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چه کساین مزایای جنیب مسمتری بگیران را دریافت یمکنند؟
بـه منظورجبـران قسـمتی از افزایـش هزینههـا دولـت تصویـب نمـود کـه بـه تمامـی مسـتمری
بگیـران بازنشسـته و ازکارافتـاده کلـی کمک هزینه عائلـه مندی پرداخت شـود .این کمک هزینه
بـه صـورت ماهانـه و همـراه با مسـتمری پرداخت میشـود.
مشموالن دریافت کمک هزینه عائله مندی عبارتند از:
 .1بازنشسـتگان و ازکارافتادگان کلی مرد به شـرط داشـتن همسـر دائم ودر قید حیات( .پرداخت
کمـک هزینـه عائلـه مندی به مسـتمری بگیران مرد بازنشسـته و ازکارافتاده کلی که همسـر آنان
شاغل باشـد بالمانع است).
 .2بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی زن که دارای شرایط زیر باشند :
الف) شوهر نداشته باشند.
ب) دارای فرزنـد یـا فرزنـدان پسـری باشـند کـه سـن آنـان از  18تجـاوز نکـرده یـا منحصـرا ً بـه

تحصیـل اشـتغال داشـته ویـا به علـت بیماری و نقص عضو طبق گواهی کمیسـیونهای پزشـکی
قـادر بـه کار نباشـند .در مـورد فرزنـدان دختـر در صورتی که دارای شـوهر نبوده و اشـتغال به کار
نداشـته باشند .
ج) بـه تنهایـی متکفـل مخـارج فرزندان مذکور باشـند و تاکید میگردد که صرفاً نداشـتن شـوهر
موجـب پرداخـت کمـک هزینـه عائلـه منـدی به زنـان بازنشسـته و ازکارافتاده کلـی نخواهد بود،
بلکـه میبایـد مسـتند بـه مـدارک اثبـات گـردد که مسـتمری بگیر زن خـود به تنهایـی عهدهدار
تأمیـن مخـارج فرزندان میباشـد .
عالوه بر شـرایط باال چنانچه مسـتمری بگیر زن بازنشسـته و ازکارافتاده کلی دارای شـوهری باشد
کـه اوالً تحـت تکفـل زن بوده و دوم به تشـخیص کمیسـیونهای پزشـکی ازکارافتاده کلی باشـد
پرداخـت کمـک هزینـه عائله منـدی به آن زن بالمانـع خواهد بود.

بیم ه آتشسوزی نیز
مانند بیمه بدنه دو
دسته از خسارات
را پوشش میدهد؛
خسارات اصلی و
خسارات اضافی که
البته هر دو دسته
تنها خسارات مالی
را تحت پوشش
قرار میدهند و
هیچ تعهدی نسبت
به خسارات جانی
ندارند

چگونه خسارات سیل را جبران کنیم؟

وقیت برای خسارت سیل آمادهایم

استثناائت بیمه آتش سوزی در مورد سیل

سـیل یکـی از خطـرات طبیعـی وحشـتناکی اسـت که افـراد و اموال را در سراسـر جهان تهدیـد میکند .در سـالهای اخیر به علت تخریب محیط زیسـت،
راحله شعبانی
به خصوص در کشـورهای در حال توسـعه ،وقوع سـیل محتملتر شـده اسـت .آسـیبهای ناشـی از سـیل خسـارات شـدیدی را به جامعه وارد میکند ،به
روزنامهنگار
گونـهای کـه بازسـازی آثـار بعـد از سـیل را بـه مشـکلی گاه بسـیار بزرگ تبدیل کرده اسـت .به منظور بازسـازی سـریع خسـارات مالی ،هیـچ راهی بهتر
از بیمـه نیسـت .بیمـه سـیل ،حفاظـت مالـی را در مقابـل خسـارات ناشـی از سـیل فراهـم میکنـد .در حال حاضر بیمه سـیل به عنوان یک پوشـش اختیـاری در بیمه نامه آتش سـوزی
وجـود دارد .ایـن بیمـه نامـه بخـش زیـادی از خطراتـی کـه خانـه و خانـواده شـما را تهدیـد میکند ،تا سـرمایه معین شـده تحت پوشـش قـرار میدهـد .در ادامه به معرفـی این بیمه
نامه خواهیـم پرداخت.
هـر سـاله اخبـار متعـددی در مـورد حـوادث آتشسـوزی ،سـیل
و سـایر بالیـای طبیعـی در کشـورمان به گوش میرسـد .امسـال
نیـز شـاهد سـیالبهای عظیـم در نقـاط مختلـف ایـران بودیـم
کـه غـم و انـدوه زیـادی بـرای مـردم بـه جـای گذاشـت .جـدا از
اتفاقـات غمانگیـز از دسـت دادن هموطنانمـان ،خسـارات مالـی
جبرانناپذیـری نیـز بـه تعداد زیـادی از شـهروندان و در نتیجه به
اقتصـاد کشـور وارد شـد .با وجـود این نرخ نفوذ بیمه آتشسـوزی
در میـان مـردم در بیـن بیمههـای عمومـی ،در پایینتریـن رتبـه
قـرار دارد .بـا توجـه بـه شـرایط مناسـب و حق بیمه بسـیار ناچیز
بیمـه آتشسـوزی ،خریـد ایـن بیمـه بـه شـدت توصیه میشـود.
حـال ایـن سـوال بـه وجـود میآیـد کـه بیمـه آتشسـوزی چـه
خطراتـی را پوشـش میدهـد؟
نوع ملک

بیمه آتشسوزی

بیمـ ه آتشسـوزی نیـز ماننـد بیمـه بدنه دو دسـته از خسـارات را
پوشـش میدهـد؛ خسـارات اصلی و خسـارات اضافی کـه البته هر
دو دسـته تنهـا خسـارات مالـی را تحـت پوشـش قـرار میدهند و
هیـچ تعهدی نسـبت به خسـارات جانـی ندارند.

پوششهای اصیل بیمه آتشسوزی

خسـارات اصلی تحت پوشـش بیمه آتشسـوزی جزء جدایی ناپذیر
ایـن بیمهنامـه هسـتند و بـه صـورت مجموعـه زیـر ارائه میشـوند:
الـف) آتـش :ترکیـب هـر نـوع مـاده با اکسـیژن کـه با تولید شـعله
همراه باشـد در این دسـته قرار میگیرد .در واقع منشـأ اکثر حوادث
آتشسـوزی همیـن مـورد اسـت .ب) صاعقه :تخلیـه الکتریکی بین

اضافـی هسـتند کـه بیمهگـذار آنهـا را انتخـاب میکنـد .بـرای
خریـد هـر کـدام از پوشـشهای اضافـی خریـد خطـرات اصلـی
الزامـی اسـت .اغلـب شـرکتهای بیمه تمامـی خطـرات اضافی را
ارائـه نمیدهنـد و تعـداد محدودی را تحت پوشـش قرار میدهند.
ولـی در حالـت کلـی خسـارات اضافـی عبارتند از:
زلزله و آتشفشان
سیل و طغیان آب
توفان و تندباد
ترکیدن لوله آب
ضایعات آب برف و باران
سـقوط هواپیمـا (در ایـن حالـت فاصله مورد بیمـه از فرودگاه مهم
است).
هزینه پاکسازی و برداشت ضایعات
شکست شیشه
سرقت با شکست حرز
انفجار ظروف تحت فشار صنعتی
ریزش سقف ناشی از سنگینی برف
ریزش ،رانش و فروکش کردن زمین
ریزش کوه و سقوط بهمن
نشت دستگاه آبافشان
مسـئولیت خسـارت ناشـی از انفجـار و آتشسـوزی وارد شـده بـه
همسایگان
برخورد اجسام خارجی به ساختمان
متقاضـی خریـد بیمـه بایـد بـا در نظر گرفتن شـرایط مـورد بیمه
و شـرایط شـخصی خـود پوشـشهای اضافی مورد نظـر را انتخاب
و خریـداری کنـد .بـرای مثـال برای کسـی که اموالـش در نزدیکی
فـرودگاه نیسـتند خریـد پوشـش سـقوط هواپیمـا معنایی نـدارد.
همچنیـن بـرای کسـانی که در مناطق سردسـیر سـاکن هسـتند
پوشـش ریزش سـقف ناشـی از سنگینی برف گزینه مناسبی است.

دو ابـر یـا بیـن ابـر و زمیـن کـه منجـر بـه بـروز خسـارت شـود نیز
در دسـته خطـرات اصلـی قـرار میگیـرد .ج) انفجـار :در صورتیکـه
انـرژی زیـادی بـر اثـر آزاد شـدن ناگهانـی گاز یا بخار صـورت گیرد
و خسـاراتی بـه بـار آورد در مجموعـه ایـن دسـته از خطـرات قـرار
میگیـرد .هـر نـوع انفجـاری تحت پوشـش بیمـه آتشسـوزی قرار
نمیگیـرد .بـرای مثـال انفجـار ناشـی از فعـل و انفعاالت هسـتهای،
توسـط بیمه آتشسـوزی پوشـش داده نمیشـود.

پوششهای اضایف بیمه آتشسوزی

دسـتهای از خسـارات هسـتند که باید پوشـش آنها را به صورت
جداگانـه خریـداری و بـه بیمهنامـه اضافـه کرد .در واقـع مؤثرترین
عامـل در تعییـن قیمـت نهایـی حـق بیمـه آتشسـوزی خطرات

نوع سازه

متراژ

ارزش لوازم خانه

حق بیمه (تومان)

یک واحد در آپارتمان

فلزی

 100متر

 100میلیون تومان

26160

یک واحد در آپارتمان

فلزی

 150متر

 100میلیون تومان

32700

یک ساختمان ویالیی

فلزی

 200متر

 200میلیون

52320

یک ساختمان ویالیی

فلزی

 300متر

 200میلیون

65400

جبران برخی از خسـارات توسـط شـرکت بیمه امکانپذیر نیسـت.
از جملـه این خسـارتها عبارتند از:
زیان و خسارت وارده به حصارهای اطراف محوطه و دربهای ورودی
هزینههـای تخلیـه یـا تعمیـر آبروها یـا لولههای آب ،خـواه بر اثر
سـیل ایجاد شـده باشـد و خـواه بر اثـر عوامل دیگر
خسارات ناشی از سیلهای زیرزمینی و جزر و مد
خسـارات ناشـی از پیـش روی آب دریـا مگـر ایـن کـه آب دریا در
اثـر توفـان از بسـتر متعـارف خارج و موجـب انهدام و ویرانی شـود
زیان و خسارات ناشی از رانش یا لغزیدن طبقات زمین
هزینه جبران خسارات ناشی از یخ زدگی لوله و آب روها
خسارات وارده به اماکن ناشی از نشست بر اثر بارش شدید باران

پرداخت بخیش از خسارات سیل زدگان اخیر

دکتر غالمرضا سـلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی در سـفر اخیر به
مناطق سـیل زده اسـتان گلسـتان و مازندران ،اعالم کرد :تاکنون
بیـش از  ۱۰هـزار پرونده خسـارت ناشـی از وقوع سـیل برای بیمه
گذاران این دو اسـتان تشـکیل شده اسـت .پس از بررسی و ارزیابی
توسـط کارشناسـان و ارزیابان خسـارت ،مبلغ مورد تعهد به آسیب
دیـدگان پرداخـت خواهـد شـد .رئیـس کل بیمـه مرکـزی میزان
پوشـشهای بیمـهای اکثـر بیمه گـذاران این مناطـق را  ۲۰ ،۱۰و
بیـش از  20میلیـون تومـان اعلام کـرد و بـا اشـاره بـه پراکندگی
مناطـق سـیل زده و همچنیـن پوشـشهای متنـوع شـرکتهای
مختلـف بیمـهای تا سـقف  ۳۰میلیـون تومان در برخی از شـهرها،
گفـت :بـرآورد نهایـی خسـارات در این دواسـتان مسـتلزم تکمیل
پرونـده تمامـی آسـیب دیدگان اسـت که این امر بـا جدیت هر چه
تمامتـر از سـوی شـرکتهای بیمـه پیگیری میشـود.
در ادامـه بـه طـور مثـال چند نمونـه از بیمه نامههای آتش سـوزی
کـه خسـارات ناشـی از سـیل را نیـز پوشـش میدهنـد ،در جدول
آورده ایم .شـرکت بیمه کننده ،سـرمد میباشـد.

توصیههایمهمبرایتنظیمقرارداد

هنگام تنظیم یک سند رسمی به چه نکاتی توجه کنیم؟
همیـن ابتـدای مطلـب اجـازه دهیـد تـا
سجادحاجبیخانیکی
مهمتریـن توصیـه کارشناسـان دربـاره
کارشناس ارشد حقوق
تنظیـم سـند را برای تان عـرض کنم « :از
ثبت اسناد و امالک
تنظیم سـند در حالت خستگی،تشـنگی،
گرسـنگی،عصبانیت خـودداری کنیـد؛ زیـرا ایـن موارد باعث میشـود بعضی
از مطالـب حسـاس از ذهـن تنظیـ م کننده قـرارداد خارج شـده و در قـرارداد
ذکر نشـود» .

مواردی که ابید در مورد فروشنده دقت کنید

در صورتـی کـه فروشـنده ،وکیـل رسـمی مالـک اسـت بایـد در وکالتنامه
دقـت شـود کـه آیـا وکیـل حـق اخذ ثمـن و حـق اسـقاط خیـارات را دارد یا
خیـر؟ و آیـا حـق توکیـل بـه غیـر (در مـواردی کـه فروشـنده وکیل اسـت و
حاضـر بـه دادن وکالـت بـه خریـدار برای تنظیم سـند بـوده اسـت) را دارد یا
خیـر؟ در وکالتنامـه ارائـهشـده وکیل بایـد اوالً بالعزل بـوده ثانیاً ضمن عقد
خـارج الزم بـر مـوکل شـرط شـود که حـق ضم وکیـل دیگری را بـه خریدار
(کـه در اینجـا وکیـل خواهد بـود) ندارد.
اگر فروشـنده ولی مالک و مالک صغیر اسـت ،باید دقت شـود که در زمان
امضای مبایع ه نامه صغیر ،کبیر نشـده باشـد و در قرارداد قید شـود که معامله
کننـده بـه والیـت از طـرف فالن صغیر معاملـه انجام میدهد و از شناسـنامه
وی و صغیر که با امضای ولی باشـد ،رونوشـت اخذ شـود.
اگـر فروشـنده قیـم مالـک اسـت ،بایـد قیم نامـه مالحظه و فتوکپـی آن با

امضـای قیـم اخـذ شـود .مفـاد قیم نامـه دقیقاً مطالعه و بررسـی شـود که آیا
قیـم بـا نظـارت و مداخلـه مقام قضایی (اداره سرپرسـتی) حق فـروش دارد یا
خیـر و اگـر بـه مجـوز از مقـام قضایی نیاز دارد تا مجوز الزم اخذ نشـده اسـت
نبایـد بـا او قـرارداد امضـا و یا بـه وی پولی پرداخت شـود.
اگـر مـورد قـرارداد بـه ارث رسـیده اسـت ،بایـد گواهـی انحصـار وراثـت
مالحظه و فتوکپی مصدق آن از فروشـنده اخذ شـود و مشـخصات فروشـنده
با مشـخصات گواهی مطابقت داده شـود در صورتی که فروشـنده یکی از ورثه
باشـد ،معامله فقط نسـبت به سـهم وی صحیح اسـت؛ مگر اینکه بقیه ورثه
نیـز قـرارداد را امضـا یـا بـه وی وکالت در فروش داده باشـند.
ن خدمت وظیفه عمومی داشته باشد .
فروشنده ،کارت پایا 
اگـر فروشـنده یا خریدار مشـکوک ،مریض احـوال و احتمال جنون یا حجر
وی داده شـود ،باید از اداره سرپرسـتی دادگستری استعالم شود.
در صورتـی کـه فروشـنده بـرای زمـان تحویـل موعدی را تعییـن کند ،این
موعـد بایـد در قرارداد به روشـنی مشـخص شـود.
بعـد از انجـام معاملـه ،همـه اصـول قـرارداد و اگـر معامالتی قب ً
ال نسـبت به
مورد معامله انجام شـده باشـد ،باید از فروشـنده اخذ شـود تا چنانچه کسـی
کـه سـند رسـمی بـه نـام وی بـوده از تنظیـم سـند به نـام خریـدار آخر منع
شـود ،امـکان مراجعـه خریـدار آخـر بـه مالک اصلی به راحتی میسـر باشـد.
دقـت شـود چنانچـه فروشـنده نیـز خـود مالک رسـمی نبوده ،بایـد اصول
همـه معاملات ماقبـل خـود تـا مالک رسـمی را ارائـه کند .نبایـد هیچ گونه
وقفـه در سلسـله قـرارداد معاملـه تـا ارائه آن وجود داشـته باشـد.

مواردی که ابید در زمان تنظیم سند به آن توجه داشت

بـرای تنظیـم سـند رسـمی اعلام شـود کـه طرفیـن در کجـا و در کدام
دفترخانـه حاضـر شـوند .میتـوان ً
قبلا در ایـن مـورد پیـش بینـی کرد و
شـماره دفترخانه ،نشـانی آن و نیز روز و سـاعت معینی را که امکان فراهم
شـدن مقدمـات تنظیم سـند باشـد تعییـن و در مبایعه نامه قیـد کرد این
موضـوع بـرای احـراز تخلـف و متخلـف از موضـوع مذکور کمـک میکند.
در معاملات از اسـنادی مثـل چـک و سـفته ای (کـه طرفیـن معامله در
حضـور خـود ،امضـا کرده اند) اسـتفاده شـود و از اخذ چکهایـی که آدرس
آنها مشـخص نیسـت ،خودداری شود.

مواردی که ابید در زمان فسخ قرارداد به آن دقت کنید

در صورتـی کـه طرفیـن بعد از تنظیم مبایع ه نامه قصد برهم زدن معامله
را داشـته باشـند بـه ایـن عمـل کـه با رضایت طرفیـن عقد بر هـم بخورد،
در اصطلاح اقالـه یـا تفاسـخ میگوینـد .بـا ایـن اقاله ملـک یـا آپارتمان به
فروشـنده و ثمـن بـه خریـدار بـر میگـردد و مراتب باید در ذیل با حاشـیه
یـا ظهـر قـرارداد یـا برگـه جداگانه (بـا ذکر مشـخصات قـرارداد اول) قید و
بـه امضای طرفین برسـد.
از آنجـا کـه عقـودی ماننـد بیـع از عقـود الزم بـوده و بـدون رضایـت
طرفیـن و وجـود شـرط قابل برهم زدن نیسـت ،چنانچه یکـی از طرفین از
فـروش یـا خرید ملک یا آپارتمان پشـیمان شـده باشـد ،باید دانسـت عقد
و قرارداد تنظیمی بدون شـرط حق فسـخ قابل فسـخ نیسـت و نباید عقد

را پـاره یـا آن را بـه نحـوی یکطرفـه باطـل نمـود و در صـورت فسـخ این
امـر بایـد بـه تاییـد دادگاه رسـیده باشـد و حکم قطعی شـده باشـد تا قابل
ترتیـب اثر باشـد .
در مـوارد اختلاف ،میتـوان در قـرارداد شـرط داوری و شـورای حـل
اختلاف را درج کـرد تـا بنا به رضایت طرفین ،شـورای حـل اختالف داوری
و بـدون هزینـه موضـوع را حل و فصل کنـد و نیازی به طرح دعوا در مراجع
دادگسـتری نباشـد .البته درج شـرط داوری در قرارداد نیز مشـکالت خاص
خـود را دارد و قبـل از قیـد نمودن این شـرط در قـرارداد حتما طرفین باید
از نحوه ،شـرایط ،آثار و عواقب درج این شـرط مطلع شـوند.

مدارک مورد نیاز برای تنظیم قرارداد

مهمتریـن مدارکـی کـه جهـت تنظیـم قـرارداد انتقـال ،الزم و ضـروری
اسـت عبـارت اسـت از:
سند مالکیت (سند ،بنچاق معامالت قبلی)
استعالمهای ثبتی و مفاصا حسابهای شهرداری و دارایی
گواهی حصر وراثت فروشنده (اگر فروشنده وارث مالک باشد)
کارت پایـان خدمـت یـا معافیت از خدمت سـربازی (اگـر یکی از طرفین
مشـمول خدمت نظام وظیفه اسـت)
گواهـی پرداخـت /تسـویه حسـاب شـارژ (آب ،برق ،هزینههـای مربوط به
سـاکنان در آپارتمـان) صـادره توسـط هیئت مدیره مجتمعهای مسـکونی
یـا آپارتمانهـای تحـت قانون تملـک آپارتمانها.

