
 محسن قره خانی، عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه  

 

 1شوند؟ یدر پرداخت خسارت م و تادیه ریمشمول خسارت تأخ ییگران اتکا مهیب ایآ

مؤسسه  (شدگان و صاحبان حقوق آنهاگذاران، بیمهنامه حمایت از حقوق بیمهآیین) 71آیین نامه شماره  22بر اساس ماده 

عالم نماید و در اروز، مدارک را بررسی و نتیجه را  ۳۰بیمه باید بعد از دریافت کلیه مدارک مربوط به خسارت حداکثر ظرف مدت 

گذار یا زیان دیده اعالم نماید و در صورت احراز عدم استحقاق دریافت خسارت مراتب را همراه با ذکر دالیل به طور مکتوب به بیمه

واردی در م .روز پس از قبول خسارت آن را پرداخت نماید 1۵رت، مؤسسه بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت صورت قبول خسا

مل آئین دادرسی مدنی ع ۵22افتد، طبق حکم ماده می گر، به تأخیرکه پرداخت خسارت پس از تکمیل مدارک مثبته از سوی بیمه

و تادیه خواهد  نشود آیا بیمه گر اتکایی مشمول پرداخت خسارت تاخیرحال اگر خسارت در موعد مقرر تعیین شده پرداخت .می شود

 شد؟

 مسئول  گرهمیب در اینصورت انداخته است، ریپرداخت خسارت را به تاخ شرکت بیمهکه  به این نتیجه برسددادگاه  اگر

 نیا رای، زد قراردادموارد مازا نه و شوندیدر نظر گرفته م یبه عنوان خسارات قرارداد موارد نیا .جبران خسارت خواهد بود

 ن،یبنابرا .رددا ودوج ییاتکا مهیو ب مهیب یقراردادها یتمام در ،شودپرداخت میبایست در اسرع وقت که خسارت  اصطالح

 خسارات نیا یبرا یتیمحدود چیه .ردیگیبه عهده م به عنوان بخشی از شرایط بیمه نامه  خسارات را نیا تیمسئول گرمهیب

ت خسارات وارده به مسئول سهم/نسب ،ییاتکا رانگمهیب ن،یبنابرا .تجاوز کند حدود بیمه نامهوجود ندارد و ممکن است از 

 گرمهیب ن،یبنابرا .وقع استپرداخت به م یبرا ییاتکا شدهمهیب یاز تعهد قرارداد یتعهد ناش نیا رایخواهند بود، ز گرمهیب

 یتوجهقابل زانی، به ماز سوی بیمه گر واگذارنده بیشتر بابت تاخیر خسارتالزام پرداخت  لیممکن است به دل ییاتکا

 زیرانشف پرشدنباعث  ییگذار اتکا مهیمتحمل شده توسط ب انیز شیافزا ای و مسئول شود یاصل دخیره خسارتاز  شیب

 .دهد یم افزایش ییاتکا مهیب های قرارداد هیخسارت را به الپیشروی احتمال  جهیشود و در نت یم

 .قرارداد خود مسئول خواهد بود اینامه  مهیتنها تا سقف ب ییگر اتکا مهیب و،یسنار نیا در

 

 جبران  یبرا واگذارنده گرمهیب شودیاقدام نکند، باعث م عا  یداشته باشد و سر 2کنترل خسارت کلوز ییاتکا گرمهیاگر ب حال

متحمل  هزینه های واگذارنده گرمهیب ط،یشرا نیدر ا .اتکایی را متهم نمایدشرکت بیمه در پرداخت خسارت،  ریتاخ جریمه

 .خواهد کردمطالبه  ییاتکا گرمهیاز ب را (نه خسارت فنی )و تادیهتاخیر  جریمه ناشی ازشده 

 ؟ باشد ییاتکا شدهمهیپرداخت خسارت ب ریمسئول خسارت تأخ تواندیواقعًا م ییاتکا گرمهیب یطیچه شرا در

  و تا  درصد ریسک را واگذار کرده است(1۰۰) انجام داده است فرانتینگ واگذارنده گرمهیبض کنید فردر بدترین حالت

 تواندیامر م نیا .ممکن نباشدپرداخت خسارت پرداخت نکند، خسارت را  واگذارنده گرمهیبه ب ییاتکا گرمهیکه ب یزمان

در  .به همراه خواهد داشت منفی دیگری یامدهایپ مالی این شرکت شود کهیا کاهش توانگری  گرمهیب ضربه بهمنجر به 

                                                           
1 The Enterprise Act received Royal Assent on 4 May 2016 
2 Claim control clause 



خسارات  نیباز هم، ا .پرداخت خسارت است در ریتأخ جهیدر نت گرمهیب جریمه پرداختمسئول  ییاتکا گرمهیب ط،ین شراای

 .اعمال نخواهد شد یاضاف تیمحدود چینامحدود است و ه ییاتکا مهیب هیدر ال

 ،ندازدیب ریپرداخت را به تأخ راهبر ییاتکا گرمهیبیا  گرمهیاگر ب .است دهیچیپ اریبسجریمه در پرداخت  ری، مسئله تأخمتشکلبازار  در

 کدام یک از طرفین مسئول پرداخت خسارت خواهد بود ؟ .راهبر اتکایی را محکوم به پرداخت خسارت نمایددادگاه  شودیباعث م

 یریجلوگو تادیه  رتاخیجریمه  ٪1۰۰پرداخت  ریسکاز  اعمل کنند ت اطیبا احت اهبران میبایست، رریسک نیاز ا یریجلوگ یبرا

 .را نقض کرده اند در قرارداد ۳دیگر شرکتهای مشارکت کنندهمراقبت از  فهیوظ چرا که .کنند
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