
  
 

 درخواست پيشنهاد طرح پژوهشي
Request For Proposal (RFP) 

 

    سوزی های آتش رویه قضایی در بیمه  :عنوان پيشنهادی طرح -1
 

 متوسط ها: لویت طرح نسبت به سایر طرحوا -2
 

 

 صورت مشخص بيان شود که مشکل اساسي موجود که مبنای پيشنهاد طرح است، چيست؟( بيان مسئله )به -3

های  زیان در مقابلهای مورد بیمه  داراییاموال و به  جبران خسارت وارده ،گر موضوع تعهد بیمهسوزی،  های آتش بیمه در

گذار از انعقاد قرارداد بیمه آن است که در صورت تحقق خطر،  هدف نهایی بیمه. باشد میناشی از حوادث تحت پوشش 

گذار به تمامی وظایف  ته تحقق چنین شرایطی مستلزم آن است که بیمهالب .گر وارد عمل شده و جبران خسارت کند بیمه

گر منتفی خواهد بود و یا  جبران خسارت ازسوی بیمهدر غیر این صورت یا کند  گر عمل و تعهدات خویش در قبال بیمه

 .شود صورت کامل محقق نمی جبران آن به

گذار را بر اساس قرارداد بیمه  گر و بیمه ایفای تعهدات بیمهیکی از نهادهای ذیصالح که صالحیت رسیدگی و ارزیابی نحوه 

توانند در مقام تفسیر قوانین و مقررات و  باشند که آرای صادره از این محاکم می و مقررات حاکم دارند مراجع قضایی می

 فعلی را فراهم سازند.ساز اصالح و یا تکمیل قوانین  زمینه قراردادهای بیمه مورد تامل و توجه قرار گرفته و بعضاً
 

 د، بيان شود.(ن)اهداف نهایي که قرار است با انجام طرح محقق گرد هدف از انجام مطالعه و کاربرد آن: -4

دیده   گذار و زیان گر و بیمه مابین بیمه هدف از این طرح، بررسی آرای صادره از مراجع قضایی درخصوص موارد اختالفی فی

 که رویه قضایی در برخورد با موارد ذیل مورد توجه و تامل قرار گیرد: نحوی شد بهبا سوزی می آتش  ناشی از بیمه

 ای ( تفاسیر ارائه شده از اصل غرامت و اصل نفع بیمه1-3

 سوزی های آتش ( شیوه بررسی اصل علت نزدیک در بیمه2-3

 در آن گذار برای جلوگیری از گسترش خسارت و اختالفات مربوطه گر و بیمه ( وظایف بیمه3-3

 ( شیوه ارزیابی خسارت4-3

 نامه صورت قاعده نسبی یا ابطال بیمه ( اشتباه در ارزیابی اولیه ریسک و تاثیر آن به5-3

سوزی با استناد به آرای صادره از مراجع قضایی،  ( شناسایی سایر خالها و ابهامات قانونی و قراردادی در بیمه آتش6-3

 ی قوه قضاییه، آرای وحدت رویهنظریات مشورتی صادره از اداره حقوق

 سوزی ( تبیین آرای متعارض صادره از مراجع قضایی در خصوص اختالفات ناشی از بیمه آتش7-3

 سواالت )تمام سواالتي که انتظار دارید طرح پيشنهادی به آنها پاسخ دهد، ارائه نمایيد.( -5

 باشد؟ قضایی چه مواردی می مراجع از صادره آرای به استناد با سوزی بیمه آتش در قراردادی و قانونی ابهامات و خالها -

 دارد؟ وجود سوزی بیمه آتش به موارد اختالفی معمول مربوط درخصوص قضایی محاکم در واحد ای رویه ایجاد امکان آیا -

نامه  بیمه ابطال یا نسبی قاعده صورت به آن تاثیر کردن کم و ریسک اولیه ارزیابی در چه راهکاری برای کاهش اشتباه -

 وجود دارد؟

 در نزدیک علت اصل ای و بیمه نفع اصل غرامت، اصل از واحدی توان با استناد به ابزار رویه قضایی، تفاسیر چگونه می-

 سوزی ارائه نمود؟ آتش های بیمه
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نيست، چيزی دانيد، بيان شود. اگر هيچ پاسخي مدنظرتان  ها )احتمالي از جواب سواالت که خودتان مي هيفرض -6

 مطرح نمي شود.(
 

)در نهایت انتظار دارید که طرح پژوهشي چه چيزی در اختياار   مشخصات نتایج و محصول نهایي مورد انتظار: -7

 نامه و ...( مدنظر است یا تدوین دستورالعمل و آیين يشما قرار دهد، آیا ابزار نظارت
 

 سوزی نامه آتش بیمه عمومی شرایط اصالح -

 مرتبط و تخصصی مقررات وضع جهت پیشنهاد -

 ای برای انجام طرح:  های زماني یا هزینه محدودیت -8

 باشد. مدت پیشنهادی برای انجام طرح یکسال از تاریخ تصویب پروپزال می

 گو در خصوص موضوع طرح: مشخصات بخش پاسخ -9

 میز تخصصی مطالعات حقوقی کننده: واحد درخواست

 دکتر فاطمه امیری :کننده مسئول در واحد درخواستکارشناس 

 ---: الکترونیکی پست آدرس

 123داخلی  -22024024تلفن: 

 پژوهشکده بیمه  -43پالک  -سرو غربی -میدان کاجآدرس: 

 سایر توضيحات: -11

 توانند تمام یا بخشی از اهداف را پوشش دهند.  های دریافتی می پروپزال

 آوری آرای مربوطه همکاری خواهند داشت.  در صورت درخواست مجری طرح، در جمع پژوهشکده بیمه و بیمه مرکزی ج.ا.ا. -

 حفظ محرمانگی اطالعات اولیه و جلب رضایت ذینفعان برای مجری طرح ضروری است. -

ای در مراجع قضایی  های مرتبط با اختالفات بیمه با توجه به اینکه بررسی رویه قضایی مستلزم آشنایی با پرونده -

 باشد. عنوان یکی از همکاران معرفی شده از مزایای طرح می شد؛ حضور وکیل دادگستری متخصص در حوزه بیمه بهبا می
 

 


