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 در بانكداري راستين بيمهمحصوالت  

0Fبيژن بيدآباد
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 چكيده

اي است. از اينرو عالوه بر  عمليات مالي تعريف شده در بانكداري راستين نيازمند سازوكارهاي جديد بيمه
اي مورد استفاده در  در اين مقاله به محصوالت بيمهگردد.  جديد نيز تعريف مي هاي اي رايج برخي بيمه محصوالت بيمه

شود كه برخي از آنها محصوالت  اي اشاره مي پردازيم. در مجموع به چهارده نوع محصول بيمه بانكداري راستين مي
تعريف ح ذيل رانكداري راستين به شاي در ب محصوالت بيمهاند.  باشند كه قبالً مورد استفاده قرار نگرفته اي جديد مي بيمه
بيمه گواهي، بيمه قيمت بازار گواهي، بيمه مسئوليت/مهندسي، بيمه حوادث مورد مشاركت، بيمه  :شوند عبارتند از مي

وثايق، بيمه حاشيه زيان، بيمه حاشيه سود، بيمه حمل و نقل كاال، بيمه تاسيسات و تجهيزات توليدي بنگاه، بيمه كيفيت 
از لحاظ ه كاالي در حال ساخت، بيمه كاالي انبار،  بيمه زيان محدود ساخت، بيمه زيان محدود معامله. محصول، بيم

توانند اين محصوالت  هاي بيمه مي اي ذكر شده مغايرتي با اصول مسلم حقوقي ندارند و شركت حقوقي محصوالت بيمه
 ه نمايند.گذار و مجري عرض را براساس محاسبات اكچوئري خود به بانك، سپرده

 
 ، محصوالت بيمه، بانكداري راستينبيمه: هاي كليدي واژه

 مقدمه 

1Fدر فرهنگ معين

گرفته شده و ريشه سانسكريت دارد و با واژة » بيما«آمده است كه برخي گويند واژة بيمه از  2
به معناي » استراخوواني«در پارسي هم ريشه است. برخي ديگر از لحاظ فيلولوژي ريشة بيمه را ترجمة واژة روسي » بيم«

اي پرداختند و برخي بيمه را اسم شهري در  اليت بيمهها در ايران به فع زيرا كه نخستين بار روس  دانند، مي سضد بيم و تر
2Fدانند طبرستان و ديلم مي

اي  . مفهوم كاربردي روزمرة بيمه عبارت از ضمانت يا تضمين يا پوشش گروهي سازمان يافته3
رفته است كه براي رويارويي با پيامد خطرات و ضررها و يا شرايط ناصواب آتي در زندگي اجتماعي ـ اقتصادي به كار گ

 شود. مي
كند در ازاء دريافت وجه يا  گر) تعهد مي كنند كه به موجب آن يك طرف (بيمه بيمه را عقدي تعريف مي

وجوهي (حق بيمه) از طرف ديگر (بيمه گذار) در صورت وقوع يا بروز حادثه (موضوع بيمه) خسارت وارده بر او را 
 نمايند.  هاي ناشي از ريسك مي به خريد و فروش و تسهيم هزينه گذار اقدام گر و بيمه جبران كند. به عبارت ديگر بيمه

                                                           
   /bijan@bidabad.com          http://www.bidabad.com        دكتر بيژن بيدآباد، مشاور ارشد بانكداري اسالمي، بانك ملي ايران  1
 اميركبير. انتشارات موسسه ،)جلدي شش( معين فارسي ) فرهنگ1350( معين، محمد 2
 بيمه، بيمه مركزي ايران. مديريت آموزشي و انتشارات.)، حقوق 1381نگاه كنيد به صالحي، جان علي محمود ( - 3
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شوند سابقة بسيار طوالني دارند، به طوري كه  هاي بازرگاني نيز معرفي مي هاي اقتصادي كه غالباً با واژة بيمه بيمه
قرن پيش براي  65سنگتراشان مصر باستان در  رسد. بر پاية پاپيروس به دست آمده،  سال پيش مي 6500سابقة آن تا حدود 

صندوقي مشخص كرده بودند و هر يك از آنها با پرداخت سهم  ،كمك به يكديگر و پشتيباني از خود در برابر حوادث
قبل از ميالد هامورابي پادشاه بابل قانوني وضع كرده بود  2250سنة ند. در دش مند مي هاي صندوق بهره خود از مساعدت

ساس آن متصديان حمل و نقل به نام دارماتا نسبت به حفظ و سالمت كاال تا تحويل در مقصد مسئول و پاسخگو كه برا
هايي به وجود آمد كه با تشكيل صندوق مشترك و  قبل از ميالد انجمن 588-640هاي  بودند. در يونان نيز در سال

نمودند. مشابه اين موضوع در رم باستان نيز ديده شده  ي ميدريافت ماهيانه از اعضاء افراد زيانديده و آسيب خورده را يار
3Fاست

4Fپردازيم. . موارد مشابه زيادي از بكارگيري بيمه نيز در قرون وسطي مالحظه شده است كه به آن نمي4

هاي  بيمه 5
 زير قابل شمارش هستند: اقتصادي به صورت امروزي در انواع مختلف

 هاي زندگي. بيمه  .1
 ي.هاي حوادث شخص بيمه  .2
 هاي درماني. بيمه  .3
 سوزي و خطرهاي تبعي از قبيل انفجار، دزدي، زلزله، سيل و سقوط هواپيما. بيمه آتش  .4
 بيمه باربري.  .5
 بيمه وسايل نقليه (دريايي، هوايي و زميني) مسئوليت مدني مربوط به آن.  .6
 اي) عمومي. بيمه مسئوليت (مدني و حرفه  .7
 و مسئوليت مدني مربوط به آن (بيمه مهندسي) كاري و نصب  هاي تمام خطر مقاطعه بيمه  .8
 بيمة پول در صندوق و در حين عمل.  .9

 بيمه صداقت و امانت كارمندان.  .10
 بيمه مربوط به اكتشاف و استخراج نفت و صنايع وابسته.  .11
 هاي كشاورزي. بيمه فرآورده  .12
 هاي صادراتي. بيمه  .13

گذار نسبت به  گر با اخذ حق بيمه از بيمه قرارداد بيمه هاي فوق كه هركدام براساس شرايط عقد در تمام انواع بيمه
 .دهد هاي حمايتي مالي ارائه مي موضوع بيمه پوشش

                                                           
 . 65-73)، حقوق بيمه، بيمه مركزي ايران. مديريت آموزش و انتشارات. صفحات 1381صالحي، جان علي محمود ( - 4
رفته است. و  العرب بكار مي ةاء مختلف رايج بوده و حتماً حداقل انواعي از آنها در تجارت و داد و ستد در جزيرنحقبل از اسالم بيمه به ا - 5

الزم در مسائل اقتصادي  موارددر جز مقدس شارع اين باشد كه شايد علت اينكه در روايات و اخبار به صراحت از آن نام برده نشده است، 
 مداخله نفرموده است.
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5Fعمليات مالي تعريف شده در بانكداري راستين

اي است. از اينرو عالوه بر  نيازمند سازوكارهاي جديد بيمه 6
6Fگذار در جهت حفظ حقوق و منافع سپردهگردد.  تعريف ميهاي جديد نيز  بيمهاي رايج برخي  محصوالت بيمه

و كاهش  7
هاي  هاي مالي و همچنين ايجاد اطمينان براي طرف ريسك و جبران خسارات احتمالي ناشي از مخاطرات مختلف فعاليت

7Fدرگير در ارتباط با بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين

8F(هم در سيستم پايه 8

9Fهاي مالي هم در زيرسيستمو  9

10( ،
10Fشوند تعريف ميح ذيل راي در بانكداري راستين به ش پيش بيني شده است. محصوالت بيمه اي پوششهاي بيمه

11: 
توانند از شركت بيمه درخواست كنند تا به منظور حفظ منافع  گذاران مي بانك يا سپرده :بيمه گواهي -1

11Fهاي راستين گواهيگذاران، تمام يا بخشي از مبلغ اسمي  سپرده

گذاران و به هزينه و به  را بر اساس تقاضاي سپرده 12
توانند با  بانك و يا شركتهاي بيمه طرف قرارداد بانك ميگذاران يا دارندگان گواهي بيمه كنند.  نفع و به نام سپرده

                                                           
 قابل دسترس است. http://www.bidabad.comسايت  مستندات بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين در بخش بانكداري راستين وب 6
گذار: شخصي حقيقي يا حقوقي داراي مقدار معيني نقدينگي (وجه نقد) متقاضي مشاركت مالي در محصوالت بانكداري مشاركت در  سپرده 7

سود و زيان راستين كه از طريق مراجعه به بانك (اعم از فيزيكي يا مجازي و در فضاي اينترنت) نسبت به خريد گواهي راستين يكي از 
 كند.  اركت در سود و زيان راستين اقدام ميمحصوالت بانكداري مش

هاي اقتصادي بر مبناي  گذاري و فعاليت گذاران در سود و زيان طرحهاي سرمايه : مشاركت سپرده)PLS(مشاركت در سود و زيان راستين  8
 سازي بانكداري بدون ربا مبتني بر اصول اخالق اسالمي.  نرخ بازدهي حقيقي طرح و به منظور پياده

گذار را به  ايي سپرده گذار منابع سپرده : واحدي است كه به نمايندگي از طرف سپردهPLSبانك در بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين 
شود.  گذار و بانك و مجري تقسيم مي دهد و طبق قراردادهاي مشخص سود يا زيان حاصله، بين سپرده متقاضيان منابع اعتباري تخصيص مي

گذاران را به درخواست ايشان  گذاران نموده و منابع سپرده اي دريافت حق الجعاله اقدام به ارائه خدمات مديريت سرمايه به سپردهبانك در از
گذاران گواهي راستين مربوط  نمايد و در عوض به سپرده گذاري مي در يكي از محصوالت بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين، سرمايه

گذار بوده و در اين راستا  گذار موظف به حفظ حقوق سپرده نمايد. بانك به عنوان وكيل سپرده لي بكار گرفته شده تسليم ميبه نوع تأمين ما
 بايد كليه امكانات تخصصي خود را براي حفظ منافع وي بكار برد. 

كلي بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين  اشاره به فرآيند اصلي و قواعد و ضوابط ):PLS(سيستم پايه مشاركت در سود و زيان راستين  9
)PLS(  .دارد 

هاي تأمين مالي مشخص با هدف تأمين منابع نيازهاي مالي خاص و يا  هاي مشاركت در سود و زيان راستين: اشاره به روش زيرسيستم 10
هاي بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين تحت قواعد و ضوابط كلي سيستم پايه بانكداري  خدمات خاص مالي دارد. زيرسيستم

 باشند. مي) PLS( مشاركت در سود و زيان راستين
پوربهروز،  محمدعلي شفيعي، عليرضا حيدري، مريم پردل، اسكندر فرد، الهياري محمود عبداللهي، سعيد اميراستوار، بيژن بيدآباد، آذرنگ 11

 .1391 ايران، ملي بانك راستين، بانكداري اجرائي نامه آئين (كتاب) پيشنويس
 http://www.bidabad.com/doc/rastin-banking-regulation.pdf 

است كه در سيستم پايه يا  PLSهاي طراحي شده در بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين  هاي راستين: نام مجموعه گواهي گواهي 12
هاي راستين با توجه به وجه  شوند. گواهي تعريف و صادر مي PLSهاي آن طبق ضوابط بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين  زيرسيستم

نتقال به غير، قابليت نام بودن، قابل ا بيشوند.  نظارتي واحد امين بانك بر نحوه عمليات مجري متفاوت از اوراق و با پيشوند گواهي منتشر مي
، درآمدزا بودن معامالت براي بانك، تعيين قيمت برحسب مكانيزم عرضه و تقاضا (بازار گواهي راستين) خريد و فروش در بازار ثانويه مجازي

از جمله ، ريانمشتبودن و حقيقي يا حقوقي بودن خصوصي يا دولتي ، امكان با آخرين مالك گواهي اي دورهتسويه  گواهي راستين،در بازار 
 شود. هاي راستين زير نظر واحد امين بانك انجام مي تسويه يا تبديل گواهيها داراي آن هستند.  گواهياين خصوصياتي است كه 

http://www.bidabad.com/
http://www.bidabad.com/doc/rastin-banking-regulation.pdf
http://www.bidabad.com/doc/rastin-banking-regulation.pdf
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ل بازار گواهي هاي راستين، نسبت به صدور بيمه نامه در پورتا اعالم شرايط و عرضه بيمه مبلغ اسمي گواهي
12Fراستين

خود اقدام و هزينه بيمه نامه را از دارنده گواهي اخذ و گواهي را به نفع و به نام دارنده گواهي بيمه كنند.  13
 گذار اختياري است. ها از سوي سپرده بيمه كردن گواهي

به منظور پوشش ريسك ناشي از نوسانات قيمت گواهي راستين در بازار گواهي  :بيمه قيمت بازار گواهي -2
توانند نسبت به بيمه نمودن ارزش گواهي راستين خود مازاد بر قيمت اسمي به هزينه و  راستين دارندگان گواهي مي

 نام و نفع خود نزد شركتهاي بيمه اقدام كنند. اين بيمه اختياري است.
در   و انساني  براي جبران خسارات احتمالي ناشي از وقوع حوادث غيرمترقبه تكنيكي :بيمه مسئوليت/مهندسي -3

13Fطرح  اجراي  مدت  طول

14Fاست. مجريان  مسؤوليت و مهندسي الزامي  هاي از بيمه  ، استفاده14

هاي مشاركت در  طرح 15
ي مسئوليت به نام و به نفع و ها سود و زيان ملزمند تا نسبت به پوشش ضرر و زيان ناشي از اين حوادث با خريد بيمه

 به هزينه خود اقدام كنند. 
مجري بايد مورد مشاركت را حداقل به ميزان منابع تأمين و مصرف شده از محل  :بيمه حوادث مورد مشاركت -4

سوزي، انفجار، حوادث و اتفاقات غيرمترقبه به هزينه طرح و به نفع و نام  بانك در مقابل كليه بالياي طبيعي، آتش
 هاي قابل قبول طرح خواهد بود. هاي اين بيمه جزو هزينه ك بيمه كند. هزينهبان

الشركه بانك (كه به  : مجري بايد وثائق ارائه شده خود را در طول مدت مشاركت و حداقل به مبلغ سهمبيمه وثايق -5
ك بيمه كند. مجري گذار در طرح مشاركت نموده)، به هزينه مجري و به نام و به نفع بان نمايندگي از طرف سپرده
نامه به صورتي اقدام كند كه مورد رهن در طول مدت  نامه رأس انقضاي سررسيد بيمه بايد نسبت به تجديد بيمه

 اجراي طرح از پوشش بيمه خارج نشود. 
تواند طرح را به ميزاني كه خود احتمال شكست در آن  مجري ميجهت پوشش زيان احتمالي،  :بيمه حاشيه زيان -6

هاي بانكداري مشاركت در سود و زيان  به نفع و نام و هزينه خود بيمه كند. اين بيمه در برخي از زيرسيستم دهد مي
راستين حسب مورد اختياري يا اجباري است در حالت اخير در صورت بيمه نكردن زيان احتمالي، مجري خود 

يرسيستم بانكداري مشاركت در سود و متحمل خسارات احتمالي بوده و وفق مفاد مصرح در فصل مربوط به همان ز
 كند. زيان راستين نسبت به قبول مسئوليت ايجاد شده اقدام مي

بيني شده به نفع و نام و  تواند طرح را به ميزان سود پيش مجري ميجهت تضمين سود احتمالي،  :بيمه حاشيه سود -7
ركت در سود و زيان راستين حسب مورد هاي بانكداري مشا هزينه خود بيمه كند. اين بيمه در برخي از زيرسيستم

                                                           
هاي راسـتين و اوراق بهـادار    دهندگان گواهي كنندگان و انتقال سيستم مبتني بر وب تسويه حساب معامله )RCM(سامانه بازار گواهي راستين 13 

  دون ربا در بانك مشاركت در سود و زيان راستين است.ب
هاي اقتصادي مجري است كه تحت برنامه منسجم و مشخص، در زمان محدود و با كيفيت، شرايط و هزينه معين به  طرح: مجموعه فعاليت 14

 شود. قصد انتفاع براي تأمين مالي در قالب بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين به بانك ارائه مي
نامه اقتصادي خود را به منظور تامين تمام يا بخشي از منابع مالي مورد نياز طرح در قالب  مجري: شخصي است حقيقي يا حقوقي كه طرح 15

گذار مراحل اجراي  كند و پس از اقدام بانك در جهت مشاركت وي با سپرده بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين به بانك معرفي مي
سازد. مجري عالوه بر اهليت قانوني، مالي، فني و اجرايي بايد از ساير امكانات و توانائيهاي الزم براي مشاركت و  تا پايان عملياتي ميطرح را 

 اجراي طرح برخوردار باشد.
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 اختياري يا اجباري است.
توانند با توافق  بدواً مياطراف قرارداد ، حمل و نقل كاالبه منظور كاهش مخاطرات : بيمه حمل و نقل كاال -8

ناشي از وقوع خطرهاي  برابررا در  گر مورد وثوق كاالي موضوع طرح نزد بيمه بيمه حقپرداخت در مقابل يكديگر 
15Fاختياري يا اجباري بودن بيمه حمل و نقل را واحد ارزيابيكنند.  بيمهحمل و نقل كاال 

و با توجه به  PLSاداره  16
اي جابجا شده به  زيرسيستم تأمين مالي بكار گرفته شده مشخص خواهد كرد. چنانچه كاال يا مواد اوليه يا واسطه

ل و نقل كاال براي ارسال كننده و گيرنده كاال الزامي است. نوعي متضمن حقوق اطراف قرارداد باشد بيمه حم
نامه مربوط را به هزينه خود و به نام و به نفع بانك در موعد معين شده توسط واحد ارزيابي به بانك  طرفين بايد بيمه

 تسليم كنند.
براي امنيت بيشتر در حسن انجام عمليات مشاركت در سود و زيان  :بيمه تاسيسات و تجهيزات توليدي بنگاه -9

سوزي، انفجار،  در مقابل خطرهاي آتشو تأسيسات و تجهيزات خود را  تواند بنگاه توليدي راستين، مجري مي
 قرارداد به هزينه و به نام و نفع مجري بيمه كند. مورد نظر اطرافو همچنين خطرهاي  حوادث و بالياي طبيعي

و با توجه به زيرسيستم تأمين مالي بكار گرفته شده  PLSياري يا اجباري بودن اين بيمه را واحد ارزيابي اداره اخت
 مشخص خواهد كرد.

مجري براي ايجاد اطمينان خريدار از كيفيت كاالي توليدي خود و جلب خريداران  :بيمه كيفيت محصول -10
موضوع اين ول خريدار و با استانداردهاي متعارف، بيمه كند. تواند محصوالت توليدي خود را با كيفيت مورد قب مي

كنندگان كاال و اشخاص ثالث از خطرات ناشي از استفاده  نامه، جبران خسارات جاني و مالي وارد به مصرف بيمه
بوقوع ممكن است باشد كه در نتيجه عدم ايمني و وجود عيب و نقص در كاالي توليد و عرضه شده  كاال مي

  . اين بيمه اختياري است.بپيوندد
مجري بايد كاالي در دست ساخت خود را حداقل به ميزان ارزش اسمي مواد  :بيمه كاالي در حال ساخت -11

گر مورد قبول بانك براي طول مدت توليد به نام و نفع بانك و به هزينه خود  اوليه خريداري يا تحويل شده نزد بيمه
 بيمه كند. اين بيمه اجباري است.

تواند مواد  براي امنيت بيشتر در حسن انجام عمليات مشاركت در سود وز يان راستين، مجري مي :كاالي انباربيمه  -12
و  حوادث و بالياي طبيعي، سرقتسوزي، انفجار،  در مقابل خطرهاي آتشو محصوالت انبار يا دپو شده خود را 

اختياري يا اجباري بودن اين  مجري بيمه كند.قرارداد به هزينه و به نام و نفع  مورد نظر اطرافهمچنين خطرهاي 
 و با توجه به زيرسيستم تأمين مالي بكار گرفته شده مشخص خواهد كرد. PLSبيمه را واحد ارزيابي اداره 

: چنانچه پس از دوره ساخت بهاي تقويمي يا بازاري طرح كمتر از قيمت تمام شده بيمه زيان محدود ساخت  -13
ها  براي پوشش ميزان محدود و معين ضرر و زيان ناشي از كاهش قيمت» ن محدود ساختزيا«توان از بيمه  باشد مي

 كه منجر به پايين آمدن ارزش طرح شده است استفاده كرد. 
: جهت پوشش زيان احتمالي ناشي از عمليات خريد و فروش كاال يا دارايي، مجري بيمه زيان محدود معامله -14

دهد به نفع و نام و هزينه خود بيمه كند. در صورت  حتمال شكست در آن ميتواند طرح را به ميزاني كه خود ا مي

                                                           
 سنجد. ا ميبانك كه با بررسي توانائي و اهليت مجري و طرحنامه، امكان اجراي طرح ر PLSواحد ارزيابي: واحدي است در اداره  16
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 بيمه نكردن طرح مجري خود متحمل خسارات احتمالي خواهد بود.

توسط  قال وجهتدريافت و پرداخت و اناحتمالي ناشي از عمليات مخاطرات : جهت پوشش انتقال وجهبيمه   -15
به نفع و نام را دهد  در آن مي مخاطرهبه ميزاني كه خود احتمال  هووج جابجاييعمليات تواند  ميانك ب بانك است.

 خسارات احتمالي خواهد بود.متحمل  بانك ،و هزينه خود بيمه كند. در صورت بيمه نكردن
16Fهاي مشترك بيمهدر موارد فوق امكان استفاده از 

17Fو اتكايي 17

توانند  ميهاي بيمه  شركتنيز امكانپذير است و  18
. در بيمه مشترك چند استفاده كنندبراي سرشكن كردن پيامد ناشي از خطرات حادث شده در مورد موضوع بيمه 

در مورد خطرهاي بزرگ مثل حريق يا انفجار   نمايند. اين بيمه معموالً شركت بيمه به طور مشترك خطري را بيمه مي
گيرد. بيمه اتكايي نوعي بيمه مجدد  از آن را به عهده مي شود و هر شركت سهمي ها و از اين قبيل بكار برده مي كارخانه

گر اتكايي واگذار  گيرد و مازاد آن را به بيمه گر مستقيم بيمة بخشي از خطر را خود به عهده مي است، بدين شكل كه بيمه
  نمايد. يگري بيمه ميگر د گذار نزد بيمه خود را در قبال بيمه اتگر مستقيم قسمتي از تعهد كند. به عبارت ديگر بيمه مي

گذار جهت ايجاد حمايت بيشتر در مقابله با حوادث مابقي  هايي هستند كه بيمه هاي تكميلي نيز از انواع بيمه بيمه
نمايد. اين نوع بيمه جدا از بيمة مضاعف است كه يك موضوع بيمه توسط  گر ديگري بيمه مي بيمهنزد موضوع بيمه را 

با توجه به زيرسيستم تأمين مالي بكار گرفته شده قبل از عقد قرارداد  PLSاحد ارزيابي اداره و شود. گر بيمه مي چند بيمه
تواند چند  در يك فعاليت مي بيني لزوم استفاده از انواع بيمه و اجباري يا اختياري بودن بيمه را مشخص خواهد كرد. پيش

نامه اجرايي  هاي مالي مختلف در آيين اي در زيرسيستم مهنوع بيمه به صورت تكميلي مورد استفاده قرار گيرد. نيازهاي بي
 بانكداري راستين مندرج است.

توانند  هاي بيمه مي اي ذكر شده مغايرتي با اصول مسلم حقوقي ندارند و شركت از لحاظ حقوقي محصوالت بيمه
18Fاين محصوالت را براساس محاسبات اكچوئري

19Fو مجري عرضه نمايند. گذار خود به بانك، سپرده 19

20 
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