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 چکيده

های جدی فعاالن امور صنعت، موضوع ریسک و چگونگی کاهش آن همواره یکی از دغدغه

اطمینان در رابطه با نتایج حاصله تجارت و بانکداری بوده است. به زبان ساده هرگاه ما با عدم

قل یکی از نتایج از یک عمل یا وضعیت مواجه بوده و این امکان وجود داشته باشد که حدا

با توجه به احتمال باالی وقوع انواع ریسک  .رو هستیممحتمل نامطلوب باشد، با ریسک روبه

های مالی و تجاری، اتخاذ راهکارهایی برای مدیریت بهینه در زندگی روزمره و نیز فعالیت

ظیم های متعددی در این خصوص ابداع و تنریسک، باعث شده است تا ابزارهای مالی و روش

ترین، کارآمدترین و توان رایجرا می های بانکی نامهو ضمانتهای اعتباری  دو ابزار بیمه. شود

سودمندترین ابزارهای پوشش ریسک نامید. این دو ابزار هم در تجارت داخلی و هم 

گیرند و با توجه به گستردگی استفاده از آنها و نیز قابلیت المللی مورد استفاده قرار میبین

های متعددی هستند. در عین نعطاف فراوانی که دارند برای پوشش انواع ریسک دارای قابلیتا

هایی که دارند هر یک انواع مشخصی از ریسک را تحت حال از آنجا که این دو ابزار با تفاوت

که در ادامه قصد داریم با مطالعه تطبیقی این دو ابزار در حقوق دهند پوشش خود قرار می

بین الملل، به بررسی اجمالی هریک پرداخته و وجوه اشتراک و افتراق هریک را تجارت و 

 تشریح نمائیم.

 .بیمه های اعتباری ، ضمانت نامه های بانکی، ریسک، حقوق تجارت :يديکل واژگان
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 مينا نوري

 .الملل دانشگاه ازاد واحد تهران شمال دانشجوى کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش تجارت بین

 
 نام نویسنده مسئول:

 مينا نوري

مطالعه تطبيقی بيمه هاي اعتباري و ضمانت نامه هاي بانکی 

 از منظر حقوق تجارت بين الملل
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 مقدمه
اقتصادی، مانند  ها در عرصه ها نقش عمده ای را ایفاء می کنند. بانک های اقتصادی و عملیات تجاری، بانک در فعالیت

های اقتصادی پمپاژ کرده و باعث حیات اقتصاد می باشند. برای انجام این وظیفه، اسناد و اوراق  قلب تپنده ای خون را به شریان

های خون تشبیه کرد  زیادی را صادر می کنند و در جامعه به گردش در می آورند. این اسناد و اوراق بانکی را می توان به گلبول

. های مختلف اقتصادی می گردد های مختلف اقتصاد می رسد و باعث حیات بخش له آنها، غذا و اکسیژن به بافتکه بوسی

 ی عرصه در کشورها از بسیاری و است آمده تجاری پدید تعامالت و تبادالت از برآمده نیازهای به توجه با بانکی ی نامه ضمانت

 حال زیادی در شتاب با خود تجاری ی توسعه و رشد جهت در تجارتی الگوی این با پذیرش اقتصاد، و تجارت شدن جهانی

 تجارت ی عرصه در خود حضور با راستا، این در تدوین مقررات و الگو این معایب رفع با است صدد در نیز ایران. هستند حرکت

 جایگاه با توسعه یافته کشوری به را ایران که ، 1404انداز چشم سند .نماید آماده اقتصادی بهبود وضع برای را فضا جهانی،

 می امر این .است شده ابالغ و تصویب راستا همین نماید، در می تبدیل منطقه سطح در فناوری و علمی اقتصادی، نخست

 به جهت پیوستن در تجاری روابط و مفاهیم تحلیل و جهانی تجارت قطبی چند ی جامعه حاکم بر فضای درک با بایست

 شد. با جهانی تجارت سازمان

 اساس و پایه که قراردادی تعهدات به تضمین ضمانت و جهت وثیقه ترین متداول بین الملل، تجارت ی عرصه در طرفی از

 اتفاق قضایی مورد ی رویه و بین الملل تجارت حقوق در آن ماهیت که است بانکی ی نامه است، ضمانت امروزی نوین تجارت

 .نیست

 های نامه ضمانت ورود زمان از. است شده متفاوتی بیان تفاسیر بانکی، ی نامه ضمانت ماهیت تحلیل در نیز ایران حقوق در

 حقوقی ماهیت برخی. است شده ارائه تجاری قرارداد یا سند این ماهیت از تفاسیر مختلفی ایران، تجاری ی عرصه به بانکی

 01 ی ماده مصادیق از قراردادی قالب در و یا ثالث شخص نفع به تعهد یا عقدی ضمان بعضی ایقاع، را بانکی های نامه ضمانت

 بین الملل با موازین تجارت نوپای حقوق زدن پیوند و نمودن منطبق راستای در تحلیل ها همگی این. اند دانسته مدنی قانون

 های نامه ضمانت حقوقی روابط و هدف مفهوم، تبیین ضمن نوشتار، این در .است ایران حقوق اصلی منبع عنوان به امامیه فقه

 حقوقی ماهیت و عنه مضمونٌ و لٌه ی مضمون رابطه و له مضمونٌ و ضامن عنه؛ مضمونٌ و بانک هی رابط چنین هم و بانکی

 نام که ضمانت است مبنا این بر مقاله گیری نتیجه. گیرد قرار بررسی مورد زمینه این مختلف در نظرات بانکی، های نامه ضمانت

 مدنی است. قانون 01 ی ماده مصادیق از اراده، حاکمیت اصل طبق بانکی هی

 

 مفهوم ضمانت نامه بانکی -1
 رسمی یا عادی ای نوشته است: شده گفته کرده اند. از جمله ارائه حقوقی نوپای سند این از مختلفی تعاریف دانان حقوق

 اگر. آزاد شود تا میدهد شرف قول به ضمان کسی که ای نامه ضمانت مانند. است صورت به هر تعهد یا عقدی ضمان حاوی

 ،0211 لنگرودی، جعفری) است بانکی ی نامه کند، ضمانت تعهد بانک اگر و گویند شخصی را نامه ضمانت باشد، ضامن شخص

 شده نزدیک رهن و کفالت همچون نهادهایی به و رفته فراتر بسیار مالی تعهد از ضمانت مفهوم تعریف، این (. در3230، ص 2 ج

 کلی بسیار مذکور تعریف گفت توان می تجاری سند این طرفینِ روابط و ی بانکی نامه ضمانت عناصر دقیق سیبرر با. است

 بانک در مقابل( ضامن) شخص تعهد اند: آورده بانکی ی نامه ضمانت از دیگر تعریف در .ندارد سند این با چندانی ارتباط است و

 .(Thomson , 1957 : 244)باشد  وی قصور در هنگام بانک به (بدهکار) دیگر شخص بدهی خگوی پاس که این به است

 هم. نماید می ضامن معرفی به اقدام بانک، وثیقه به ی ارائه برای شخصی که است مواردی برای ضمانت نامه از تعریف این

 و هنگام قصور در کند می تعهد متعهد آن توسط که است تبعی و فرعی تعهد یک ی بانکی نامه ضمانت دیگر، تعریف در چنین

 ) باشد متعهدٌله مقابل در بدهی خگوی پاس داشته است، اولیه و ابتدایی مسوولیت متعهدٌله مقابل در که دیگری شخص تخلف

Ibid). 

 برای لذا نیست، منطبق میگیرند، قرار مورد استفاده حاضر حال در که بانکی های نامه ضمانت ساختار با شده ارائه تعاریف

 .بپردازیم تجاری سند صدور ی نحوه به است مانع، الزم و جامع عریفیت به دستیابی
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 درخواست: از عبارتند ساده ی نامه طرفین ضمانت .باشند می نفر سه یا دو رابطه، اصلی طرفین بانکی، ی نامه ضمانت در

 .(له مضمونٌ) نامه ضمانت ینفع ذ و ؛(ضامن) سند ی صادرکننده بانک ؛(عنه یا مضمونٌ تخواه ضمان) نامه ضمانت ی کننده

 با بانک و نموده را نامه ضمانت صدور الزم، درخواست ی وثیقه ی ارائه و بانک به مراجعه با ضمانت نامه صدور درخواست کننده

 مینماید. نفع  ذی وجه در ای نامه ضمانت صدور به اقدام آن، شرایط و نامه ضمانت اعتبار تعیین مدت و درخواست این به توجه

 ذینفع  کشور در بانکی نفع به را نامه ضمانت بلکه ضمانتنامه صادر نمیکند، مستقیم طور به بانک بین المللی، ی نامه ضمانت در

 وجه در( اصلی ی نامه ضمانت)ضمانت نامه  یک نیز دوم بانک تنامه، ضمان این اعتبار به و کرده صادر (متقابل ی نامه ضمانت)

 .داشت خواهد عنوان متقابل نامه ضمانت صورت ینا در که کرد خواهد صادر ذینفع

( ضامن) کننده صادر آن موجب به که سندی قرارداد یا» :است شده گفته بانکی ی نامه ضمانت تعریف در اوصاف، این با

 یا عندالمطالبه و و شرطی قید هیچ بدون که میکند تعهد( له مضمونٌ) ذینفع مقابل در عٌنه( متقاضی )مضمون درخواست حسب

 او حواله کرد به یا ذینفع به است، عنه مضمونٌ به مربوط که موضوع خاصی بابت از نقد وجه معینی مبلغ معین، سررسید در

 (. 053، 0231نماید )اخالقی،  پرداخت

 سندی مستقل ی نامه : ضمانت» این الیحه 123 ی ماده طبق .داد ضمانت نامه ارائه از ( تعریفی0230) تجارت الیحه

 را (لٌه مضمون) ذینفع به معینی مبلغ پرداخت )عنه مضمونٌ) متقاضی درخواست به (ضامن) کننده صادر آن، موجب به هک است

 نامه ضمانت از ناشی تعهدات» :دارد می الیحه مقرر این بعد ی ماده .« میگیرد عهده بر نامه ضمانت در مقرر شرایط رعایت با

 در برابر متقاضی تعهد از مستقل چنین هم و است اصلی قرارداد از ناشی که و متقاضی ذینفع متقابل تعهدات از مستقل

 نمیشود.  برائت صادرکننده موجب اصلی، تعهد بطالن یا فسخ سقوط، و است معتبر صادرکننده،

 یمتقاض درخواست به( ضامن) کننده صادر یا آن متعهد موجب به که است سندی یا قرارداد بانکی، ضمانت نامه بنابراین

 به را معین پرداخت وجهی قرارداد، موضوع تعهدات و تکالیف انجام و پایه قرارداد اجرای عنوان تضمین به و( عٌنه مضمون)

 تضمین موضوع قرارداد از مستقل تعهد یک که است این ویژگی متضمن و میشود عهده دار( لٌه مضمون) نامه ضمانت ذینفع

  .ندارد را استناد قابلیت آن خصوص در پایه قراردادِ مبتنی بر ایرادات و است

 

 هدف ضمانت نامه هاي بانکی -2
 به را قرارداد اقتصادی ریسک زیرا است؛ قراردادهای بین المللی ویژه به تجاری قراردادهای در مهم ابزاری ت نامهنضما

 ضمانت نظیر ی معتبر پشتوانه داشتن بدون نالمللی بی قراردادهای. میشود تلقی قدرتمند ضمانت اجرایی و میرساند حداقل

 برای بین المللی معتبر ی نامه ضمانت وجود عدم صورت در .نیستند برخوردار اطمینانی قابل حقوقی هگاه تکی از بانکی، های

 صالح دادگاه در باید دیگر می طرف طرفین، از یکی توسط تعهد انجام عدم یا کار جریان در اختالف صورت بروز در قرارداد، هر

 خود تعهد به قرارداد طرف یک چه چنان تا است مبتکرانه مالی یک ابزار نامه ضمانت شرایط این در. بپردازد دعوی ی اقامه به

 تأخیر و حقوقی دعوای طی تشریفات از و کند دریافت نقد طور به را آن سود و نامه ضمانت مبلغ بتواند دیگر نکرد، طرف عمل

 (.25، 0233فی و همکاران، )ما .یابد خالصی خود حق به وصول در

 متعهد عنوان به تخواه ضمان که است از تعهداتی تخلف از ناشی خسارات از بخشی تامین بانکی، ی نامه ضمانت از هدف

 صدور هدف از (.322، 0212)محبی،   است گرفته عهده بر متعهدله عنوان به نامه نفع ضمانت ذی برابر در قرارداد در اصلی

 موارد و پرداخت پیش استرداد کار، انجام حسن تضمین برای تواند می و است متفاوت پایه قراردادِ نوع به بسته ضمانتنامه،

 آن میپردازیم: شرح به که باشد دیگری

 

 کار انجام حُسن براي تضمين 1-2

 خدماتی یا کاال که طرفی درخواست به کننده بنا صادر آن موجب به که است این ها نامه ضمانت برخی صدور از هدف

 میان مضمون که قراردادی شرایط مطابق تعهدات، این از عٌنه مضمون قصور صورت در کند که تعهد ،(عٌنه مضمون) نموده ارائه
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-50، 0231 اخالقی،) بپردازد ینفع ذ به را مبلغ معینی دارد، وجود( کارفرما و پیمانکار یا فروشنده و خریدار) لٌه مضمون و عٌنه

30) 

 

 پرداخت پيش استرداد ايبر تضمين 2-2

 بانک جانب از است تعهدی ها هنام ضمانت این .است پرداخت پیش استرداد بانکی، نامه های ضمانت برخی صدور از هدف

 آن از که پیش مبلغی هر بازپرداخت از متعهد یا پیمانکار قصور صورت در ذینفع یا به کارفرما نقد وجه معینی مبلغ پرداخت به

 (.021، 0215است )کاشانی ،  شده پرداخت وی به کارفرما سوی از

 

 مزایده یا مناقصه در شرکت تضمين 3-2

 نامه ضمانت این. است مزایده یا در مناقصه شرکت برای تضمین برقراری بانکی، ههای نام ضمانت صدور از هدف گاه

یا  فروشنده ،(عٌنه مضمون) تقاضیم درخواست به بنا ضامن، عنوان به کننده آن، صادر موجب به که است سندی از عبارت

 مزایده یا مناقصه در شرکت پیشنهاد ی ارائه ناشی از که تکالیفی ازای در عٌنه مضمون تقصیر بابت از که کند می تعهد پیمانکار

، 0231، اخالقی)نماید  پرداخت کرده، مزایده یا مناقصه به دعوت که( کارفرما یا خریدار) ینفع وجه ذ در معینی است، مبلغ

 (.021، 0215؛ کاشانی، 051

 

 الضمان وجه کسور استرداد براي تضمين 4-2

 در پرداخت ها میشود. اینگونه پرداخت های میانی پرداخت عنوان به مبالغی ای، پروژه یا ساخت قراردادهای در معموالً

 است، ارائه شده مربوطه فاز نصب ایشآزم تایید یا رسیده، اتمام به پروژه از قسمتی که تائید میکند پروژه مهندس که زمانی

 اختیار در را الزم نقدینگی پروژه، عملیات انجام طول مدت در تا سازد می قادر را پیمانکار میانی تهای پرداخ. یگیرد م صورت

 می نگه خود پروژه نزد حجم به توجه با است، درصد ده تا پنج بین که را پرداختی مبالغ از کارفرما میزانی طرفی از. باشد داشته

. نماید آزاد پیمانکار نفع به را مکسوره مبالغ مربوطه، انجام عملیات و کار اجرای حسن از اطمینان و پروژه پایان از پس تا دارد

 آزاد پیمانکار نفع به معروف است، الضمان وجه کسور به که را شده کسر مبالغ این که کنند می موافقت پیمانکار اغلب و کارفرما

 این. شود صادر هالضمان وج کسور استرداد ی نامه ضمانت تحت عنوان ای نامه ضمانت مقابل، در نکه ای به مشروط نمایند،

، 0233است )مافی و همکاران،  مطالبه قابل ورزد قصور پروژه اتمام مورد در خود تعهد از پیمانکار که در صورتی نامه ضمانت

21.) 

 

 انواع ضمانت نامه ها -3
 شامل آن، متداول نوع دو که میشود بیمه ها صادر و مالی های شرکت و ها بانک ی وسیله به ها نامه انتضم از بسیاری

 است: ی مافوق نامه ضمانت و متقابل ی نامه ضمانت

 

 ضمانت نامه متقابل 1-3

 پیمانکار، یا خریدار .ینماید م کار انجام ی حسن نامه ضمانت درخواست خریدار از فروشنده بین المللی، قرارداد یک در گاه

 در کشور محلی بانک یک نفع به ضمانت نامه را بانک ولی یکند، م تحصیل خود در کشور بانکی از را ای نامه ضمانت چنین

 یک محلی، بانک آنگاه. نمینماید ضمانت کارفرما فروشنده یا نفع به مستقیم طور به و نماید می صادر کارفرما یا فروشنده محل

 تجارت بیشتر در نامه ضمانت این (. کاربرد11:  0211،  اشتیموف) کند می تسلیم فروشنده و به صادر متقابل ی نامه ضمانت

 از تودیع به منوط عادی ی نامه ضمانت صدور که، این است در عادی، و متقابل های نامه ضمانت مهم تفاوت .است نالملل بی

 نامه ی ضمانت کننده صادر بانک آن نفعِ ذی که دیگری بانک متقابل، ی نامه ضمانت در اما عٌنه است، مضمون سوی از وثایقی

 (. 055، 0230مسعودی،) میگیرد را وثیقه جای است، اصلی ی
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 مافوق نامه ي ضمانت 2-3

 این. باشد می ضمانت از ضمانت واقع در است که مستقیم غیر ی نامه ضمانت از خاصی نوع عالی، یا مافوق ی نامه ضمانت

 نباشد، ضمانت مشهور است ممکن که مدیون بانک ی نامه ضمانت بر افزون خواهد می است که ینفعی ذ تقاضای دمور ضمانت

 مبالغی بازپرداخت به متعهد که کند می ارائه بانک ضامنی را مافوق ی نامه ضمانت تقاضای. بگیرد را معتبرتر بانک یک ی نامه

، 0211 میشود )اشتیموف، آن پرداخت به مجبور مافوق ی نامه ضمانت از ناشی تعهدات ی به واسطه مافوق ضامن که است

311.) 

 

 طرفين ضمانت نامه بانکی -4
 ضمانت بانک یا ضامن دوم، تنامه؛ ضمان یا متقاضی عنه مضمونٌ نخست، .است طرف سه بر قائم بانکی ی نامه ضمانت یک

 .بررسی میکنیم را بانکی ی نامه ضمانت طرفین تعهدات و حقوق قسمت این در .ضمانت یا ذینفع له مضمونٌ سوم و کننده؛

 

 رابطه حقوقی بانک و مضمون عنه 4 -1

 به توجه با بانک. مینماید نفع ذی نفع نامه به ضمانت صدور تقاضای بانک، به ی مراجعه با خواه ضمانت یا ن عنه مضمو

میکند  صادر نامه ضمانت قبول، قابل و معتبر وثایق اخذ از پس مقررات، و اساس ضوابط بر نیز و خواه ضمانت با قبلی روابط

و  پرداخت شرایط وجود صورت در و صادر میشود ضمانت خواه تقاضای به نامه ضمانت (. بنابراین010، ص 0230)مسعودی، 

 الزام خود، لسایر اموا توقیف از جلوگیری مانند دارد، آن اجرای در که نفعی لحاظ به نیز میتواند اصلی متعهد بانک، خودداری

 متعهد با خود قرارداد با مطابق نامه، ضمانت وجه پرداخت پس از نیز بانک .شود خواستار نامه ضمانت وجه پرداخت به را بانک

 تواند می بانک خودداری ورزد، مبلغ این بازپرداخت از او اگر و کند رجوع اصیل به پرداخته، آنچه برای وصول تواند می اصلی،

 عرف (. در011، 0211  غمامی،) استیفاء نماید کرده، اخذ متعهد اصلی از نامه ضمانت صدور هنگام در که ثایقیو محل از را آن

 در نمونه برای .میکنند تبیین وکالت عقد بر حاکم قواعد طبق تخواه را ضمان و ضامن بانک حقوقی ی رابطه نالملل، بی تجارت

 . (ROELAND , 2004 , 115)است  وکالت رابطه، این انسهفر و انگلیس آلمان، هلند، کشورهای نظام حقوقی

 

 رابطه حقوقی ضامن و مضمون له 2-4

 رعایت با تواند می لٌه مضمون اما شود، منعقد نمی قراردادی لٌه مضمون و ضامن بانکِ بین بانکی، های نامه ضمانت در

به  محدود او حق وجود، این با. شود خواستار را تعهد جامان به او الزام و کند بانک مطالبه از را آن مبلغ نامه، ضمانت شرایط

 ضامن ی رابطه بر (. 033، 0211ندارد )غمامی،  را اصلی متعهد و بانک میان قرارداد فسخ توان و است تعهد انجام به بانک اجبار

گرفته  نشأت که دالیلی به بنا ندتوا نمی بانک لذا و است حاکم پایه قرارداد از ی بانکی نامه ضمانت استقالل اصل لٌه مضمون و

 مفاد رعایت و نامه ضمانت در مقرر حصول شرایط صورت در. ورزد استنکاف نامه ضمانت وجه پرداخت از است، پایه قرارداد از

 (.0211؛ غمامی،  0230شود )مسعودی،  کارسازی او نفع به باید وجه لٌه، سوی مضمون از مطالبه محض به آن، در مندرج

 

 عنه مضمونٌ و له مضمونٌ حقوقی ي طهراب 3-4

 پرداخت، از بانک استنکاف صورت در تا یکند پیدا نم لٌه مضمون برابر در جدیدی دین نامه، ضمانت موجب به عنه مضمونٌ

 استناد به و قرارداد پایه مبنای بر که است متصور او برای حق این گاه گرچه کند؛ مطالبه او از نامه را ضمانت مبلغ بتواند ذینفع

 یا دهد تغییر را آن ذینفع نامه، ضمانت صدور از پس یتواند نیز نم اصلی متعهد. کند دعوی طرح اصلی متعهد علیه آن، از تخلف

 حق بدون را نامه وجه ضمانت ینفع ذ که صورتی در ولی دهد، پرداخت عدم دستور بانک به یا کند عوض آن را شرایط و مفاد

، 0211غمامی، ) سازد مسترد را آن تواند می شود، اساسی و عمده تقلب مرتکب نامه ضمانت جهو دریافت در یا کند دریافت

033.) 
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 این مطابق. است توجیه قابل ناعادالنه شدن منع دارا ی قاعده باب از و مدنی قانون 210 ی ماده اساس بر ایران حقوق در

 «.تسلیم کند مالک به را آن است ملزم کند دریافت تاس نبوده مستحق که را اشتباهاً چیزی یا عمداً که کسی» :ماده

 

 ماهيت حقوقی ضمانت نامه بانکی -5
 این در نامه، ضمانت نوع این طرفین روابط حقوقی تبیین نیز و بانکی ی نامه ضمانت صدور از هدف و مفهوم بیان از پس

 نامه حقوقی ضمانت ماهیت تبیین در. پرداخت خواهیم بانکی نامه های ضمانت ماهیت در مورد موجود نظرات تحلیل به قسمت

 یک هر ارزیابی و نقد که است شده ارائه قدانان حقو از سوی متفاوتی های دیدگاه مستحدث، و نوپا نهاد یک عنوان به بانکی ی

 در موجود و نهادهای سنتی با جدید تاسیس این بانکی، های نامه ضمانت ماهیت شناسایی برای. ضروری است ها، دیدگاه این از

  .است شده داده تطبیق ایران حقوق

 

 در عقد ضمان 1-5

 جدید احکامی و گرفته خود به نو شکلی است که مرسوم و رایج ضمان عقد همان بانکی ی نامه ضمانت معتقدند گروهی

ضمان  عقد ومس گروه و است مدنی ضمان بانکی، ی نامه ضمانت که هاند عقید این نیز بر های دست. است شده وضع آن برای

 .یپردازیم م نظرات این از یک هر نقد به رو، این از. دانند می تجاری را

 

 مدنی قانون موضوع ضمان عقد 1-1-5

 ضمان قواعد تابع را آن محاکم برخی تا باعث شده مدنی، قانون در مندرج مدنی ضمان با بانکی ی نامه ضمانت شباهت

 به مقدار مبدا ی غله ی اداره از پیمانکار که غله حمل پیمانکاری قرارداد در مثال وانعن به .بدانند ذمه به ذمه نقل یعنی مدنی،

 شدن مفقود صورت در نماید؛ مسترد را ها جو کیسه و گندم تحویل از پس که یشود م متعهد و یگیرد م تحویل گونی الزم

 دوم دادگاه ی شعبه مذکور، مثال در. شود نکارپیما ضامن بابت این از شخصی است و الزم بپردازد را آن بهای باید ها کیسه

 ضمان است، نبوده مدیون ضمان تحقق زمان عٌنه در مضمون که علت این به را قرارداد و دانسته ضمان را ثالث التزام مازندران

 مان عبارتض عقد» مدنی قانون 312 ی ماده طبق زیرا است؛ مواجه ایراد با نظر کرده است این اعالم باطل و «یجب لم ما»

 در مقرر ضمان بانکی، ی نامه ضمانت تعریف، با این « ... بگیرد عهده به است دیگری ذمه بر که را مالی شخصی که این از است

 :زیرا نیست؛ مدنی قانون

 شد، واقع صحیح طور به اینکه ضمان از بعد»مدنی  قانون 331 ی ماده موجب به. است ذمه نقل مدنی، ضمان عقد اثر ،اوالً

 مفهومیامامیه،  فقهای از تبعیت به مدنی قانون نویسندگان «میشود م مشغول له مضمونٌ ضامن به ذمه و بری عنه مضمونٌ ذمه

 (311 0211 کاشانی، ؛311 ،0213 کاتوزیان،) شود منتقل می ضامن به مدیون ی ذمه آن موجب به که اند پذیرفته را ضمان از

 متعهد از نه اینکه آید؛ وجود می به بانک برای ساکن به ابتدا که است مستقل بالذات و یاصل تعهد یک ی بانکی نامه ضمانت اما

 شود؛  منتقل بانک به اصلی

 سرنوشت و است ضامن تعهد علت کند، را تضمین آن میخواهد ضامن که تعهدی است؛ تبعی عقد یک مدنی ضمان ،ثانياً

 شود منعقد نمی ضمان» :است آمده فرانسه مدنی قانون 3103 ی ماده در. دارد اصلی کار تعهد بده به تام بستگی ضامن تعهدِ

 مضمون دین تابع بقاء، و نفوذ حیث از ضامن تعهد (. بنابراین،331، 0211کاشانی، : به )بنگرید« صحیح تعهد یک مورد در مگر

 تعهد یک ضامن، بانک بانکی، تعهد ی نامه ضمانت استقالل اصل طبق (. اما 2 ، 1389کاتوزیان،) کار است طلب مقابل در عٌنه

 و مدنی ضمان بین تفاوت ترین مهم نکته این. باشد نمی لٌه مضمون عٌنه و مضمون ی پایه قرارداد تابع و است مستقل و اصلی

 که است های پای از قرارداد آن انتزاع نامه، ضمانت استقالل از (. منظور035، 0212نیا،  شهبازی) است ی بانکی نامه ضمانت

 مقابل در نفع ذی یا متعهدله تضمین نامه، ضمانت یک چه هدف اگر دیگر، بیان به .است شده نامه ضمانت صدور به منجر

 صرفاً نامه، ضمانت ی وجه مطالبه به نسبت ینفع ذ حق اما است، پایه قرارداد در خواه ضمانت یا تخلف متعهد از ناشی خسارات
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 دفاعیات به تواند نمی بانک لذا .شود می سنجیده آن معیار بر و نامه مشخص ضمانت تنم در مندرج شروط و مفاد به مراجعه با

  (.PIERCE , 1993 , 18-19کند )استناد پایه قرارداد از ایرادهای ناشی و

 به لٌه مضمون مقابل در یتواند م ضامن لذا پایه است؛ عقد در عٌنه مضمون تعهد تابع عقدی، ضمان در ضامن تعهد ؛ثالثاً

 استقالل از اصل طبق بانکی، ی نامه ضمانت در اما نماید، استناد است، برخوردار آن اصلی از مدیون که ایرادهایی ی کلیه

 وجه ی مطالبه مقابل در نمیتواند بانک. جاری است مذکور قرارداد از ناشی ایرادهای بودن استناد قابل غیر اصل پایه، قرارداد

 خواه تعهدات ضمانت اجرای نظیر دفاعیاتی و ایرادها به دارد، ظاهری انطباق تنامه ضمان مفاد با که ذینفع سوی از نامه ضمانت

 (.31، 0215نماید )محبی،  استناد خسارت ی مطالبه برای ینفع ذ استحقاق عدم یا

 

 ضمان تجاري 2-1-5

 سند وجه پرداخت مسوولیت یتضامن طور ظهرنویسان به و کننده صادر تجاری اسناد در تجارت، قانون 323 ی ماده طبق

 وضع از هدف .است شده بیان خاصی احکام «ضمانت» عنوان ( تحت200 تا 213 مواد) این قانون دهم باب در .دارند عهده به را

 قانون .است آن از ضمانت ی ذمه به ذمه نقل اثر خارج ساختن یعنی ضمانت، عقد در تضامن صفت کردن وارد مقررات، این

 قانون 213 ی ماده مطابق (.051، 0233پور،  فتحی) است داده قرار پذیرش مورد را خصوصی ق قراردادهایطب تضامن تجارت

 او به طلب وصول عدم صورت در و کرده رجوع اصلی مدیون به بدواً که نماید تقاضا له مضمونٌ از دارد حق وقتی ضامن» تجارت

 تجارت قانون «.باشد شده مقرر این ترتیب( نامه ضمانت خود در هخوا مخصوص قرارداد ضمن خواه) طرفین بین که رجوع نماید

مفاد  از که را آن ی ذمه به ذمه نقل صفت یا اثر دهد، تغییر آن تحقق و آمدن به وجود شرایط یا ضمان عقد ارکان در که آن بی

 در» تجارت قانون 212 ی ماده چنین مطابق هم (.050همان، ) است کرده حذف شود، می استنباط قانون 331 و 312 مواد

مدیون  و ضامن به تواند می طلبکار باشد، تضامنی ضمانت خصوصی، موافق قراردادهای یا قوانین موجب به که مواردی ی کلیه

 رجوع دیگری به طلب بقیه یا تمام خود، برای طلب وصول عدم و ها آن از کیی به رجوع از پس یا کرده رجوع مجتمعاً اصلی

 عقد فوق، مواد طبق .است دانسته ضمان تضامنی ایجاد منشاء را خصوصی قراردادهای تضامن، احکام اعمال با هماد این«. نماید

 تبعی تعهد یک مواد، این در مندرج ضمان. شود می عٌنه مضمون ی به ذمه ضامن ی ذمه شدن ضمیمه موجب تجاری ضمان

 و عنه مضمون بین پایه در قرارداد که شود متوسل ایراداتی به تواند می نیز تجاری ضامن مدنی، ضامن همانند بنابراین. است

 از پیش که طور همان زیرا بگنجد؛ تجاری ضمان ظرف در تواند نمی ی بانکی نامه ضمانت اوصاف، این با .دارد وجود له مضمون

 هم. است تبعی تعهدی ی،تجار ضمان که حالی در است، پایه قرارداد از مستقل تعهد یک نامه بانکی ضمانت نیز گفتیم، این

قرارداد  ایرادهای اساس، همین بر و نیست مسموع پایه قرارداد ایرادهای اصل استقالل، طبق بانکی، ی نامه ضمانت در چنین

 پایه قرارداد ایرادات به استناد قابلیت بر مدنی، اصل ضمان مانند تجاری، ضمان در که حالی در یابد، نمی انتقال بانک به پایه

 ی قطع رابطه دیگر، طرف از. کند استناد پایه قرارداد فسخ یا بطالن به نفع ذی مقابل تواند در نمی ضامن که، آن نتیجه. است

 که بخواهد ضامن بانک از پایه، قرارداد به تمسک نتواند با خواه ضمانت که میشود باعث پایه قرارداد و بانکی ی نامه ضمانت بین

 .ننماید پرداخت را نامه ضمانت

 دارنده مقابل در یتواند م عٌنه که مضمون ایرادهایی تمام به دارد حق عٌنه مضمون از جانشینی به ضامن تجاری، ضمان در

. نیستبرخوردار  استقالل از اصلی مسووالن تعهد مانند او تعهد است، تضامنی مسوولیت ضامن. نماید استناد کند، مطرح سند ی

 مقابل در تواند می ضامن باشد، مانده باقی صادر کننده دست در برات محل و کند ضمانت رتگی برا از ضامن گاه هر این بنابر

 عٌنه مضموندین  اگر لذا. ورزد خودداری او به برات وجه پرداخت از و کرده استناد تگیر برا محل نزد وجود عدم به کننده صادر

 (.005، 0212،  )اسکینی( جارتقانون ت 408 ی ماده) شد خواهد بری نیز ضامن شود، ساقط نحوی به

 تجاری باشد. یا مدنی ضمان تواند نمی بانکی، ی نامه ضمانت که، این کالم ی نتیجه
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 ایقاع 2-5

 مضمون مقابل در 0 یکجانبه صورت به ضامن صدور آن، در که است این بانکی ی نامه ضمانت بودن ایقاع ی نظریه محصَّل

 لٌه مضمون رضای قبولی و نامه، ضمانت صدور در. گیرد می عهده به خاص موضوع بابت از را وجه نقد معینی مبلغ پرداخت لٌه،

 (.033،  : 0231 سازد )اخالقی، می ملتزم را او تنهایی به ضامن تعهد و نیست شرط

 راث در که یکنند م چنین استدالل دین، ضمانت وفای تشبیه و اخبار از گذشته ضمان، بودن ایقاع ی نظریه طرفداران

 سود به است که وثیقه دادن حکم در ضمان بلکه باشد، او قبولی به نیاز که یشود نم لٌه ایجاد مضمون برای جدیدی ملک ضمان،

 به وفای در که چنان باشد؛ طلبکار رضای محتاج یدانند هرچند م دین به وفای نوعی را ضمان برخی .یآید م وجود به طلبکار

 :4 ج ، 1389 کاتوزیان،( داند نمی عقد را آن کسی و ستا شرط طلبکار دین، رضای جنس غیر

 نامه ضمانت ماهوی های از مشخصه را تعهد بودن طرفه یک نیز دانان حقوق (. برخی 163،  1368، اخالقی ؛ 266-265

 ضمانت تبرگش غیرقابل ماهیت بر تنامه، ضمان بودن ایقاع طرفداران واقع در  (.311،  1389شیروی، ( دانند می بانکی های

 مآور الزا جانبه، یک اعالم با که نفع است ذی مقابل در بانک تعهد ی طرفه یک ماهیت آن، علت و یکنند م تکیه آن و مفاد نامه

 .).  005، 0212نیا، شهبازی( بود خواهد

 قابلیت معد همان مقدمه این .است شده مردد بنا و قطعی غیر ی مقدمه یک بر که است آن فوق استدالل ی عمده ایراد

 حکم کلی نمیتوان طور به که است منطقی غیر جهت این از مذکور هی مقدم بودن .بانک میباشد ایجاب از  )عدول یا( برگشت

 استنباط نالمللی بی عرف از است ممکن ایجاب، بودن قابل برگشت غیر .است بازپسگیری و برگشت قابل ایجابی هر که کرد

 ضمانت متن در کننده معموالً صادر بانک که چرا میکند؛  صدق نیز بین المللی بانکی ی مهنا ضمانت در مورد فوق مطالب .شود

ضمانت  ایجاب نالمللی بی عرف چنین هم.نماید می تصریح آن برگشت بودن غیرقابل به یکند، م ابالغ ینفع ذ به که ای نامه

 عمل آن مبنای بر و بانک، تکیه ایجاب بودن برگشت قابل غیر به عرف لحاظ با نیز و ذینفع میداند قابل رجوع غیر را نامه

بین المللی  بازرگانی اتاق یکنواخت مقررات 5 ی ماده جمله از ، نامه ضمانت مربوط به المللیِ بین مقررات گذشته این از .میکند

 ههای اعتبارنام و مستقل های نامه برای ضمانت ملل سازمان کنوانسیون 7 ی ماده و عندالمطالبه های نامه ضمانت برای

 تعهد بودن طرفه یک تقویت در دیگر (. استدالل001، 0212،  شهبازی( دارند تأکید بودن آن برگشت قابل غیر بر نیز انتظاری

 ضمانت ابالغ اگر حالی که در آن هستند، مفاد به ملزم که کنند می احساس نامه ضمانت ابالغ زمان بانکها از که است این بانک

 چه اگر رسد می نظر به .باشد داشته وجود احساسی نفع چنین ذی قبولی لحوق از پیش نباید شود، تلقی جابای صرفاً نامه

 در ایجاب برگشت بودن قابل غیر از ناشی احساس این اما دارد، وجود واقعاً نامه ضمانت صدور محض به بودن ملزم احساس

 و دهد تغییر را آن یا کند مسترد را خود ایجاب صدور، از تواند پس نمی بانک که، ترتیب این به است؛ عرف یا و توافق ی نتیجه

 صدور محض به بانک در نتیجه میگیرد، قرار وی قبول مورد غالباً و است ذینفع منافع متضمن نامه دیگر، ضمانت طرف از

 و ایجاب قواعد اعمال رسد می نظر به شگفته، پی مطالب به توجه با .میکند احساس ملزم آن مقابل در را خود نامه، ضمانت

 سبب است ممکن یکطرفه تئوری تعهد مقابل، در .نیست مواجه ایرادی با بانکی مستقل هی نام ضمانت به قبول نسبت

 مثال، برای .شود نامه ضمانت تفسیر در مشکالتی

 با باید نامه تضمان از ناشی و تعهدات حقوق دقیق محتوای که پذیرفت توان نمی طرفه یک تعهد تئوریِ چارچوب در

 ضمانت مبهم مفاد تفسیر مقام در پایه قرارداد به مراجعه امکان چنین هم .تعیین شود نفع ذی و بانک متقابل قصد به مراجعه

 آن متن در را تغییراتی یا اعمال اصالحات ، نامه ضمانت صدور از پس ذینفع اگر این، بر افزون .نمود توجیه توان نمی نامه را

 متن تغییر و افتاد خواهد اثر از اصلی ایجاب طبق بانک تعهد که است بدیهی موافقت نماید، پیشنهاد این با بانک و کند پیشنهاد

 تر مهم همه از .نیست توجیه قابل فوق عملیات حساب آید، به طرفه یک تعهد نامه، ضمانت اگر حال .بود خواهد مالک یافته

 مفاد ضمانت باید به بانک نیز، اصالحیه اعمال قبولِ از پیش فوق حالت در شود، تلقی طرفه تعهد یک نامه ضمانت اگر که، این

 معنی به باشد، ماهوی اصالحات شامل نفع ذی متقابل اگر پیشنهاد فرض، این در و نیست چنین که حالی در باشد، ملتزم نامه

 الزام نامه ضمانت توسط بانک، اصالحیه الاعم قبول از پس و است نامه ضمانت متن در مقرر ترتیب به ایجاب بانک قبول عدم

 چنین هم .نیست جدید ایجاب ی ارائه به مکلف بانک ینفع، توسط ذ ایجاب رد از پس که است ذکر به الزم .شد خواهد آور
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 بانک، سوی از مورد نظر اصالحاتِ اعمال عدم یا جدید ایجاب ی ارائه عدم البته .دهد انجام را نظر اصالحات مورد ندارد وظیفه

 (.003-001همان، ( منجر شود تخواه ضمان سوی از پایه قرارداد نقض به است ممکن

 صدور که کند تقویت را شائبه این نوعی شده، به مرسوم بانکی عرف در که « بانکی نامه ضمانت صدور» عبارت شاید

و  عٌنه مضمون طرف از اقدامی به نیاز که این بدون شود؛ می انجام بانک سوی که از است طرفی یک عملی نامه، ضمانت

 و است ضمان گواهی و برگ ی ارائه نامه، تنها ضمانت صدور که است الزم نکته این به توجه حال هر به .باشد داشته لٌه مضمون

تعهدات  و حقوق قرارداد، این در. یابد می تجلی است، نامه ضمانت صدور مبنای دیگری که قرارداد در طرفین قراردادی روابط

 اصل که دهد می نشان حقوقی منابع قوانین و در استقراء این، بر افزون .است شده مشخص و تعیین صریح طور به طرفین

 و نفوذ اعتبار از توان می مقنن توسط مصرح موارد در فقط ( و023،   1387ندارد )کاتوزیان، جایی حقوق در ایقاعات، در آزادی

 ی نامه ضمانت برای مناسبی توجیه نمیتواند جانبه تعهد یک ی نظریه نتیجه، در(. 013، 0213  مسعودی،( گفت سخن ایقاع

 باشد.  بانکی

 

 تعهد به نفع ثالث 3-5

 اصلی و پایه قرارداد با مستقیمی ی که رابطه قراردادی است؛ ثالث نفع به تعهد بانکی ی نامه ضمانت معتقدند گروهی

 این نظر، طبق (.033، 0211 غمامی،( نیست وابسته پیشینی امر هیچ به نآ تحقق یشود که م محسوب مستقل پیمانی و ندارد

 مبلغی پرداخت اصلی، مدیون سوی از معتبر یا توثیقی معین مبلغی پرداخت برابر در بانک که میکنند توافق بانک و اصلی متعهد

 حقوقی وابسته عمل که است اصیل تعهدی پرداخت، به بانک تعهد با نامه ضمانت مبنا، همین و بر نماید تعهد را ثالث به معین

 فوق، ی نظریه .اند کرده استناد مدنی قانون 241 و 231 196، مواد به دیدگاه، این طرفداران (. 020همان، ( نیست دیگر

 داند می فعل شرط را آن و میگرداند بر بانک و تخواه ضمان قرارداد بین به ینفع، ذ و بانک بین قرارداد از را نامه ضمانت تحلیل

 شهبازی( ندارد چندانی طرفدار بین الملل تجارت حقوق نویسندگان میان در دیدگاه این .است شده درج عقد دیگری ضمن که

  :که این از است عبارت نظر، این بر وارد ایرادهای ترین مهم .نیست نیز انتقاد از مصون و ) 115 : 1383 نیا،

 .یکند م ایجاد تعهدی و حق طرفین برای است که اصلی قرارداد بر فرع و تبعی شرط یک ثالث نفع به فعل شرط نخست،

 در قرارداد بنابراین .نماید تعهد هم ثالث نفع به خود برای معامله ضمن تواند می که شخص است آمده نیز 196 ی ماده در

 عقد ضمن شرط و دهند می شکیلت را آن هدف اصلی عقد، ارکان که دارد وجود تعهداتی و حقوق طرفین از یک هر برای اصلی،

 صدور بانک است، و خواه ضمانت بین قرارداد ی نتیجه صرفاً بانکی ی نامه ضمانت که بپذیریم حتی اگر اما هاست، آن بر فرع

 از .آورد نمی دست به مستقیمی حق مذکور قرارداد تخواه از ضمان و بود خواهد قرارداد آن اساسی و اصلی نتیجه تنامه ضمان

 عقد ضمن شرط با ور این

 ذینفع نقش ثالث، نفع به تعهد ی نظریه (. دوم،003همان، ( داشت نخواهد مخوانی ه مدنی قانون 196 ی ماده در مذکور

 اصالح امکان با ثالث نفع به تعهد ی نظریه میگیرد؛ سوم، نادیده است، شده نامه ضمانت صدور منجر به که را پایه قرارداد در

 در وی قصد به شود، رجوع تلقی ثالث منتفع یک صرفاً نفع، ذی اگر زیرا دارد؛ مغایرت ذینفع پیشنهاد اساس بر نامه ضمانت

 توجیه ضمانت نامه اصالح برای وی سوی از پیشنهاد ی ارائه و همچنین بود خواهد وجه بدون تنامه ضمان مفاد تفسیر مورد

 ثالث به نفع تعهد ی نظریه طبق تواند نمی بانکی ی نامه نتضما که، این کالم ی (.  نتیجه031-003همان، ( نخواهد داشت

  .شود توجیه

 

 مدنی قانون 10 ي ماده در مندرج خصوصی قرارداد 4-5

 .میگنجد مدنی قانون 10 ی ماده ظرف در حاکمیت اراده اصل به توجه با بانکی ی نامه ضمانت معتقدند حقوقدانان اکثر

 حاکم ایشان سرنوشت پیمانهای بر اشخاص ی اراده است، کرده ایجاد قراردادها نفوذ راه در قانون، مانعی که مواردی در جز پس

 (.144  ، 1383 پذیرفت )کاتوزیان، اصل عنوان به باید را اراده آزادی و است
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 تگف جمله از است؛ شمرده صحیح مرقوم ی استناد ماده به را ضمانت از متفاوتی نوع مورد در توافق نیز، حقوقی دکترین

 عٌنه و مضمون ضامن از کی هر آن، ی نتیجه در که نمود تضامنی ضمانت مدیون از توان که می داشت دور نظر از نباید» :هاند

 آن مشتقات و ضمان لفظ به مزبور عقد خواه شود؛ قید در عقد امر این که است صورتی در آن و باشند مدیون طلبکار مقابل در

 طرفین قصد که معنا است این به عقد، در امر این به تصریح زیرا برساند، را مقصود معنی هک الفاظ  دیگری به یا شود منعقد

 از کی هر از بتواند طلبکار که کنند قید نیز را مطالبه ی مذکور نحوه عقد در توانند می طرفین چنین هم .نیست دین انتقال

 عٌنه، مضمون را ضامن

 امامی،( است قانون همان 699 ی ذیل ماده و مدنی قانون 10 ی ه ماد عموم امر، این بر دلیل .کند مطالبه را خود طلب

 حقوق علمای ی و نظریه قضایی ی رویه که گرفت نتیجه میتوان مذکور های نظریه و آرا به توجه (. با3251، 3  ج ، 1366

 نامه ضمانت که است شمرده صحیح مدنی قانون 10 ی ماده به استناد را مدنی قانون در ضمان باب مقررات خالف توافق ایران،

 باشد. هایی توافق چنین ی زمره در میتواند بانکی نیز مستقل ی

 

 مقدمه

 سرمایه بازار .است بهادار اوراق خاص طور به و مالی های دارایی عمده طور به و ای سرمایه اقالم مبادله بازار سرمایه بازار

 .دهند می قرار تأثیر را تحت بورس در سرمایه گذاری ها ریسک .است همواج ریسک انواع با سرمایه گذاری ماهیت دلیل به

 حتی و تقلیل ، اجتناب قابل که باشند آنها می اندرکاران دست و ها شرکت عملکرد از ناشی و زا درون ها ریسک این از برخی

 به اللملی بین اقتصاد یا کالن اقتصاد وضع فرابورس، از شرایط ناشی های ریسک یا زا برون مخاطرات اما هستند، حذف قابل

 آن برای الزم های پوشش بودن فراهم بدون که است ای پرمخاطره بازار بازار سرمایه .نیستند حذف قابل و گریزپذیر سادگی

 تتحوال تأثیر تحت بازار این پذیری ضربه و ها نوسان و سرمایه بازار حساسیت .است غیرممکن بازار تقریباً این در فعالیت ادامه

 رهای مختلفی ابزا یتواند م سرمایه بازار .است ریسک پذیری توسعه برای مناسب کارهای و ساز نیازمند ی غیراقتصاد اقتصادی و

 .است بیمه ابزارها این مفیدترین از یکی .گیرد بکار خود مختلف های ریسک انواع پوشش برای را

 ها، بازارهای زمینه این از یکی .کند می کمک اطمینان ترشگس به اقتصادی فعالیت های رشته و شاخه ها تمام در بیمه

 از تاً عمد را سرمایه در بازار خود بیمه گری کارکرد بیمه .میکند ایفا فعالی نقش آن در بیمه جهانی سطح در که است مالی

 وام اعتبار بیمه قرضه، اوراق اعتبار تجاری، بیمه اعتبار بیمه شامل اعتباری های بیمه .دهد می انجام اعتباری های بیمه طریق

 دریافتنی، حساب اسناد اعتبار بیمه بانکی، های سپرده حوادث، بیمه و بیماری اعتبار بیمه بدهکار، مانده عمر اعتبار بیمه نقدی،

  .دارند مختلفی کاربردهای آنها نوع به بسته که باشد اموال می اعتبار بیمه و اجباری بیکاری اعتبار بیمه

 

 ه بيمه هاي اعتباريتاریخچ -1

 شرکت نخستین و شد صادر 1893 درسال اکسس بیمه شرکت بارتوسط اولین برای بیمه نامه این

 را اعتباری نامه اولین بیمه صدور برخی .گردید تأسیس 1918 سال در که است ایندمنتی شرکت اعتباری بیمه تخصصی

 سال در سانگینوتی نام به ایتالیایی یک  البته .دانند می 1831 اکتبر 31 در و  CieAssurance Generleشرکت  به مربوط

 "ورشکستگی خسارت به مربوط هاعتباری بیم سیستم برای تحقق جدید تئوری تالش" تحت عنوان ای مقاله چاپ با 1839

 نظر اتفاق نویسندگان بین اعتباری های بیمه دقیق تاریخ خصوص در حال هر به .بود اعتباری های بیمه پرداز نظریه اولین

 .ندارد وجود

 

 بيمه هاي اعتباري در ایران از آغاز تاکنون -2

 میان توجهی جایگاه قابل اخیر چندسال بجز اما کرد، صادر 1348 سال در را نامه بیمه این ایران بیمه شرکت بار اولین

 فرایند استمرار ایام آن اقتصادی طو شرای تحمیلی جنگ وقوع و اسالمی انقالب پیروزی از پس .نیافت ای بیمه های رشته سایر

 ارائه و دولتی قیمت به ارز ختصاص همچون کشور مالی و پولی های بنابراین سیاست نبود، نپذیر امکا دولت حمایت بدون تولید
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 زی،دوران بازسا آغاز و جنگ خاتمه با .درآمد اجرا به تولیدی های بخش از حمایت برای مناسب و سود پایین با بانکی تسهیالت

 ارائه موضوع آن تبع به و یافت مختلف افزایش های زمینه در تولیدات حجم .گرفتند قرار تری مناسب وضعیت در تولیدکنندگان

  .آورد فراهم را اعتباری های گسترش فروش و رشد های زمینه کنندگان مصرف به تسهیالت

 

 کشورها اقتصادي توسعه در آن نقش و اعتباري هاي بيمه -3

 صحنه پیشروبودن در .شمرد جهانی بازارهای در حضور توان می را کشور هر یافتگی توسعه های شاخص از یکی

 صحنه در کشور حضوراقتصاد الزم برای بسترسازی زمینه این در .است کشور هر داخلی تولید گسترش ساز زمینه اقتصادجهانی

 (1، 0231)باغستانی،  .شود آماده باید جهانی

 می اشتغال و فعالیت های اقتصادی افزایش سبب و دارد بازرگانی های ریسک کاهش در کلیدی نقش اعتباری های بیمه

 بسزایی نقش بازرگانی مبادالت در ایجاد اعتبار و گذاری سرمایه در اطمینان کشورها، اقتصادی توسعه در بیمه صنعت .شود

(. 11، 0211)سعید و همکاران،  .شود می آشکارتر یالملل معامالت بین سرعت افزایش و تحقق در ویژه به نقش این .دارد

 در کشورهای در گران بیمه که این صورت به .است متفاوت پیشرفته کشورهای با توسعه حال در کشورهای در بیمه ای سازوکار

 پیشرفته ایکشوره بیمه گران که صورتی در .نمایند می اعمال احتیاط بیشتری اعتباری های پوشش ارائه هنگام به توسعه حال

 انحصار در اقتصادی نظام توسعه حال در کشورهای در .نمایند می صادر و ارائه سادگی را به ها بیمه گونه این یافته توسعه و

 امر این صادرات های ضمانت صندوق تشکیل با عموما که دارد تضمین به نیاز بازرگانی مبادالت جریان در دولت دارد دولت قرار

 (Briggs , 1998 , 451) .دارد وجود نیز کشورما در تشکیالت نوع این هنمون .شود می محقق

 تمام که صادرات توسعه بانک سرمایه گذاری، و صادرات بیمه شرکت صادرات، ضمانت صندوق

 به کشورها دیگر تجارت با امکان زمینه ایجاد همانا که هستند اساسی هدف یک کسب پی در ها بانک یا مؤسسات این

 م استفاده همزمان صورت به حمایتی های و صندوق بازرگانی های بیمه خدمات از کشورها سایر در .است ریاعتبا صورت

 در تشویق برای و اعتبار اعطاء از پس که است خطرهایی وقوع برابر در ها این صندوق طریق از تضمین و اطمینان ایجاد .یشود

 (35، 0211ران، )صحت و دیگ .میگیرد  صورت خدمات کاال یا صادرات امر

 دارد، تضمین به نیاز مبادالت بازرگانی جریان در دولت دارند، دولتی نظام اقتصادی که توسعه حال در کشورهای در اصوالً

 در اما است همراه موفقیت با ضمانت های صندوق عملکرد بنابراین

 اعتباری های پوشش دارد، اقتصادی مبادالت در را اصلی نقش خصوصی بخش که کشورها برخی

 این تجاری گران و بیمه است نیازمند اعتبار بیمه خدمات به خصوصی بخش یعنی شود می عرضه بیمه مؤسسات توسط

 (.51)همان،  .است اقتصادی های فعالیت بر ناظر تنها دولت و میسازند مرتفع را نیاز

 

 انواع بيمه هاي اعتباري -4

 بیمه نقدی، اعتبار وام بیمه قرضه، اوراق اعتبار بیمه تجاری، اعتبار بیمه از عبارتند که دارد مختلفی انواع اعتباری بیمه

 اعتبار بیمه دریافتنی، حساب اسناد بیمه اعتبار بانکی، ههای سپرد بیمه حوادث، و بیماری اعتبار بیمه بدهکار، عمرمانده اعتبار

 این مختلف انواع بررسی به ادامه در .دارند مختلفی ردهایکارب نوع آنها به بسته که باشد می اموال اعتبار بیمه و اجباری بیکاری

 (23، 0231)باغستانی،  .است شده پرداخته ها نامه بیمه

 می وام این .استفاده نمود وام یک از توان می باشد ...و یخچال مبلمان، ماشین، قبیل از عمده خریدهای به نیاز وقتی

 باشد وامی چنین خواهان تقاضاکننده که زمانی .بانک یک مانند بیرونی مالی مؤسسه یک یا باشد کاال فروشنده شرکت از تواند

 وی هگذاری سرمای از که شود داده تحویل وی به و خریداری ای نامه که بیمه باشد این خواهان ضدهنده قر است ممکن

که  زمانی مثال، عنوان به .باشد داشته وجود هنامه بیم نوع این خرید عدم یا خرید برای خوبی است دلیل ممکن .نماید حمایت

 به اقدام باشد داشته را بازپرداخت نشده وام همه که حالی در و مرگ از پس وام، بازپرداخت برای کافی عمر بیمه تقاضاکننده،

 ناتوانی اعتبار یا و عمر اعتبار بیمه دهد می قرار تحت پوشش را ها وام نوع این که ای بیمه .یکند نم هنامه بیم نوع این خرید
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 اعتبار بیمه .یدهند م قرار پوشش تحت را دو هر برخی و ناتوانی تنها و برخی عمر تنها ها نامه بیمه این از برخی .دارد نام

درخواستی  مقدار همان با برابر دقیقاً عمر اعتبار نامه بیمه یک .میشود نامیده نیز حوادث و اعتبار سالمتی بیمه اغلب ناتوانی

 بودن زنده صورت در که همان مقداری معادل گر بیمه کند فوت خود وام کامل بازپرداخت از قبل گذار بیمه راگ .شود می صادر

 بیمه از تر پایین هزینه ای با را کاهشی عمر بیمه خرید معموالً توانایی جوان افراد .میپردازد  مینمود، پرداخت باید گذار بیمه

 می سالمت بیمه نوعی ناتوانی اعتبار بیمه .میابد افزایش معموالً عمر بیمه خرید نهسن هزی افزایش با اما دارند، عمر اعتباری

 نباشد درآمد کسب و کارکردن به قادر و ناتوان بیمار، بیمه گذار، که دهنده درصورتی قرض به را گذار بیمه فرد بدهی که باشد

 (05، 0233)حسن زاده و دیگران،  .مینماید  پرداخت

 بازپرداخت برای و ناتوانی عمر اعتبار های بیمه کلی طور به .باشد می گرانتر عمر اعتبار بیمه از معموالً انیناتو اعتبار بیمه

 صورت در را گذار بیمه وام مانده باقی عمر اعتبار بیمه .باشد می وی کار انجام به قادرنبودن یا و فوت صورت در گذار بیمه وام

 وی نبودن کارکردن به قادر یا بیماری صورت در را گذار بیمه وام باقیمانده ناتوانی اعتبار بیمه .نماید می پرداخت وی فوت

 .نماید می پرداخت

دست  از مورد در بیمه گذار فرد از .نماید می حمایت را دهنده قرض هم و گذار بیمه هم اعتباری های نامه بیمه نوع دو هر

 حمایت باشد نداشته تصادف یا و بیماری فوت، دلیل به را وام بازپرداختتوانایی  صورتیکه در وی حقوق دیگر یا انداز پس دادن

   .میکند  حمایت است، داده قرض بیمه گذار به که پولی به دلیل دهنده قرض از .میکند

 

 غيراختياري بيکاري اعتبار بيمه 4-2

 را خود کار گذار فرد بیمه که صورتی در اتنه است بیمه گذار وام باقیمانده بازپرداخت برای غیراختیاری بیکاری اعتبار بیمه

 در ناتوانی اعتباری بیمه با آن تفاوت . باشد را نداشته خود وام بازپرداخت توانایی و باشد داده دست از غیراختیاری هصورت ب

 صورت این در دنباش نکردن کار به قادر بیماری یا تصادف دلیل به فرد که زمانی است برای ناتوانی اعتباری بیمه که است این

 که زمانی است برای تنها غیرداوطلبانه بیکاری اعتبار بیمه اما نماید، می پرداخت دهنده قرض به را وی باقیمانده وام بیمه گر

 می خود کارگران اخراج به شرکتها مجبور که بحران مواقع در مثال، عنوان به .باشد داده دست از اختیار بی را خود کار فرد

 پرداخت را آنها وام باقیمانده بیمه شرکت بودن، بیمه صورت بنابراین در ندارند را خود های وام بازپرداخت توانایی کارگران شوند

 بیکاری بیمه .دارد تفاوت بیکاری بیمه با نامه بیمه نوع این اینکه دیگر نکته .یابد مجدداً شغل فرد یکه زمان تا البته ینماید م

 بیمه این نوع در که صورتی در .گردد می محسوب آنها اجتماعی تأمین مخارج عنوان به که دیباش م ها از وظایف دولت یکی

 (01، 0231)باغستانی،  .نماید می بیمه وام بازپرداخت توانایی عدم احتمال مقابل در را خود فرد نامه

 

 تجاري اعتبار بيمه 4-3

 اطمینان گذار( تجاری )بیمه بنگاه به آن در که تجاری بنگاه و بیمه شرکت یک میان است قراردادی تجاری اعتبار بیمه

 میشوند، ایجاد تجاری بدهکاران اکراه یا ورشکستگی، ناتوانی بواسطه که اعتباری غیرمعمول تهای خسار تمام که شود می داده

 (. 235، 3113)کارل و همکاران،  .گردد می جبران

 تمام در مشترک بیمه سهم واسطه به هگذار بیم تجاری اعتبار های بیمه در که آنجایی از

 های نوع خسارت از کند می جبران گر بیمه که تهایی خسار و گردد می متضرر افتد می اتفاق که هایی خسارت

 به دهنده وام مؤسسات نیز و و خدمات کاال جزء فروشندگان خسارت شامل ها خسارت این .یشوند م محسوب غیرمعمول

 کمکی رفته دست از سود جبران جهت در بیمه نامه خرید این (.35، 0333همکاران،  و نرنمیشود)هوب جزء کنندگان مصرف

 فروشنده مدنظر که سودی حاشیه به توجه با گیرد می قرار پوشش مورد خسارتی که نسبی مقدار دلیل، همین به .کند نمی

اغلب  .باشد فروش خرده از بیش تولیدکننده یک برای آن پوشش نسبت که است طبیعی .میکند تغییر است، بوده

 بسیار های شاخه از تجاری اعتبار (. بیمه02، 3111همکاران،  و )ویدمن باشند کمترمی سود حاشیه دنبال به تولیدکنندگان

 آن با بیمه عمومی های زمینه در فعال گران بیمه و دالالن مدیران، کمی از عده اینکه دلیل به و شود می محسوب بیمه خاص
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 کشور ایاالت در مثال، عنوان ( به 1988 ادوارد، )بریگزو دهند می ارائه را آن بیمه گران، از تعداد محدودی تنها ددارن آشنایی

 لندن تضمین شرکت و اعتباری آمریکایی خسارت شرکت دو توسط تنها اعتبار های بیمه نامه فروش از های عمد حجم متحده

 سند دیون، وصول سرویس اسنادی، اعتبار هایی مانند جایگزین تجاری باراعت بیمه (. البته 2003 )واقان، گیرد می صورت

 (. 1، 0231)باغستانی،  .اعتباری دارد قصور سوآپ و دارایی پشتوانه تجاری

 

 بيمه اعتبار اسناد حساب دریافتنی 4-4

 حساب که است تجاری بنگاههای ریسک مدیریت ابزارهای و اعتباری های بیمه نامه انواع از یکی

 نوع این . نماید خریدار محافظت می یک ورشکستگی دلیل به ها بدهی دریافت عدم احتمال از را ها بنگاه این دریافتنی

 فروش میزان افزایش به تصمیم تجاری یک بنگاه که زمانی مثال، عنوان به .دارد وجود خارجی و داخلی مشتریان برای نامه بیمه

 اقدام ندارند هم خوبی اعتباری سابقه که افرادی به حتی خود فروش محصوالت به تواند می دارد مالی سال یک در خود درآمد و

 خسارت بنگاه نمودن بیمه با نیز بیمه های شرکت .نماید بیمه بیمه، شرکت یک نزد را خود بهای دریافتنی حسا مقابل در نماید

 (51، 0231، (باغستانی .نمایند می پرداخت را وی دریافتنی های حساب به های وارده

 

 بيمه اعتبار اوراق قرضه 4-5

 بیم قرضه اوراق بیمه اعتبار .است قرضه اوراق اعتبار بیمه دارد، سرمایه بازار با مستقیم ارتباط که اعتباری بیمه ترین مهم

 و گردد می منعقد گذار( بیمه عنوان )به اوراق قرضه و صادرکننده بیمه گر( عنوان )به بیمه شرکت میان که است ای هنامه

 یا تمام قرضه اوراق سود و اصل پرداخت در بیمه گذار ناتوانی یا صورت ورشکستگی در گردد می متعهد گر بیمه آن براساس

 (51، 0233)حسن پور،  .نماید جبران را اوراق این زیان خریداران از بخشی

 مستقیم نمیتوان قرضه اوراق حرمت و اسالم دین در ربا قطعی حرمت به توجه با هرچند

 وجود کشورمان سرمایه بازار در آن عرضه برای موضوعی اصوالً و کرد عرضه را پوششی چنین

 اوراق سایر و مشارکت اوراق خصوص در یتوان م را هنامه بیم این راحتی به حال این با اما ندارد،

 خلق روی پیش مسائل اساسی از یکی .برد بکار را نامه بیمه این توان می بهادار اوراق مورد در مثال، عنوان به .گرفت بکار

 صورت به بهادار اوراق گذاران سرمایه .شود می آنها مربوط صادرکننده تهای شرک اعتباری جایگاه به مجاز بهادار اوراق انتشار و

 و سود تضمین به نسبت رو، این از و کرده تصور صادرشده اوراق پشتوانه را همواره دولت و اند بوده مواجه دولتی اوراق با سنتی

 های مالی پروژه تأمین برای آن انتشار و بهادار اوراق ابزار از استفاده شرایط این در .هاند نداشت بسیاری سرمایه نگرانی اصل

 شرک از برخی هرچند .است اعتباری مواجه بحران با خصوصی و نشان نام بدون ویژه به و کوچک های شرکت توسط مختلف

 هم نمیتوانند اینکه به توجه با باشند داشته هم روشنی و خوب انداز اقتصادی چشم و آینده کار، زهتا خصوصی و کوچک تهای

 .نمایند استفاده مفید ابزار این از نمیتوانند عمل در کنند جلب را گذاران سرمایه اعتماد و را کسب نمایند الزم اعتبار اکنون

 رقابت توان و شده بخش خصوصی های شرکت توسط صادره اوراق خرید در اعتماد خریداران جلب باعث نامه بیمه این صدور

 افزایش برند، می بهره مرکزی بانک و دولتی های ضمانت دستگاه و نظارت از که دولتی اوراق صادرکنندگان مقابل در را آنها

 (.02، 0233داد )حسن زاده،  خواهد

 نقدي وام اعتبار بيمه .4-6

 برای قرض گیرنده سوی از وام بازپرداخت عدم ریسک از فرار تجه هنامه بیم نوعی کلی طور به

 در که نماید را می اعتباری نامه بیمه نوع این تقاضای گیرنده قرض از دهنده وام فرد که طوری به .باشد می دهنده وام

 قابل تجاری های عالیتف برای بیشتر نامه نوع بیمه این .نماید وصول بیمه شرکت از را بدهی مبلغ وام بازپرداخت عدم صورت

 فضای و دهد کاهش زیادی بسیار حد تا را ها بانک معوق تواند مطالبات می آن گسترش که طوری به .باشد می استفاده

 (52، 0211)صحت،  .نماید ایجاد اعتباردهی برای مالی و پولی یا مؤسسات و ها بانک برای را اطمینان
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 سپرده بيمه . 4-7

 بازپرداخت از اطمینان است، مواجه آن با گذار سپرده یک که وضوعیم ترین مهم کلی طور به

 قبال در را که خود است این دهد انجام تواند می هگذار سپرد فرد که کاری بهترین .یباشد م بانک توسط خود سپرده

 مالی نهای بحرا اثر در خیرا لهای سا در به اینکه توجه با .نماید بیمه سپرده بازپرداخت عدم احتمال و بانک ورشکستگی احتمال

 تمام اینکه دلیل به ایران در .باشد داشته بسیاری کاربری تواند بیمه نامه می نوع این اند شده ورشکسته کها بان از بسیاری

 (01، 0233داشت )باغستانی،  را نخواهد الزم کاربری نامه بیمه نوع این شود می ضمانت بانک مرکزی توسط بانکی های سپرده

 

 گی هاي بيمه نامه هاي اعتباريویژ

 نامه فقط باید به صورت گروهی صادر های اعتباری بر طبق مجوز بیمه مرکزی این بیمهبا توجه به ماهیت ریسک بیمه

 تواند درخواست بیمه اعتباری کند.شود یعنی اگر بانکی فقط یکی دو مورد از تسهیالت اعطایی خود را بیمه نماید، نمی

  کنند محدودیتی که آنجا که بانکها اشکال مختلف تسهیالت مانند ازدواج، مسکن، جعاله و... را ارایه میعالوه براین از

 توان گلچین کرد.نامه دارد این است که تمام افراد این حوزه باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند و نمیاین بیمه

  ها، موسسات انکب با موظفند تنها بیمه هایرکتش دیگر عبارت به. است اعتباری های بیمه هدف بازار بعدی ویژگی

نامه را کنند، این بیمههای اقتصادی که براساس مجوز اقدام به فروش اقساطی میمالی و اعتباری و لیزینگ و بنگاه

 بفروشند.

 دار) درصد ارزش کاال را بصورت نقد از خری 31دهنده یا فروشنده اقساطی باید حداقل ویژگی دیگر اینکه تسهیالت

میلیون  2میلیونی باید دست کم  31گیرنده( دریافت نماید. یعنی به طور مثال برای فروش اقساطی یک خودروی وام

 شود.میلیون تسهیالت داده  03پرداخت دریافت نموده و حداکثر به عنوان پیش

 35های اعتباری نامههویژگی دیگر بیمه اعتباری که به نوعی محدودیت هم هست بحث فرانشیز است، فرانشیز بیم 

میلیون تومان خواهد  32میلیون شود که اصل و فرع در مجموع  1درصد است مثالً اگر در مثال قبلی سود تسهیالت 

گر دهنده هیچ قسطی ندهد و فرایند پرداخت خسارت به حدی عقب افتاده باشد که بیمهشد با فرض اینکه تسهیالت

میلیون تومان به عنوان فرانشیز از مبلغ قابل پرداخت  3میلیون یعنی  32از این درصد  35باید تمام خسارت را بدهد، 

 گر باید پرداخت کند.میلیون تومان را بیمه 01کسر خواهد شد و 

  به است خسارت پرداخت از پس وقایع بحث است مشخص ناگفته ولی است نیامده نامهآیین در که دیگری ویژگی 

شود و گذار میمقام یا جانشین بیمهکند قائمرداخت میپ را خسارت وقتی بیمه قانون 21 ماده براساس گربیمه عبارتی

نامه از بانک گر با داشتن وکالتگیرنده مراجعه کند. بنابراین بیمهباید به کسی که این خسارت را به بار آورده یعنی وام

از طرق قانونی و یا براساس توافق و مذاکره خسارت تواند دهنده مییا موسسه مالی و اعتباری و یا نهاد و موسسه وام

گیرد نه آن بخشی را که قبال تحت عنوان گر تمام خسارت را میگیرنده بگیرد. در عمده مواقع بیمهپرداختی را از وام

ولی تنها  کند.گیرنده دریافت میمیلیون تومان را از وام 32خسارت پرداخت کرده است. به عبارتی با توجه به مثال باال 

گراست و مابقی یعنی چیزی های متقبل شده جهت بازیافت خسارت متعلق به خود بیمهمیلیون آن به اضافه هزینه 01

 شود که در واقع فرانشیزی است که وی متقبل شده بود.کمتر از شش میلیون باقیمانده به بیمه گذارمسترد می

 گذار گذاشته شده است مثل بانک، ،اعتبارسنجی برعهده بیمه نامهویژگی دیگر بحث اعتبارسنجی است بر طبق آیین

کنند و در این راستا باید مشتریان را لیزینگ و موسسه مالی و اعتباری که اقدام به فروش اقساطی کاال می

 اعتبارسنجی کنند.
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 نتيجه گيري
عاالن امور صنعت، تجارت و بانکداری بوده است. به های جدی فموضوع ریسک و چگونگی کاهش آن همواره یکی از دغدغه

اطمینان در رابطه با نتایج حاصله از یک عمل یا وضعیت مواجه بوده و این امکان وجود داشته باشد که زبان ساده هرگاه ما با عدم

بینی ارتباط معکوس پیش رو هستیم. با توجه به این تعریف ریسک باحداقل یکی از نتایج محتمل نامطلوب باشد، با ریسک روبه

بینی آینده با ریسک کمتری مواجه خواهیم بود؛ چرا که طبیعتا در صورت دارد، به این ترتیب که با افزایش توانایی ما در پیش

در حوزه امور مالی و تجاری ریسک به معنای  .بینی قطعی نتایج محتمل، انسان از وقوع ریسک اجتناب خواهد کردتوانایی پیش

با توجه به احتمال باالی وقوع انواع  .شودل وقوع رخدادهایی است که موجب صدمه و زیان به سود یا اصل سرمایه میاحتما

های مالی و تجاری، اتخاذ راهکارهایی برای مدیریت بهینه ریسک، باعث شده است تا ریسک در زندگی روزمره و نیز فعالیت

ابداع و تنظیم شود. در یک تقسیم بندی اولیه از نظر زمانی دو نگرش به  های متعددی در این خصوصابزارهای مالی و روش

رسد تا احتمال وقوع ریسک ریسک قابل تصور است: پیشگیری از ریسک و پوشش ریسک. در نگرش نخست اقداماتی به انجام می

رغم اتخاذ تمامی تدابیر به-به حداقل برسد، اما نگرش دوم بر این مبنا استوار شده است که در صورت تحقق ریسک محتمل

ها در ارائه تسهیالت مالی به مشتریان خود توان تبعات مالی ناشی از آن را جبران کرد. به عنوان مثال بانکچگونه می -احتمالی

بازپرداخت آنها مواجه هستند؛ بنابراین نخست با اعتبارسنجی دقیق مشتری و بررسی وضعیت مالی او نسبت به  با ریسک عدم

کنند، به این معنا که از ارائه تسهیالت به مشتریانی که وضعیت اعتباری مناسبی ندارند، خودداری شگیری از ریسک اقدام میپی

 بازپرداختنند؛ یعنی در صورت عدمکها با اخذ وثایق الزم نسبت به پوشش ریسک خود اقدام میبر آن بانککنند. عالوهمی

  .دهندثایق اخذ شده از مشتریان ریسک خود را پوشش میتسهیالت اعطایی، با استفاده از و

ترین، کارآمدترین و سودمندترین ابزارهای پوشش ریسک نامید. این دو ابزار توان رایجنامه را مینامه و ضمانتدو ابزار بیمه

ه از آنها و نیز قابلیت انعطاف گیرند و با توجه به گستردگی استفادالمللی مورد استفاده قرار میهم در تجارت داخلی و هم بین

هایی های متعددی هستند. در عین حال از آنجا که این دو ابزار با تفاوتفراوانی که دارند برای پوشش انواع ریسک دارای قابلیت

 .شودیهای این دو ابزار پرداخته مدهند در ادامه به تفاوتکه دارند هر یک انواع مشخصی از ریسک را تحت پوشش خود قرار می

 

  نوع ریسک -1

نامه به زبان ساده روشی است برای انتقال ریسک به طور کلی و عام و خارج از اراده افراد. هر گاه یک فرد یا شرکت بیمه

خود را مواجه با مخاطراتی احتمالی ببیند که برای او زیان مالی به همراه خواهد داشت، برای پوشش ریسک مترتبه، با دریافت 

از یک شرکت بیمه ریسک مربوطه را به شرکت بیمه انتقال داده و پوشش مالی ناشی از تبعات احتمالی ریسک را در نامه بیمه

آورد. ریسک حوادث متعددی چون آتش سوزی، زلزله، سرقت و به طور کلی همانطور که مقابل پرداخت حق بیمه به دست می

نامه تحت پوشش قرار داد، اما بیمه توان از طریقشود را می ای که خارج از اراده انسانی تحمیلاشاره شد هر حادثه

ایفای تعهدات یکی از طرفین یک رابطه تجاری های بانکی ابزاری هستند برای پوشش ریسک احتمالی ناشی از عدمنامهضمانت

عقد شود، خریدار ممکن یا مالی. به عنوان مثال چنانچه قراردادی برای خرید یک کاالی مشخص بین یک خریدار و فروشنده من

ایفای صحیح تعهدات فروشنده )ارسال کاالی معیوب( مواجه ببیند. در این شرایط فروشنده بنا به است خود را با ریسک عدم

نامه به نفع خریدار درخواست خریدار و برای پوشش ریسک مزبور با مراجعه به بانک و تودیع وثایق الزم درخواست صدور ضمانت

دهد. در این رابطه ایفای تعهدات فروشنده پوشش مینامه صادره عمال خریدار را در مقابل ریسک عدمکند که ضمانترا ارائه می

طور که اشاره شد، طور خالصه هماننامه و بانک ضامن نام دارند. بهنفع ضمانتنامه، خریدار ذیفروشنده متقاضی ضمانت

ای پوشش ریسک هستند؛ اما نوع ریسک در این دو ابزار کامال متفاوت است. در نامه هر چند هر دو ابزارهنامه و ضمانتبیمه

ایفای تعهدات افراد نامه ریسک ناشی از عدمشود؛ اما در ضمانتنامه ریسک به طور کلی و خارج از اراده افراد پوشش داده میبیمه

  .گیرددر روابط تجاری و مالی تحت پوشش قرار می
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  لماهيت تبعی و مستق -2

نامه در مقابل ماهیت مستقل و اسنادی سازد ماهیت تبعی بیمهتفاوت مهم دیگری که این دو ابزار را از یکدیگر جدا می

نامه به این معنا است که پرداخت خسارت زمانی موضوعیت خواهد یافت که وقوع خسارت در نامه است. تبعی بودن بیمهضمانت

محقق شده باشد. یک شرکت بیمه به هیچ عنوان تا خود راسا و با مشاهده جزئیات از  عالم واقع و طبق تایید کارشناسان بیمه

نامه وقوع خسارت و اثبات و کند. پس در یک بیمهشده پرداخت نمیوقوع خسارت مطمئن نگردد، هیچ وجهی را به شخص بیمه

های بانکی امروزه تقریبا همگی از نوع امهناحراز آن برای شرکت بیمه شرط الزم برای پرداخت خسارت است. در مقابل ضمانت

نامه مطابق با نفع ضمانتشوند که ضامن باید صرفا با دریافت مطالبه کتبی وجه توسط ذیمستقل و عندالمطالبه محسوب می

حراز و نامه نسبت به پرداخت وجه اقدام کند. ضامن بر خالف شرکت بیمه به هیچ عنوان با خسارت در عالم واقع و امتن ضمانت

نفع یا هر سند و مدرک باشد، بلکه صرفا با اسناد و مدارک مواجه است که در اینجا منظور مطالبه کتبی ذیاثبات آن مواجه نمی

  .نامه به عنوان شرط پرداخت گنجانده شده باشددیگری است که در متن ضمانت

 

  مبلغ قابل پرداخت -3

نامه را رت وارده صرفا مبلغی معادل خسارت واردشده طبق شرایط بیمهنامه شرکت بیمه پس از بررسی دقیق خسادر بیمه

تواند هر نفع مینامه ذینامه بسیار بیشتر از مبلغ خسارت باشد، اما در ضمانتپرداخت خواهد کرد حتی اگر سقف مبلغ بیمه

نامه نامه، در ضمانت. بر خالف بیمهنامه از ضامن مطالبه و دریافت کندنامه مطابق متن ضمانتمبلغی را تا سقف مبلغ ضمانت

( اشاره شد، ضامن بر 3طور که در بند )تواند پرداخت وجه را منوط به میزان خسارت وارده کند؛ چرا که اساسا همانضامن نمی

 .تواند به موضوع خسارت و جزئیات آن وارد شودخالف شرکت بیمه نمی

رسانند شباهت زیادی با هم دارند اما به ای که به جامعه میفایده روشن است که ضمانت نامه و بیمه نامه از جهت نوع

نامه نیست و اشخاص توان آنها را محصوالت مالی مشابه تلقی کرد. وجود ضمانتنامه نافی بیمهصرف وجود این شباهت، نمی

کند. هر چند به هر حال برای یک مینامه مطالبه کنند ولی این تعریف آنها را یکسان ننامه، بیمهتوانند بجای ضمانتذینفع می

نامه مثل  تر است چونکه ضمانتنامه مطمئنذینفع، با توجه به تفاوتهایی که میان ضمانت نامه و بیمه نامه وجود دارد ضمانت

ر تر به نظنامه، مطلوبنامه قرار دارد خرید بیمه پول نقد است. در طرف مقابل، برای کسی که در موقعیت خریدار ضمانت

نامه ارائه کنند تا درصورتیکه به  نامه شخص ثالث، ضمانترسد. بعنوان مثال اگر دولت رانندگان را موظف کند که بجای بیمهمی

تر باشد اما اخذ دیده مطمئننامه دیه پرداخت شود شاید از منظر دولت و زیان شخص ثالث آسیب زدند از محل آن ضمانت

 .رسدتر به نظر میطلوبنامه از دیدگاه راننده، مبیمه
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 منابع و مراجع

 . 0223 ، 012 ی دوم، شماره جلد ، 0223 تا 0231 سال ییقضا هیرو مجموعه هان،یک یحقوق ویآرش [0]

 شماره مرکز، یدادگستر یوکال کانون :تهران وکال، کانون مجله ،«یبانک تنامه ضمان رامونیپ یبحث» بهروز، ،یاخالق [3]

 . 0231 ، 023 - 021 یها

 م،هشت چاپ سمت، :تهران ،)چک حامل و وجه در اسناد انبار، قبض سفته، برات،( تجارت حقوق عا،یرب ،ینیاسک [2]

0212 . 

 چاپ سمت، :تهران گران،ید و یاخالق بهروز :برگردان دوم، جلد ،الملل نیب تجارت حقوق ام، .ویکال توف،یاشم [2]

 . 0211 نخست،

باباپورخاکی، شاهرخ، پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی جنبه های حقوقی بیمه های اعتباری، داشنگاه امام صادق،  [5]

0211 . 

 . 0211 نخست، چاپ دانش، گنج :تهران سوم، جلد ،حقوق ینولوژیترم در مبسوط محمدجعفر، ،یلنگرود یجعفر [3]
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