خطر پیمانکاری،
خطر نصب ،شکست ماشین آالت،
ماشین آالت پیمانکاری ،باربری
داخلی ،واردات ،ترانزیت

بیمه دانا

1352

درمان گروهی ،اتومبیل،
مسئولیت ،مهندسی ،انرژی و
طرحهای خاص ،آتش سوزی،
باربری ،عمر و حوادث گروهی،
عمر و پس انداز

بیمه نوین

1384

بیمه معلم

1373

اتومبیل ،باربری ،کشتی ،هواپیما،
آتش سوزی ،عمر و زندگی،
مهندسی ،مسئولیت ،بدنه ،شخص
ثالث

بیمه
پاسارگاد

1385

بیمه عمر و تأمین آتیه ،درمان،
حوادث ،اموال ،مسئولیت ،آتش
سوزی ،اتومبیل ،برابری ،مهندسی،
ریسکهای متنوع ،کارفرما در
مقابل کارکنان ،متصدی حمل و
نقل ،سازندگان ابنیه ،حرفهای،
تولید کنندگان کاال

بیمه امید

1379

خودرو ،درمان ،مسئولیت ،باربری،
مهندسی و خاص ،عمر و حوادث
و مستمری بگیری ،آتش سوزی

بیمه میهن

1387

عمر و سرمایهگذاری ،اتومبیل،
اشخاص ،طرحهای خاص ،باربری
و آتش سوزی ،مسئولیت حرفه
ای ،اتکایی ،مهندسی و مسافرت
خارج از کشور

بیمه حافظ

1381

عمر ،حوادث ،درمان تکمیلی،
اتومبیل ،آتش سوزی ،حمل و
نقل ،باربری ،مسئولیت ،مهندسی،
شناورها ،هواپیما ،بیمه انرژی،
بیمه پول ،اتکایی

بیمه اتکایی
ایرانیان

بیمه
کارآفرین

1381

1388

آتش سوزی ،مسئولیت ،مهندسی
و انرژی ،اشخاص انفرادی،
اتومبیل ،طرح مخصوص ،باربری،
اشخاص گروهی

خدمات بیمهای ارائه نمیدهد و
نقش حمایتی در ارائه خدمات
مالی برای شرکتهای بیمه داخلی
را بر عهده دارد.

مسئولیت ،آتش سوزی ،اتومبیل،
مهندسی ،اشخاص ،طرحهای
خاص ،عمر و سرمایهگذاری،
باربری کاال ،اتکایی و طرح ویژه
تدبیر

بیمه البرز

1388

اشخاص ،خودرو ،باربری،
مسئولیت ،مخصوص ،مهندسی،
آتش سوزی ،عمر و مستمری
بگیری

بیمه
ایران معین

1382

باربری ،آتش سوزی ،مهندسی،
مسئولیت ،اشخاص ،خودرو ،طرح
زندگی مان ،طرح سالمت و درمان

بیمه کوثر

1389

آتش سوزی ،باربری ،پول ،خاص،
درمانی گروهی ،عمر و حوادث
گروهی ،مسافرتی ،مسئولیت،
مهندسی ،هزینههای حقوقی

بیمه
پارسیان

1382

خودرو ،عمر ،آتش سوزی،
مسئولیت ،باربری ،حوادث،
درمانی ،مهندسی و انرژی

بیمه آرمان

1390

آتش سوزی ،اتومبیل ،درمان،
عمر و پس انداز ،عمر و حوادث،
مسئولیت و مهندسی

سال پنجم

بیمه توسعه

1382

تاریخ
تاسیس

شرح زمینه فعالیتها

عمر ،خودرو ،مسئولیت ،حوادث،
آتش سوزی ،مهدسی ،کیفیت
ساختمان ،اسب ،گروهی مازاد
درمان ،پیشاهنگ زندگی باربری،
حمل و نقل

بیمه ما

1390

آتش سوزی ،اتومبیل ،اشخاص،
انرژی ،باربری ،کشتی ،هواپیما،
مهندسی ،خاص ،عمر و
سرمایهگذاری و مسئولیت

بیمه رازی

1382

زندگی ،درمان ،آتش سوزی،
مسافرت خارجی ،خاص ،اتومبیل،
باربری ،مهندسی ،مسئولیت

بیمه
آسماری

1391

منطقه آزاد تجاری و صدور بیمه
مسافرتی برای بیمه گزار در خارج
از مناطق آزاد

بیمه ملت

1382

زندگی ،اشخاص ،اتومبیل ،آتش
سوزی ،باربری ،هواپیما و کشتی،
مسئولیت و طرحهای خاص بیمه
ای ،مهندسی و انرژی ،اتکایی و
اعتباری

بیمه تعاون

1392

بدنه خودرو ،شخص ثالث ،آتش
سوزی ،درمان و عمر ،مسئولیت،
مهندسی ،مسافرت خارجی

بیمه
حکمت صبا

1395

تومبیل ،آتش سوزی ،حوادث،
باربری ،حمل و نقل ،درمانی
تکمیلی ،عمر ،مهندسی،
مسئولیت

بیمه سرمد

1392

خودرو ،زندگی (سپهر سرمد)،
باربری ،آتش سوزی ،مسئولیت،
مهندسی ،درمان و مسافرت خارج
از کشور ،عمر ،حوادث ،خاص،
نسیم ،آسایش سفر

بیمه
خاورمیانه

1395

عمر ساده زمانی ،عمر و
سرمایهگذاری ،تمام عمر

بیمه
تجارت نو

1395

مسئولیت ،مهندسی ،باربری ،عمر
و حوادث ،عمر و سرمایهگذاری،
درمان ،بهداشت ،اتومبیل و آتش
سوزی

 .2-5مفاهیم و مبانی 

در این قسم از تحقیق به بررسی مفاهیم مورد نظر پژوهش در قالب لغتنامههای و استفاده از
اصطالحات در ارتباط با موضوع مورد بررسی پرداخته میشود.
 .1-2-5بیمه

1

واژه بیمه در فرهنگ فارسی معین از واژه "بیم" گرفته شده است و با اضافه شدن پسوند "ه"
ب��ه واژه بیم��ه معنای لغوی آن نیز تغییر کرده اس��ت و از معنای ترس به معنای ضمان و تضمین
منتقل شده است .این واژه در زبان اردو به معنای ضمانت آمده است(فرهنگ فارسی معین)663/
در اصطالح بیمه عبارت اس��ت از فرایندی که بیمه کننده(بیمه گر) ،بر اس��اس مالحظات قانونی
براس��اس قانون بیمه مصوب  1316متعهد میش��ود که زیان احتمالی یک بیمهگذار را در صورت
وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی مشخص ،جبران نماید یا تسهیالت خاصی را به وی ارائه دهد؛
بنابراین ،بیمه یکی از روشهای مقابله با ریس��ک اس��ت .به عبارت دیگر بر اس��اس ماده  1قانون
بیمه« بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی
1. Insurance
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از ط��رف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خس��ارت وارده ب��ر او را جبران نموده یا وجه معینی
بپ��ردازد  .متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمهگ��ذار وجهی را که بیمهگذار به بیمهگر میپردازد
حق بیمه و آنچه را که بیمه میشود موضوع بیمه نامند» (ماده  1ق.ب) .
 .2-2-5قرارداد 1بیمه 

قرارداد بیمه همانطور که از الفاض آن مشخص است عبارت است از دو لفظ شامل «قرارداد»
و «بیمه» در حقوق مدنی ایران عالوه بر تقس��یم بندیهایی که صورت پذیرفته تعاریفی از س��وی
صاحبنظ��ران برای اصطالح ق��رار داد مطرح کرده اند از جمله م��اده  183قانون مدنی که از واژه
ق��رارداد ب��ه عنوان «عقد» یک یا چند نفر در مقابل یک یا چن��د نفر دیگر که مورد قبول طرفین
باشد یاد آوری شده است(.سیاه بیدی کرمانشاهی)1398 ،
منظ��ور از قرارداد بیمه عبارت اس��ت از ،عقدی که در بین دو یا چن��د نفر در مقابل پرداخت
وجهی از س��وی ش��خص بیمه گزار به بیمه گر در مقابل ریسک بروز حوادث وخسارات وارد شده
بر وی را جهت جبران خس��ارت متضمن میش��وندکه در این فرایند یک طرف قرارداد که همان"
بیمهگذار "به طرف دیگر "بیمه گر" بنا به تعریف فوق التزام به تعهد بوده که به این فرایند قرارداد
بیمه میگویند( .سیاه بیدی ؛ همان)
دراین نوع عقد بیمهگر ش��خصی حقوقی اس��ت که در مقابل دریافت ح��ق بیمه از بیمهگذار،
جبران خس��ارت یا پرداخت مبلغ مشخصی را در صورت بروز حادثه تعهد میکند(.صادقی مقدم؛
 )1392در مقابل ،بیمهگذار ش��خصی حقیقی یا حقوقی است که با پرداخت حق بیمه ،جان ،مال
یا مسوولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار میدهد.
 .3-2-5بیمه عمر و اقسام مربوط به آن

در این قسمت ابتدا تعریف جامعی از بیمه عمر مطرح میشود و در ادامه به اقسام آن پرداخته
میشود.
 .1-3-2-5بیمه عمر

بیمه عمر ،قراردادی اس��ت که به موجب آن ،بیمه کننده(بیمه گر) در مقابل دریافت
ح��ق بیمه ،تعهد میدارد که در صورت فوت بیمه ش��ونده ی��ا در صورت زنده بودن وی ،در زمان
مشخص و معینی حقوق و سرمایهای «به بیمهگذار یا شخص ثالث تعیین شده از طرف او پرداخت
خواهد کرد(کریمی؛ )1387
 .2-3-2-5اقسام قرارداد بیمه عمر

این نوع از قرار داد به س��ه گروه اصلی ،تقس��یم میشود و هر بخش شامل زیر مجموعههایی
به قرار زیر است؛
 .1قانونگذار ایران در ماده  ۱۸۳قانون مدنی عقد را چنین تعریف نمودهاس��ت« :عقد عبارت از اینس��ت که دو یا چند
نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد»
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 .4-2-5بیمه عمر و سرمایهگذاری 

1

بیم��ه عم��ر و س��رمایهگذاری که در اصطالح ب��ه آن بیمه مختلط یا بیم��ه زندگی نیز گفته
میشود ،در ایران و نظام بیمهای ایران تحت اصطالحات زیر مطرح میشود که شامل؛
 .1-4-2-5بیمه مان

2

از شرایط بیمه عمر "مان" میتوان به موارد زیر اشاره نمود؛
الف -پوشش سرمایهگذاری
ب -پوشش حوادث
ج -پوشش فوت
د -پوشش بیماریهای خاص
ه -مزایای اضافی و پرداخت وام

 .2-4-2-5بیمه سپاس

از شرایط بیمه "سپاس" میتوان به موارد زیر اشاره نمود؛
الف) پوشش عمر بیمه عمر سپاس
ب) پوشش حوادث بیمه عمر سپاس
ج)پوششهای پزشکی درمانی بیمه عمر سپاس
د)پوشش سرمایهگذاری بیمه عمر سپاس(امین فرد و همکاران)1392 ،

 .3-4-2-5بیمه جامع زندگی

بیم��ه جامع زندگی از س��ال  1388تا  1393یکه تازه بیمه عم��ر در صنعت بیمه بود،تا اواخر
1. life insurance

 .2بیمه مان در واقع یکی از انواع بیمه زندگی ایران به ش��مار میرود،که از نظر ش��رایط و انعطاف پذیری در صنعت
بیمه میدرخش��د،در این بیمهنامه(بیمه عمر مان)ش��ما در واقع یک بیمهنامه را خریداری میکنید و چندین پوشش
بیمهای دریافت خواهید نمود.
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 )1در صورت زنده ماند بیمهگذار
در این نوع از عقد ،پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گر ،مستلزم به زنده ماندن  ،طرف
قرارداد(بیمه شده) است(.کریمی؛ )1387
 )2درصورت فوت
در ای��ن ن��وع از عقد تعهد بیمه گر التزام به پرداخت حق بیمهای اس��ت که در صورتی تحقق
مییابد که بیمه در مدت معین در قرارداد فوت نماید(.اوبر؛ )1378
 )3در صورت فوت  /حیات
این بیمه از ترکیب بیمه به شرط فوت و به شرط حیات است .در این نوع بیمه که به آن بیمه
مختلط نیز نامیده میشود خطر فوت و نیز احتمال زنده ماندن بیمه شده به طور همزمان مطرح
اس��ت و بیمه گر بر حس��ب ش��رایط به تعهد خود در مورد یکی از دومورد ریسک عمل مینماید.
(امینفرد و همکاران)1392 ،
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س��ال  1393که بیم��ه عمر "مان" پا به عرصه وجود نهاد و تاکن��ون بهترین بیمه عمر ایران لقب
گرفته اس��ت .بیمه مان عالوه بر مزایای بیمه جامع زندگی از پوش��شهای متنوعی برخوردا است.
(امین فرد و همکاران)1392 ،
 .4-4-2-5بیمه جهیزیه

این طرح با شرایط خاص برای محدوه سنی خاصی بر اساس موارد زیر ارائه شده است؛
الف) حق بیمه برای بیمه شدهها تا سن  ۱۰سال  ۵۰هزارتومان
ب) حق بیمه برای بیمه شدهها از  ۱۰تا  ۱۵سال  ۱۵۰هزارتومان
ج) حق بیمه برای بیمه ش��دهها از س��ن  ۱۵تا  ۲۰سال  ۲۰۰هزارتومان میباشد( .امین فرد
و همکاران)1392 ،
 .5-4-2-5بیمه ازدواج جوانان

از شرایط این بیمه میتوان به مواردی از قبیل؛
الف) هر فرد میتواند از بدو تولد تا سن  ۳۵سالگی بیمه ازدواج را داشته باشد.
ب) مدت زمان بیمهنامه ازدواج بین  ۵تا  ۴۰س��ال اس��ت که البته جمع مدت قرارداد و س��ن
بیمه شده نباید بیشتر از  ۴۰سال باشد.
ج) بیمهگذار بیمهنامه ازدواج میتواند حق بیمه خود را به صورت ماهانه ،ش��ش ماهه ،ساالنه
و یکجا پرداخت نماید.
د) برای استفاده از هر پوشش باید دوره انتظار بیمهنامه کامل شود .میتوان گفت تقریبا دوره
انتظار همه پوششها  ۵سال میباشد.
ه) اگر بیمه ش��ده در طول داش��تن بیمهنامه ازدواج از هر کدام از پوش��شهای این بیمهنامه
استفاده نماید جدول بیمهنامه نیز تغییر پیدا خواهد کرد.
ی) برای اس��تفاده از پوش��ش مشاوره قبل از ازدواج باید س��ن فرد بیمه شده باالی  ۱۵سال
داشته باشد.
ر) پوشش لغو مراسم ازدواج برای هر کدام از موارد زیر پرداخت میشود :.فوت یکی از زوجین،
فوت بستگان سببی یا نسبی درجه یک ،اتفاق افتادن حادثهای در حین اجرای مراسم.
ز) در اس��تفاده از پوش��شهای این بیمهنامه نیازی به انجام معاینه و چکاپ پزشکی نمیباشد
و بر اس��اس ارائه اطالعات س�لامتی از طرف بیمهگذار این بیمهنامه برای وی صادر میشود .البته
اگر قد و وزن فرد بیمه ش��ده مغایر با اس��تانداردهای مشخض شده باشد اضافه نرخ پزشکی برای
وی منظور میشود.
ک) اگر در پایان مدت بیمهنامه اس��تفاده کننده در قید حیات باشد سرمایه بیمهنامه به بیمه
شده پرداخت میشود.
گ) می��زان س��رمایه این بیمهنامه به صورت ی��ک جدول ضمیمه بیمهنامه میباش��د که اگر
تغییری در حق بیمه پرداختی فرد اتفاق بیافتد و یا اگر بیمه ش��ده از یکی از پوش��شهای بیمه
ازدواج استفاده کند جدول بیمهنامه وی تغییر کرده و جدول جدید ضمیمه بیمهنامه وی میشود.

سال پنجم

شماره 18

زمستان 1400
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ابع��اد مرب��وط به بیمه عمر و س��رمایهگذاری را بای��د در ترکیب دو بعد در نظ��ر گرفت "بعد
پوششهای بیمه ای" و "بعد تسهیالت سرمایهگذاری".
 .1-3-5بعد پوششهای بیمهای

در این بعد از بیمه ش��خص حقیقی/حقوقی ،هزینهای تعیین میکند که این هزینه در صورت
فوت وی به هر نحوی یا مرگ طبیعی ،به واسطه حادثه ،بیماری و  ...به بازماندگان متوفی پرداخت
میشود.
 .2-3-5بعد پوششهای اضافی

عالوه بر پوش��شهای بیم��های در صورت فوت ؛ یکی از جالبترین ابع��اد مربوط به بیمه عمر
و س��رمایهگذاری ،پوششهای اضافی بیمه عمر میباش��د که در این بیمهنامه قابل خرید هستند
که ش��امل پوش��ش بیمه فوت بر اثر حادثه ،پوش��ش امراض خاص .در بیمه عمر و سرمایهگذاری
بیمهگذار میتواند خود را تا سقف  400.000.000ریال تحت پوشش غرامت بیماری خاص بیمه
نماید.
 .4-5ابعاد حقوقی

آنچه به عنوان ابعاد حقوقی بیمه عمر و سرمایهگذاری مطرح است شامل توجه به تاریخ انعقاد
قرار داد بیمه ،موضوع بیمه ،حق بیمه و غیره میباش��د که در ماده  3قانون بیمه نیز به آن توجه
شده است؛
ابعاد حقوقی در قراردادبیمه و سرمایهگذاری طبق ماده  3موارد زیر را شامل میشود؛
1
 حقوق مربوط به تاریخ انعقاد قرارداد بیمه و سرمایهگذاری حقوق مربوط به بیمهگر،2 حقوق مربوط به بیمهگذار،3 حقوق مربوط به موضوع بیمه 4ممکن اس��ت هر یک از عناوین زیر باش��د؛ مشروط بر اینکهبیمهگذار درخصوص بقای آن ذینفع باشد.
الف :ممکن است موضوع بیمه مالی معین باشد
 .1تاریخی اس��ت که قرارداد بیمه ثبت در دفتر صدور بیمهگر میش��ود و نباید بعد از تاریخ ش��روع بیمه باش��د ولی
میتواند مقدم و یا همزمان با شروع بیمه باشد.
 .2شخصیتی حقوقی که درقبال دریافت حق بیمه متعهد جبران خسارت بیمهگذار است.
 .3شخصیتی حقیقی ویا حقوقی که وظیفه اصلی وی پرداخت حق بیمه میباشد.
4. subject matter
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ب :ممکن است موضوع بیمه و سرمایهگذاری در آن منفعت یا هر حق مالی باشد
ج :و ممکن است در بر گیرنده هر نوع مسئولیت حقوقی باشد.
 حقوق مر بوط به وجودحادثه یاخطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است.1
 حقوق مربوط مدت بیمه2
 حق بیمه یابهای تامین بیمهگر ،3
 حقوق مربوط به میزان تعهد بیمهگر در صورت وقوع حادثه . .5-5بررسی حقوق و تعهدات مربوط به بیمه عمر و سرمایهگذاری و آثار مربوط به آن

در این عنوان به بررسی حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمهگذار پرداخته میشود و آثار مربوط
به عدم توجه به تعهدات مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیرد.
 .1-5-5بررسی حقوق و تعهدات شخص بیمهگذار

آنچه در این قسم مد نظر است پرداختن به حقوق شخص بیمه کذار است که در ادامه به آن
پرداخته میشود.
 .2-5-5پرداخت حق بیمه و جبران خسارت 

مهمترین تعهد بیمهگذار در بیمه عمر و س��رمایهگذاری پرداخت حق بیمه اس��ت .بر اس��اس
ماده  1قانون بیمه«بیمه گر در ازای پرداخت حق بیمه ،جبران خس��ارت یا تادیه وجه معین را به
عهده میگیرد .بر خالف سایر انواع بیمه در بیمه عمر و سرمایهگذاری پرداخت وجه بیمه از سوی
بیمهگ��ذار اجب��اری نبوده و بیمه کذار اختیار دارد که از ادامه فرایند بیمه صرف نظر کند .اما باید
دانس��ت که همین امر منجر به تزلزل اقتصادی ش��ده و در نهایت منجر به فس��خ قرارداد میشود.
نتیجهای که از این اختیار حاصل میشود این است که در صورت عدم پرداخت مبلغ و هزینه بیمه
از سوی بیمهگذار ،بیمه گر نمیتواند برای اعاده دادرسی به دادگستری مراجعه و در نهایت منجر
به فس��خ گردد .چنانچه در ماده  132قانون بیمه فرانس��ه آمده است « موسسه بیمه حق تعقیب
برای اجبار بیمهگذار به پرداخت حق بیمه را ندارد»4
بنابراین باید در نظر داشت که تعهد بیمه شونده به پرداخت مبلغ بیمه یک تعهد طبیعی بوده
و از آنجایی که تعهدات طبیعی نمیتواند ضمانت اجرا داشته باشد در صورت عدم اجرای تعهدات
نمیتوان به واخوهی کیفری از آن پرداخت البته در مقابل بیمه گر غیر از موارد فوق میتواند فسخ
 .1در بیمه بطور رایج مدت قرارداد یکسال و تاریخ شروع آن ساعت  12روزی است که بعنوان تاریخ شروع در بیمهنامه
قید شده میباشد .اگر قبل از ساعت توافق شده حادثه اتفاق بیافتد؛ بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت ندارد.
البته طرفین میتوانند در مورد ساعت و تاریخ شروع به گونه دیگری توافق کنند.
2. Premium
3. Sum insured
4. Art. L 132-20: L’entreprise d’assurance ou de capitalisation n’a pas d’action pour exiger le
paiement des primes.
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قرارداد را اعمال کند( .مشایخی)1349 ،
از حقوق مربوط به تعهدات بیمهگذار میتوان به موارد زیر اشاره نمود؛

امکان استفاده بیمهگر از ذخیره ریاضی 1؛بیمه گر جهت انجام تعهدات آتی خویش مجبور به
جمع آوری ذخایری است که ذخیره ریاضی نام دارد که ابن نوع از ذخایر از  2بخش تشکیل شده
اس��ت که بخش اول مربوط به اضافه حق بیمه اس��ت و بخش دوم مربوط به آن بخش از س��رمایه
است که بیمه گر در صورت بروز حوادث معین کرده است .به همین خاطر تشکیل ذخیره ریاضی
موجد حقوقی برای بیمهگذار است.
 .4-5-5امکان استفاده از حق سرمایه مخفف بیمه عمر و سرمایهگذاری

اس��تفاده از حق س��رمایه مخفف(اوبر )1378 ،عدم پرداخت حق بیمه ،موجب به هم خوردن
تعادل بین بیمه کننده در اتمام و منقضی بودن عقد بوده و یا در صورتی که توان پرداخت منظم
از سوی بیمهگذار ساقط شود بیمه گر این حق را دارد که قرار داد را فسخ کند .اما راهی که برای
بیمهگذار باقی میماند در خواست تخفیف سرمایه است .در صورتی که درخواست تخفیف سرمایه
مطرح نش��ود باز ممکن اس��ت امتناع از پرداخت حق بیمه منجر به کاهش سرمایه و در نتیجه به
جای مس��ترد ش��دن اندوختهی ریاضی ،بیمه گر حق این را داردکه بر اس��اس مبلغ بیمه ،بیمه
جدیدی را معین و محاسبه کند(.اوبر؛  )1387بنابراین یکی دیگر از حقوق دیگر بیمهگر میتواند
به استفاده از سرمایه مخفف باشد.
 .5-5-5بازخرید بیمه عمر و سرمایهگذاری

بازخرید بیمه؛ از دیگر حقوق اختصاصی بیمهگذار اس��ت که زمان آن موکول به قطع پرداخت
پول بیمه است.
 .6-5-5دریافت وام از محل بیمهنامه عمر و سرمایهگذاری

دریافت وام از محل بیمهنامه عمر و سرمایهگذاری ؛ امکان دارد بیمهگذار در زمانی که به پول
نیاز دارد باز خرید این امکان را به وی بدهد که قسمتی از اندوخته بیمهنامه را دریافت و نیاز مالی
خویش را برآورده کند ولی تنها مس��الهای که در اینجا مطرح اس��ت ممکن است به طور کامل به
قرار بیمه خود خاتمه دهد.
 .7-5-5توثیق بیمه عمر و سرمایهگذاری

این حق بیمهگذار در کش��ورهای که رهن طلب را پذیرفته اند با هیچ مشکلی مواجه نیست و
1. Mathematical reserve.
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نپذیرفتن آن در حقوق داخلی منوط به پذیرش رهن طلب است( .سیاه بیدی کرمانشاهی)1398 ،
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 .6-5بررسی حقوق و تعهدات شخص بیمه گر

آنچه در این قس��م مد نظر اس��ت پرداختن به حقوق شخص بیمه گر است که در ادامه به آن
پرداخته میشود.
 .1-6-5اخذ مبلغ بیمه عمر و سرمایهگذاری

یکی از اصلیترین تعهدات بیمهگذار اخذ حق بیمه اس��ت چرا که عوض در قراردادهای بیمه
پرداخت مبلغ از سوی بیمه گر نبوده  ،بلکه اعتماد و آرامش خاطر که از سوی وی ایجاد میشود
و پرداخت مبلغ موضوع قرارداد از تعهدات تبعی وثانویه بیمه گر بوده اس��ت که این تفس��یر به ما
این امکان را میدهد که بیمه گر در ازای عوض شایس��ته دریافت معوض است و لذا همانگونه که
قبال اش��اره ش��د بیمهگذار ملزم به ادامه پرداخت حق بیمهها نیست و اصوال امکان الزام وی وجود
نخواهد داشت.
 .2-6-5اخذ سرمایه بیمه عمر و سرمایهگذاری

همانطور که قبال هم اشاره شد بیمه عمر و سرمایهگذاری با توجه به وسعتی که پیدا کرده بر
اس��اس ریسکی که در موضوع قراردادها دارد بر  3دسته کلی تقسیم میشود که شامل بیمه عمر
به ش��رط زنده بودن ،به ش��رط مرگ و به شرط مختلط که در تمامی اقسام فوق با تحقق و امکان
ریسک موضوع قرار داد بیمه گر ملزم به پرداخت مبلغ مورد توافق است و این حق باید در هنگام
عقد قرارداد به صورت صریح و آشکار قید شده باشد و بر اساس بند  7ماده  3ق .ب مصوب 1316
و همچنین ماده  23همان قانون که اشعار میدارد«در بیمه عمر مبلغ پرداختی بعد از فوت باید به
طور قطع در موقع عقد بیمه معین شود»(ماده  )23و لذا تعهد بیمه گر میتواند به صورت مطلق
نبوده و باتوافق طرفین قرارداد برخی از موارد شمول تعهدات خارج باشد.
نتیجهگیری

با توجه به آنچه که در خصوص بررسی موضوع ابعاد حقوقی بیمه عمر و سرمایهگذاری مطرح
ش��د؛ نتایج حاصل از بحث نش��ان میدهد؛ بیمه عم��ر ،عقدی و توافقی الزام آور میان اش��خاص
اس��ت که بیم��ه کننده در مقاب��ل دریافت حق بیمه ،متعهد میش��ود که در ص��ورت فوت بیمه
شونده(بیمهگذار) یا در زمان قید حیات او در مدت زمانی که معین گردیده مبلغی به بیمهگذار یا
ولی وشخص ثالثی که از طرف او معین گردیده پرداخت کند .پرداختن به ابعاد و ماهیت این نوع
از قرادادهای سرمایهگذاری در ایران در حیطهی مطالعات تطبیقی حقوقی و بررسی نوع عقود در
بین اشخاص مهم و ضروری به نظر میرسد .بیمه عمر در حیطه عقود معین بوده و این نوع پیمان
و عقد هم از سوی بیمهگذار و هم از سوی بیمه شونده الزم و مبذول یکدیگر هستند .اما تعهدی
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1 .1جوهریان ،محمد ولی( )1373بیمه عمر ،تهران :شرکت سهامی بیمه ایران ،چ.1
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که بین بیمه شونده در مقابل بیمه کننده وجود دارد تنها در حیطهی "حق فسخ" طرف بیمهگذار
بوده و تعهد وی التزام به زمانی اس��ت که حق بیمه را پرداخت کند .آنچه به عنوان ابعاد حقوقی
بیمههای عمر مطرح است شامل نوع سرمایهگذاری ،نحوه بازخرید بیمه ،تسهیالت و امکان توثیق
بوده که از این نوع عقد و پیمان ناش��ی میش��ود و در قانون بیمه مصوب  1316در مواد 27و35
 1به آن پرداخته شده است.
یکی از مهمترین ایدههای بیمه عمر" ،بیمه عمر و س��رمایهگذاری" اس��ت ،این بیمه در حال
حاضر یکی از نیازهای اساس��ی در زندگی اشخاص را مورد ضمان خود قرارداده ودر صدد برطرف
کردن آن اس��ت .بیمه عمر و س��رمایهگذاری دارای مزایایی از جمله پش��تیبانیها و پوش��شها و
س��رمایهگذاری به همراه تس��هیالت را برای آتیه اشخاص بیمهگذار ارائه میدهد ،که در واقع یکی
از جامعترین و کاملترین بیمهنامههای بیمه عمر میباشد .که هریک از آنها دارای زیر مجموعهای
از طرحهای مختلف بیمهای نیز میباش��د .بیمه عمر و سرمایهگذاری دارای ابعاد حقوقی هم برای
بیمهگذار و هم برای بیمه گر در زمینههای ؛زمان و مکان انعقاد قرارداد  ،پرداخت و اخذ حق بیمه
 /جبران خسارت ها /تسهیالت /بازخرید ،توثیق /و حق فسخ بوده که برای هر یک از اقسام بیمه
در زمان حیات فرد بیمه ش��ده و هم برای زمان فوت وی پوش��شهایی را ارائه میکند .شاخصهی
اصل��ی این بیمه در ارئه خدمات به صورت مختلط میباش��د و یک��ی از مهمترین مزیتهای این
بیمه( بیمه عمر و س��رمایهگذاری) این اس��ت که عالوه بر پوش��شهای بیمه عمر ،حق بیمه عمر
در پایان قرارداد به همراه س��ود تضمینی به فرد اس��تفاده کننده پرداخت میشود .در زمینه فسخ
و آث��ار حقوق��ی بیمه عمر نیزمی توان بیان کرد که در این بیمه پس از مرگ(فوت بیمه ش��ونده)
اثبات اس��تحقاق سرمایه ،فوت نامه بیمهگذار ،دلیل فوت  ،انجام معالجات متعارف ،وجود و اثبات
ذینفع بودن ،اس��ناد مربوط به پرداخت مبلغ بیمه ها ،از ارکان اساسی در زمینه اخذ سرمایه بیمه
عمر به شمار میرود .در قرارداد بیمه عمر و سرمایهگذاری در صورت زنده بودن فرد(در حیات به
س��ر بردن فرد بیمهگذار ،بیمه ش��ده شخصا به عنوان ذینفع در بیمهنامه تعیین میشود اما مانعی
در اینکه ذینفع با رضایت او ،ش��خصی دیگری باش��د وجود ندارد .بیمهگذار در این بیمه حق دارد
شخص ذی نفع در پرونده بیمهنامه خود راتغییر دهد و لو به دیگری انتقال داده و بیمهنامه را هم
به وی تسلیم کند و بیمهگذار همواره و فرد دیگری را به جای او قرار دهد.
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