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: سوابق کاری در حوزه مدیریت ریسک و بیمه

ر و نیز  ریسک و بیمه در خصوص بیمه نمودن دو فروند شناور با کاربری جابجایی بار و مسافمدیریت -1

فارسخدمه سکوهای نفتی و گازی واقع در خلیج 

میلیون یورو ۷: بیمهموضوع ارزش هر 

موسسه بیمه داخلی : بیمه گر

  بیمه بیمه بدنه و ماشین االت، بیمه مسئولیت مالک شناورها در برابر اشخاص ثالث و نی: نوع بیمه ها

حمل شناورها از بندر هامبورگ آلمان به بندر عباس

در سفر ریسک و بیمه در خصوص بیمه نمودن یک فروند شناور با کاربری حمل مواد شیمیاییمدیریت -2

نامحدودهای بین المللی 
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موسسه بیمه ای اروپایی : بیمه گر

بیمه بدنه و ماشین االت و نی  بیمه مسئولیت مالک شناور در برابر اشخاص ثالث: نوع بیمه ها
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: سوابق کاری در حوزه مدیریت ریسک و بیمه

با کاربری یدک کشی، اطفا حریزق، پللزو دهزی و )فروند انواع شناور 100انطباق طرح ها و نقشه های -3

ز سزط  از اسکله، الیروبی، جمع آوری سیاالت آلوده کننزده ا/جداسازی کشتی های تجاری اقیانوس پیما به

زم با استانداردها و قوانین و مقزررات مصزوو و ال( دریا، بلند نمودن، حمل و نصب سازه های فوق سنگین

رالیا، اداره االجرا سازمان بین المللی دریایی، موسسه رده بندی لویدز رجیستر انگلستان، اداره دریزایی اسزت

شگیری و دریایی هلند، اداره دریایی انگلستان و آژانس ایمنی دریایی اتحادیه اروپا با محوریت ایمنی و پی

یی و تردد مقابله با حریق و نی  پیشگیری و کاهش گسترش آلودگی دریا به مواد مضر ناشی از حوادث دریا

ها در قالب همکاری با شرکت لویدز انگستانانواع کشتی 

کی از خش)نظارت بر فرآیند جابجایی و نصب پایه ها و عرشه های سکوهای نفتی و گازی واقع در دریا -4

از جانب بیمه گزران پزروژه بزا محوریزت شناسزایی، (MWS)تحت عنوان بازرسی تضمین دریایی ( به دریا

ال آلمان –عملیاتی در قالب همکاری با شرکت جی ارزیابی و کنترل ریسک های 

ه گر مشاوره به بیمه گذار یا همان مالک یک فروند شناور باری در حوزه مدیریت دریافت خسارت از بیم-5

و نی  مدیریت دعاوی مربوطه در بندر ابوظبی کشور امارات متحده عربی

رضا  محمد علی بیگی
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: سوابق کاری در حوزه مدیریت ریسک و بیمه

رانمدرس سمینار مدیریت ریسک های دریایی با روش اینتکام سیس در پژوهشکده بیمه مرک ی ای-6

بری ساخت انواع کشتی، مدیریت راه)طراح اولین نرم اف ار آموزشی مدیریت ریسک در صنعت دریایی -7

(انواع کشتی، مدیریت عملیات های دریایی فراساحلی

ی تدوین اولین کتابچه راهنما در قالب توصیه نامه هایی بزرای بیمزه گزذاران فعزال در صزنعت دریزای-8

و دیگر صنایع ( کشتیرانی بین المللی، بنادر و ترمینال ها، فراساحل، شیالت، کشتی سازی، گردشگری دریایی)

با محوریت قوانین و مقررات بیمه ای و مدیریت ریسک

راژ تلیه و چاپ چندین یادداشت تخصصی با محوریت بیمه و مدیریت ریسک در روزنامه های پزر تیز-9

سانچیکشور و سایت های خبری تخصصی از جمله واکاوی حادثه ساختمان پالسکو و نفتکش 

ارائه دهنده کارگاه آموزشی مدیریت ریسک در صنعت دریایی در همایش ساالنه صنایع دریایی -10
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قوق آنلا به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان ح

قزانون همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت، موسسه ای به نام بيمه مرك ی ايران طبق مقررات

. تاسیس بيمه مرك ی ايران و بيمه گری به صورت شركت سلامی تاسيس می گردد

اشد با از وظایف بیمه مرک ی می توان به تليه آيين نامه و مقرراتی كه برای حسن اجرای امر بيمه در ايران الزم ب

يمزه و توجه به مفاد قانون تاسیس بيمه مرك ی ايران و بيمه گری و نی  ارشاد و هدايت و نظارت بر موسسزات ب

كارانه و حمايت از آنلا در جلت حفظ سالمت بازار بيمه و تنظيم بر امور بيمه اتكايی و جلوگيری از رقابت های م

. البته وظایف دیگری هم وجود دارد که در قانون مربوطه ذکر شده است. ناسالم، اشاره داشت



ده بيمزه كزه هر كارمند يا نماينز. وسيله موسسات بیمه، نمایندگان بیمه و کارگ اران رسمی بیمه ممنوع استعرضه بيمه ج  به 

نزده بيمزه كزه نام کارگ ار رسمى يا نماي. اقدام به عرضه بيمه نمايد بايد داراى كارت شناسايى از طرف مؤسسه بيمه مربوط باشد

.  نامه ذكر شوداست بايد در بيمهنامه به وسيله او عرضه شدهبيمه 

سزبب باشند كزه در اجزراى وظزايف شزان بزهمؤسسات بيمه و نمايندگان و کارگ اران رسمى بيمه مسئول جبران خساراتى مى

يزران صزادر وسزيله بيمزه مركز ى اپروانه کارگ اری رسمى بيمه به. تقصير و يا مسامحه آنلا يا كاركنان شان به ديگران وارد آيد

د قبزول بيمزه وسيله نمايندگان خوهاى معينى كه پروانه بيمه ندارد رأسًا و يا به هر مؤسسه بيمه در رشته يا رشته. خواهد شد

يمزه هر شخص حقيقى يا حقوقى كه بدون داشزتن پروانزه از مؤسسزه ب. نمايد مكلف به جبران خسارت زيان ديده خواهد بود

قزانون مجزازات عمزومى ۲۳۸ها قبول بيمه نمايد به مجازات مقزرر در مزاده تحت عنوان نمايندگى بيمه براى هر يك از رشته 

دود نمايند مل م به رعايت دستورات بيمزه مركز ى ايزران كزه در حزمؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت می . محكوم خواهد شد

.شود خواهند بودهاى اجرايى آن صادر مىنامه قانون تاسیس بيمه مرك ی ايران و بيمه گری و آيين



.  وسيله بيمه مرك ى ايران صادر خواهد شدپروانه کارگ اری رسمى بيمه به

شورای عالی بیمه و اصالحیه های بعدی  92آیین نامه شماره 

ران در همه اي.ا.پروانه نمايندگی بيمه توسط شركت بيمه پس از تاييد بيمه مرك ی ج

.رشته  ها يا رشته  های بيمه  ای معين صادر خواهد شد

شورای عالی بیمه و اصالحیه های بعدی 75آیین نامه شماره 

. ه استاسامی و آخرین وضعیت فعالیت کارگ اران و نمایندگان رسمی بیمه در وو سایت بیمه مرک ی قابل مشاهد



ران در همه اي.ا.پروانه نمايندگی بيمه توسط شركت بيمه پس از تاييد بيمه مرك ی ج

.رشته  ها يا رشته  های بيمه  ای معين صادر خواهد شد

شورای عالی بیمه و اصالحیه های بعدی 75آیین نامه شماره 

جدول مشخصات موسسات آموزشی دارای تائید صالحیت برگ اری دوره های آموزش بیمه ای از بیمه

مرک ی جملوری اسالمی ایران در وو سایت بیمه مرک ی قابل مشاهده است

به يمه مرك ی می تواند برگ اری آزمون نمايندگی بيمه را
شركت های بيمه يا مؤسسات آموزشی ذيصالح يا 
.پژوهشكده بيمه تفويض نمايد



شرکت های بیمه و نمایندگی های فروش

کارگزاران رسمی بیمه

ارزیابان خسارت

ان رسمی بیمهاكچوئر

بیمه گذار

انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران

سندیکای بیمه گران ایران

انجمن حرفه ای صنعت بیمه

عرضه کنندگان خدمات بیمه ای

ه درصد قراردادهای فعلی صنعت بیمه، مدل تعاملی یا همکزاری بز90در 
گ اران شرکت بیمه، نماینزدگی هزا و کزار)صورت ارتباط مستقیم بیمه گر 

درصزد بیمزه گزذاران 10به بیانی دیگزر، . و بیمه گذار است( رسمی بیمه
ریزق پس از مشاوره با کارشناسان خبره بیمه و مدیریت ریسک و یزا از ط

درصزد آنلزا از 90بیمزه گزذارانی کزه . آنلا به بیمه گر مراجعه می نمایند
قوانین و مقررات بیمه ای، آئزین نامزه هزای شزورای عزالی بیمزه و نیز  

ه به این ملم آگاهی حزداقلی عرضز. مدیریت ریسک اطالع ناچی ی دارند
. یدکنندگان خدمات بیمه ای از موضوع مدیریت ریسک را هم اضافه نمای
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انجمن ارزیابان حرفه ای خسارت صنعت بیمه

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی



ملارت و دانش در خصوص ساده سازی 

عقد اطالعات مرتبط با موضوع بیمه تا پیش از

و قرارداد بیمه، تاثیر به س ایی در شناسایی

.ارزیابی دقیق ریسک های بیمه گذار دارد
بیمه شناسایی و ارزیابی دقیق ریسک ها توسط

گذاران تا پیش از بیمه نمودن دارایی ها، 

نقش ملم و تاثیر گذاری در حق بیمه و 

. دیگر شرایط بیمه نامه دارد

ن رضایتمندی بیمه گذاران از ملمتزری

اهداف بیمه گران است، اما این امزر 

به این معنزا نیسزت کزه خسزارات 

خززارج از تعلززدات و پوشززش  هززای 

ه بیمه  نامه هم از سوی صنعت بیمز

رین بنابر این عاقالنه  تز. جبران شود

رفتززار سززازمانی، مطالعززه دقیززق در 

حوزه بیمه و آگاهی از تمزامی ریز ه  

کزاری  هزای بیمززه  نامزه ها پززیش از 

انعقاد قرارداد است و می توانزد بزه 

نارضایتی  هایی پایان دهد کزه ایزن

یمه موضوع ریشه در ضعف صنعت ب

ندارد و به عدم اشزراف کامزل بیمزه  

. گذاران بر می گردد

 یوو سایت بیمه مرک: منبع مطلب



اصل قاعده نسبی

ده درصورتی که مالی کمتر از قیمت واقعی بیمه ش
ده باشد، بیمه گر فقط به تناسب مبلغ بیمه  ش

ه نسبت به قیمت واقعی مال، مسئول و متعلد ب
پرداخت خسارت خواهد بود

اصل حد باالی حسن نیت

که مؤثر در ارزیابی خطر است و)ارائه کلیه اطالعات 
د یا اعم از اینکه بیمه گر این اطالعات را خواسته باش

ر، به در خصوص مورد بیمه به بیمه گ( نخواسته باشد
واند طوری که بیمه گر با بلره گیری از این اطالعات بت

اهمیت خطری را که مورد پوشش قرار می دهد 
.تشخیص دهد

ان بیمه گر موظف است که در سند بیمه هر آنچه نش
دهنده تعلدات اوست، چه از لحاظ کیفی و چه از نظر
کمی به وضوح ذکر کند و مواردی را که به نحوی از 
انحا در صورت بروز حادثه می تواند موثر در پرداخت
.خسارت باشد در بیمه نامه قید نماید

رابطززه حرفززه ای بززین بیمززه گر و 

بیمه گززذار در فضززایی تخصصززی و

دانش  محزور و مبتنزی بزر اصزولی 

ده مانند حد باالی حسن نیت و قاع

ین به نسبی شکل می گیرد و اگر طرف

، پیچیدگی  های حرفه طزرف مقابزل

احاطزززه کزززافی داشزززته باشزززند، 

قراردادهززای بیمززه ای بززا کمتززرین 

میزز ان تززنش و بززاالترین سززط  

بلره وری و ایفای کامل تعلدات بزه

. نقطه پایان خواهد رسید

 یوو سایت بیمه مرک: منبع مطلب



ریسزک و "ایجاد واحزدی تخصصزی بزا عنزوان 

ان در ساختار سازمانی شرکت ها یزا سزازم" بیمه

و از طرفزززی ارتقزززا ( بیمزززه گزززذاران)هزززا 

ارزیابزان و اکچوئرهزای بیمزه توسزطتوانمندی

شرکت های بیمه، سبب خواهد شزد تزا میز ان 

در حق بیمه به شکل محسوسی کزاهش یابزد و

مان هنگام بروز خسارت، بیمه گر در کوتاهترین ز

.ممکن تعلدات خود را اجرایی نماید

اجرای صحی  مدیریت دانش، مزدیریت ریسزک و 

مدیریت ساده سازی اطالعات در شرکت ها و سازمان

ها، نقش بسزیار مزوثری در کزاهش حزق بیمزه و 

. رضایت بخش بودن شرایط بیمه نامه دارد

کارشناسززان بززر ایززن باورنززد کززه 

بلره  گیزری از تكنيزك  هزای نزوين

مزززديريت ريسزززك و محاسزززبه 

د زیر پتانسيل احتمالی خسارت بای

ر بنای محاسبه نزر  و شزرایط قزرا

بگیززرد، حززال آنکززه در بسززیاری از 

مزوارد متاسزفانه، شزاید بزه دلیزل

کم  آگاهی با موضوع ملمزی ملزل 

بیمه، ماننزد مزواد اولیزه مصزرفی

رفتززار می شززود و در ایززن رهگززذر 

جای خزود « انتخاو هوشمندانه»

.می دهد« برگ اری مناقصه»را به 
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مه نامزه مراجعه بیمه گذار به مشاورین مدیریت ریسک و بیمه تا پیش از دریافت یا تمدید انواع بی

نزه های مورد نیازش و حتی در طول مدت اعتبار بیمه نامه های مربوطه، ال امأ به معنای اف ایش ه ی

جلزت ( یمزهنمایندگی های بیمه یا کزارگ اران ب)آنلا در قیاس با زمانیکه ایشان مستقیما به بیمه گر 

یمزه افز ایش آگزاهی ب: دریافت بیمه نامه مراجعه می نماید نیست، بلکه به دالیل متعددی از جمله

مقزررات گذار از ریسک های پیشرو و کنترل آنلا و بالطبع تغییر در نوع و شدت ریسک ها، قوانین و

، در اکلزر بیمه ای و نی  شناخت توانمندترین شرکت بیمه در بازار برای آن نوع بیمه ای که نیزاز دارد

امزه را مواقع توفیق خواهد یافت تا با حق بیمه کمتر و شرایط بلتر و رضزایت بخزش تزری، بیمزه ن

. دریافت یا تمدید نماید



مزامی ، حق بیمه پایین تر یا پرداخت آن در اقساط بلند مدت تر و یا پذیرش تبیمه گذاران محترم

ک شرایط بیمه گذار از جانب بیمه گر، نباید تنلا مالک های اصزلی و الویزت دار جلزت انتخزاو یز

د که در چرا که عوامل ملمتر و الویت دارتر دیگری وجود دارن. شرکت بیمه ای توسط بیمه گذار باشد

د و صورت غفلت بیمه گذار از آنلا، چالش های اساسی و زمانبر در زمان بروز خسارت ظلور می یابنز

ار، از ظلزور به بیانی دیگر بیمه گر و بیمزه گزذ. کسب و کار بیمه گذار و بیمه گر را مختل می نمایند

ارت چالش های برآمده از برداشت های متفاوت ذینفعان بیمه نامه پس از وقوع خطر و بالطبع خس

. نفع نخواهند برد



در حزوزه 1398لغایزت 1391، بر اساس برآوردهزای صزورت گرفتزه بزرای سزاللای بیمه گذاران محترم

تزوانگری توانگری مالی شرکت های بیمه، بیمه مرک ی همواره به بیمه گذاران توصیه می کند به سط 

یارهزای مالی شرکت های بیمه که توسط بیمه مرک ی تأیید و اطالع رسانی شده به عنزوان یکزی از مع

رکت و در عین حال از توجه به سابقه فعالیت، گستره خدمات هر شانتخاو بیمه گر خود توجه کرده 

یمه بیمه، نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت و ظرفیت مجاز نگلداری و قبولی ریسک در شرکت های ب

.غفلت نکنند

دارنزد امزا ایزن نسزبت در 100در این میان هر چند که برخی شرکت های بیمه نسبت توانگری باالی 

.آنلا به وجود آمده است... سال های اخیر کاهشی بوده است و تعدیالتی در ذخایر و 



توضیحات ظرفیت مجاز نگهداری ریسک  نام شرکت بیمه

ی ا  های بیمه عبارت استت ا  میاانتظرفیت نگهداری در شرکت
توانتد یریسک و متناسب با توان مالی شرکت که شرکت بیمه م

ص   عبتارتی ظرفیتت نگهتداری م ت به. در هر رشته، قبول کند
ا  چته میتاان( بیمه نامه)کند که شرکت بیمه در هر ریسک می

ا تواند ناد خود نگهتداری و بییته  ن رار ش موضوع بیمه را می
.های واجد شرایط اتکایی کندباید به شرکت

ایتن های بیمته، منرتر بتهتعیین ظرفیت نگهداری برای شرکت
یری های بیمه ای جلوگخواهد شد که ا  تمرکا ریسک در شرکت

.شود

ش از توجه بیمه گذاران به ظرفیت مجاز نگهداری ریسکک  تکا  کی
هت صدور یا تمدید بیمه نامه  یکی از معیارهای مهم و کلیدی ج

. انتخاب توانمندترین شرکت بیمه است

ه در ظرفیت مرا  نگهداری ریسک دیگر شرکت هتای بیمت: توجه
ا  در این جدول به تعدادی. وب سایت بیمه مرکای موجود است

.  نها اشاره گردیده است

میلیارد تومان2329 بیمه ایران 1
میلیارد تومان456.4 بیمه  سیا 2
میلیارد تومان374.8 بیمه البر  3
میلیارد تومان327.9 بیمه دانا 4
میلیارد تومان279.7 بیمه پارسیان 5
میلیارد تومان227.6 بیمه پاسارگاد 6
میلیارد تومان181.8 بیمه کوثر 7
میلیارد تومان163 بیمه معلم 8

میلیارد تومان144.7 بیمه ملت 9
میلیارد تومان124.6 بیمه را ی 10
میلیارد تومان115.8 بیمه سامان 11
میلیارد تومان111.6 بیمه کار فرین 12

میلیارد تومان91 بیمه دی 13
میلیارد تومان47.8 بیمه میهن 14
میلیارد تومان76.5 بیمه نوین 15



، بیمه گذاران محترم، شرکت های بیمه ای که در سط  یک توانگری و وضزعیت مطلزوو قزرار دارنزد

ایزن شزرکت هزا از توانزایی کزافی جلزت ایفزای . درصد و بیشتر است100نسبت توانگری آنلا برابر 

سط  ۵در نظام بیمه ای کشور، . تعلدات خود در مقابل بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنلا برخوردارند

ط  بلتزرین سز.برای رتبه بندی شرکت های بیمه از منظر توانگری مزالی در نظزر گرفتزه شزده اسزت

همیشه هنگام خرید بیمهدقت داشته باشید که. است۵توانگری سط  یک و بدترین سط  توانگری 

ان خسزارت، نامه، باید شرکت بیمه ای را انتخاو کنید که سط  توانگری باالیی داشته باشد تزا در زمز

. البته این موضوع یکی از پارامترهای ملم می باشد. دچار مشکل نشوید



وب سایت بیمه مركزی: منبع–1398توانگری مالی برای سال 
نام شركت بیمه

نسبت سطح توانگری

71 دو بیمه ایران 1

77 دو بیمه معلم 2

71 دو بیمه را ی 3

90 دو بیمه سینا 4

81 دو بیمه دی 5

145 یک بیمه  سیا 6

121 یک بیمه دانا 7

122 یک بیمه البر  8

120 یک بیمه پارسیان 9

194 یک بیمه ملت  10

115 یک بیمه سامان 11

137 یک بیمه نوین 12

157 یک بیمه پاسارگاد 13

117 یک بیمه کار فرین 14

از نسبت توانگری مالی سط  دو، بیش
. درصزد اسزت100درصد و کمتزر از 70

مطابق شاخصلای تعریزف شزده سزط 
ت دو توانگری به این معناست که شزرک
د را های بیمه توانایی ایفای تعلدات خو

ط دارند ولی باید براي رسیدن بزه شزرای
مطلوو، وضعیت مالی خود را تزرمیم و

. تقویت کنند

شرکت های بیمه ای که در سزط  یزک 
، توانگری و وضعیت مطلوو قزرار دارنزد

درصزد و 100نسبت توانگری آنلا برابزر 
ی ایزن شزرکتلا از توانززای. بیشزتر اسزت

کززافی جلززت ایفززای تعلززدات خززود در 
مقابل بیمه گزذاران و صزاحبان حقزوق 

.  آنلا برخوردارند

در این جدول نام تعدادی از شرکت هزای 
جلزت اطزالع از . بیمه آورده شزده اسزت

وضعیت دیگر شرکت هزای بیمزه بزه وو 
.سایت بیمه مرک ی مراجعه نمایید



:بیمه گذاران محترم، در بیمه نامه باید موارد ذیل بطور صریح قید شود
قراردادانعیادتاریخ•

گذاربیمهوگربیمهاسم•

بیمهموضوع•

 مدهبعمل نمناسبتبهبیمهعیدکهخطرییاحادثه•

بیمهانتهایوابتدا•

بیمهحق•

حادثهوقوعصورتدرگربیمهتعهدمیاان•



مركایبيمهمرو يابيمهعالیشورایمصوبهاساسبریابيمهمحصولنام•
نامهبيمهدررفتهبكارهایواژهوعباراتتعريف•
نامهبيمهاستثنائاتوپوششتحتخطراتتعهدات،شرايط،•
ديگرذينفعهروگذاربيمهگر،بيمهاقامتگاهوم  صات•
بيمهانتهایوابتداونامهبيمهصدورتاريخ•
بيمهمدتدروحادثههردرگربيمهتعهدحداكثر•
گربيمهتعهداتايفایبرایال ممدارك•
(كاستنیيافران يا)خسارتهرا گذاربیمهسهم•
 نپرداختنحوهوبیمهحقمياان•
پوششتحتهایمسئوليتياومنافعاش اص،اموال،م  صاتوفهرست•
دهمحدويايكهرار شذكربانامهبيمهپوششتحتمنافعيامنیولغيرومنیولاموالمكانیموقعيت•

نامهبيمهپوششجغرافيايی

ر شرکت بيمه موظف است عالوه ب
قانون بيمه، حداقل 3رعايت ماده 

اطالعات و موارد زير را در بيمه  
:نامه  هاي غير زندگي درج نمايد



ت بته متال طلبكار می تواند مالی را كه در ناد او وثيیه يا رهن است بيمه نماید در اين صورت هرگاه حادثه ای نسب

طلبكار است مابور رخ دهد ا  خساراتی كه بيمه گر بايد بپردا د تا مياان  نچه را كه بيمه گذار در تاريخ وقوع حادثه

(قانون بیمه7ماده . )به ش ص او و بیيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت

ود در ايتن صتورت در صورتی كه مالی به كمتر ا  قيمت، بيمه شده باشد نسبت به بیيه قيمت میتوان  ن را بيمه نم

(قانون بیمه9ماده ).هر يك ا  بيمه گران به نسبت مبلغی ا  مال كه بيمه كرده است مسئول خواهد بود

يمه كکرده اسکت بکا درصورتی كه مالی به كمتر از قيمت واقعی بيمه شده باشد  بيمه گر فقط به تناسب مبلغی كه ب
(قانون بیمه10ماده . )قيمت واقعی مال  مسوول خسارت خواهد بود



باشد عید بيمه چنانچه بيمه گذار يا نماينده او با قصد تیلب، مالی را اضافه بر قيمت عادله در موقع عید قرارداد، بيمه داده

(قانون بیمه11ماده . )باطل و حق بيمه دريافتی قابل استرداد نيست

هرگاه بيمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری كند يا عمدا اظهارات كاذبه بنمايد و مطالکب اظهکار نهکده يکا اظهکارات

ود حتکی كاذبه طوری باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بكاهد  عقد بيمه باطل خواهد ب

است قابکل در اين صورت نه فقط وجوهی كه بيمه گذار  رداخته. اگر مراتب مذكوره تاثيری در وقوع حادثه نداشته باشد

اگتر . طالبه كنکداسترداد نيست بلكه بيمه گر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه گذار م

درايتن صتورت هرگتاه. خودداری ا  اظهار مطالبی يا اظهارات خالف واقع ا  روی عمد نباشد، عید بيمه باطل نمتی شتود

بيمه گذار مطالب اظهار ن ده يا اظهار خالف واقع قبل ا  وقوع حادثه معلوم شود بيمه گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را ا 

ظهار ن ده در صورتی كه مطالب ا. كند و يا قرارداد بيمه را فسخ كنددر صورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابیاء

درصتورت يا اظهار خالف واقع بعد ا  وقوع حادثه معلوم شود، خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختی و وجهی كه بايستتی

(13و ماده 12ماده . )اظهار خطر بطور كامل و واقع پرداخته شده باشد تیليل خواهد يافت



(قانون بیمه14ماده . )بيمه گر، مسوول خسارات ناشيه از تقصير بيمه گذار يا نمايندگان او نخواهد بود



ستبت بته بيمه گذار بايد برای جلوگيری ا  خسارت، مراقبتی را كه عادتا هر كس ا  مال خود می نمايد ن

يری ا  موضوع بيمه نيا بنمايد و در صورت ناديك شدن حادثه يا وقوع  ن، اقتداماتی را كته بترای جلتوگ

ه م تارجی كته بيمته گتذار بترای جلتوگيری ا  توستع. سرايت و توسعه خسارت ال م است بعمل  ورد

ين طترفين ولی هر گاه بت. خسارت می نمايد بر فرض كه منتج به نتيره ن ود بعهده بيمه گر خواهد بود

ه حكتم يتا در موضوع لاوم م ارج مابوره يا تناسب  ن با موضوع بيمه اختالفی ايراد شود حل اختالف ب

( قانون بیمه15ماده . )محكمه رجوع می شود



کی از کیفیات هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تهدید کند یا ی

اضکر بکرای یا وضعیت موضوع بیمه را بطوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمکه گکر ح

ر ت دید خطر اگ. انعقاد قرارداد با شرایط مذکوره در قرارداد نمی گهت  باید بیمه گر را بالفاصله از آن مستحضر کند

  تاریخ اطتالع یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیره عمل بیمه گذار نباشد م ارالیه باید مراتب را در ظرف ده رو  ا

ده بته در هر دو مورد مذكور در فوق، بيمه گر حق دارد اضافه حق بيمه را معين نمتو. خود رسما به بیمه گر اعالم کند

خ كنتد و اگتر بيمه گذار پي نهاد كند و در صورتی كه بيمه گذار، حاضر برای قبولی و پرداخت  ن ن ود قرارداد را فس

نتد و ت ديد خطر در نتيره عمل خود بيمه گذار باشد خسارات وارده را نيا ا  مررای محاكم عمتومی ا  او مطالبته ك

ثتل  نكته درصورتی كه بيمه گر پس ا  اطالع ت ديد خطر به نحوی ا  انحاء رضايت به بیاء عید قراداد داده باشتد م

رداختته اقساطی ا  وجه بيمه را پس ا  اطالع ا  مراتب ا  بيمه گذار قبول كرده يا خسارت بعد ا  وقوع حادثه به او پ

ر يتا پرداختت وصول اقساط حق بيمه بعد ا  اطالع ا  ت ديد خطت. باشد ديگر نمی تواند به مراتب مذكوره استناد كند

(قانون بیمه16ماده . )قرارداد می باشدخسارت پس ا  وقوع حادثه و نحو  ن، دليل بر رضايت بيمه گر به بیاء



اثریبوباطلبيمهقرارداداستبودهشدهواقعقراردادعیدا قبل مدهعملبهبيمه نبرایكهخطریشودمعلومهرگاه

بهبايدرابیيهوكسرم ارجبعنوانرامابورمبلغا ع رباشدگرفتهگذاربيمها وجهیگربيمهاگرصورتايندربودخواهد

(بیمهقانون18ماده).داردمستردگذاربيمه

آنازيكیبهنسبتگذاربيمهطرفازتقلباثباتصورتدرباشدشدهبيمهمختلفهموضوعاتبيمه قرارداديكدراگر

بيمهيكدرهكمختلفهموضوعات.بودخواهدباطلقراردادتمامكرده سرايتنيزموضوعاتسايربهنسبتبطالنموضوعات 
(بیمهقانون34ماد).استمحسوبقرارداديكحكمدرشودمیذكرنامه

بعدبالفاصله ندهمانباقیقيمتباحادثهوقوعا قبلبالفاصلهشدهبيمهمالقيمتتفاوتا استعبارتگربيمهمسووليت

بينیپيشهبيمسنددرگربيمهبرایعوضياوتعميرحقاينكهمگرشدخواهدپرداختنیدپولبهحاصلهخسارتحادثه،ا 

تهيهراعوضياكردهتعميرشودنمی نا كمترعرفاكهمدتیدررابيمهموضوعاستملامگربيمهصورتايندرباشدشده

(بیمهقانون19ماده).كردن واهدتراو شدهبيمهمبلغا گربيمهمسئوليتحداكثرصورتهردر.نمايدتحويلو



شورای عکالی بیمکه        94آئین نامه شماره بیمه گران در خصوص محاسبه حق بیمه انواع رشته های بیمه ای، تابع 

یمته انتواع مكلف هستند حق بشرکت های بيمه. می باشند( مقررات تعيين حق بيمه انواع رشته های بيمه ای)

در تعيتين . ندنامه و موا ين فنی پيوست  ن، تعيين و اعمال نمايرشته های بيمه ای را با رعايت میررات اين  يين

ؤسسته بيمته نرخ حق بيمه رشته هایی ا  قبيل بيمه های مهندسی كه امكان تعيين تعرفه يكسان وجود ندارد، م

همامان با ابتال   موظف است برای تعيين تعرفه، مبانی تعيين نرخ را با توجه به میررات اين  يين نامه تعيين و

.  ن يك نس ه را به بيمه مركای ارسال نمايند



یمعيارهاموردحسبوعمومیمعيارهایبيمه،هایرشتهكليهبيمهحقتعييندرهستندموظفبيمههایشرکت
.نمايندرعايترابیمهعالیشورای94شمارهنامه ئینبندهایدرمندرجذيربطرشتهاختصاصی

 نایبیمهلیاتعمسوابقریسک،تو یعتابعبهتوجهریسک،تواتروشدتریسک،بودنپذیربیمه:شاملعمومیمعیارهای
ت دیدعواملهبتوجهگر،بیمهتوانگریحدرعایتایمنی،وپی گیریاستانداردهایرعایتلحاظا ریسکوضعیترشته،
....وک وریمهببا ارپیراموناوضاعبهتوجهاتکایی،واگذاریامکاناستثنائات،واضافیخطراتفران یا،بیمه،مدتخطر،
.باشدمی

بدنهزی سوآتشباربری هوا یما کهتی مهندسی هایبیمهدربيمهحقتعييناختصاصیوعمومیمعیارهایرعایت
مسئولیتی داخلنقلوحملمتصدیانکارکنان قبالدرکارفرمامسئولیت زشکان ایحرفهمسئولیتحوادث اتومبیل 

دروهوج (دریادروخهکیدر) تروشیمیوگازنفت صیادی شناورهایبرایثالثاشخاصوکارکنانمقابلدرمدنی
.باشندداشتهایویژهتوجهآنهابهبایدهمگذارانبیمهکهاستمهمیموضوعاتاز.....وراهدروجوهصندوق 

حقتعییناختصاصیمعیارهایکلیدیواصلیمحورها ریسکوقوعاحتمالبندیرتبهوگیریاندازهارزیابی شناسایی 
.باشدمیبیمه



میزان توجه ذینغعان قرارداد به شناسایی  ارزیابی و اندازه گیری صحیح ریسک در فرایند صدور یا تمدید بیمه نامه

توصیه به بیمه گذار بیمه گذار مهموسسه بیمه  نماینده و کارگزار رسمی بی

یاان توجه دقیق به میاان فران یا خطرات پوشش داده شده، م
ه تعهدات بیمه گر برای هر خطر، محتویتات شترایط ختاص بیمت

بلتی، نامه، سابیه بیمه گر در پرداخت خسارت به  یان دیدگان ق
حتق میاان. ا  ضروریات است... سطح توانگری مالی بیمه گر و 

.  یستبیمه و فران یا طوری خواهد بود که به نفع بیمه گذار ن

کافی ناکافی 1

ناکافی کافی 2

ا  توانمنتدترین بیمته گتر بتا ار بیمه گذار بهترین بیمته نامته را
ردا د در اکثر مواقع حق بیمه کمتری می پت. دریافت نموده است

متان و در صورت برو  حادثه و بالطبع خستارت، در کوتتاهترین  
الت، در این ح. ممکن به وضعیت پیش ا  حادثه با  خواهد گ ت

.رددرضایت طرفین قرارداد بیمه حفظ و همکاری تیویت می گ

کافی کافی 3

ی محاسبه و حق بیمه و دیگر شرایط بیمه نامه به ترتیب به درست
ش تنظیم ن ده و دریافت خسارت در صورت وقوع خطرات پوش
ایی داده شده،  مانبر و در اکثر مواقع به طرح دعوا در محاکم قض

.  یا هیات های داوری ک یده می ود

ناکافی ناکافی 4



بیمهعالیشورایمصوبنامه ئینبایدحتماباربرینامهبیمهدریافتخصوصدرکاال،صاحبانیاگذارانبیمه

وخطراتبهتوجهباسپسوخواندهدقتبارا(باربریبیمهعمومیشرایطخصوصدر79شمارهنامهآئین)

ا نامهبیمهدریافتبهاقدامکاال،فروشیاخریدقراردادوحملقراردادمحتویاتنیاومحتملهایریسک

.نمایندبیمههایشرکت

باوخواندهقتدبارا(بیمهانواع)بیمهپی نهادفرمدرموجودهایپرسشتاگرددمیاکیدتوصیهگذارانبیمهبه

بیمههایپاسخبهرجوعخسارت،برو وبیمهحقتعیین ماندرکهچرا.دهندپاسخباالییحساسیتودقت

الينفكجاءرم،فاینکهباشیدداشتهتوجه.استگربیمهتوسطمهماقداماتا یکیبیمه،پی نهادفرمدرگذار

.شودمیمحسوبنامهبيمه



نامهآئین)بیمهعالیشورای71شمارهنامهآئینمحتویاتبهدقیقتوجه

وپیشدر(آنلاحقوقصاحبانوشدگانبیمهگذاران،بیمهحقوقازحمایت

.گرددمیتوصیهمحترمگذارانبیمهبهنامهبیمهانواعدریافتروند



ان برای كليه قسمتی ا  مندرجات بيمه نامه به صورت چاپی است كه برای هر رشته بيمه ای، به صورت يكس:شرايط عمومی 
ايط عمتومی شتر. عالی بيمه يا مرو  بيمه مركای نوشته متی شتودبیمه گذاران، توسط بيمه گر بر اساس مصوبه شورای

گتذار، گتر و بيمتهشامل مواردی ا  قبيل تعاريف و اصطالحات، میررات حاكم بر طرفين قرارداد، وظايف و تعهدات بيمته
فات احتمالی خطرات استثناء شده، شرايط فسخ، انفساخ و ابطال بيمه نامه و نحوه حل اختال،خطرات اصلی تحت پوشش

. تی است

حتذفی های اضتافی يتاقسمتی ا  مندرجات بيمه نامه، شامل شرايط و اطالعات خاص و ويژه و یا پوشش: شرايط خصوصی 
وصی  شرايط در صورت تعارض بين شرايط عمومی و شرايط خص. است كه بين بيمه گر و بيمه گذار معين، توافق می گردد

.نامه بر شرايط عمومی مقدم استخصوصی بيمه

هتای بيمته بته همتون استانداردی كه معموالً توسط نهادهای بين المللی بيمه برای هر يك ا  رشت: شرايط  يوست بيمه نامه 
شتود و جتاء ای تدوين و در عرف بين الملل حاكم بوده و به بيمه نامه پيوست متیصورت شرايط استاندارد يا كلو  بيمه

.شرايط  يوست بيمه نامه بر شرايط عمومی مقدم است. الينفك  ن محسوب می گردد

ا  طريتق  ن نامهاوراقی كه به بيمه نامه ضميمه شده و جاء الينفك  ن محسوب می شود و هر گونه تغيير در بيمه:الحاقيه 
.. صورت می گيرد



و ندورص ماندرنامهبیمهخصوصیشرایطبخشدرشدهنوشتهمطالبا گذاربیمهکامل گاهی

برو  ماندرتامیگرددسببکهباشدمیکلیدیومهممواردا نامهبیمهاعتبارمدتطولدرحتییا

بروافقتفلذا.گردنداجراییممکنشکلبهترینبهتعهداتوحذفناخوشایندهایچالشخسارت،

درامه،نبیمهاعتبارمدتطولدرقراردادطرفینجانبا نامهبیمهخصوصیشرایطدرتغییراتی

.گرددمیاجراییالحاقیهصدورقالب



:ندموظف(بیمهکارگزارانونمایندگانوهاشرکت)بیمهکنندگانعرضه

ای يا تغيير گذار يا الاام قانونی، هر گونه تغيير در پوشش بيمهدر صورت درخواست بيمه-

در شرايط بيمه نامه را پس ا  طی مراحل قانونی با صتدور الحاقيته در استرع وقتت و

.به انرام رسانندحداكثر طی يك هفته

كثر حتدادر صورت درخواست بیمه گذار برای صدور بيمه نامه المثنی، در اسرع وقت و -

. اقدام نمايندگذارنسبت به صدور بيمه نامه المثنی با لحاظ سوابق بيمهطی يك هفته 



مديرعامليممستیمسئوليتونظارتتحتشكاياتبهپاس گويیورسيدگیواحداستموظفبيمهمؤسسه
راهمفمربوطهشكاياتطرحجهتكهورسطحدرراگذارانبيمهعمومبرایآساندسترسیامكانوايراد
.شوندرسيدگیشكاياترو ۲۰مدتظرفحداكثركهایگونهبهنمايد

 نهاحیوقصاحبانياشدگانبيمهگذاران،بيمهبيمه،شركتدرایبيمهشكاياتبهرسيدگیعدمصورتدر
تقاضایواعالممركزیبيمهبهالزمداليلومداركهمراهوكتبیصورتبهرااختالفموردموضوعتوانندمی

به مالتوضيحاتارايهبرای نمستنداتباهمراهراموضوعلاومصورتدرمركایبيمه.نمايندرسيدگی
افتدريا پسهفتهدومدتظرفحداكثراستموظفبيمهشركت.نمودخواهداعالمذيربطبيمهشركت
.نمايداعالممركایبيمهبهمستندومستدلصورتبهراخودپاسخفوق،مدارك



مزامی مؤسسه بيمه یا همان بیمه گر موظف است تمليدات الزم برای اعالم خسارت توسط بيمه گذار، ارزيابی و پرداخزت خسزارت در ت
ن در همچنزي. نقاط جغرافيايی كه تحت پوشش بيمه نامه قرار دارد را فراهم و در اين خصوص به بیمه گزذاران اطزالع  رسزانی نمايزد

يدگی بزه تمام مراك  صدور و پرداخت خسارت و پايگاه اطالع رسانی يا پورتال خود در خصوص نحوه رسيدگی به خسارات و فرآيند رس
همچنين در خصوص اعالم نحوه و فرآيند رسزيدگی بزه خسزارت در تمزام مراكز  صزدور،. خسارت، اطالع رسانی مناسب را انجام دهد

.پرداخت خسارت و پايگاه اطالع رسانی يا پورتال خود، اقدامات الزم را به عمل آورد

اشزند بزه مؤسسه بيمه یا همان بیمه گر موظف است ترتيبی اتخاذ نمايد كه كليه مراك  پرداخت خسزارت آن بزا يكزديگر در ارتبزاط ب
.نحوی كه دريافت خسارت از كليه مراك  پرداخت خسارت آن شركت امكان پذير باشد

بزرای ( وریحضزوری يزا غيرحضز)موظف است در اولين مراجعه زيان ديده يا بیمه گذار ( بیمه گر یا نمایندگی بیمه)عرضه كننده بيمه 
، روش هزای جبزران فراينزد و مزدت زمزان رسزيدگیدريافت خسارت، فلرست كامل مدارك الزم جلت بررسی و رسيدگی به خسزارت، 

.خسارت و رويه های داخلی حل و فصل شكايات را به زيان ديده يا بیمه گذار را اعالم يا ارايه نمايد

، مدارك را بررسی و نتيجه را اعالم نمايزد و روز۳۰حداكلر ظرف مدت مؤسسه بيمه بايد بعد از دريافت كليه مدارك مربوط به خسارت 
ايزد و در در صورت احراز عدم استحقاق دريافت خسارت مراتب را همراه با ذكر داليل به طور مكتوو به بيمه گذار يا زيان ديده اعالم نم

.روز پس از قبول خسارت آن را پرداخت نمايد۱۵مؤسسه بيمه موظف است حداكلر ظرف مدت صورت قبول خسارت، 



ارزيابیامورتنظيمنامهآيين (بیمهعالیشورایمصوو85شمارهنامهآئیندربایدراخسارتارزیابیبهمربوطموارد
.یافتآناصالحیهو)بيمه ایخسارت

مرك یمهبيازبيمه ایخسارتارزيابیپروانهدارایكهاستمستقلیحقوقیياحقيقیشخصای،بيمه خسارتارزياو
ي انمتشخيصوخسارتمقدارتعيينخسارت،تحققوحادثهبروزعلتمورددرتحقيقوبررسیبهمجازوبوده
ليستك یمربيمه. باشدمیبيمه ایخسارتتسويهوتعديلبرایمذاكرهني و نامهبيمهشرايططبقگربيمه تعلد

يستلماههرواعالمخوداينترنتیپايگاهطريقازراآنلامشخصاتوفعاليتپروانهدارایبيمه ایخسارتارزيابان
استدهنشصادرخسارتارزیابیپروانهتاکنونکهایبیمهتخصصیزمینه هایازدستهآندر. كندمیروزبهرام بور

ازارتخسهایپروندهبهرسیدگیدرمی تواندبیمهموسسهنیست،کافیپروانه،دارایخسارتارزیابانتعدادیاو
بیمههموسسمدیرههیئتتاییدومدیرعاملپیشنلادبهاشخاصاین.کنداستفادهصالحذیاشخاصسایرخدمات
.نمایدثبتسنلاوسامانهدرراآنلامشخصاتاستموظفبیمهموسسهومی شوندانتخاو

مه مرك ی،بي،(ساعتیوقراردادیپيمانی،رسمی،ازاعم)بيمهموسساتشاغلكارمندياعاملمديرمديره،هيئتاعضاء
ووقیحقبيمه ایخسارتارزيابانسايرياوارتباطیدفاتربيمه،حقوقیرسمیکارگ ارانبيمه،حقوقینمايندگان
وموسسايحقيقیبيمه ایخسارتارزياونمی توانندحقيقیبيمهرسمیدالالنوحقيقیبيمهنمايندگانهمچنين

يابانارزكارمندوشعبهمسئولمديره،هياتعضوعامل،مديريابيمه ایخسارتارزيابیتجارتیغيرموسسهعضو
.باشندحقوقیبيمه ایخسارت



انهپرودارای)الطرفينمرضیایبيمهخسارتارزياوتوانندمیگذاربیمهوبيمهموسسه

ارویاختياراتحدودو(مربوطهتخصصیزمینهدرمرک یبیمهازایبیمهخسارتارزیابی

ياراتاختحدودومنتخبارزياومشخصاتاستموظفگربيمهصورتايندر.نمايندتعيين

تخسارارزياوانتخاوامكاناستموظفمرك یبيمه.نمايددرجنامهبيمهشرايطدرراوی

یبيمه اخسارتارزياو.نمايدرسانیاطالعمقتضینحوبهراگذاربیمهتوسطایبيمه

.باشدگذاربیمهوبيمهموسسهارزياوهم مانخسارتپروندهيكدرنمی تواند



سايرواربيمه  گذيابيمه،موسسهباایبيمهخسارتارزياوبيناختالفاتبهرسيدگیمرجع

رك ی،مبيمهنمايندهازمركبهياتینامهآييناينمفادوارزيابیقراردادخصوصدرذینفعان

.بودواهدخبيمه ایخسارتارزيابانصنفیانجمننمايندهوايرانبيمه گرانسنديكاینماينده

ايرسازویتخلفياوبيمه ایخسارتارزياوتوسط نامهآييناينمفاداجرایعدمصورتدر

ورد،محسبتواندمیمرك یبيمهالزم،صالحيتدادندستازياوبيمه ایمقرراتوقوانين

.نمایدلغویاتعلیقراارزیاوفعالیتپروانه



. اسامی و آخرین وضعیت فعالیت ارزیابان خسارت بیمه ای در وو سایت بیمه مرک ی قابل مشاهده است



بیمه مرکزی 
(نهاد حاکمیتی)

شرکت های بیمه 
(بیمه گران ) 

مهنمایندگان و کارگزاران بی

(شبکه فروش)

ر مشاور یا نماینده بیمه گذا
در امور انواع بیمه های بازرکانی

بیمه آتش سوزی
یبیمه مهندسی و انرژ

بیمه مسئولیت
بیمه باربری
بیمه کشتی

واحد مدیریت ریسک و بیمه

بیمه گذار



بیمه مرکزی 
(نهاد حاکمیتی)

شرکت های بیمه 
(بیمه گران ) 

مهنمایندگان و کارگزاران بی

(شبکه فروش)

مالکین دارایی های فیزیکی

(بیمه گذاران یا صاحبان حقوق ) 

وظایف اصلی مشاور یا واحد مدیریت ریسک و بیمه 

شناسایی و ار یابی ریسک های پی رو 

یمه نامهشناسایی، ار یابی و انت اب توانمندترین شرکت بیمه تا پیش ا  صدور ب

بررسی دقیق کم و کیف محتویات قرار داد بیمه و نیا بیمه نامه

بیمه نامهکنترل ریسک ها و پایش و انطباق  نها با محتویات بیمه نامه در طول اعتبار

....مدیریت خسارت پس ا  وقوع حادثه و 

انواع بیمه

بیمه آتش سوزی
بیمه مهندسی و انرژی

بیمه مسئولیت
بیمه باربری
بیمه مسافرتی

مشاور یا نماینده بیمه گذار 
در امور انواع بیمه های بازرکانی



بیمه مرکزی
(نهاد حاکمیتی)

شرکت های بیمه 
(بیمه گران ) 

یمهنمایندگان و کارگزاران ب

(شبکه فروش)

توصیه هایی به بیمه گذاران

ا پسلیودارند،کاملرضایتیکدیگرا گذاربیمهوگربیمهحادثه،وقوعا پیشتا
.ی ودمشروعم کالتمواقع،بعضیدرالبتهوخسارتبرو بالطبعوحادثهوقوع
درشدهحادثخطر یااینکهنیاوحادثهوقوعار یابیوشناساییدنبالبهگربیمه
پیوستهایالحاقیهیاونامهبیمهخاصوعمومیشرایط یا؟نهیااستگربیمهتعهد
وراتمیرقوانین، یا؟بودهشدهرعایتگذاربیمهجانبا حادثهوقوع ماندر نبه

نعیدهمقراردادنامه،بیمهبینارتباطومحتواخصوصدرمرکایبیمههاینامه ئین
وعوق ماندراجارهقراردادیاواست دامیقراردادذینفعان،دیگروگذاربیمهبین

بهتبا گ دنبالبهگذاربیمهنیاو....و؟بودهشدهرعایت نا پیشیاوحادثه
دنبالهبگذاربیمهاگرفلذا.استکارشوکسبادامهوحادثهوقوعا پیشوضعیت
دنبالبهیاومیباشدحادثهوقوعا پسکارشوکسبشدنکندیاتوقفا پی گیری
ا ارخوددانشیاحتمااست،حادثهوقوعدلیلبهکارشوکسببراثرکمترین
اایشافریسکمدیریتنیاومربوطهکاروکسبقوانینای،بیمهمیرراتوقوانین
وریم ا.در وردخوداست دامبهرامستیلواعتمادقابلتوانمند،م اورییاودهد
وقوانینانیواوکاروکسببامرتبطهایبیمهمیرراتوقوانینبرکافیتسلطکه

داردذارگبیمهکاروکسبحو هدرالمللیبینمیرراتوقوانیندیگروملیمیررات
وایمنیمدیریتنیاوانسانینیرویمدیریتریسک،مدیریتا کافیشناختنیاو

.باشدداشتهبیمهموضوعفنی

مالکین یا اجاره 

کنندگان  دارایی های

فیزیکی

بیمه گذاران یا ) 

( صاحبان حقوق 



بیمه مرکزی
(نهاد حاکمیتی)

شرکت های بیمه 
(بیمه گران ) 

یمهنمایندگان و کارگزاران ب

(شبکه فروش)

توصیه هایی به بیمه گذاران

هاینامههبیموقت،اسرعدرتاگرددمیاکیدتوصیهفیایکی،هایداراییمالکینبه

دروددهنقراردقیقبا بینیموردمستیل،و بدهم اورانیهمکاریباراخودموجود

گرهبیماطالعبهوقتاسرعدررامواردنامه،بیمهمحتویاتاصالحبهنیا صورت

دقیقیار یابوشناساییخصوصدرتحییق.برسانند( نکارگااریابیمهنماینده)

ها، نقبالدرگربیمهتعهداتمیاانوبیمهموضوعپی رویهایریسکوخطرها

کریسکنونیوضعیتومدارکاسناد،بانامهبیمهعمومیوخاصشرایطانطباق

بیمهلطتسمیااننیاوهاقراردادکیفوکمگذار،بیمهشدهدادهپوششهایسرمایه

بهفوریوضروریامریکالمللی،بینوملیقوانینمحتویاتا گربیمهوگذار

. یدمیحساب

مالکین یا اجاره 

کنندگان  دارایی های

فیزیکی

بیمه گذاران یا ) 

(  صاحبان حقوق 



بیمه مرکزی
(نهاد حاکمیتی)

شرکت های بیمه 
(بیمه گران ) 

یمهنمایندگان و کارگزاران ب

(شبکه فروش)

توصیه هایی به بیمه گذاران

حادثهقوعوا پسبالفاصلهتاگرددمیاکیدتوصیهفیایکی،هایداراییمالکینبه

وفایلپردرتغییرصورتدرنیاوخسارتبرو بالطبعو(رو شبانها ساعتهردر)

طلعمراخودگربیمهیاایبیمهم اورشده،متولدیاشدهدادهپوششهایریسک

داراییدهکنناجارهیامالکهمانیاگذاربیمهنفعبهمهم،ایندرغفلتکهچرا.نمایند

.بودن واهدکاروکسبفراینددردخیلکارگااراننیاوفیایکی

مالکین یا اجاره 

کنندگان  دارایی های

فیزیکی

بیمه گذاران یا ) 

(صاحبان حقوق 



بیمه مرکزی
(نهاد حاکمیتی)

شرکت های بیمه 
(بیمه گران ) 

یمهنمایندگان و کارگزاران ب

(شبکه فروش)

توصیه هایی به بیمه گذاران

اید،هنمودخریداریبیمه،حقاقساطیپرداختشرایطبارانامهبیمهصورتیکهدر

بهرااقساطنامه،بیمهدرشدهم  صرسیدسرهایتاریخدرکهباشدحواستان

ربرگسدر)شدهدادهاطالعشمابهرسمیسندیدرکهگربیمهبانکیحسابشماره

ورده نامهبیمهالحاقیهدریاوشدهدرجنامهبیمهدریاوگربیمهامضاءومهرباو

حادثهگراکهچرا.نماییدواریانامه،بیمهدرشدهم  صمبلغمیاانبهدقییاو(شده

پرداختدرکسرییاوقسطپرداختدرتاخیر مانمدتطولدرخسارتبهمنرر

 مده،پیشتخسارقبالدرگربیمهتعهداتبیفتد،اتفاقگذاربیمهبرایقسط،مبلغ

.استشدهذکرنامهبیمهدرکهبودن واهدهمانیدیگر

مالکین یا اجاره 

کنندگان  دارایی های

فیزیکی

بیمه گذاران یا ) 

(  صاحبان حقوق 


