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چکیده
بیمه عمر که بهعنوان یکی از کاربردیترین ابزارهای مالی متعارف در فقه امامیه به عقدی صحیح و
مستقل پذیرفتهشده ،طی قرن أخیر از اهمیت باالیی برخوردار بوده است .مقاله حاضر در راستای
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بررسی و مطالعات صورت گرفته ،این تحقیق ،حل این مشکل را قابل معامله شدن بیمهنامههای عمر
پیشنهاد نموده است و با توجه به اینکه در خصوص این قابلیت قراردادهای بیمه عمر تاکنون هیچگونه
تحقیقی در ایران صورت نپذیرفته است ،در گام اول ماهیت بیمه عمر قابل معامله و تسویه بیمه عمر
مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است .در گام بعدی ابعاد فقهی و فنی طراحی این ابزار در جمهوری
اسالمی ایران و با توجه به فقه امامیه مورد واکاوی قرار گرفته است .در ادامه با استفاده از رویکرد
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جامع ارائهشده و طرح نهایی فروش ذینفعی بیمه عمر و تسلیم قرارداد بیمه عمر به خریدار ،با لحاظ
نمودن مالحظات شرعی خبرگان نهایی شده و فروش و معامله بیمه عمر از مراجع عظام تقلید مورد
استفتاء قرارگرفته و تأییدات شرعی را دریافت نمود .فلذا بیمه عمر قابل معامله با توجه به مدل
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مقدمه

بیمه عمر بهعنوان یکی از مهمترین رشتههای بیمهای در دنیا شناخته شده است .بنابر
گزارشهای مؤسسه سیگما ری 1در سال  9112میالدی کل حق بیمه دریافت شده توسط
صنعت بیمه در جهان  3،926میلیارد دالر بوده و  3366درصد از حق بیمه پرداختی مستقیم
در جهان در قالب حق بیمه ،مربوط به بیمههای عمر و زندگی بوده است .در ایران نیز
در سال  1621شمسی ( 9112میالدی) معادل  1366درصد از حق بیمههای تولیدی توسط
رشته بیمه عمر و زندگی ایجاد شده است .یکی دیگر از شاخصهای اساسی پیشرفت
صنعت بیمه در کشور ،بررسی ضریب نفوذ بیمه بهصورت کلی در کشور است .در عمل
برای مقایسه وضعیت صنعت بیمه کشور با کل اقتصاد از شاخص ضریب نفوذ بیمه
استفاده میشود .این شاخص حاصل تقسیم حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی
است و بیانگر وضعیت صنعت بیمه و جایگاه آن در کشور است .ضریب نفوذ بیمه در
سال  1621شمسی برای ایران معادل  96.9درصد بوده است ،درحالیکه ضریب نفوذ
بیمه در جهان در همان سال معادل  269درصد بوده است .همچنین در وضعیت شاخص
حق بیمه سرانه که عبارت است از تقسیم حق بیمه تولیدی صنعت بیمه بر جمعیت کشور
که بیانگر مقدار حق بیمهای است که بهطور متوسط هر نفر پرداخت کرده است ،نیز
وضعیت مطلوبی را شاهد نیستیم .بهنحویکه سرانه حق بیمه در ایران در سال 1621
شمسی معادل  13.دالر و سرانه حق بیمه در جهان  111دالر بوده است .پایین بودن سهم
بیمههای زندگی امری ساختاری و شناختهشده در صنعت بیمه کشور محسوب میگردد.
در حال حاضر ضریب نفوذ بیمه باگذشت نزدیک به  1دهه از شروع بیمهگری در ایران
نامناسب ارزیابی میشود .از طرف دیگر بیمههای زندگی حدود  13درصد از کل حق
بیمههای دریافتی در داخل کشور را تشکیل میدهند که در مقایسه با میانگین جهانی که
بیش از  33درصد است ،تفاوت و شکاف معناداری دارد.
جدول ( :)2وضعيت صنعت بيمه در مناطق مختلف جهان در سال  1122ميالدی

مناطق جغرافیایی
قاره آمریکا

سرانه حق بیمه حق بیمه تولیدی
(دالر)

(میلیارد دالر)

9296

92.1

ضریب نفوذ بیمه
%262
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ضریب نفوذ بیمه

(دالر)

(میلیارد دالر)

قاره آسیا و اقیانوسیه

312

123.

%.62

قاره اروپا و منطقه خاورمیانه

.12

1292

%.62

قاره آفریقا

.9

32

%961

جهان

818

3926

%2.9

منبع :نشريه سیگما

0

بهنظر میرسد عدم توان شرکتهای بیمه در طراحی و ارائه محصوالت جدید و
جذاب بیمه زندگی در این امر مؤثر بوده است .شکلگیری صنعت بیمه عمر پرقدرت
بهواسطه ایجاد سرمایههای ماندگار بلندمدت و انتقال بین نسلی ثروت از اهمیت باالیی
در رشد و توسعه اقتصادی برخوردار است .بنابر تجارب در حوزه ابزارسازی ،ابزارهایی
موفق خواهند بود که اکوسیستم اولیه و الزم برای توسعه آن ابزار بهصورت مشخص با
شکلگیری ابزار پایه ایجاد شود .در حوزه بیمههای عمر و سرمایهگذاری خالءهای جدی
و اساسی وجود دارد و آن مسأله قابلیت معامله بیمههای عمر با استفاده از ساختاری است
که عملیات تسویه بیمه عمر توسط نهادی غیر از صادرکننده اولیه بیمه که بیمهگر نامیده
میشود ،صورت پذیرد .در راستای حل این مسأله در اکوسیستم صنعت بیمه ،ایجاد
قابلیت معاملهپذیری بیمههای عمر و شکلگیری صندوقها و نهادهای تسویه بیمه عمر
بهعنوان راهکاری پذیرفتهشده در دنیا ،مطرح است .در این مقاله (که مستخرج از پایاننامه
مقطع کارشناسی ارشد نویسنده مسئول این مقاله است) به بررسی ماهیت بیمه عمر قابل
معامله در بازار ثانویه (عمدتاً در معامالت خارج از بازار متشکل) و عملیات تسویه بیمه
عمر مورد بررسی پرداخته شده است .مسأله اساسی و مهم در حوزه بیمه عمر بحث ابطال
بیمه عمر و حرکت به سمت نقد کردن قرارداد بیمه عمر توسط بیمهگزار است .این
موضوع سبب تمایل بیشتر مشتریان برای سرمایهگذاری در بیمههای عمر و کاهش ریسک
نقدینگی در شرکتهای بیمهای ارائهدهنده خدمات بیمه عمر و زندگی است ،چراکه در
شرایط وقوع تورمهای معنیدار در اقتصاد تمایل افراد برای سرمایهگذاری کوتاهمدت و
سفتهبازی در بازارهای مالی افزایش مییابد و ممکن است با توجه به ماهیت
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سرمایهگذاری بلندمدت و بازده انتظاری بیمههای عمر و سرمایهگذاری ،فشار مضاعفی
به پرتفویهای شرکتهای ارائه دهنده خدمات بیمه عمر و زندگی از محل ابطال
قراردادهای بیمه عمر وارد شود.
 .2پيشينه تحقيق

در ادامه برخی از مهم ترین تحقیقات در حوزه بیمه عمر ،اوراق بهادارسازی بیمه (انواع
مختلف اوراق بیمهای) و ماهیت شرعی بیمه عمر و ملحقات آن ارائه میشود .در مقالههای
خارجی نیز اشاراتی به ماهیت بیمه عمر قابل معامله شده است و در تحقیقات فارسی
زبان ،هیچ مقالهای بهصورت مستقیم به این موضوع نپرداخته است.
بلیک و همکاران )9116( 6در مقالهای با عنوان «بازار جدید بیمه عمر» ،با استفاده از
روش گردآوری مطالعات در حوزه اوراق بهادارسازی بیمه عمر و معرفی اجمالی انواع
طبقات آن به بررسی ریسک طول عمر 3از منظر بیمهگر و اهمیت آن در شکلگیری بازار
ثانویه بیمه عمر میپردازد .در نتیجهگیری این مقاله به بررسی علل عدم توسعه متوازن
محصوالت بازار ثانویه بیمه عمر قابل معامله .پرداخته شده است .از دیگر نکات مهم این
مقاله این است که شکلگیری کامل اکوسیستم بازار بیمه عمر و وجود نهادهای طرف
تقاضا ،همانند صندوقهای بزرگ ،واسطههای مالی و نهادهای مالی که اشتهای
سرمایهگذاری در داراییهای بلندمدت داشته باشند ،برای توسعه بخش معامالت ثانویه
ضروری و اساسی است.
گتزرت )9111( 3در مقالهای باعنوان «بازار ثانویه برای بیمه عمر؛ مقایسه و مرور در
انگلستان ،آلمان و ایاالتمتحده آمریکا» ،با روش مطالعات کتابخانهای به بررسی ماهیت
بیمه عمر معاملهپذیر در سه کشوری که جزء پیشتازان صنعت بیمه در غرب هستند
پرداخته است .از نکات برجسته این مقاله بررسی تطبیقی و دقیق علل توسعه بازار بیمه
عمر قابل معامله و مرور اجمالی محیط حقوقی در کشورهای مورد بررسی در مقاله است.

این مقاله  3عامل اساسی برای توسعه یک بازار معامالتی بیمه عمر بدین شرح بیان میکند:
 -1تقاضا؛  -9عرضه؛  -6قانونگذاری حوزه بیمه عمر؛  -3پیشنیازهای قانونی معامالت
ثانویه بیمه عمر .در بخش نتیجه همچنین بازار انگلستان و آلمان را در این حوزه و بهطور
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غیررسمی توسعهیافتهتر ارزیابی میکند لکن بازار آمریکا به علت مزیتهای مالیاتی در
این دسته از معامالت دارای پتانسیل رشد در ساختار رسمی بیشتری میداند.
زیسر )9113( 2در مقالهای باعنوان «صنعت تسویه بیمه عمر ،دیگر رازی وجود
ندارد» ،با استفاده از روش مطالعات کتابخانهای به ارائه پیشرفتهای بازار بیمههای عمر
قابل معامله و صنعت تسویه بیمه عمر توسط صندوقها و خدماتدهندگان تسویه بیمه
عمر می پردازد .همچنین در این مقاله به بررسی ابهامات قانونی ،مالیاتی و حقوقی
صندوقها و شرکتهای تسویه بیمه عمر پرداخته شده است .در این مقاله به این نکته
اشاره شده که شرکتها و کارگزاریها و نهادهای بیشتری در سالهای 911.-9113
میالدی درگیر بازار ثانویه بیمه عمر شدهاند و این امر سبب نزدیک شدن این طبقه از
دارایی خاص به جریان اصلی بازار سرمایه شده است.
دوهرتی و سینگر )9119( 1در مقالهای باعنوان «مزایای بازار ثانویه برای قراردادهای
بیمه عمر» ،به بررسی و ارزیابی مزیتهای بازار ثانویه برای ابزارهای مالی متنوع ازجمله
اوراق بهادار رهنی ،ریسکهای مربوط به بیمه بالیای طبیعی و سایر ابزارها و اوراق مالی
میپردازند و نقص های بازار اولیه بیمه اشخاص در صورت عدم وجود بازار ثانویه را
مورد ارزیابی قرار میدهند .پس از بررسی سوابق و تجارب بازار ثانویه بیمه عمر ،این
مقاله به بیان این نکته پرداخته است که بسیاری از شرکتهای بیمه اقدام به نادیده گرفتن
شرکتهای تسویه بیمه عمر میکنند و از ارائه اطالعات بیمهنامهها و همکاری با نهادها
و صندوقهای تسویه خودداری مینمایند .در بخش نتیجهگیری این مقاله به این نکته
مهم و کلیدی پرداخته شده است که ایجاد بازار بزرگ و ساختاریافته تسویه بیمههای عمر
به نفع قراردادهای جدید (ایجادی) و قبلی خواهد بود و به سود بیمهگزاران و صنعت
بیمه خواهد بود.
دوهرتی ،برین و سینگر )9113( 2در مقالهای باعنوان «بازار ثانویه بیمه عمر ،رونمایی
از ارزش پوشیده در بیمه عمر» ،با استفاده از بررسیهای کتابخانهای در چند بخش به
بررسی ماهیت بیمه عمر قابل معامله پرداخته است .در بخش نخست مقاله ماهیت و
ساختار کلی این صنعت را موردبررسی قرار گرفته و کارکرد شرکتهای تسویه بیمه
عمر 11پرداخته شده است .در بخش بعدی به بررسی محدود محاسبات تسویه بیمه عمر

160

سال يازدهم ،شماره اول (پياپي  ،)12پاييز و زمستان 2011

در بازار ثانویه و مزایا و معایب تجمیعی این کارکرد بیمه عمر (قابل معامله بودن) پرداخته
شده است .در بخش پایانی به بررسی محیط حقوقی معامالت ثانویه بیمه عمر پرداخته
شده است .در بخش نتیجهگیری به مطلوبیت شکلگیری بازار ثانویه متشکل و اهمیت
باالی آگاهی بخشی افراد بیمهگزار از این امکان پرداختهشده و این حوزه را یکی از بخش
های پر پتانسیل و دارای اهمیت باال معرفی کرده است.
همچنین از منظر فقهی ،مقالههای متعددی به بررسی ماهیت بیمه عمر پرداختهاند که
مهمترین آنها در ادامه معرفی میشوند:
در راستای موضوعشناسی در حوزه بیمه عمر و اوراق بهادار بیمهای ،عسگری،
صادقی شاهدانی ،حسینی و سیفلو ( )162.در مقالهای با عنوان «بررسی فقهی اوراق
بهادار بیمهای (با رویکرد موضوعشناختی)» با روش کتابخانهای به بررسی انواع اوراق
بهادار پرداخته و از سوی دیگر به طبقهبندی مهمترین اوراق بهادار بیمهای پرداخته است.
نتیجه این تحقیقات نشان داده است که مصادیق اوراق بهادار بیمهای بسیار متنوع هست
و اهداف و کارکردهای آنها نیز یکسان نیستند .ازاینرو واضح است که نمیتوان حکم
فقهی واحدی بر تمام آنها تجویز کرد .هرچند ممکن است حکم فقهی تمام مصادیق
اوراق بهادار بیمهای یکسان باشد ولی بهدستآوردن این حکم واحد یکسان ،به نوبه خود،
نیازمند بررسی مصداقی هریک از اوراق بهادار بیمهای است و بدون پرداختن جزئی،
نمیتوان حکم فقهی مربوطه را استخراج کرد .بهعبارتدیگر ممکن است بررسی فقهی
مصداقی هریک از اوراق بهادار بیمهای نتیجههای یکسانی را در پی داشته باشد و
حکمهای مشابهی را نتیجه دهد ،ولی این فرضیه خود تنها از طریق بررسیهای فقهی
مصداقی قابل آزمون است و بدون انجام آزمون و بررسیهای مصداقی نمیتوان در
خصوص صحتوسقم آن اظهارنظر کرد .بنابراین این نکته پرواضح است که لزوماً
موضوع اوراق بهادار بیمهای و بهعبارتدیگر رابطه یا رابطههای قراردادی متضمن اوراق
بهادار بیمهای ،در تمام مصادیق عمده ،یکسان نیستند و ازاینرو نمیتوان بدون بررسی
مصداقی ،موضوع و رابطههای متضمن را استخراج کرد و جواز یا حرمت آنها را به لحاظ
فقهی موردبررسی قرار داد .همچنین در این مقاله اشارهشده که تحقیقات پیشین بهخوبی
نشان میدهند اختالفنظر کارشناسی در خصوص کارکرد و رابطههای حقوقی متضمن

طراحي بيمه عمر قابل معامله در بازار ثانويه بر  / ...محمدجواد پاكنيت و محمدحسين قوام

165

اوراق ،تا چه اندازه در حکم فقهی اثرگذار است و میتواند از جواز تا حرمت را نتیجه
دهد .ازاینرو برای یافتن حکم فقهی اوراق بهادار بیمهای راهی جز بررسی مصداقی
وجود ندارد.
همچنین از منظر بررسی فقهی ادلههای مشروعیت انواع مختلف بیمه عمر ،سعدی و
میرزاخانی ( )1629در مقالهای باعنوان «صحت بیمه عمر در عرض عقود مستقل فقهی»،
ضمن بررسی برای تصحیح شرعی و فهم احکام حقوقی عقد بیمه عمر ،به این نتیجه
دستیافتهاند که عقد بیمه عمر بهعنوان یک عقد مستقل و صحیح موردپذیرش بوده و
هیچیک از موانع صحت عقود در آن راه

ندارد.

 .1ادبيات موضوع
 .2-1ساختار قراردادی بيمه عمر

در قراردادهای بیمه عمر چهار طرف اصلی وجود دارد .طرف اول فرد بیمهگزار است.
بیمهگزار شخصی است که قصد بیمه کردن فرد بیمهشونده (بیمه شده -طرف دوم) را
دارد .شرکت و نهادی که به بیمهکردن فرد بیمهشونده درازای قرارداد با بیمهگزار اقدام
میکند ،بیمهگر (طرف سوم) است .فرد ذینفع -که میتواند بیمهگزار و غیر آن باشد-
فردی است که عواید بیمه عمر در صورت تحقق بیم و خطر پیشبینیشده که بیمهشونده
در مقابل آن بیمه شده است (خطر مرگ و ازکارافتادگی) ،به وی تعلق میگیرد .در حالت
عادی بیمهگزار در قرارداد با بیمهگر ،فرد بیمهشونده و ذینفع را مشخص میکند و با
توجه به اینکه پرداخت اقساط (پریمیوم) بیمه عمر را فرد بیمهگزار تعهد کرده است،
میتواند در طول پابربرجا بودن بیمه عمر ذینفع را تغییر دهد .از سویی براساس قانون
پرداختی بیمه عمر پس از فوت بیمهشده ما ترک میت تلقی نمیشود و در صورت تعیین
ذینفع معین توسط بیمهگزار (که میتواند خود بیمهشونده و یا بیمهگزار باشد) به ذینفع
تعلق دارد .در مواردی که بیماریهای خاصی چون ایدز (که منشأ رونق گرفتن بازار بیمه
عمر قابل معامله در آمریکا بود) در جامعه وجود داشته باشد و افراد عواید فعلی را به
منافع و عواید آتی ترجیح دهند ،قصد خروج از قرارداد بیمه عمر را میکنند .یکی از
دغدغههای افراد برای استفاده از بیمه عمر بحث به پایان رساندن قرارداد بیمه عمر از
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طریق فسخ یا انفساخ پیشازموعد است .شناسایی عواید دقیق و عادالنه بودن مانده
ریاضی و ارزش مبنای بیمهنامه یکی از مسائل و ابهامات اساسی برای افرادی است که
قصد خروج یا ترس از خروج زودهنگام در قرارداد بیمه عمر را دارند .از سویی بسیاری
از صندوقهای سرمایهگذاری و نهادهای مالی سرمایهگذار ماهیت بلندمدت دارند و
سرمایهگذاری در دارایی بلندمدت برای آنان از مطلوبیت باالیی برخوردار است.
قابلیتهای خاص بیمه عمر از قبیل بلندمدت بودن آن ،تابعیت مجموعههای انبوه
قراردادهای بیمه از منحنی مرگومیر جامعه و شیوه خاص تجمیع سرمایه و پسانداز و
از سوی دیگر اهمیت باالی ماندگاری منابع بیمه عمر بهعنوان منابع پایدار برای انتقال
ثروت بین نسلی منجر شد تا به بررسی امکان واگذاری (فروش) قراردادهای بیمه عمر
بهجای ابطال قرارداد بیمه عمر پرداخته شود .اکثر قراردادهای بیمه با خود ،اختیاری به
همراه دارند که موجب افزایش ریسک شرکتهای بیمه میشوند .بهعنوانمثال ،بسیاری
از قراردادها شامل حداقل نرخ بهره تضمینی هستند که بهموجب آن ،نرخ بهرهای که بهجز
سرمایهگذاری بیمهنامه اعتبار داده میشود ،از سطح خاصی نمیتواند پایینتر باشد .چنین
تضمینهایی اختیار فروشهای بر روی نرخ بهره هستند که هزینههایی را به شرکتهای
بیمه تحمیل میکند؛ حتی وقتیکه اختیار معامله از نوع در زیان 11باشد و شرکتهای بیمه
را در معرض ریسک قابلتوجهی قرار ندهد .این هزینهها و ریسکها در صورت غیرخطی
بودن تابع سود و زیان اختیار معامله ،تشدید خواهند شد .در مواردی که اوراق بهادارسازی
براساس مجموعهای از بیمهنامهها انجام میشود ،ارزش اوراق بهادار منعکسکننده کل
جریانات نقدی بیمهنامهها و مجموعهای از ریسکهای آنها است.
در عمل در مدلهای رایج این معامله (که عمدتاً خارج از بورس است و برای
شکلدهی سبد پایه ابزارهای سرمایهگذاری دیگر رخ میدهد) امتیاز ذینفع و وظیفه
پرداخت تعهدات بیمهگزار بهصورت متصلبههم به شخص دیگری فروخته میشود .این
فرآیند در عمل سبب ماندگاری منابع بیمه عمر در شرکتهای بیمه میشود .در
بررسیهای صورت گرفته در مقالهها و کتابهای التین دانشگاهی و علمی ،مطالب
محدودی وجود داشته و دارد؛ و علت آن این است که این سرویس خاص بهعنوان ابزار
پایه  19CISبوده که علت این امر پیچیدگی سرمایهگذاری مستقیم در بیمههای عمر قابل
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معامله است و این ابزار به عنوان یک ابزار اساسی در مهندسی مالی ابزارهای متصل به
بیمه عمر بهکار رفته و از سویی دیگر به علت اینکه اطالعات دقیق و فراگیری از حجم
مبادالت دست دوم (درحالتیکه بیمهگزار فروشنده باشد) وجود ندارد معموالً کارهای
تحقیقاتی محدودی روی این مفهوم صورت گرفته و چون بیشتر روی آن بهصورت
مفهومی ناشی از الزامات کسبوکار بیمه در صنعت کار شده ،مطالب دانشگاهی محدودی
در این خصوص وجود دارد .در عمل بیمه عمر قابل معامله 16از سال  1136میالدی در
بریتانیا وجود داشته است و بیمه کردن افراد (حتی افراد ناشناس) و واگذاری قرارداد بیمه
عمر به سایرین ،مدت زیادی است که در این کشور مرسوم بوده است .شکلگیری بازار
غیررسمی معامله بیمه عمر در آمریکا از دهه  11میالدی بهواسطه فراگیری بیماری ایدز
و رشد سریع آن به بازاری بزرگ تبدیل شد و گامی روبهجلو پیمود .درواقع توسعه این
بازار برای نقدشوندگی سریع و بهصرفه قراردادهای بیمه عمر جهت پرداخت هزینههای
نگهداری و مراقبت از مبتالیان به ایدز بوده است .ماهیت توافقی این بازار باعث شد تا
فضای مذاکرهای برای قیمتگذاری (با حفظ اصول در هر طبقه از بیمه عمر) شکل گیرد
و از رجوع افراد به شرکتهای بیمه برای نیاز سریع به نقدینگی خودداری شود.
 .1-1روش تحقيق

روش تحقیق در این مطالعه ،روش اجتهاد چندمرحلهای است .الگوی اجتهاد
چندمرحلهای در فقه مالی ،با ایجاد حلقه واسط از خبرگان فقهی -مالی بین مراجع عظام
تقلید و پژوهشگر فقه مالی و مالیه متعارف ،از یکسو به پژوهشگر برای دستیابی به
بینش فقهی عمیقتر کمک می کند و از سوی دیگر فرایند موضوعشناسی در مسائل مالی
را برای فقها و مراجع عظام تقلید تسهیل مینماید .مراحل انجام این روش تحقیق به شرح
ذیل است:
شناسایی و انتخاب موضوع مالی -تعیین ابعاد فقهی موضوع مالی -بررسی مستندات
فقهی در رابطه با موضوع -تطبیق ابعاد فقهی موضوع با مستندات فقهی -انتخاب خبرگان
فقهی-مالی (حداقل پنج نفر) -گردآوری و جمعبندی نظرات خبرگان فقهی و مالی-
دریافت آرای مراجع عظام تقلید (موسویان و خوانساری.)162. ،
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شكل ( :)2روند نمای الگوی اجتهاد چندمرحلهای
منبع :موسويان و خوانساري ،0902 ،ص92 .

 .2بررسي و تحليل

بیمه عمر قابل معامله که با عنوان

13TLP

شناخته شده است ،بهعنوان وسیلهای برای

نقدشوندگی سریعتر و عادالنه قراردادهای بیمه عمر در زمان قبل از سررسید است .برای
قرارداد پایه این نوع ابزار ،بیمهنامههای مختلفی قابلتصور است ،اعم از بهشرط فوت،
بهشرط حیات و مختلط .اما مطالعات محققین نشان میدهد که بیمهنامههای باید صرفاً از
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نوع پرداخت در سررسید و مختلط بوده باشد و براساس استاندارد کلی از نوع
بیمهنامه های دارای پرداختی مستمری و سایر خدمات تکمیلی نباشد ،یعنی در صورت
تحقق شرط و یا عدم تحقق ،ارزش تسویه مشخصی برای آن در قرارداد بیمه و جداول
ملحق به قرارداد تصور شده باشد .پس باید در سررسید به ازای فوت و یا حیات بیمهشده،
مطابق با حق بیمههای پرداختی و سایر شرایط بیمهنامه ،ارزشی برای ذینفع به ارمغان
آورد .این ابزار به این نحو عمل میکند که فرد بیمهگزار با واگذاری حق ذینفعی به
شخص دیگر ،درازای آن معادل ارزش واقعی پرداختیهای صورت گرفته تا زمان فروش
در قالب حق بیمه و همچنین با توجه به وضعیت خود قرارداد و وضعیت کلی امید به
زندگی بر مبنای گزارشهای روزآمد شده در حوزه نرخ مرگومیر که توسط شرکتها و
مؤسسات تخصصی باید بهصورت مداوم ارائه شود ،را دریافت میکند .در ضمن در این
حالت چون ذینفعی و حق انتقال ذینفعی به شخص خریدار منتقل شده است و فرد
ارزش روز قرارداد را دریافت کرده است ،پس از انتقال حق انتخاب ذینفعی ،دیگر
بیمه گزار فقط وظیفه پرداخت حق بیمه را خواهد داشت و در عمل به علت عدم وجود
منفعت برای شخص بیمهگزار ،وظیفه پرداخت حق بیمهها نیز برای ادامه قرارداد بیمه
عمر برعهده خریدار حق ذینف عی خواهد بود .در مدل استاندارد بیمه عمر قابل معامله،
ساختار فروش بیمه عمر به این نحو است که فرد بیمهگزار فارغ از اینکه خودش ذینفع
قرارداد بیمه عمر است و یا شخص دیگری را تعیین کرده است ،این حق را دارد که
ذینفعی بیمه عمر را به دیگری بفروشد .این فروش سبب میشود که از آن به بعد حق
انتقال ذی نفعی نیز به فرد جدید منتقل شود و وی در کنار مالک شدن این حق ،در قبال
ادامه دار بودن قرارداد بیمه عمر مخیر است .فلذا در عمل وظیفه پرداختهای بیمه عمر
در قالب حق بیمهها با خریدار است .براساس قوانین آمریکا و انگلستان خریداران
بیمههای عمر صرفاً میتوانند نهادهای مالی و سرمایهگذاران نهادی باشند ،چراکه معامالت
بیمه عمر حساسیت باالیی دارد و نیازمند تخصص است .در مدل عمومی معامله بیمه
عمر در بازار ثانویه به این نحو است که ذینفعی و وظیفه پرداختهای حق بیمه به فرد
خریدار منتقل میشود و بیمه تا زمان سررسید و یا اتمام قرارداد به علت مرگ بیمهشده
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پیش از موعد مقرر ،ادامه مییابد.

شكل ( :)1مدل کلي انعقاد قرارداد بيمه عمر (بازار اوليه)
منبع :يافتههاي تحقیق

در بخش مالی به بازاری که برای اولینبار در آن اوراق بهادار ایجاد میشود ،بازار
اولیه می گویند و با توجه به این تعریف ،انعقاد قرارداد منجر به ایجاد اوراق بهادار (قرارداد
بیمه) ،در بازار اولیه صورت می پذیرد و فرآیند ایجاد قرارداد بیمه عمر در بازار اولیه
است .از نکات اساسی در بررسی شرعی این ابزار و بررسی چالشهای پیادهسازی آن،
بررسی ماهیت ذینفعی و انتقال آن در قالب متصل به قرارداد اصلی 1.است .الزم به ذکر
است فرض اولیه عدم تدلیس در قراردادهای پایه است ،یعنی در عمل قرارداد بیمه عمر
مورد تأیید فقه امامیه که در قالب عقد صحیح و مستقل موردبررسی قرار گرفته است و
در بازار اولیه (انعقاد قرارداد) بدون ایراد منعقد شده است .از سویی ترجیح بر این است
که خریداران بیمه عمر در بازار ثانویه نهادهای مالی ازجمله صندوقهای تخصصی تسویه
بیمه عمر و یا افراد ثروتمند 13باشند ،چراکه این افراد میتوانند منطق ادامهدار بودن
تعهدات پرداخت به شرکت بیمه را عملی کنند و تا سررسید قرارداد احتمال رجوعشان
به بیمهگر برای لغو قرارداد کم تر است .در مدل استاندارد فروش بیمه عمر فرد بیمهگزار
در طول مدت قرارداد خود ،بهجای رجوع به شرکت بیمه (بیمهگر) برای فسخ قرارداد و
دریافت سرمایه تشکیلشده با در نظرگرفتن الزامات قرارداد (که معموالً در صورت فسخ
و ابطال قرارداد پیشازموعد ،بیمهگزار متحمل زیان و عدم دریافت سود متناسب با
پرداختهای صورت گرفته میشود) به بازار ثانویه رجوع کرده و به فروش حقوق خود
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ازجمله ذینفعی ،حق تعیین آن و وظیفه ادامه پرداخت حق بیمهها تا زمان سررسید (یا
پایان قرارداد) درازای مبلغ توافقی اقدام مینماید .تعیین قیمت قراردادها با توجه به
مواردی ازجمله موارد زیر صورت میپذیرد.


سرمایه تشکیل شده ناشی از پرداختهای قبلی حق بیمه؛



وضعیت سالمتی فرد تحت پوشش بیمه عمر با توجه به سن ،جنسیت و...؛



جداول مرگومیر بهروز شده و تغییرات نرخ مرگومیر و امید به زندگی؛



اطالعات مربوط به خود قرارداد ازجمله عمر قرارداد ،نحوه پرداختها و. ...

در مدل مذکور ،ابهامات و مسائلی وجود دارد که در گام بعدی روش تحقیق
مورداستفاده ،با استفاده از بررسیهای محقق و مشورت خبرگان ،برخی ابعاد فقهی مهم
مدل استاندارد ارائه میشود .در بخش شناسایی ابعاد فقهی موضوع با بررسیهای محقق
و مشورت با خبرگان برخی از اساسیترین ابعاد فقهی و حقوقی مدل استاندارد ارائه
میشوند تا در گام سوم اقدام به بررسی مستندات فقهی پیرامون آنها صورت پذیرد و از
خبرگان مدنظر مورد پرسش قرار گیرد.
برخی از اساسیترین نکات در بررسی ابعاد فقهی و حقوقی مدل عبارتند از:
 .1آیا از نگاه عرفی ،حق ذینفعی پذیرفته شده است (این مفهوم در قالب حق
پذیرفتنی است)؟
 .9آیا حق ذینفعی دارای مالیت است؟
 .6آیا حق ذینفعی و قرارداد بیمه عمر قابلانتقال است و میتوان بهازای آن عوضی
گرفت؟
 .3حق ذینفعی و قرارداد بیمه عمر در قالب چه قراردادی قابلانتقال است؟

 ..آیا معامله حق ذینفعی مشمول منهیات شرعی است؟ (غرر  -ضرر – ربا –
اکل مال به باطل -قمار و.)...
 .3ساختار عرضه این محصول (بیمه عمر قابل معامله) در بازار ثانویه به چه صورتی
مناسبتر است؟
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 .2در راستای راهبری مناسب بازار این محصول چه محدودیتهایی باید برای
عرضه آن در بازار ثانویه در قرارداد پایه و ...لحاظ نمود؟
در ادامه بررسی مستندات فقهی و استداللهای محقق در خصوص ابهامات
ساختاری ،فقهی و حقوقی مورد اشاره قرار میگیرد.
 .2-2ماهيت رابطه ذینفع و بيمهگزار

از لحاظ فقهی ،حق نوعی سلطه قراردادی بر عین ،مال ،انسانی دیگر و یا بر امری اعتباری
(همانند حق خیارات در عقود) است .بهنظر میرسد ماهیت ذینفعی که به معنی تعلق
گرفتن عواید قرارداد بیمه عمر به فرد ذینفع است ،از لحاظ عرفی بهعنوان یک «حق»
پذیرفته شده است .به تصریح بسیاری از فقها (آخوند خراسانی ،1629 ،ج ،1ص3 .؛
اصفهانی131. ،ق ،ج ،1ص61 .؛ طباطبایی الحکیم ،1629 ،ج1؛ ص3 .؛ توحیدی
التبریزی1319 ،ق ،ج ،9ص )661 .حق به مفهوم یادشده ،مانند بسیاری از امور وضعیِ
عرفی و شرعی ،وجود اعتباری دارد .از لحاظ حقوقی ،حق مصلحتی است با ارزش مالی
که قانون از آن حمایت میکند (جعفری لنگرودی ،1623 ،صص .)12-13 .با توجه به
اینکه ذینفعی برای مالک اصلی آنکه بیمهگزار است ،نوعی حق استفاده از عواید براساس
قرارداد بیمه عمر پایه ایجاد میکند .بیمهگزار بر مبنای قانون و تأییدات شرعی ساختار
حقوقی بیمه عمر میتواند این حق را (چه رابطه بیمهگزار و ذینفع را بهعنوان ایقاع جایز
بدانیم و چه این حق را ناشی از شرط ضمن عقد قرارداد بیمه عمر بدانیم که طرف
استفادهکننده از عواید تا زمان پرداخت عواید -به دلیل سررسید قرارداد یا فوت بیمهشده-
توسط بیمهگزار که اختیار تعیین استفادهکننده را دارد) به دیگری منتقل نماید .ماده 9.
قانون بیمه جمهوری اسالمی ایران مصوب سال  1613بیان میدارد که« :بیمهگزار حق
دارد ،ذینفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد ،مگر آنکه آن را به دیگری انتقال داده
و بیمهنامه را هم به منتقلالیه تسلیم کرده باشد» .همچنین بهعنوان مقوم بحث ،ماده 93
قانون بیمه ،امکان انتقال قرارداد بیمه عمر به شخص دیگر را از لحاظ قانونی مشروع و
مجاز میشمارد و بیان میدارد که« :در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر ،بیمهگزار حق
دارد وجه معیّنه در بیمهنامه را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور میبایست به امضا
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انتقالدهنده و بیمهگر برسد»؛ که درواقع رضایت بیمهگر از انتقال و انتقالدهنده که غالباً
همان بیمهگزار است شرط میباشد که با امضای رسمی آنان این انتقال صحیح شمرده
میشود .فلذا محقق با در نظر گرفتن مفهوم «حق» و ادله قانونی انتقال حق ذینفعی و
داشتن حق تغییر ذینفع ،معتقد است ذینفعی بهعنوان یک حق از لحاظ عرفی و شرعی
قابلپذیرش است.
 .1-2ماليت حق ذینفعي

بحث کلی مالیت در کتاب هاى فقهى ،غالباً در مباحثى تحت عنوان تجارت ،مکاسب و
شرایط عوضین در بیع ،ذکر شده است .در نزد فقیهان این امر مسلم بوده که در هر
معاوضه و معاملهاى باید عوض و معوض داراى حداقل منفعتى براى طرفین معامله باشد،
تا بذل و پرداخت مال در قبال آن صحیح گردد؛ و چیزى که مالى در عوض آن پرداخت
مى گردد ،قطعاً در شرایط عادى باید داراى ارزش و مالیتى باشد (بهنظر میرسد ارزش
مبادله و مالیت ،باهم مترادف باشند فلذا ،در نوشتههاى اقتصادى ،مقصود از ارزش مبادله،
همان مالیت است و مقصود از مالیت در نوشتههاى فقیهان ،همان ارزش مبادله است) .در
ادامه به بیان گفتار فقیهان در باب مال پرداخته میشود .دسته اول :این دسته از گفتارها،
مشخصاً در مقام بیان ضابط و تعریف براى مال نیست و ظاهراً توجهى به جهت اثباتى
تعریف مال نداشته ،بلکه تنها طرف سلبى مال مورد توجه بوده است .بهطور نمونه عالمه
حلى (1316ق) میفرماید« :معامله چیزى که هیچگونه منفعتى ندارد ،مثل یک دانه و یا
دو دانه گندم صحیح نیست» .زیرا چنین چیزى مال محسوب نمىشود تا در عوض آن،
مالى پرداخت گردد .یک شئ ممکن است در زمانى در نظر عرف و عقال مال نباشد ،اما
در زمانى دیگر همان شئ مال محسوب شود .این امر به خاطر آن است که عنوان مال یک
عنوان عرفى و عقالیی است و مصادیق آن به حسب نظر عرف ممکن است در طول زمان
تغییر کند .همانگونه که ممکن است شیای در زمانى مال بوده ولى در زمانهاى بعدى
در نظر عرف و عقال از ارزش و مالیت بیفتد ،مثل بعض کفشها و لباسهایى که در
زمانهاى سابق مورداستفاده قرار مىگرفته ،اما در عرف امروز کسى حاضر به پرداخت
مالى براى تصاحب آنها نیست (عالمه حلی1316 ،ق ،ج ،9صص.)99-91.
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دسته دوم :در این دسته از تعاریف ،قید عرفى و عقالیی بودن منفعت ذکر گردیده
است ،بهطور نمونه شهید اول (1319ق) در کتاب الدروس الشرعیه در مورد چیزهاى که
معامله آنها صحیح نیست ،مىنویسد :معامله چیزهاى که داراى منفعت عقالیی نباشد ،مثل
حشرات و زواید بدن انسان صحیح نیست ،بدینترتیب چیزى که داراى منفعت عقالیی
حالل در نزد شارع نباشد ،معامله آن صحیح نمىباشد؛ زیرا اگر منفعت عقالیی نداشته
باشد ،عرفاً مال محسوب نمىشود ،مثل سوسکها و اگر منفعت آن حالل نباشد ،شرعاً
مال محسوب نمىشود .صرف برخوردارى از منفعت عقالیی در تحقق مال کافى نیست
زیرا اشیایى مانند هوا و آب در جایى که فراوان باشند ،با اینکه داراى منفعت عقالیی و
بلکه حیاتى هستند ،اما در عرف مال محسوب نمیشوند و کسى حاضر نیست براى آنها
چیز ارزشمندى بدهد .دسته سوم :این گروه از تعاریف ،مال را به عناصر تشکیلدهنده
آن معرفى کردهاند .اگرچه در عناصر تشکیلدهنده مال باهم توافق ندارند .بهطور نمونه
محقق ایروانی در حاشیه خود برمکاسب شیخ انصاری مینویسد :ظاهراً اشکالى ندارد که
در تحقق مفهوم مال دو امر را معتبر بدانیم :اول ،مردم در امر دنیا و یا آخرت خود به آن
شئ نیاز داشته باشند؛ دوم ،آن شئ بدون تالش و کوشش براى افراد قابلدسترسی نباشد.
مقدار مالیت اموال به دو جهت ذکر شده فرق مىکند .بنابراین در تشخیص مقدار مالیت
اموال باید مقدار نیاز افراد و کارى که در تحصیل آن صرف شده است ،موردتوجه قرار
گیرد .در یک نکته درمجموع مالیت میتواند ناشی از ارزش نهفته در یک حق ایجاد شده
باشد که آن ارزش از یک قرارداد مشروع باشد ،فلذا مالیت حق ذینفعی و مثمن در
معامله بیمه عمر قابل معامله مورد تأیید شارع است.
 .2-2انتقال حق و دريافت عوض

از نکات مهم و پیشنیاز برای پاسخ به این سؤال ،این است که ماهیت خود ذینفعی
بهصورت دقیق و کامل بررسی شود .همچنین از سؤاالت اساسی بیمه عمر رابطه ذینفع
و بیمهگزار است .در عقود معاوضی ،بنای عقال بر این است که عوض در معامله به فردی
تعلق بگیرد که معوض از او گرفتهشده و معوض نیز به فردی متعلق شود که عوض از او
گرفتهشده و خطاب «اوفوا بالعقود» متوجه طرفین قرارداد است که باید به مقتضای عقد
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عمل نمایند و دلیل آن را اینطور بیان میدارد که عقد ،اثر فعل متعاقدین است و شخص
ثالث طرف هیچکدام یک از متعاقدین نیست .این اثر عقد و تعهد را اصل «شخصی بودن
قراردادها» میگویند و اثر مترتب بر این اصل ،با این عمومیت و اطالق ،بیاثر و لغوبودن
تعهد به نفع شخص ثالث است .ایرادی که در این موضوع به بیمه عمر وارد میشود این
است که برخی از اقسام بیمه عمر با اصل شخصی بودن قراردادها منافات دارد؛ یعنی
حالتهایی که بیمهگزار ،پرداخت سرمایه بیمهای را به نفع شخص ثالث (ذینفع) تعهد
کرده است و در این فرضها ،فردی که از مزایای بیمه استفاده میکند ،غیر از بیمهگزار و
بیمهگر است که طرفین عقد بیمه عمر را تشکیل میدهند .مصادیق تعهد به نفع ثالث در
فقه امامیه سابقه داشته و فقها ،آن را در مباحث مختلفی ذکر کرده و به صحت برخی از
آنها فتوا دادهاند .شرط ضمن عقد یکی از مواردی است که تعهد به نفع ثالث در آن مطرح
است .شرط ضمن عقد میتواند مادی باشد؛ همانطور که در عقد هبه ،صلح و وصیت
به منتقلالیه ،ممکن است شرط شود که مبلغی را به شخص ثالث بهصورت نفقه بپردازند.
همچنین شرط ضمن عقد میتواند معنوی باشد؛ همانطور که متعاقدین در بیع ،شرط
خیار برای شخص ثالث مینمایند .عالمه حلی (1311ق) پس از ذکر خیار شرط ،بهعنوان
یکی از خیارات جایز در عقد بیع ،خیار شرط را برای شخص ثالث نیز صحیح میداند.
فقهای دیگر امامیه نیز به صحت این نوع خیار شرط برای شخص ثالث فتوا دادهاند
(کرکی1313 ،ق؛ شهید اول1312 ،ق؛ نجفی1313 ،ق) .از طریق «شرط فعل» نیز تعهد به
نفع شخص ثالث محقق میشود .شرط فعل به این معناست که در ضمن یک عقد ،اقدام
یا عدم اقدام به فعلی ،بر یکی از متعاقدین یا شخص ثالثی شرط شود ،بهصورتیکه انجام
آن امر نیز نیاز به عقدی مستقل داشته باشد .اصل تعهد به نفع شخص ثالث بهصورت
شرط فعل نیز موردپذیرش فقها و مشمول قاعده «المؤمنون عند شروطهم» است .صاحب
العروهالوثقی درباره صحت شروط ضمن عقد الزم ،بهصورت شرط فعل و شرط نتیجه،
میفرماید« :شرط در ضمن عقد الزم ،الزم الوفاء است مطلقاً ،چه شرطی باشد که عقد،
کافی در تحقق آن است چه غیر آن» .بلکه اقوی لزوم وفاء بهشرط در ضمن عقد جایز
است .همه اقسام بیمه عمر با مشکل تعهد به نفع ثالث مواجه نیست و فقط برخی از انواع
بیمه عمر است که در آن به نفع شخص ثالث تعهد میشود .برخی تعهدی را که در برخی
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از اقسام بیمه عمر به نفع شخص ثالث تحقق میگیرد را اینطور توجیه کردهاند که تعهد
به نفع شخص ثالث ،نوعی ایقاع جایز است؛ یعنی باوجوداینکه آنچه بین متعاقدین تحقق
مییابد ،یک عقد است ولی متعهد ،به نفع شخص ثالث بهطور یکطرفه ،انشاء ایقاع
میکند و نیازی هم به قبول ثالث ندارد و الزم نیست و بیمهگزار میتواند هر زمان آن را
به دیگری منتقل نماید ،فلذا انتقال آن صحیح است .بر طبق این نظر ،اصل شخصی بودن
قراردادها با تعهد به نفع شخص ثالث در بیمه عمر ،تخصیص نخورده است؛ زیرا این
نظر ،این نوع تعهد را از آن اصل کلی و حاکم خارج نمود .با درنظرگرفتن اینکه موارد
زیادی در فقه وجود دارد که تعهد به نفع شخص ثالث را ذکر کرده و حکم به صحت آن
داده است و با توجه به اینکه اصل شخصی بودن قراردادها بهصورت مطلق و عام توسط
نصوص شرعی و حقوقی ثابت نشده است و موازین عقلی و عرفی چنین اقتضایی ندارد،
لذا عقد بیمه عمر نیز در سایه عمومات و اطالقات ادله عقود ،صحیح بهنظر میرسد
(سعدی و میرزاخانی ،1629 ،صص .)26-21 .فلذا به نظر میرسد ماهیت ذینفعی دارای
قابلیت کافی برای دریافت عوض برای انتقال توسط بیمهگزار به فرد جدید است .همچنین
در قانون بیمه این امکان پیشبینی شده است .مواد  92-9.قانون بیمه تغیر ذینفع و
امکان دریافت وجه بابت انتقال آن را معتبر میداند .ماده  9.بیان میدارد که« :بیمهگزار
حق دارد ذینفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد مگر آنکه ،آن را به دیگری انتقال
داده و بیمهنامه را هم به منتقلالیه تسلیم کرده باشد» .پس درصورتیکه در طول زمان
اعتبار قرارداد بیمه باشیم ،انتقال ذینفعی توسط بیمهگزار صحیح است مگر اینکه بیمهگزار
نیز به واسطه تسلیم قرارداد به غیر تغییر کرده باشد که در آن زمان آن کسی که قرارداد
بیمه عمر به وی تسلیم شده و به پرداخت حق بیمهها اقدام مینماید محق حق تعیین
ذینفع است .همچنین در ادامه بحث در ماده  93اشاره شده است که« :در تمام مدت
اعتبار قرارداد بیمه عمر بیمهگزار حق دارد وجه معیّنه در بیمهنامه را به دیگری منتقل
نماید» .از سویی با توجه به مفهوم انتقال حق ذینفعی که بهعنوان تغییر ذینفع و انتقال
وجه بیمه عمر در قانون مورد اشاره بوده است در ماده  92اثرات قانونی انتقال وجه بیمه
عمر از تاریخ فوت بیمهشده شروع میشود ،ولی اگر بیمهگزار از بابت آن وجهی دریافت
کرده یا نسبت به آن با بیمهگر معامله نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود.
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 .0-2انتقال در قالب صلح و بيع

بهنظر میرسد انتقال و فروش بیمه عمر (انتقال حق ذینفعی و تسلیم قرارداد بیمه عمر
برای ادامه پرداخت حق بیمهها درازای دریافت ذینفعی و مالکیت عواید ناشی از ایفای
تعهدات بیمهگر) از دو طریق «بیع حق» و «صلح حق» امکانپذیر باشد .در مبنای فقهی
همانطور که مورد اشاره قرار گرفته است در مواردی که با اختالفنظر فقهی در خصوص
مدل و ابزار روبهرو شدیم ،نظرات فقهی آیتاهلل خامنهای و امام خمینی(ره) مبنا خواهد
بود .با بررسی نظرات فقهی در خصوص بیع حق ،متناسب با نظرات امام خمینی(ره) ،بیع
حق صحیح باشد (موسویخمینی1391 ،ق ،ص .).3 .از سوی دیگر برای فراگیر شدن
این ابزار و موافقت با نظرات فقهی سایر علما ،مصالحه (از نوع صلح معوَض) میان سمت
عرضهکننده بیمه عمرقابل معامله (بیمهگزار) و سمت تقاضاکننده (اصطالحاً خریدار بیمه
عمر – صندوقهای تسویه بیمه عمر و )...نیز قابلتصور است .با توجه به الزم بودن هر
دو عقد بیع و صلح خدشهای در ماهیت مدل ارائه شده اولیه که مستخرج از مطالعات
تحقیق بر روی بیمههای عمر قابل معامله بوده است ،وارد نخواهد شد.
 5-2بررسي منهيات شرعي

در بررسیهای صورت گرفته و با توجه به مطالعات و مصاحبههای صورت پذیرفته در
خصوص ساختار بیمه عمر و قوانین مربوط به انتقال حق ذینفعی توسط بیمهگزار و
همچنین ساختار ارائه شده ،به نظر میرسد منهیات شرعی پنجگانه اصلی در این قرارداد
وجود نداشته باشد.
 6-6پيشنهاد ساختار عرضه محصول

در خصوص ساختار عرضه محصول پیشنهاد محقق شکلگیری بازار غیر متشکل
(فرابورس )12اختصاصی برای محصوالت بیمهای است که از برخی ساختارهای رسمی
بازار سرمایه همانند سپردهگذاری مرکزی بهره خواهد برد .پیشنهاد محقق براساس
مطالعات صورت گرفته بر روی معامالت در کشورهای بریتانیا ،آلمان و آمریکا بر این
اساس است که سامانهای مرکزی برای ثبت کردن قراردادهای بیمه عمر (بیمهنامههای
هدف) ایجاد شود (یا از زیرساختهای سپردهگذاری مرکزی بهره برده شود) که در آن
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اطالعات اساسی قرارداد ازجمله مشخصات بیمهگر و تعهداتش ،ارزش واگذاری نقدی،11
حق بیمههای پرداخت شده توسط بیمهگزار و صاحب قرارداد ،ساختار حق بیمهها و رشد
آنها ،سررسید قرارداد ،تعهدات بیمهگر طی دوره و در پایان دوره با فرض موت و حیات
بیمهشده بهصورت تفصیلی در قالب جداول تعهدات و شرایط سالمت و وضعیت عمومی
بیمهشده (شامل سن ،شغل ،جنسیت و نکات مربوط به سالمت وی در قرارداد بیمه) درج
شود و در قالب امیدنامه قرارداد بیمه عمر بهصورت سیستمی درج شود تا خریداران
بتوانند با توجه به شرایط بیمهنامهها در یک بازار آزاد و توافقی به قیمتگذاری هر قرارداد
اقدام نمایند و درنتیجه امکان رقابت قیمتی برای سمت تقاضاکنندگان وجود داشته باشد.
بر مبنای مطالعات تحقیق ،محقق معتقد است الزاماتی ازجمله موارد زیر برای این
حوزه باید لحاظ شود:
 فقط قراردادهای بیمه عمر مختلط دارای سررسید معیّن ،قابلیت معاملهپذیری رادارند؛
 بیمه های عمری قابلیت عرضه در بازار ثانویه را داشته باشند که حداقل 11درصد از طول عمر قرارداد را با پرداخت حق بیمه و ادامه قراردادن (زنده
نگهداشتن قرارداد) حفظ شده باشد (مشابه دوره ممنوعیت)؛
 خریداران بیمههای عمر (در سمت تسویه بیمه عمر) صرفاً سرمایهگذاراننهادی 12باشند ،چراکه این دسته از سرمایهگذاران توان مالی باالتری دارند و
به واسطه دسترسی به نیروهای زبده تحلیلی امکان ارزیابی دقیقتری بر روی
قراردادهای بیمه عمر را دارا هستند و از سویی این سرمایهگذاران میتوانند با
تجمیع قراردادهای متنوع در صندوقها و سایر ابزارهای مدیریت سبد دارایی
اقدام به ایجاد اوراق درآمدی ناشی از عواید نهایی این سبد نمایند و در قالب
 CIS91به عموم سرمایهگذاران عرضه نمایند؛
 جهت مشارکت عموم مردم در این بازار پیشنهاد میگردد صندوقهای تسویهعمر از نوع صندوقهای سرمایهگذاری مشترک باشند که افراد با سرمایههای
خرد فرصت مشارکت در این فعالیت اقتصاد را نیز بهدست آورند.
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در ادامه برای بررسی ابعاد فقهی و فنی بیمه عمر قابل معامله در بازار ثانویه پرسشنامه
و اطالعات کلی طرح بهصورت تفصیلی در اختیار  91نفر از خبرگان فقهی و حوزه
بیمهایِ دارای سوابق مرتبط با طراحی ابزارهای مالی قرار گرفت و بهصورت مفصل با 2
نفر از افراد خبره فقهی ،بیمهای و حوزه طراحی ابزارهای نوین مالی بازار سرمایه اسالمی
مصاحبه حضوری صورت پذیرفت و اطالعات حاصل از مصاحبهها و نکات تکمیلی طی
هر مرحله جمعآوریشده و بهصورت کلی به سمع و نظر مصاحبهشوندگان رسیده است.
الزم به ذکر است در مصاحبهها در کنار محورهای  2گانه پرسشهای فنی و فقهی ،مدل
پیشنهادی حاصل از مطالعات تحقیق به مصاحبهشوندگان و سایر خبرگان ارائه شده است.
نتایج حاصل از مصاحبهها و جمعآوری نظرات خبرگان به شرح ذیل بوده است.


سؤال اول :تمام مصاحبهشوندگان به اتفاق معتقد بودند که استدالل محقق مورد
تأیید بوده است



سؤال دوم :به اعتقاد مصاحبهشوندگان و خبرگان ،استدالل محقق و ادله ارائهشده
بابت مالیت داشتن حق ذینفعی موردقبول است.



سؤال سوم :جمیع خبرگان در خصوص مشروعیت انتقال حق ذینفعی و
دریافت عوض به ازای انتقال آن با استداللهای محقق موافق بودند و اکثریت
آنها معتقد به بیمعنی بودن انتقال ذینفعی بدون اتصال به قرارداد پایه بودند.



سؤال چهارم :پیشنهاد محقق در خصوص قالب انتقال حق ذینفعی دو قالب
بیع و صلح بوده است .از سویی با توجه به مشروعیت بیع اعیان در نگاه فقها
در گذشته و مشروعیت بیع حق در نگاه فقهای معاصر ازجمله آیتاهلل خامنهای
و امام خمینی(ره) بهعنوان نظر فقهی پایه در این تحقیق بیع ذینفعی با توجه به
نظرات فقهی ایشان صحیح است .محقق پس از جمعبندی نظرات به این نتیجه
رسیده که مناسبترین حالت برای معامله حق ذینفعی در قالب «بیع» است .از
سویی سایر قالبها نیز مردود شناختهنشده ولی ترجیح نگارنده با توجه به
مباحث حقوقی و مالیاتی ،روح کلی مدل پیشنهادی قالب بیع خواهد بود.



سؤال پنجم :بنابر نظرات خبرگان کلیت مدل پیشنهادی و طرح ارائه شده در
خصوص بیمه عمر قابل معامله در بازار ثانویه فاقد منهیات شرعی است.
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سؤالهای ششم و هفتم :درمجموع خبرگان با پیشنهادهای محقق موافق بودند
و پیشنهادهای تکمیلی زیر را در کنار نتایج پیشنهادی محق ارائه نمودند:
o

ترجیح بر این است صندوقهایی که سمت تقاضای قرارداد بیمه عمر هستند
از نوع صندوقهای سرمایهگذاری مشترک باشند تا سرمایهگذاران خُرد نیز
بتوانند در این فعالیت سودآور مشارکت نمایند.

o

پیشنهاد میشود صندوقهایی که در سمت خریدار بیمههای عمر ظاهر
میشوند در قالب نهادهای مالی باشند که بتوانند از عموم بهواسطه فروش
واحدهای سرمایهگذاری و یا انتشار اوراق تأمین مالی ،اقدام به جذب منابع
نمایند.

o

پیشنهاد میشود صندوقهایی که در سمت خریدار بیمههای عمر ظاهر
میشوند اصول و قواعد تنوعبخشی به پرتفوی بیمهنامههای تحت مالکیت
را رعایت نمایند و بابت ورود آنها به انواع مختلف بیمه عمر نصابهایی
توسط نهاد ناظر صنعت بیمه در نظر گرفته شود.

o

پیشنهاد میشود بیمههای عمر ثبت شده برای معامله در بازار ثانویه ،امکان
ابطال و فسخ قرارداد توسط دارنده قرارداد (بیمهگزار) وجود نداشته باشد.

o

پیشنهاد میشود برای بهبود نقدشوندگی بیمههای عمر هدف ،تعدادی
شرکت و یا صندوق بهعنوان بازارگردان قراردادها با مبنا قراردادن ارزش
تسویه نقدی در نظر گرفته شود تا این بازار تا حد بیشتری در میان دارندگان
قراردادهای بیمه عمر جا بیفتند و بهطورکلی رجوع به بیمهگر برای تسویه
پیش از موعد قراردادها کاهش یابد .درواقع بازارگردانها به تنظیم قیمت و
رسیدن قراردادها به ارزش منصفانه کمک خواهند نمود.

o

در خصوص مدت زمان مجاز برای امکان فروش توصیه شده است تا
حداقل  9سال از زمان انعقاد قرارداد گذشته باشد تا ریسک عدم پرداخت
عواید فوت ناشی از خودکشی بیمهشده از بین رود (توضیح اینکه در
قراردادهای بیمه عمر ،درصورتیکه بیمهشده تا دو سال اول انعقاد قرارداد
اقدام به خودکشی نماید ،بیمهگر تعهدی به پرداخت عواید فوت ندارد)
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جمعبندی نظرات خبرگان

درمجموع با توجه به همگرایی نظرات خبرگان منتخب تحقیق و تأیید مدل ارائهشده و
ارائه پیشنهادهای تکمیلی ،بهنظر میرسد مدل فنی و ساختار شرعی پیشنهادی برای «بیمه
عمر قابل معامله» مورد تأ یید گروه خبرگان قرار گرفته و الزم است تا نکات تکمیلی
ارائهشده که در مرحله قبلی ،محقق اقدام به بررسی و ارائه نظر کرده است در مدل عمومی
ارائه شده ،اعمال شود .البته این پیشنهادها تماماً ماهیت توسعهای داشته و بر روی مدل
پایه و اولیه خدشهای وارد نشده است .همچنین در خصوص مزایای اصلی این ابزار (بیمه
عمر قابل معامله) ،موارد زیر توسط خبرگان مورد اشاره قرار گرفت:


این ابزار ،کمک شایانی به نقدشوندگی پیش از موعد بیمههای عمر مینماید؛



از سویی ضمن ایجاد امکان نقدشوندگی برای بیمههای عمر ،تا حد زیادی به
توانگری مالی شرکتهای بیمهگر کمک مینماید؛



توسعه بازار ثانویه بیمه عمر سبب توسعه بازار اولیه و ایجاد جذابیت برای
فروش بیمه عمر (در بازار اولیه) میشود؛



نتایج بررسیهای فقهی و فنی این تحقیق میتواند مقدمهای جهت توسعه دو
ابزار در مراحل آتی شود:
o

تبدیل به اوراق بهادارسازی ارزش نهفته بیمه عمر91؛

o

ایجاد اوراق بلندمدت بیمه عمر با استفاده از پیوند زدن تعداد زیادی بیمه

99

عمر قابل معامله با استفاده از تکنیکهای مدیریت ریسک و ترکیب
داراییها؛
استفتاء از فقها

در گام بعدی با توجه به همگرایی نظرات مجتهدین و متخصصان حوزه بیمه در
موضوعات و محورهای موردبررسی محقق ،مطابق شکل( ،)1روش تحقیق «اجتهاد
چندمرحلهای» اقدام به ارائه سؤال بهصورت تفصیلی از مراجع عظام تقلید صورت
پذیرفت .الزم به ذکر است با توجه به پیشفرض تحقیق مبنیبر انتخاب نظرات فقهی
آیتاهلل خامنهای بهعنوان نظر فقهی مختار ،اطالع دقیق ازنظر فقهی ایشان در اولویت قرار
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گرفت ولی با توجه به حساسیت موضوع سعی شد از سایر مراجع عظام تقلید نیز استفتاء
شود .در بخش استفتاء ،سؤال طراحیشده برای تعداد کثیری از مراجع تقلید در قم و
نجف اشرف ارسال شد که  3تن از بزرگواران به پاسخگویی اقدام نمودند .همچنین سؤال
ارسالی به مراجع ،از لحاظ هدفمندی و بیان درست مسأله مورد تأیید مجتهدین عضو
گروه خبرگان تحقیق قرار گرفته است.
در ادامه پاسخهای مراجع عظام تقلید ارائه میشود:


آیتاهلل خامنهای :از ایشان دو حالت مختلف استفتاء صورت پذیرفته است .در
یک حالت در متن سؤال به واگذاری قرارداد بیمه عمر اشاره نشد و صرفاً فروش
حق ذینفعی مورداشاره قرار گرفت و در استفتاء دوم فروش و واگذاری قرارداد
و حق ذینفعی به تفکیک خدمتشان ارسال شد که در آن به فروش ذینفعی و
قرارداد بیمه عمر بهصورت همزمان و مجزا اشارهشده است.


پاسخ معظمله به فروش صرف ذینفعی« :در فرض سؤال واگذاری اشکالی
ندارد» (شماره استفتاء.)QPuKWPicQQU :



پاسخ معظمله به فروش قرارداد بیمه عمر و حق ذینفعی« :اگر مالیت و
ارزش مالی دارد و خالف قوانین مربوطه نباشد ،اشکال ندارد» (شماره
استفتاء.)GPDIGEFMEGA :



آیتاهلل مکارمشیرازی :از ایشان دو حالت مختلف استفتاء صورت پذیرفته است.
در یک حالت در متن سؤ ال به واگذاری قرارداد بیمه عمر اشاره نشد و صرفاً
فروش حق ذینفعی مورداشاره قرار گرفت و در استفتاء دوم فروش و واگذاری
قرارداد و حق ذینفعی به تفکیک خدمتشان ارسال شد که در آن به فروش
ذینفعی و قرارداد بیمه عمر بهصورت همزمان و مجزا اشارهشده است.


پاسخ معظمله به فروش صرف ذینفعی« :اگر فروش سابقه بیمه ازنظر
قوانین و مقررات مجاز باشد شرعاً اشکالی ندارد» (کد رهگیری:
.)221.161131
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پاسخ معظمله به فروش قرارداد بیمه عمر و حق ذینفعی« :همانطور که
در نامه قبلی بیان شد چنانچه خریدوفروش آن برخالف قوانین و مقررات
نباشد ،مانعی ندارد» (کد رهگیری.)221.1.1119 :



آیتاهلل سیستانی:




پاسخ معظمله« :اشکال ندارد» (کد استفتاء.)23623. :

آیتاهلل نوری همدانی:


پاسخ معظمله« :اگر تخلف از قوانین نباشد اشکالی ندارد» (پاسخ به نامه
شماره .)69193



آیتاهلل صانعی:


پاسخ معظمله« :اگر قانونگذار قابلیت واگذاری حق ذینفعی و قرارداد
بیمه عمر را پذیرفته باشد و طرفین قرار داد با رضایت ،توافق جدید را قبول
نمایند ،مانعی ندارد» (پاسخ به نامه شماره .)112669



آیتاهلل هاشمی شاهرودی:


پاسخ معظمله« :معاوضه حق مذکور در سؤال ،در قبال عوض معیّن مشروع
و صحیح است و این حق قابلواگذاری به دیگری است ،درصورتیکه
دارای ارزش باشد» (کد رهگیری پاسخ.)adcedef3b2 :

جمعبندی نظرات مراجع

درمجموع مراجع تقلید در خصوص متن سؤال که برآمده از تحقیق و نظرات خبرگان
بوده است موافق بودهاند و برای جمعبندی میتوان به طبقهبندی زیر اشاره کرد؛ همچنین
درمجموع واگذاری و فروش بیمه عمر صحیح است درصورتیکه:


ذینفعی از لحاظ عرفی و شرعی مالیت داشته باشد؛



اشکالی از لحاظ قانونی برای انتقال ذینفعی و فروش وجود نداشته باشد؛



رضایت طرفین بیمه عمر به انتقال.

براساس بررسیها در بخش «بررسی نظرات خبرگان» حق ذینفعی داری مالیت و
مشروعیت برای معوض قرار گرفتن در قرارداد بیع را دارد و منطقاً رضایت طرفین بیمهنامه
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به عنوان شرطی اساسی برای معامله بیمه عمر در نظر گرفته شده است .همچنین مواد
قانونی  92-9.قانون بیمه مصوب  ،1613واگذاری و دریافت عوض بابت انتقال قرارداد
بیمه عمر و حتی تسلیم بیمه عمر به همراه انتقال حق ذینفعی به شخص خارج از قرارداد
پایه بیمه عمر را صحیح و قانونی میداند که در بخش «استداللهای محقق» ذیل سؤاالت
محوری به کرات مورداشاره قرار گرفته است .فلذا موافقت مراجع عظام تقلید با مدل
ارائهشده بهواسطه استفتاء جلب شده است.
جمعبندی و نتيجهگيری

با توجه به جمعبندی صورت گرفته در بخش نظرات مراجع عظام تقلید ،استداللهای
محقق و نظرات خبرگان مدل پایه مورد تأیید قرار گرفت و در خصوص محورهای اساسی
نتایج زیر حاصل شده است:


قرارداد بیمه عمر ،بهعنوان یک عقدِ صحیحِ مستقلِ مشروع (مورد تأیید نظر
فقهی اتخاذ شده بهعنوان نظر فقهی مبنا) پذیرفتهشده و با رعایت قواعد عمومی
قراردادها صحیح خواهد بود.



بیمهنامههای هدف برای پذیرش در بازار ثانویه بیمه عمر میتواند انواع بیمههای
عمر به شرط حیات ،به شرط فوت و مختلط باشد ،اما برای شروع و با توجه به
سادگی بیشتر قراردادهای مختلط بیمه عمر ،این نوع از بیمهنامهها برای گام
آغازین و شروع شکلگیری این بازار توصیه میشود .در عمل بهواسطه اینکه
در بیمهنامههای مختلط هم فوت و هم حیات بیمهشده تحت پوشش بیمه قرار
می گیرد در عمل برای خریداران در بازار ثانویه عوایدی در سررسید یا پایان
زودتر از موعد قرارداد ،وجود خواهد داشت.



فرآیند فروش حق ذینفعی بیمه عمر به همراه تسلیم بیمه عمر به خریدار که
در مقاله حاضر با عنوان «فروش بیمه عمر» مورداشاره قرار گرفته از نگاه مراجع
تقلید و مجتهدین عضو گروه خبرگان تحقیق صحیح و مشروع شمرده شده
است.
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براساس نظرات خبرگان حوزه طراحی ابزار مالی و حوزه بیمه ،منطقی بودن و
کلیت مدل مورد تأیید قرار گرفته است.



ذینفعی از لحاظ عرفی و شرعی بهعنوان یک «حق» پذیرفته شده است .همچنین
در خصوص رابطه ذینفع و بیمهگزار درصورتیکه ذینفع شخصی غیر از
بیمهشده و بیمهگزار باشد ،براساس بررسیهای محقق و نظرات خبرگان ،از نوع
شرط ضمن عقد بیمه برای پرداخت تعهد بیمهگر به شخص ثالث در نظر
گرفتهشده است.



با توجه به مطالعات تحقیق ،استداللهای محقق و نظرات خبرگان تحقیق ،وجود
مالیت حق ذینفعی مورد تأیید قرار گرفته است و منطق دریافت عوض بهازای
فروش آن مورد تأیید شارع است.



با توجه به نکات مطروحه خبرگان و استداللهای محقق ،قالب «بیع» برای انتقال
و واگذاری حق ذینفعی و قرارداد بیمه عمر ،پذیرفته شده است.



طی مصاحبات و ارزیابی نظرات خبرگان فقهی و فنی درمجموع عالوهبر مدل
پایه ،موارد زیر نیز به مدل اولیه افزوده شده است:
o

صندوقهایی که سمت تقاضای قرارداد بیمه عمر هستند از نوع صندوقهای
سرمایهگذاری مشترک خواهند بود تا سرمایهگذاران خرد نیز بتوانند در این
فعالیت سودآور مشارکت نمایند و خود بتوانند بابت این عملیات اقدام به
تأمین مالی نمایند.

o

در خصوص بیمههای قابل معامله در بازار ثانویه که ثبت میشوند ،امکان
ابطال و فسخ قرارداد توسط دارنده قرارداد (بیمهگزار و یا خریداران) وجود
نداشته باشد و نقدشوندگی آنان صرفاً در بازار ثانویه رخ دهد.

o

پیشنهاد میشود برای بهبود نقدشوندگی بیمههای عمر هدف ،تعدادی
شرکت و یا صندوق بهعنوان بازارگردان قراردادها با مبنا قرار دادن ارزش
تسویه نقدی در نظر گرفته شود تا این بازار تا حد بیشتری در میان دارندگان
قراردادهای بیمه عمر جا بیفتند و بهطورکلی رجوع به بیمهگر برای تسویه
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پیشازموعد قراردادها کاهش یابد .درواقع بازارگردانها به تنظیم قیمت و
رسیدن قراردادها به ارزش منصفانه کمک خواهند نمود.
o

در خصوص مدتزمان مجاز برای امکان فروش بیمههای عمر ،الزم است
تا حداقل  9سال از زمان انعقاد قرارداد گذشته باشد تا ریسک عدم پرداخت
عواید فوت ناشی از خودکشی و ...بیمهشده از بین رود و در عمل امکان
انعقاد قراردادهای صوری و تدلیس وجود نداشته باشد.

پيشنهادهای نويسندگان برای تحقيقات آتي

 .1بررسی ماهیت و عملیات صندوقهای تخصصی تسویه بیمه عمر؛
 .9بررسی ریزساختارها در بازار معامالت بیمه عمر ،ازجمله فرآیند انجام معامالت
و شکلگیری قیمت معامالتی؛
 .6طراحی صندوقهای بیمهگری در بازار سرمایه بهنحویکه افراد با خریدن
واحدهای صندوق طی دوره و جمعآوری واحدهای سرمایهگذاری این صندوق
طی مرور زمان خود را در مقابل خطر مرگ و از کارافتادگی بیمه نمایند.
با توجه به توضیحات و نتایج خروجیهای تحقیق ،مدل نهایی فروش بیمه عمر
قابل معامله در بازار ثانویه به شرح شکل ( )6خواهد بود.
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