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 معامالت بیمه

 

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

گذار وجهی را که تعهد را بیمهگر طرف متعهد را بیمه .یا وجه معینی بپردازد خسارت وارده بر او را جبران نمودهیا بروز حادثه

 .شود موضوع بیمه نامندپردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه میمی گرگذار به بیمهبیمه

 

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

 

 :یح قید شودنامه باید امور ذیل به طور صردر بیمه - 3ماده 

 تاریخ انعقاد قرارداد -1

 گذارگر و بیمهاسم بیمه -2

 موضوع بیمه -3

 حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است -4

 ابتداء و انتهای بیمه -5

 حق بیمه -6

 گر در صورت وقوع حادثهمیزان تعهد بیمه -7

 

نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه  مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هرموضوع بیمه ممکن است  - 4ماده 

باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن  نفعدهد ذیبقاء آنچه بیمه میگذار نسبت بهبیمه

 .گرددمتضرر می گذاربیمه

 

ت مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولی شد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحبگذار ممکن است اصیل بابیمه - 5ماده 

 .طرف صاحب مال داشته باشدحفظ آن را از

 

باشد که مربوط به دیگری است لیکن در  نامه تصریح شدهدهد متعلق به خود او است مگر آنکه در بیمههر کس بیمه می - 6ماده 

 .به نام حامل( تنظیم شوداسم ) نامه بدون ذکرت بیمهممکن اسبیمه حمل و نقل

 

ای نسبت به مال مزبور رخ صورت هر گاه حادثه تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد در اینطلبکار می - 7ماده 

به  و بقیه حادثه طلبکار است به شخص اوگذار در تاریخ وقوع بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گر بایدکه بیمهدهد از خساراتی

 .صاحب مال تعلق خواهد گرفت



 

مال را به نفع همان شخص و از همان  توان هماندر صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی - 8ماده 

 .نمودخطر مجدداً بیمه

 

توان آن را بیمه نمود در این صورت هر یک می سبت به بقیه قیمتدر صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد ن - 9ماده 

 .بیمه کرده است مسئول خواهد بود نسبت مبلغی از مال کهگران بهاز بیمه

 

 تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت گر فقط بهدر صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه - 10ماده 

 .خسارت خواهد بودولواقعی مال مسئ

 

 فسخ و بطالن

عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه  گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمتچنانچه بیمه - 11ماده 

 .استرداد نیست دریافتی قابلباطل و حق بیمه

 

کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات  ری کند یا عمداً اظهاراتگذار عمداً از اظهار مطالبی خودداهر گاه بیمه - 12ماده 

 گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتبداده یا از اهمیت آن در نظر بیمه موضوع خطر را تغییرکاذبه طوری باشد

پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه  گذاربیمهدر این صورت نه فقط وجوهی که مذکوره تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد.

 .گذار مطالبه کندبیمهعقب افتاده است نیز از گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخبیمه

 

شود در این صورت هر گاه عقد بیمه باطل نمی اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خالف واقع از روی عمد نباشد - 13ماده 

صورت  گذار درگر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمهاز وقوع حادثه معلوم شود بیمه نشده یا اظهار خالف واقع قبلاظهار مطلب

گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه در صورت فسخ بیمه ؛را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کندرضایت او دریافت داشته قرارداد

ید اضافه گر بابیمه شود وگذار شروع میفسخ ده روز پس از ابالغ مراتب به بیمهگذار اطالع دهد اثربیمه دو قبضه به یا نامه سفارشی

در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خالف واقع بعد از وقوع  .دگذار مسترد دارخ فسخ را به بیمهحق بیمه دریافتی تا تاری

واقع پرداخته  صورت اظهار خطر به طور کامل وت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی درخسارت به نسب حادثه معلوم شود

 .شده باشد تقلیل خواهد یافت

 

 .بود گذار یا نمایندگان او نخواهدگر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمهبیمه - 14ماده 

 

 نماید نسبت به موضوع بیمه نیزمیمال خود  ادتاً هر کس ازگذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عبیمه - 15ماده 

 وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت الزم است به عمل نزدیک شدن حادثه یابنماید و در صورت

گر مسئول مطلع سازد و اال بیمهگر را بیمه پنج روز از تاریخ اطالع خود از وقوع حادثهآورد. اولین زمان امکان و منتهی در ظرف

رای ب گر در مدت مقررخارج از اختیار او بوده است اطالع به بیمهکه به واسطه حوادثی که گذار ثابت کندنخواهد بود مگر آنکه بیمه

هده ود به عنتیجه نش نماید بر فرض که منتج بهگذار برای جلوگیری از توسعه خسارت میمخارجی که بیمه .او مقدور نبوده است



 مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختالفی ایجاد شود حل موضوع لزوم مخارجگر خواهد بود ولی هر گاه بین طرفین دربیمه

 .شودرجوع می اختالف به حکم یا محکمه

 

 د یا یکی از کیفیاتشده است تشدید کن گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقدهر گاه بیمه - 16ماده 

 گر حاضر برای انعقاد قرارداد یااگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه بیمه را به طوری تغییر دهد کهیا وضعیت موضوع

ه تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیم اگر –گر را بالفاصله از آن مستحضر کند بیمهگشت بایدشرایط مذکوره در قرارداد نمی

در هر دو  .گر اعالم کندده روز از تاریخ اطالع خود رسماً به بیمهمراتب را در ظرف گذار نباشد مشارالیه بایددر نتیجه عمل بیمه

ر گذار حاضگذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمهبیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده بهمورد مذکور در فوق بیمه

ز را نیز ا گذار باشد خسارات واردهقرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه خت آن نشودپردابرای قبولی و

تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقاء عقد  گر پس از اطالعکند و در صورتی که بیمهمجرای محاکم عمومی از او مطالبه

حادثه به  گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوعاطالع از مراتب از بیمهبیمه را پس ازاز وجه  قرارداد داده باشد مثل آنکه اقساطی

 از اطالع از تشدید خطر یا پرداختحق بیمه بعد اقساط وصول –تواند به مراتب مذکوره استناد کند او پرداخته باشد دیگر نمی

 .باشداء قرارداد میگر به بقآن دلیل بر رضایت بیمه خسارت پس از وقوع حادثه و نحو

 

 

الیه کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد به منتقل گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یادر صورت فوت بیمه - 17ماده 

ا هر یک معهذ ماندمی الیه به اعتبار خود باقیگر اجراء کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقلمقابل بیمه بوده است درگذارعهده بیمه

طعی الیه قگر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقلبیمه .داشت آن را نیز خواهندالیه حق فسخگر یا ورثه یا منتقلاز بیمه

در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ناقل  .نماید عقد بیمه را فسخ کندنامه را به نام خود میتبدیل بیمه موضوع بیمه تقاضای

 گر به موجب نامهبیمهگر خواهد بود. لیکن از تاریخی که انتقال را بهدر مقابل بیمه افتاده وجه بیمهسئول کلیه اقساط عقبم

 یهاگر ورث .پرداخته شود مسئول نخواهد بود دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطالع به بعد بایدسفارشی یا اظهارنامه اطالع می

 .گر مسئول خواهد بودمقابل بیمه شند هر یک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه درالیه متعدد بامنتقل

 

واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و  هر گاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد - 18ماده 

اید ب باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج کسر و بقیه را گذار گرفتهوجهی از بیمه گراین صورت اگر بیمهاثر خواهد بود دربی

 .گذار مسترد داردبه بیمه

 

 گرمسئولیت بیمه

وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن  گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بالفاصله قبل ازمسئولیت بیمه - 19ماده 

مه گر در سند بیپرداخته خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر و یا عوض برای بیمه نقد خسارت حاصله به پولبالفاصله بعد از حادثه

را  شود تعمیر کرده یا عوضنمی ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً کمتر از آنگرشده باشد در این صورت بیمه بینیپیش

 .بیمه شده تجاوز نخواهد کردگر از مبلغ در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمه .تهیه و تحویل نماید

 

 نامه شرط خالفی شده باشددر بیمه شود نیست مگر آنکهگر مسئول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد میبیمه - 20ماده 



 

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

 .یق در نزدیکی آن واقع شده باشدخسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حر -1

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

 .تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق -3

 .جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق یا جزئی بناء برایخسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی  -4

 

 :شودهای ذیل خسارت به این طریق حساب میدر بیمه - 22ماده 

 .در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد -1

 شدگذار میبیمه در بیمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید -2

 میزان واقعی خسارت مخارج و زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول برای تعیین در بیمه محصول -3

گرفت از اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از می صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلقالزحمه که درحق

 .نخواهد کردنامه تجاوزبیمه قیمت معینه در

 

مرگ یا نقصان عضو باید به طور قطع در  ر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضاء بدن مبلغ پرداختی بعد ازدر بیمه عم - 23ماده 

بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری در صورتی که آن شخص قبالً  .طرفین معین شوموقع عقد بیمه بین

 .اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط استگذار هر گاه بیمه .خود را کتباً نداده باشد باطل است رضایت

خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که  اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی به طور کلی باشد میزان

 .شودطرفین معین میمطابق تعرفه قبالً بین

 

شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا پرداخته می ود به ورثه قانونی متوفیوجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته ش - 24ماده 

 شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده بیمه قید دیگریبعد از آن در سند

 .شده است

 

ه نامه را هم برا به دیگری انتقال داده و بیمه د مگر آنکه آنگذار حق دارد ذینفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهبیمه - 25ماده 

 .باشدالیه تسلیم کردهمنتقل

 

نامه را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور بیمه گذار حق دارد وجه معینه دردر تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر بیمه - 26ماده 

 .گر برسدبیمه دهنده وانتقالباید به امضاء

 

گذار از بابت آن وجهی دریافت ولی اگر بیمه شوداثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده شروع می - 27ماده 

 .نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود گر معاملهبا بیمهکرده یا نسبت به آن

 

 .نامه شرط شده باشددر بیمه گر آنکه خالف آنگر مسئول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مبیمه - 28ماده 

 



گر از هر گونه مسئولیت در مقابل گذار بیمهبیمه در مورد بیمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به - 29ماده 

 .شودثالث بری می

 

 صی که مسئول وقوع حادثه یا خسارتشخاا کند در مقابلگر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت میبیمه - 30ماده 

 تهگر مسئول شناخگذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمهبیمه گذار خواهد بود و اگربیمهمقامهستند قائم

 .شودمی

 

 .داشت گذار حق فسخ قرارداد را خواهدگر بیمهدر صورت توقف یا افالس بیمه - 31ماده 

 

دارند و بین معامالت مختلف بیمه در  گذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدمگر بیمهدر صورت ورشکستگی بیمه - 32ماده 

 .با معامالت بیمه عمر استدرجه اول حق تقدم

 

تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین به  گر نسبت به حق بیمه در مقابل هر گونه طلبکاری بر مال بیمه شده حقبیمه - 33ماده 

 .جب سند رسمی باشدمو

 

ن گذار نسبت به یکی از آتقلب از طرف بیمه اگر در یک قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد در صورت اثبات - 34ماده 

امه نموضوعات مختلفه که در یک بیمه .سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود بطالن نسبت به سایر موضوعات نیزموضوعات

 .شود در حکم یک قرارداد محسوب استذکر می

 

توانند تقلیل دهند را نمی 16مذکوره در ماده  توانند در قراردادهای بیمه هر شرط دیگری بنمایند لیکن موعدطرفین می - 35ماده 

 .این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود .دتمدید کنن موعد را به رضایت یکدیگرولی ممکن است

 

حادثه منشأ دعوی خواهد بود لکن دعاوی که  مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع - 36ماده 

این قانون که مشتمل بر سی و شش ماده است در  .باشد مشمول این ماده نخواهد بود قانون در محاکم طرح شدهقبل از اجرای این

 .سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید هزار وجلسه هفتم اردیبهشت ماه یک 

 

 نواب ریاست مجلس شورای ملی

 دکتر طاهری -مرتضی بیات 


