 ‐ 344982ﺣﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آنﮐﻪ ﻗﺴﻂ ﺑﯿﻤﻪ را ﭘﺲ از ﺗﻌﻤﯿﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﻮال

اﯾﻦﺟﺎ در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﻤﮥ ﺧﻮدرو اﻟﺰاﻣ اﺳﺖ و ﻧﻤﺷﻮد ﺑﺪون ﺑﯿﻤﻪ راﻧﻨﺪﮔ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺪم و ﻣﻦ ﻣﻘﺼﺮ
و ﺑﺎﻋﺚ زﯾﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ روﺑﺮوﯾ ﺑﻮدم .از اﯾﻦ رو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﮥ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﻤﯿﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه را ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن ﺻﻮرت ﺣﺴﺎﺑ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ آنﻫﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﻤﮥ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﮐﻨﻮن اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﮥ ﺧﻮدم را ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﻤﯿﺮ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻋﻮض ﮐﻨﻢ و ﺷﺮﮐﺖ ارزانﺗﺮی را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ ،ﮐﺎر ﻣﻦ ﭼﻪ ﺣﻤ دارد؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:

ﺣﺮام ﺑﻮدن ﺑﯿﻤﮥ ﺗﺠﺎری
ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﺮر و ﻗﻤﺎر اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﻫﻤﮥ ﺻﻮرتﻫﺎی آن ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﺷﻤﺎرۀ
) ( 8889و ) ( 130761ﺑﯿﺎن ﺷﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﺪ اﯾﺮادی ﺑﺮ او ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﻨﺎه ﺑﺮ ﮔﺮدن ﮐﺴ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺎزه ﻧﺪارد در اﺛﻨﺎی ﻗﺮارداد ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﻤﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ
ﻗﺮارداد ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺨﺼ دارد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻮاﺳﺘﮥ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﺷﻮد و ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻖ ﻧﺪارد در اﺛﻨﺎی ﻣﺪت ﻗﺮارداد،
ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮارداد اﺟﺎزۀ آن را دارد ﮐﻪ در آن ﻫﻨﺎم ﺑﯿﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪه اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺠﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺠﺪﯾﺪ دارد.
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ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻣﺪت ﺑﯿﻤﻪ ﯾ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﻞ اﻗﺴﺎط ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﻃ اﯾﻦ ﯾ ﺳﺎل ﻗﺴﻂ
را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
اﯾﻦﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﺮﺗﺐ ﺣﺎدﺛﻪای ﺷﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﮐﻨﺪ زﯾﺮا اﺳﺎﺳﺎ ﻗﺮارداد ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻮادث را ﭘﻮﺷﺶ ﻣدﻫﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﮔﯿﺮد و از اﺿﺎﻓﮥ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ]ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ
ﻫﻤﻪ دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﻤﺷﻮﻧﺪ[ ﺳﻮد ﻣﺑﺮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ارﺗﺎب ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ!
ﺣﺎﺻﻞ آنﮐﻪ:
اﻓﺰوده ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﻤﻪ در اﺛﻨﺎی ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﻟﺰام آور ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻟﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
و اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﻗﺮارداد ﺑﯿﻤﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت رخ دادن ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺗﻌﻤﯿﺮ
از ﻣﻘﺪاری ،ﻗﺴﻂ ﺑﯿﻤﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،اﯾﻦ ﺧﻮدش ﯾ ﻧﻮع ﻏﺮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﺮ ﻣﻮارد ﻏﺮر و رﺑﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺷﻮد و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﻠﺰم ﺑﻪ وﻓﺎی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ اﺟﺎزه
دارد ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺷﺮﻃ اﺳﺖ ﻓﺎﺳﺪ در ﯾ ﻗﺮارداد ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد وارد آن ﻧﺸﺪه ﺑﻠﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
آن ﺷﺪه اﺳﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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