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 بسمه تعالی

 «با رویکردی بر بیمه اعتبار کاال المللینقش بیمه در کاهش ریسک قراردادهای بین

 2،محمدبیرانوند نیک 1حسین قربانیان

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شاهرود -1

 دانش آموخته رشته حقوق تجارت بین الملل دانشگاه ازاد دامغان -2

 

 

 چکیده

المللی از حصار تنگ مرزهای سرزمینی های حقوقی در سطح بینبه عنوان عرصه برخورد نظام قراردادها امروزه

تعیین قانون  گیرد.خارجی مورد توجه حقوقدانان قرار میترین وسیله ارتباط با جهان مهم عنوان خارج شده و به

حاکم بر قراردادهای تجاری به دلیل نقش اساسی آنها در انتقال سرمایه از اهمیتی خاص و غیرقابل انکار 

قراردادهای تجاری به عنوان ابزار مهم انتقال سرمایه در روابط تجاری همچنان نقش اساسی  د.باشمی برخوردار

را اقتصاد، مدیریت و حقوق تشکیل « مثلث بیمه» از سوی دیگر اند.المللی حفظ کردهر صحنه بینخود را د

نماید و های بیمه را معین میها و شکلقالب« مدیریت»کند. به عنوان مغز بیمه عمل می« اقتصاد»دهند. می

گردد در این ارتباط مسائلی مطرح می صرفاً توجیه و تعدیل کننده روابط سه ضلع دیگر برای بیمه است.« حقوق»

وجود دارد؟ آیا ارتباطی بین افزایش امنیت  المللیقراردادهای بین آیا امکان تحقق بیمه در حوزهاز جمله اینکه؛ 

چه  المللیقراردادهای بیندر عرصه  بیمه اعتبار کاال و گسترش صادرات وجود دارد؟ المللیقراردادهای بین حوزه

 دارد؟ی جایگاه

تحلیل نقش بیمه اعتبار در کاهش ریسک قراردادهای تحلیلی و با هدف -در این تحقیق که به روش توصیفی

های نامه در حوزهبا بررسی قوانین و ابعاد حقوقی بیمهانجام شده این نتیجه قابل بیان است که؛ المللی تجاری بین

ها که بیمه اعتبار کاال از جمله این چارچوب ی کردمعرف المللیقراردادهای بینتوان چارچوبی برای بیمه دیگر می

 باشد.می

 

 المللی، بیمه اعتبار کاالبیمه، ریسک، قرارداد بینواژگان کلیدی: 
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 و طرح مسأله مقدمه

المللی پیدا بین با رشد امکانات ارتباطی بین جوامع مختلف، روابط بازرگانی از مرزهای کشورها فراتر رفته و جنبه

المللی به دلیل دخالت عنصر خارجی، قواعد حاکم بر رابطه و نظام حقوقی حل و است. در روابط بازرگانی بین کرده

 الملل از قواعدی بحثحقوق تجارت بین د.کنفصل اختالفات ناشی از آن، با روابط تجاری داخلی تفاوت پیدا می

بندی کلی تالفات ناشی از آن حاکم است. در تقسیمحل و فصل اخ کند که بر روابط تجاری فرامرزی و شیوهمی

ورشکستگی و  المللیداوری تجاری بینی، المللقراردادهای تجاری بین مباحث مطرح در این رشته به سه حوزه

 .بندی استقابل تقسیم المللیبین

المللی است که غالباً از طریق بینالمللی نیازمند انعقاد قراردادهای تجاری مبادالت کاالها و خدمات در عرصه بین

گیرد. انعقاد این گونه قراردادها به لحاظ وجود عنصر خارجی در مشاوره با وکال و مشاوران متخصص صورت می

به  قراردادها امروزهآورد. عات مختلفی را به میان میآن، با حقوق دو یا چند کشور مرتبط گشته و مسائل و موضو

 المللی از حصار تنگ مرزهای سرزمینی خارج شده و بههای حقوقی در سطح بینعنوان عرصه برخورد نظام

اگر در روابط حقوقی مشمول  گیرد.ترین وسیله ارتباط با جهان خارجی مورد توجه حقوقدانان قرار میمهم عنوان

ون حاکم بر این قان تعیین ،...حقوق خصوصی، مانند روابط خانوادگی ناشی از عقد ازدواج و یا در وصیت و 

روابط دارای اهمیت است، تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری به دلیل نقش اساسی آنها در انتقال سرمایه از 

قراردادهای تجاری به عنوان ابزار مهم انتقال سرمایه در روابط  د.باشمی اهمیتی خاص و غیرقابل انکار برخوردار

 آن در کمتر رابطه تجاری است که اند.المللی حفظ کردهصحنه بینتجاری همچنان نقش اساسی خود را در 

  ای را بازی نکند.عمده نقش قرارداد

کند. به عنوان مغز بیمه عمل می« اقتصاد»دهند. را اقتصاد، مدیریت و حقوق تشکیل می« مثلث بیمه» از سوی دیگر

صرفاً توجیه و تعدیل کننده روابط سه ضلع دیگر « حقوق»نماید و های بیمه را معین میها و شکلقالب« مدیریت»

باشند، در زندگی مواجه با انواع خطرات میمحیط کار و  ها همواره درانسانبا توجه به اینکه؛ برای بیمه است. 

رشد تکنولوژی و افزایش  توان از خطرات فاصله گرفت و آنها را حذف و یا کاهش داد، اما باخیلی از مواقع می

سفانه قابل جلوگیری و أباشیم که متث خطرناک میدروزافزون وسایل نقلیه، شاهد گسترش تعداد و شدت حوا
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اصل  باشد. حوادث دربینی و پیشگیری میو حوادث زیان بار قابل پیش اری این وقایعحذف نیستند. به لحاظ آم

 . حوادث غیر طبیعیو  حوادث طبیعی؛ دارای دو منشاء هستند

وجود  المللیقراردادهای بین آیا امکان تحقق بیمه در حوزهگردد از جمله اینکه؛ در این ارتباط مسائلی مطرح می

عوامل کاهش  و گسترش صادرات وجود دارد؟ المللیقراردادهای بین افزایش امنیت حوزه دارد؟ آیا ارتباطی بین

 دارد؟ المللیقراردادهای بین ی درجایگاهاعتبار کاال چه بیمه  چیست؟ المللیقراردادهای بینریسک در عرصه 

 المللیو انوع ریسک در قرارادادهای بین تحلیل حقوقی قرارداد بیمه -1
 حقوقی قرارداد بیمهماهیت : 1-1

بحث درباره اینکه بیمه عقد است یا قرارداد، صرفاً جنبه نظرى دارد زیرا اعم از اینکه بیمه عقد باشد یا قرارداد، 

تأثیرى در ماهیت عملیات بیمه و رابطه طرفین نخواهد داشت و در هر حال، طرفین عقد یا قراداد باید الزاماً تعهد 

عنوان یک دانان در این مورد بههذا، بیان نظریات مختلف علما و حقوقانجام دهد. معخود را در قبال طرف دیگر 

کار به عقد جاى کلمه با توجه به اینکه، قرارداد گاهى به 1.رسدنظر نمىثمر بهبحث علمى و براى تشحیذ ذهن، بى

باشد؛ قرارداد، منشاء تعهدات مى توان گفت که در حقوق ایران، هر عقدى قرارداد است و اینهذا مىرود، علىمى

 2اما هر قراردادى عقد نیست.

اوالً، به .با بررسى قوانین بیمه و قانون مدنى ایران و به دالیل زیر، بیمه را باید در زمره عقود به حساب آورد

در مقابل ا چند نفر ی یک اینکه؛ از است عبارت عقد قانون مدنى که مقتبس از فقه اسالمى است:  1۸3موجب ماده 

این تعریف در حقیقت قالبى است براى تمیز و  .یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امرى نمایند و مورد قبول آنها باشد

 باشد. تشخیص عقد را دارا مى

 

 : ارکان عقد بیمه 1-2

ها را به صورت عناصر اصلی قرارداد بیمه و عناصر سازنده قرارداد قد بیمه دارای ارکانی است که می توان آنع

 بیمه دسته بندی کرد. 

انشاى عقد در حقیقت ابراز قصدى است که در درون متعاقدین وجود دارد و بر قصد و : انشای عقد بیمهالف( 

نند لفظ خاص یا مطلق لفظ، نماید. انشاى عقد به وسیله و ابراز خاصى، مارضایت آنها به انجام معامله داللت مى

                                                           
 .۳۶،  ص 13۳۱دى و اسفند  اسداله امامى، نقش اراده در قراردادها، فصلنامه حق، دفتر چهارم،1 

 .۳6، ص همان2
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طور کامل بر انجام این قرارداد راضی باشند و قصد انجام جا این است که طرفین بهباشد. مقصود در اینمقید نمى

شکلی این قصد را بیان کنند مهم نیست. ممکن است با یک امضاء باشد یا یک چهآن را داشته باشند. حال اینکه به

مولًا با امضاى سند قرارداد انشاى عقد بیمه مع .ور دیگری که در عرف مطرح استنام اینترنتی یا هر طثبت

 1.پذیردنامه( صورت مى)بیمهبیمه

گر و بیمه گذار همان  عبارت دیگر بیمهشود. بهبه دو طرف قرارداد بیمه متعاقدین گفته می: متعاقدین عقدب( 

گذار، تعهد بیمه از بیمهکه در مقابل دریافت حق گر شخصی است حقوقیبیمه .دهندمتعاقدین را تشکیل می

گر در مورد گیرد. تعهد بیمهجبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را درصورت وقوع حادثه به عهده می

 2.کنندهای خاص آنها پیروی میهای اشخاص از قواعد و ضابطههای اموال و دارایی و تعهد او درباره بیمهبیمه

موضوع بیمه یا موضوع قرارداد بیمه بیانگر خطری است که قابل بیمه شدن است. در : قرارداد بیمهموضوع ج( 

ایران آمده است: موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر قانون بیمه  ۱ماده 

چنین نفع باشد و همدهد ذیبیمه میچه اینکه بیمه گذار نسبت به بقای آن نوع مسئولیت حقوقی، مشروط بر

 ،طور کلی، موضوع بیمه به .گرددممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمهگذار متضرر می

ار رخ بدهد و خارج از اراده بیمه گذ الوقوع باشد،محتمل ؛ه مشخصات اصلی آن عبارتند ازخطر یا ریسک است ک

  3.دارای پراکندگی بوده و متجانس باشدگری از نظر حرفه بیمه

ای که بیمه گر ار و مبلغ بیمهای که بیمه گذدر عقد بیمه، عوضین یعنی قسط بیمه: عوضین قرارداد بیمه د(

یکی از عوضین معامله پول بیمه گذار است که جنبه مادی دارد و یکی  ۱.ها مجهول استآن پردازد یا یکی ازمی

تأمینی است که بیمه گر در مقابل آن پول به بیمه گذار می دهد. تعهد یک امر مشخصی دیگر از عوضین،تعهد و 

است و اگر عقالً چنین معامله ای را اختراع کرده باشند که در مقابل تعهد، پول داده شود، چون تعهد امر 

کند و یدا نمیمشخصی است لذا این معامله به هیچ یک از موانعی که در کتب فقهی مستور است است برخورد پ

 ۶.شودبنابراین مشکل مجهول بودن از باب بیمه، به این طریق حل می چنین معامله ای صحیح خواهد بود.

 

                                                           
  /http://jahadeghtesadi.com، قابل دسترسی در آدرس اینترنتی ذیل:1363شرایط عمومی عقد بیمه، وبگاه جهاد اقتصادی، 1

 .33، ص133۶شناخت انواع بیمه، مجله تخصصی بیمه آسیا، زمستان 2 

 . /http://wiki.irc.ac.irسترسی در آدرس اینترنتی ذیل:دانشنامه بیمه، وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، توضیحات واژه حق بیمه، قابل د3 
 .13۸۳جعفری، علی، اشکاالت فقهی صحت عقد بیمه، پژوهشکده باقرالعلوم، ۱

 . /http://kia1800.comبررسی فقهی بیمه عمر و سرمایه گذاری، بیمه کارآفرین، نمایندگی حسن پور، قابل دسترسی در آدرس اینترنتی ذیل:۶
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 عناصر سازنده قرارداد بیمه: 1-3

نامه مندرج پردازد تا طبق قرارداد بیمه که در بیمهگر میگذار به بیمهحق بیمه مبلغی است که بیمه: حق بیمه الف(

از « نامهبیمه»بیمه بیانگر قیمت خرید صورت وقوع خسارت، زیان او را جبران نماید. بدین ترتیب حقاست، در 

گذار که دارنده بیمه نامه است با پرداخت گر است. بیمهاز سوی بیمه« نامهبیمه»گذار و قیمت فروش سوی بیمه

بیمه در جبران گذار با پرداخت حقیمهتواند خود را در مقابل خطرات، تضمین نماید. در واقع ببیمه میحق

  1کند.گذاران مشارکت میهای وارده به گروه بیمهخسارت

دیده باید به زیانخسارت عبارت از مالی یا وجهی است که شخص عامل زیان یا مسبّب ضرر می: خسارتب( 

عامل زیان. دیدگاه فن  بدهد، خواه زیان وارد شده ناشی از انجام ندادن قرارداد باشد یا ناشی از فعل و فعالیت

عادی و معمول یا در عرف و زبان چه در گفتگوهای ای دارد که با آنبیمه، اصطالح خسارت معنی و مفهوم ویژه

اصطالح خسارت را که  ون بیمه ایران در مواد مختلف خودقان 2ای متفاوت است.رود تا اندازهکار میحقوقی به

 برد. معنای غرامت است، به کار میمعنای زیان و ضرر و یا به گاه بهای وگاهی مراد از آن خسارت در مفهوم بیمه

، اتفاق، ضرر، آفت، آسیب، بال، معنای حادثهزبان پارسی معناهای گوناگونی دارد. خطر به واژه خطر در: خطرج( 

آمد معنای پیشباشد؛ بنابراین واژه خطر در زبان ادبی ما و در محاوره و گفتگوی روزانه هم بههالک و هراس می

نامساعد یک رویداد یا پیشامد است معنای سنجش و پذیرش پیامد مساعد یا زا و هم بهبار و آفتو رویداد زیان

که در آن، گاهی سود، قدر، مرتبه، بزرگی و اهمیت یافتن وجود دارد و گاهی نیز هالکت، تلف، ضرر و آسیب. 

معنای رخدادی مسلّم، معنای رویدادی احتمالی یا وقوع احتمالی یک پیشامد است و گاهی نیز بهخطر، گاهی به

  3باشد.ارادی و عمدی می

 

 تعهدات طرفین قرارداد بیمه: 1-4

مهمترین وظیفه بیمه گر در مقابل بیمه گذار پرداخت خسارت است که باید طبق مقررات : گرتعهدات بیمهالف( 

و شرایط بیمه نامه صورت گیرد. بیمه گر برای اینکه در هر زمان که حادثه اتفاق میافتد بتواند خسارت وارده را 

پس از اعالم وقوع حادثه توسط بیمه گذار، بیمه گر ملزم به ۱اختیار داشته باشد. تأدیه کند باید وجود کافی در
                                                           

 همان.دانشنامه بیمه، 1 

 .3۱، ص 1332حقوق زیان دیدگان، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، محمود صالحی، جانعلی، 2 

  .۶۸-۶۳همان، صص 3 

 .33، ص 13۳6، 1نقل کاال، شرکت سهامی بیمه ایران، تهران، چ  و هوشنگی، محمد، بیمه حمل۱
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پرداخت موضوع تعهد است، در صورت تأخیر، پرداخت خسارت دیرکرد و خسارت عدم النفع به آن اضافه می 

آشنا نمودن ، پرداخت سریع و کامل خسارت از جمله یگذار متعهد است که اقداماتگر در مقابل بیمهبیمه 1شود.

 ،قید نمودن مواردی که موجب از بین رفت حق و حقوق بیمه گذار می شود، گذار به وظایف و تکالیفشبیمه

 .انجام دهدرا  حفظ اسرار بیمه گذار

توان از زوایای مختلفی بررسی کرد، از جمله تقسیم تعهدات و وظایف بیمه گذار را می: گذارتعهدات بیمهب( 

تکالیفی که بیمه گذار دارد قسمتی مربوط »ی فاصله زمانی که نسبت به زمان وقوع عقد دارند: این تعهدات بر مبنا

 2«به زمان وقوع عقد و قسمتی مربوط به بعد از وقوع عقد است.

قرارداد در درجه اول براساس حس نیت طرفین آن منعقد میشود. : گذار هنگام انعقاد قرارداد بیمهتعهدات بیمه -1

البته وجود حسن نیت الزمه صحت هر نوع قراردادی است، اما در بیمه، حسن نیت اهمیت خاصی دارد. یکی از 

مظاهر حس نیت در بیمه گذار این است که در موقع عقد قرارداد کلیه اطالعاتی را که در خصوص وضعیت مورد 

به درستی در اختیار بیمه گر قرار دهد تا بیمه گر بر مبنای آن اطالعات و اوضاع و احوال موجود،  بیمه دارد

 3مبادرت به پذیرش خطر کند و حق بیمه ای متناسب با شدت و ضعف خطر از بیمه گذار دریافت کند.

که در سررسید حق بیمه ای را اولین وظیفه بیمه گذار این است : گذار بعد از انعقاد قرارداد بیمهتعهدات بیمه -2

عالوه بر  ۱که اقساطی قرار داده بپردازد؛ درغیر این صورت اگر خسارت واقع شود، حق مطالبه نخواهد داشت.

بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هر کس از مال خود می نماید نسبت به این، 

یک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزد

 ۶توسعه خسارت الزم است به عمل آورد.

وظیفه دیگر بیمه گذار آن است که در طول مدت بیمه مراقبت های الزم را در برابر خطرات بیمه شده از موضوع 

ت مراقبت های الزم را که در صورت عدم پوشش بیمه به عمل آورد و با اتکاء به اینکه دارای حمایت بیمه ای اس

 ۳گر حق دارد قرارداد را فسخ کند.شود و بیمهبیمه ای انجام می دارد، ترک نکند واالّ خطر تشدید می

                                                           
 .122، ص 1336، 2، تهران، چ حیاتی، محمد، حقوق بیمه، بیمه مرکزی ج.ا.ا1

 .۳۳، ص 13۸۳، ۱مدنی کرمانی، عارفه ، حقوق بیمه، مجد، تهران، چ 2
 .131همان، ص هوشنگی، محمد، 3

 .33، همان، ص مدنی کرمانی، عارفه۱ 

 اصول و قوانین بیمه 1۶ماده ۶ 

 .۶۶، ص 1331، 1ایران، تهران، چ صادقی نشاط، امیر، حقوق بیمه دریایی، مؤسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسالمی ۳ 
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برخوردار  بیشتری اهمیتاز درجه حادثه  از وقوع گذار پسبیمه وظایف: گذار بعد از وقوع خطرعهدات بیمهت -3

 از خسارتیا قسمتی  تمام گر از پرداختبیمه شود کهمی موجب وظایف اینانجام  عدم گاهیکه  به طوری است

، قانون بیمه( 1۶مقرر)مطابق ماده اعالم وقوع حادثه در موعد  ؛ازاست عبارت  وظایف اینهم ا .کند خودداری

خودداری از انجام تغییرات در ، قانون بیمه( 1۶)مطابق ماده ت جلوگیری ازسرایت و توسعه خسارتاقدام درجه

عالم وقوع حادثه به مراجع ا، قانون بیمه( 16گر)مطابق ماده انجام کارشناسی و دستور بیمه محل مورد بیمه قبل از

 .گرواگذاری حقوق خود نسبت به مقصر حادثه به بیمه، بیمه وط به تعیین قیمت موردارائه مدارک مرب، ذیصالح

 

 المللیانواع ریسک در قراردادهای بین :1-5

گذاری، امور مربوط به گیری تصمیم در حوزه سرمایههای شکلترین مشخصهپدیده ریسک یکی از کلیدی

 باشد:که انواع آن به شرح ذیل می 1.تهای اقتصادی اسبازارهای مالی و انواع فعالیت

باربری  ر زمینه حمل و نقل مشاهده کرد.توان بیشتر دریسک فیزیکی را می: ریسک فیزیکی)حمل و نقل( الف(

ها از آنای از بیمه اموال است که کاال را در مقابل خطرات حمل از طریق دریا، زمین، هوا یا مجموعه ای از رشته

مبدأ تا مقصد تحت شرایط خاصی مورد پوشش قرار داده و پشتوانه ای قوی در جهت ایجاد اطمینان خاطر برای 

باشد. های مختلف صنعتی و کشاورزی و بازرگانی میندگان و صادر کنندگان کاال، صاحبان کاال در بخشوارد کن

های این بیمه از جمله بیمه های بازرگانی است که خسارات وارده به کاال را در صورت تحقق خطرات و ریسک

 2.گیرددر حین حمل، تحت پوشش قرار می

تأثیر گذار در امر صادرات و واردات نوسان قیمت ارز است مخصوصاً  یکی از عوامل مهم و: ریسک ارزی ب(

برای شرکت هایی که بازرگانی خارجی دارند و با ارز هم سر و کار دارند باید مدیریت ارز جدی تر تلقی شود. 

ر قیمت جهانی باشد بنابراین صادرات وابسته به ارز است و هر زمان ممکن است این ارز در حال تغیی

کنند باید آگاهانه برنامه صادرات کاال را تنظیم کنند و هایی که در زمینه ی تجارت بین الملل فعالیت میشرکت

بینی باالیی داشته باشند. سازمان های بزرگ تجاری بر این باورند که بهترین راه موفقیت در امر قدرت پیش

 3.صادرات کنترل قیمت ارز است

                                                           
اقتصاد اسالمی، تهران، پژوهشگاه  های اسالمی، فصلنامهدگاه آموزهمصباحی مقدم، غالمرضا و صفری، محمد؛ بررسی درآمد حاصل از تحمل ریسک از دی1

 .12۱، ص3۳، ش13۸۸فرهنگ و اندیشه اسالمی، 
  /http://www.armanins.comسایت بیمه آرمان، بیمه باربری، قابل دسترسی در آدرس:2

  /http://banki.irالکس ادوارد، مدیریت ریسک ارزی در صادرات، گروه خبری بانکی دات آی آر، قابل دسترسی در آدرس:3
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های شکل ها پدید آمده و بهوسیله تصمیم دولتشود که بهتی ناشی میاین ریسک از تحوّال: ریسک سیاسیج( 

کند. هنگامی که این تغییرها از ناحیه مراجع حقوقی، قضایی یا رو میگذاری را با مشکل روبهگوناگون سرمایه

وجود ک بهنظر از اینکه آیا منافع سیاسی یا اقتصادی در پشت صحنه وجود دارد، ریسادارات دولتی باشد، صرف

تغییرهای قوانین از جمله قوانین مالیات و قوانین مربوط به صادرات و   1.شودآمده ریسک سیاسی نامیده می

 2واردات به ریسک سیاسی خواهند انجامید.

شود. قطعی نبودن های عملیاتی اطالق میریسک تجاری به خطر مرتبط با نقدینگی: ریسک تجاری یا تقاضا د(

ها، قطعی آن یعنی در آمدها و هزینه هدهندهای تشکیلیک از مؤلفهعملیاتی نیز بدلیل انست که هیچنقدینگی 

ست با انتظارات قبلی ا نیستند. بسته به شرایط اقتصادی و اقدامات رقبا، قیمت با تعداد فروش )هر دو( ممکن

های های متغیر هستند. هرچه هزینهنههای ثابت و هزیهای عملیاتی متشکل از هزینهتفاوت داشته باشد. هزینه

های ثابت و ترکیب هزینهشود.های عملیاتی نسبت به تغییرات فروش دشوارتر میثابت بیشتر باشند، تنظیم هزینه

 .تگی زیادی به نوع کسب و کار داردمتغیر بس

 

 المللیبیمه اعتبار کاال در قراردادهای بین -2
توان از حضور در بازارهای جهانی نام برد. پیشرو بودن در صحنه می یافتگی هر کشوریاز شاخص های توسعه

این زمینه بسترسازی الزم برای حضور  اقتصاد جهانی زمینه ساز گسترش تولید داخلی هر کشوری است. در

توانند بدون واگذاری های محدودی هستند که میامروزه سازمان 3.ور در صحنه جهانی باید آماده شوداقتصاد کش

عتبارات و استفاده از معامالت اعتباری به فعالیت خود ادامه دهند. در واقع برآیند فعلی تجارت به این شکل ا

   ۱.گیردهای مستقیم به ازای تحویل کاال و ارائه خدمات به ندرت صورت میاست که پرداخت

پرداخت آنی و مستقیم دادوستد  ای است که در آن کاالها یا خدمات، بدون استفاده ازمعامله اعتباری، معامله

کننده اعتبار مطمئن است که در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی  شوند. با داشتن بیمه، فروشنده و یا ارائهمی

های اعتباری مختص عملیات تجاری و خریدار و یا اعتبارگیرنده، بیمه گر متعهد پرداخت وجه است. بیمه

مالی وارده به بیمه گذار ناشی از عدم تمایل یا عدم توان مالی خریدار یا بازرگانی است و هدف آن جبران زیان 
                                                           

 1۶۸، چاپ سوم، ص 13۸3مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، تهران، سمت، ، اعی، رضا و سعیدی، علیر1

 .1۳1، ص همان2 

 .1۳1، ص همان3 

 ۱ص ، 13۸۶، 13۶و  13۱حسن زاده، علی و کاظم نژاد، مهدی، بررسی جایگاه بیمه های اعتباری در ایران، تازه های جهان بیمه، شماره ۱ 
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در بیمه اعتبارات بازرگانی، بیمه گر با در  مورد معامله و یا دیون خود است. اعتبارگیرنده نسبت به پرداخت وجه

تبارگیرندگان و کردن بیمه گذار در خسارت احتمالی، ایشان را به انتخاب دقیق اعنظر گرفتن شرایط و شریک 

کند؛ زیرا کاهش ریسک به کنندگان اعتبار و یا خریداران ترغیب میبررسی شهرت و سوابق اعتباری دریافت

 حداقل ممکن به نفع بیمه گر و بیمه گذار است. 

بنابراین بیمه اعتباری، حمایتی است در مقابل خسارت های پیش بینی نشده با هزینه های برنامه ریزی شده و 

کارافتادگی، ورشکستگی یا بیکاری برای وام گیرنده  که به موجب آن، اگر اتفاق معینی از قبیل مرگ، از مشخص

در سیستم های اعتباری خرید و  1.شوددهنده بازپرداخت میرخ دهد، بخشی از بدهی وی یا تمام آن به وام

خدمات را دریافت کرده و تعهد  فروش کاال و خدمات که بدون پرداخت نقدی صورت می گیرد، خریدار، کاال و

می کند در تاریخ معین وجه مورد معامله را پرداخت کند؛ بنابراین در این گونه معامالت بازرگانی، ریسکی برای 

شود؛ زیرا خریدار ممکن است در موعد مقرر از پرداخت وجه خودداری کرده فروشنده و یا اعتباردهنده ایجاد می

ر و ورشکستگی قادر به پرداخت دیون خود نباشد. هنگامی که فروش کاال و خدمات و یا به دالیلی همچون اعسا

به صورت اعتباری صورت گیرد فروشنده در حقیقت از حق خود نسبت به تحویل کاال در مقابل وجه نقد صرف 

 2.های اعتباری استشود که اساس بیمهکند و بدین ترتیب با ریسکی مواجه مینظر می

 انواع بیمه اعتبارکاال :2-1

خطرات تحت پوشش  بندی کرد.توان بر حسب صدور یا بر حسب میزان اعتبار تقسیمبیمه اعتبار کاال را می

ها بر اساس بیمه . همچنین اینشودهای اعتباری به دو دسته خطرات قبل و بعد از صدور کاال تقسیم میبیمه

 :شوندتقسیم می اعتبار به کوتاه بلند و میان مدت و بلندمدت

خطرات تحت پوشش بیمه های اعتباری به دو دسته خطرات قبل و : بیمه اعتبار کاال بر مبنای صدور انواعالف( 

 :شودبعد از صدور کاال تقسیم می

تولید برخی از کاالها با سفارش خریدار خارجی انجام می شود و در : بیمه صادراتی اعتبار کاال قبل از صدور -1

قرارداد از طریق خریدار، ممکن است کاالی تولیدشده مشتری دیگری نداشته باشد و یا به قیمت صورت فسخ 

مورد نظر و در زمان مناسب به فروش نرسد. لذا در این گونه مواقع شرکت های بیمه، زیان وارد شده به 

                                                           
 .۶ص  همان،1 

 .۶همان، ص 2 
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عدم اجرای قرارداد  ؛ملشاموارد تحت پوشش بیمه صادرات قبل از صدور کاال   1صادرکننده را جبران می کنند.

توسط خریدار خارجی به علت ورشکستگی و اعسار، خطرات سیاسی و اقتصادی که منجر به وقوع خسارت 

 باشد.می و منصرف شدن خریدارشود، فسخ قرارداد 

خطرات پس از صدور کاال در دو قالب کلی خطرات اقتصادی و : صادراتی اعتبار کاال بعد از صدوربیمه  -2

دی تقسیم بندی می شود. خطرات اقتصادی که ممکن است صادرات یک کاال را تهدید کند، متفاوت غیراقتصا

است و همه آنها تحت پوشش بیمه اعتباری قرار نمی گیرد؛ اما آنهایی که در بیمه اعتباری تحت پوشش و 

ی بهای کاالورشکستگی یا اعسار خریدار، عدم پرداخت ؛ گیرند شاملهای بیمه قرار می حمایت شرکت

قصور ، قصور و تأخیر در پرداخت بهای کاالی صادرشده که توسط خریدار مورد قبول واقع شده است، صادرشده

 2.باشدمی در قبول یا عدم قبول کاالی صادرشده و همچنین خطراتی نظیر نوسانات نرخ ارز

سوی صندوق، با توجه به دوره  های صادرشده ازنامهبیمه: بیمه صادراتی اعتبار کاال بر مبنای اعتبار ب(

نامه های کوتاه مدت و  بازپرداخت وجه ناشی از صادرات کاال یا خدمات تحت پوشش، به دو دسته بیمه

 :شوندهای میان و بلندمدت تقسیم مینامهبیمه

ه دوره ها قراردادهای صادراتی با اعتبارات اسنادی را کنامهاین بیمه: تضمین صادراتی اعتبار کوتاه مدت -1

 ماه باشد، تحت پوشش قرار می دهند. مدت زمان مورد نیاز جهت صدور بیمه 2۱بازپرداخت آنها حداکثر 

میلیارد ریال،  21های کوتاه مدت )پس از اخذ مصوبه از ارکان تصمیم گیری در صندوق( برای مبالغ کمتر از نامه

روز کاری از زمان تکمیل  14غ بیش از آن،روز کاری پس از تکمیل پرونده و برای مبال 3حداکثر ظرف مدت 

 3پرونده از سوی متقاضی است.

ها قراردادهای صادراتی با اعتبارات اسنادی را که نامهاین بیمه: تضمین صادراتی اعتبار میان مدت و بلندمدت -2

 1۸1ماه تا  ۳1ماه برای دوره میان مدت و از  ۳1ماه تا حداکثر  2۶از )سال باشد 2دوره بازپرداخت آنها بیش از 

دهند. مدت زمان مورد نیاز جهت صدور این بیمه نامه ها حداکثر سه هفته پس از ماه برای بلندمدت( پوشش می

                                                           
 .۳همان، ص 1
 .3و  ۳، صص همان2

 16همان، ص 3
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ر در تکمیل پرونده است. درضمن محاسبه حق بیمه برای این دسته از بیمه نامه ها نیز همانند مورد فوق الذک

 1.ها موجود استنامهجداگانه برای این نوع بیمه پایگاه اینترنتی صندوق در قالب حسابگر

 

 ای در بیمه اعتبار کاالاصول بیمه: 2-2

مشخصه مشترک بیمه های خسارت آن است که همگی درصدد جبران خسارت ناشی از حادثه اند. بنابراین در 

کند. قرار دارد محدود به جبران خسارت وارده است و از آن تجاوز نمیاین بیمه ها تکلیفی که برعهده بیمه گر 

در  2همچنین توافق طرفین عقد بیمه می تواند میزان تعهدات و پوشش خسارت توسط بیمه گر را محدود کند.

ادامه اصول مشترک بیمه های خسارت را که شامل مبحث اصول محدود کننده تعهدات و تضمین بیمه گر است، 

 کنیم.می بررسی

اصوالً هیچ کس حاضر نیست مالی را بیمه کند که در آن هیچگونه نفعی ندارد؛ زیرا بیمه : ایاصل نفع بیمهالف( 

. بیمه های خسارت 3مستلزم هزینه و انجام تعهداتی برای بیمه گذار است که از آن جمله پرداخت حق بیمه است

ملیات است. در واقع فرض آن است که بیمه گذار یا ذینفع تحت تأثیر مفهوم نفع نیز است که خود موضوع این ع

مفهوم نفع این است که هر شخص که در حفظ بقای شیء نفعی داشته باشد می  ۱.در عدم تحقق خطر نفعی دارد

 ۶تواند آن را بیمه کند.

وارده باید مطابق این اصل، خسارت . اصل جبران خسارت، جنبه اثبات و نفی دارد: اصل غرامت یا اصل زیانب( 

بدون آنکه این جبران خسارت موجب افزایش دارایی  (جنبه اثباتد)نحو مطلوب جبران شو به تمامی و به

کند کند، این اصل ایجاب میدر واقع مانند آثاری که در حقوق مسئولیت مدنی تولید می۳.(جنبه نفی)زیاندیده شود

ر وارد شده یا در پی ایجاد مسئولیت وی به جبران خسارت که بیمه گر، خساراتی را که به منافع و اموال بیمه گذا

طرف دیگر جنبه نفی اصل جبران خسارت،  از 3غیر، متوجه او شده است به نحو مطلوب و کامل جبران کند.

                                                           
 .21، ص همان1

 .3۸، ص 13۸۳، ۳بابائی، ایرج، حقوق بیمه، انتشارات سمت، تهران، چ 2 
 .116، همان، ص هوشنگی، محمد3

 .21، ص 1333، 3کریمی، آیت ، کلیات بیمه، بیمه مرکزی ج.ا.ا، تهران، چ ۱
۶Hodges, S, Law of marine insurance, Cavendish Publishing, London, 1996, p. 68. 

 .211، ص 133۱، دانشگاه تهراناتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهری، ک۳ 

 .6۸همان، ص بابائی، ایرج، 3 
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کند که میزان تعهدات بیمه گر محدود به خسارت وارده باشد و تعهدات بیمه گر نتواند افزون بر ایجاب می

. به زبانی دیگر، نتیجه اصل غرامت، این امر است که 1موجب افزایش دارایی بیمه گذار شودخسارت بوده و 

 2.«غرامت عهده بیمه گر به نفع بیمه گذار نباید از ارزش شیء بیمه شده در زمان وقوع حادثه تجاوز نماید»

و بین المللی  عرصه حقوق داخلیحسن نیت از اصول شناخته شده حقوق قراردادها در : اصل حسن نیت ج(

باشد و تمام قراردادها و روابط بایستی بر این اصل استوار باشند. در قراردادهای بیمه حسن نیت جایگاهی می

ملموس تر در مقایسه با سایر قراردادها دارد و بایستی آن را از عوامل حیاتی و اساسی تنظیم رابطه بین تعهدات 

شده )در از نظر قانون بیمه وظایفى براى طرفین قرارداد در نظر گرفتهلذا  3بیمه گذار و بیمه گر به شمار آورد.

گذار و اصل حسن نیت در مورد جهت اجراءِ اصل حسن نیت( که عبارت است از اصل حسن نیت در مورد بیمه

 ۱.گربیمه

تمام اصل جانشینی از اصطالحات بیمه است و به موجب این اصل پس از جبران هر خسارت، : اصل جانشینی د(

شود. در مواقعی گر منتقل میگذار شده باشد به بیمهحقوق قانونی که ممکن است به علت آن حادثه متوجه بیمه

دیده حق دارد که خسارت خود را از مسئول حادثه ای مسئول ایجاد خسارت مشخص باشد زیانکه در حادثه

تواند از گذار نمیموجب اصل غرامت بیمه گر بدیهی است بهمطالبه نماید. در صورت جبران خسارت توسط بیمه

شود. قلمرو اجرای اصل جانشینی مسئول ایجاد حادثه نیز خسارت دریافت دارد واال موجب نفع و استفاده وی می

های عمر، حادثه جسمانی و مسئولیت کاربرد های اشیاء و درمان است. بنابراین اصل جانشینی در بیمهدر بیمه

 ۶ندارد.

یکی از اهداف بیمه، توزیع کردن ریسک در ابعاد گسترده است. با استفاده از : م خطراصل اتکایی یا تقسی ه(

های صادره را به توانند با توجه به سرمایه و ذخایر خود بخشی از ریسکهای بیمه میبیمه اتکایی، شرکت نظام

بیمه اتکایی را می توان توزیع  ۳.واگذار نمایدگر اتکایی های بیمهحساب خود نگه دارد و مازاد آن را به شرکت

بیمه اتکایی موجب می شود که بیمه گر صادرکننده ظرفیت خود را به مبلغ خاصی که  .جهانی ریسک نامید

                                                           
 همان1 

2 Hodges, S, Cases and arterials on marine insurance law, Cavendish Publishing, London, 1999, p. 133. 

 .۶3، ص 1361 ستانپژوهشنامه اندیشه های حقوقی، تابانصاری علی، و عسگری دهنوی جواد، نقش و معیار حسن نیت بیمه گذار در انعقاد عقد بیمه، 3 

  /http://www.aftabir.comشبکه اینترنتی آفتاب، اصول حاکم بر قراردادهای بیمه، بخش اقتصاد و تجارت، قابل دسترسی در آدرس:۱ 

 .۸3، ص 13۸۶تابستان و پاییز ، ۶و  ۱شماره  آرا،عدالت، «حقوق»های حقوقی اصل جانشینی در قراردادهای بیمه، مجله اعالیی فرد، محمدعلی، جنبه۶ 

 .113، ص 1362پژوهشکده بیمه،  ،کلیات بیمه فمهدی.،ساز تفنگو  کریمی، آیت۳
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توانایی او اجازه می دهد محدود نکند، بلکه ریسک های بزرگ با سرمایه های باال را به راحتی قبول و مازاد را 

در نظام بیمه اتکایی شرکتی که بخشی از صادره های خود را به بیمه گر اتکایی واگذار می کند بیمه اتکایی کند. 

 1نامیده می شود.« شرکت های واگذار کننده»

اگرتمام یا قسمتی از خطرات تحت پوشش بیمه نامه به موجب قرارداد دیگری و برای : اصل بیمه مضاعف و(

شده باشد بیمه گذار ملزم است مراتب را بدون تأخیر و با ذکر نام  همان خطر و مدت نزد بیمه گر دیگری بیمه

بیمه گر و مبلغ بیمه شده به اطالع بیمه گر برساند. در این صورت مسئولیت بیمه گر به تناسب مبلغی که خود 

 2.بیمه کرده با مجموع مبالغ بیمه شده میباشد مگر آن که در شرایط خصوصی به نحو دیگری توافق شده باشد

 

 المللینقش بیمه اعتبار صادراتی در قراردادهای بین: 2-3

های اقتصادی و اشتغال های بازرگانی دارد و سبب افزایش فعالیتهای اعتباری نقش کلیدی در کاهش ریسکبیمه

ای در کشورهای در حال توسعه، با کشورهای پیشرفته متفاوت است. بدین صورت که ساز و کار بیمه 3شود.می

نمایند. در های اعتباری احتیاط بیشتری اعمال میگران در کشورهای در حال توسعه، به هنگام ارائه پوششبیمه

نمایند. در را به سادگی ارائه و صادر میها گران کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، این گونه بیمهصورتی که بیمه

کشورهای در حال توسعه نظام اقتصادی در انحصار دولت قرار دارد دولت در جریان مبادالت بازرگانی نیاز به 

شود. نمونه این نوع تشکیالت محقق میهای ضمانت صادرات این امر،با تشکیل صندوق تضمین دارد که عموماً

گذاری، بانک توسعه رد. صندوق ضمانت صادرات، شرکت بیمه صادرات و سرمایهدر کشورما نیز وجود دا

ها در پی کسب یک هدف اساسی هستند که همانا ایجاد زمینه امکان صادرات که همه این موسسات یا بانک

های های بازرگانی وصندوقتجارت با دیگر کشورها به صورت اعتباری است. در سایر کشورها از خدمات بیمه

ها در برابر وقوع خطرهایی شود. ایجاد اطمینان و تضمین از طریق این صندوقمایتی به طور توام استفاده میح

 ۱گیرد.است که بعد از اعطای اعتبار و برای تشویق در امر صادرات کاال یا خدمات صورت می

                                                           
 .11۸، ص همان1 

 .بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 3۱آیین نامه شماره  13ماده 2
 .۸ص  همان،حسن زاده، علی و کاظم نژاد، مهدی، 3

 همان۱
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برای ارائه خدمات بهینه به رسمی ایران،  1صندوق ضمانت صادرات ایران، به عنوان موسسه بیمه اعتبار صادراتی

المللی، عالوه دهد. این صندوق در تعامالت بینالمللی متنوعی را انجام میصادرکنندگان کشور، فعالیت های بین

های موردنیاز، به تسهیل شرایط صادرات و نماید با انجام رایزنیبر نمایندگی صنعت بیمه اعتباری ایران، سعی می

در خارج از کشور کمک نماید. مذاکرات مختلف صورت گرفته بویژه در حوزه حمایت از  گذاری ایرانیانسرمایه

گذاری کشور داشته، نمونه رتبه ریسک اعتباری ایران در اجالسهای متعدد، که تاثیر مستقیمی بر تجارت و سرمایه

بیمه مشترک از دیگر فراهم نمودن بستر الزم برای تسهیم ریسک در قالب اتکائی و یا  2بارز این امر است.

نماید. صندوق هایی است که به بهبود ظرفیت صندوق در ارائه خدمات حمایتی به صادرکنندگان کمک میزمینه

ای و ... در ای خارجی، برای تأمین مالی، پوشش بیمههمچنین در مواقع مورد نیاز به نهادهای مالی، بانکی و بیمه

ها در ایران و نیز جذب که این امر تاثیر مستقیمی بر تامین مالی پروژهدهد ای ارائه میایران، خدمات مشاوره

 3گذاری مستقیم خارجی دارد.سرمایه

 

 

 گیرینتیجه

 توان موارد زیر را به عنوان نتیجه بیان نمود:بندی مطالب بیان شده میدر جمع

طبق مقررات و شرایط بیمه نامه مهمترین وظیفه بیمه گر در مقابل بیمه گذار پرداخت خسارت است که باید  -1

صورت گیرد. به هر حال قرارداد بیمه به هرصورت که منعقد شود، وقتی اعتبار دارد و بیمه گر را متعهد می سازد 

 .که بیمه گذار شرایط قانونی را داشته باشد و وظایفی را که طبق قرارداد به عهده او گذاشته شده، انجام دهد

جود ریسک بر عملکرد عامل و بنگاه های اقتصادی تأثیر می گذارد. از این رو به اساس بیمه ریسک است. و -2

پدیده ریسک یکی از تخصیص بهینه منابع و توسعه اقتصادی کشور ها محدودیت هایی تحمیل می کند. 

گذاری، امور مربوط به بازارهای مالی و انواع گیری تصمیم در حوزه سرمایههای شکلترین مشخصهکلیدی

 های اقتصادی است. الیتفع

در بازرگانی بین المللی تجار با چند دسته ریسک از جمله ریسک فیزیکی)حمل و نقل(، ریسک ارزی،  -3

نقطه  –ریسک سیاسی، ریسک تجاری یا تقاضا رو به رو می باشند. محل انتقال ریسک ها از فروشنده به خریدار 

                                                           
1 ECA 

 /http://www.egfi.orgسایت رسمی صندوق ضمانت صادرات ایران: 2 

 /http://egfi.irسایت صندوق ضمانت صادرات ایران،  3 
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توانند برای پوشش این خطرات ارد. در هر صورت طرفین میتاثیر زیادی بر قرارداد د -اصلی تحویل ریسک ها

 کاالی موضوع معامله را بیمه نمایند و ریسک خود را در ازای پرداخت حق بیمه به شرکت بیمه منتقل نمایند.

یافتگی هر کشوری می توان از حضور در بازارهای جهانی نام برد. در دنیای امروز، از شاخص های توسعه -۱

های بازرگانی شناخته شده است. در این نوع فروش، خریدار در ازای ری از پررونق ترین روشفروش اعتبا

دریافت کاال یا خدمات از فروشنده، پرداخت وجه آن را در تاریخ معینی تعهد می کند و فروشنده نیز برای وصول 

این فروشنده، خطر احتمالی به موقع مطالبات خود، در صدد تأمین امنیت دریافت طلب هایش بر می آید. بنابر

معامله را به بیمه گر منتقل می کند و با دریافت بیمه اعتباری این ریسک را به بیمه گر منتقل می کند. این روش 

فروش، بیشتر در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته دنیا دیده می شود؛ زیرا این کشورها، از ثبات اقتصادی و 

 اجتماعی نسبی برخوردارند.

کردن از وظایف اصلی صندوق ضمانت صادرات ایران همانند سایر مؤسسات بیمه اعتبار صادراتی، بیمه  -۶

قراردادهای صادراتی یا اعتبارات اسنادی در مقابل خطر عدم پرداخت ناشی از ریسک های تجاری و سیاسی یا به 

به  ز صادرات، تضمین می گردد.اعبارت دیگر صدور بیمه نامه هایی است که بر اساس آنها بازگشت وجه ناشی 

این ترتیب با صدور بیمه نامه های مذکور، از طرفی خطر کاله برداری، تقلب و ورشکستگی برای صادرکننده به 

حداقل تقلیل یافته و از این طریق صادرکنندگان در برابر خسارات احتمالی مورد حمایت قرار می گیرند و از 

ی بانک ها به صادرکنندگان می تواند تحت پوشش قرار گیرد که در نتیجه آن سوی دیگر بخشی از اعتبارات اعطای

 تری استفاده کنند.صادر کنندگان قادر خواهند بود از آن دسته از تسهیالت بانکی صادراتی با شرایط سهل

ایران، سعی المللی، عالوه بر نمایندگی صنعت بیمه اعتباری در تعامالت بینضمانت صادرات ایران صندوق  -۳

گذاری ایرانیان در خارج از کشور های موردنیاز، به تسهیل شرایط صادرات و سرمایهنماید با انجام رایزنیمی

های کمک نماید. مذاکرات مختلف صورت گرفته بویژه در حوزه حمایت از رتبه ریسک اعتباری ایران در اجالس

 کشور داشته، نمونه بارز این امر است. گذاریمتعدد، که تاثیر مستقیمی بر تجارت و سرمایه
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 .13۸۶، ۶و  ۱شماره  آرا،های حقوقی اصل جانشینی در قراردادهای بیمه، مجله عدالتاعالیی فرد، محمدعلی، جنبه .2
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 .1361حقوقی، تابستان 

 .13۸۳، ۳بابائی، ایرج، حقوق بیمه، انتشارات سمت، تهران، چ  .۱
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13۶ ،13۸۶. 

 .1336، 2ن، چ حیاتی، محمد، حقوق بیمه، بیمه مرکزی ج.ا.ا، تهرا .۸

 ./http://wiki.irc.ac.irدانشنامه بیمه، وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، قابل دسترسی در آدرس:  .6
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