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بیمه آتش سوزی ارزان
بیمـه آتـش سـوزی از جملـه بیمـه هـای امـوال اسـت کـه بنـا و اثاثیـه شـما را در برابـر
ش اصلی و برخی پوشـش
خطـرات مختلـف ،بیمـه میکنـد .برخـی از خطرات جزو پوشـ 
فرعـی هسـتند .ایـن بیمـه تنها خسـارات مالی را جبـران میکند و صدمـات جانی عموما
پرداخت نمیشـود .البته خسـارت جانی به شـخص ثالث (همسـایگان) در صورت انتخاب
این پوشـش در بیمهنامه قابل جبران اسـت .در بیمه آتش سـوزی مانند سـایر بیمههای
اموال قاعده جانشـینی ،اصل حسـن نیت ،اصل غرامت و اصل نفع بیمهای اجرا میشـود.
بـرای انتخـاب بهتریـن بیمـه آتـش سـوزی بایـد مسـائل مختلفـی در نظـر گرفته شـود.
البتـه بیمـه آتـش سـوزی و خدماتـی کـه در آن ارائـه میشـود در شـرکتهای مختلـف
تفـاوت چندانـی بـا یکدیگـر ندارنـد .بـا وجود این بررسـی عواملـی مثل سـرعت پرداخت
خسـارت ،سـرعت رسـیدگی بـه شـکایات و تعدد مراکـز پرداخت ،اعمـال محدودیت برای

پوشـشهای اضافـی و محبوبیـت شـرکتها در انتخـاب بهتریـن بیمه آتش سـوزی موثر
است.
نـرخ خطـرات بیمـه آتش سـوزی در شـرکتهای مختلف یکسـان نیسـت .هـر چه نرخی
کـه شـرکت بـرای پوشـش بیمـه ای در نظـر میگیـرد کمتـر باشـد حقبیمـه ای که باید
پرداخـت شـود کمتـر خواهـد بـود .همچنین بعضـی شـرکتها تخفیفات متنوعـی برای
بیمهگـذاران در نظـر میگیرنـد .بـه طـور مثـال دارنـدگان بیمـه عمـر بعضـی شـرکتها
بـرای خریـد بیمـه آتـش سـوزی میتواننـد تخفیف دریافـت کنند.
در بعضـی شـرکتها امـکان خرید بیمه آتش سـوزی به شـکل قسـطی وجـود دارد .البته
ممکـن اسـت شـرکت ،جبـران کل خسـارت را ،مشـروط بـه پرداخت بقیـه حقبیمه کند
که این مسـئله بسـتگی به سیاسـت شـرکت بیمه دارد.

شرایط استفاده از بیمه سرقت

بـرای دریافـت خسـارت سـرقت منـزل یـا مغـازه از هـر شـرکت
بیمـهای ،بیمـه گـذار بایـد مدارک زیر را به شـرکت بیمـه ارائه کند:
گـزارش انتظامـی مبنـی بـر سـرقت و تشـکیل پرونده سـرقت در
نیـروی انتظامی
ارائه گزارش کتبی مبنی بر سرقت و نحوه انجام آن
ارائه اصل بیمه نامه به شرکت بیمه
بازدید کارشناس بیمه از خسارت اتفاق افتاده
بررسی خسارت و محاسبه پرداخت خسارت
پرداخت خسارت به بیمه گذار

اب دزدی مزنل کنار بیایید!

بـا خانـواده چنـد روزی از شـهر خـارج شـده و بـه یکـی از روسـتاهای خـوش آب و هوای اطـراف رفتهاید .قبل خـروج از منزل تمام نکات ایمنـی را رعایت
راحله شعبانی
کرده و به حسـاب خودتان تمام راههای ورود دزد به خانه را بسـتهاید .اما هنوز از گرد راه نرسـیده متوجه بهم ریختگی منزل خود میشـوید! بله درسـت
روزنامهنگار
حـدس زدهایـد دزد بـه منـزل شـما زده اسـت! بـا تمـام اقدامات دور اندیشـان ه قبل سـفر باز هم دزد موفق تر از شـما عمل کرده اسـت! در اینجاسـت که
فقـط آه حسـرت از نهادتـان بلنـد خواهـد شـد .پـس حادثـه هیـچگاه خبـر نمیکنـد و ممکن اسـت به رغم همـه تدابیر حادثه سـرقت برای شـما هم اتفـاق بیفتد .مهمتریـن نکته این
جاسـت کـه در ایـن شـرایط بتوانیـم خسـارت اتفـاق افتـاده را جبران کنیم .بیمه سـرقت راه حل مسـئله اسـت! در ادامه با بررسـی بیمه سـرقت منـزل میتوانید از مزایا و پوشـشهای
داشـتن ایـن بیمـه نامه مطلع شـده و آگاهانـه آن را خریداری کنید.

نکته اپیاین؛ چگونه از پیش آمدن رسقت
جلوگیری کنیم؟

پوشـش بیمـه سـرقت یـا دزدی (بـا شکسـت حـرز) به عنـوان یکی
از پوشـشهای فرعـی در بیمـه آتـش سـوزی ارائه میشـود .در این
پوشـش بیمهگـر خسـارت ناشـی از فقـدان یـا خرابـی امـوال بیمه
شـده را که در نتیجه سـرقت با شکسـت حرز روی میدهد حداکثر
تـا مبلـغ مشـخص شـده در بیمـه نامه جبـران میکند.

پوشش بیمه سرقت
یا دزدی (با شکست
حرز) به عنوان یکی
از پوششهای فرعی
در بیمه آتش سوزی
ارائه میشود .در
این پوشش بیمهگر
خسارت ناشی از
فقدان یا خرابی
اموال بیمه شده را
که در نتیجه سرقت
با شکست حرز روی
میدهد حداکثر تا
مبلغ مشخص شده
در بیمه نامه جبران
میکند

پوششهای بیمه رسقت

حـال سـوالی کـه مطـرح میشـود ایـن اسـت کـه پوشـشهای بیمه
سـرقت شـامل چه مواردی میشـوند؟! به طور کلی پوشـشهای زیر
بـرای اشـیا به سـرقت رفته ارائه میشـود:
خسـارت اشـیای بـه سـرقت رفتـه :با توجه به شـرایط بیمـه نامه و
لیسـت اموالـی کـه ضمیمـه بیمه نامه بوده و تحت پوشـش بیمه نامه
هسـتند بعد از بررسـی پرونده خسـارت سرقت و اعالم نظر کارشناس
بیمـه و سـقف تعهـدات بیمـه نامه خسـارت اموال به سـرقت رفته به
بیمـه گذار پرداخت میشـود.
ارزش اشـیای خـراب شـده :اگـر در زمـان ورود ،خـروج یـا در حین
سـرقت ،سـارق به بخشـی از منزل شـما آسـیب بزند ،بیمه خسـارات
آن را بـه انـدازه ارزش اشـیای خـراب شـده تـا سـقف تعهـدات بیمـه
نامـه پرداخـت میکند.
کم شـدن ارزش اشـیای باقی مانده و آسـیب دیده :اگر اشـیایی که
سـارق بـه آنهـا خسـارت وارد کـرده ،قابـل تعمیر باشـند و نیازی به
تعویض آنها نباشـد ،بیمه خسـارت تعمیر آنها را پرداخت میکند.

استثناائت بیمه رسقت منازل

امـا آیـا همیشـه میتـوان از بیمه سـرقت اسـتفاده کرد؟ آیـا جبران
همـه سـرقتها در تعهـد شـرکت بیمه اسـت؟ قطعـا خیـر! در انواع
بیمهنامـ ه آتـش سـوزی ،مـوارد زیـر خـار ج از تعهد شـرکت بیمهگر
ی از آن
ق قبلی بیمهگـر و بیمهگـذار ،بعض 
اسـت مگرایـن کـ ه بـا تواف 
ش قـرار بگیرند:
ت پوشـ 
هـا بـا اضافـ ه نر خ تح 
ی خارجی ،تمبر ،سـفته
ت واردشـده بـ ه وجـو ه نقد ،ارزهـا 
خسـارا 
ق بهـادار به سـرقت رفته
و انـوا ع اورا 
ک از کارکنان
ی از تبانـی و همدسـتی دزد بـا هر یـ 
ت ناشـ 
خسـارا 
ن بیمهگذار
و مسـتخدما 

ی از اشع ه یونزا ،رادیواکتیویته ،تشعشعا 
ت
ت مسـتقی م ناش 
خسـارا 
ت اتمـی یا مـواد منفجر ه در محل
ی هسـتهای و فضـوال 
و سـوختهها 
مورد بیمه
گ داخلـی و خارجـی ،غـارت ،اقدامـات
ی از جنـ 
ت ناشـ 
خسـارا 
ن خارجـی ،شـورش ،بلـوا و قیـام
خصمانـ ه دشـم 
عدمالنف ع ناشی از خسارت
ن بیمهگذار
ت کارکنا 
ت و امان 
عد م صداق 
ی یا سهوی)
ت دفتری ،حسابداری و کامپیوتری (عمد 
اشتباها 
ن محافظ ،جز
ل بدو 
ل در وسـیل ه حم 
ل پو 
ت ناشـی از حم 
خسـارا 
در مـواردی ک ه اضطراری و معقولباشـد
به سرقت رفتن طال و جواهر و اشیای ارزشمند
بـه سـرقت رفتـن اشـیای عتیقـه کـه امـکان ارزش گـذاری روی
آنهـا وجود نـدارد

خسـارات وارد شـده با وسـایلی که ارزش مشـخصی ندارند مانند
آثـار هنـری خـاص همچـون تابلوهای نقاشـی یا تابلـو های فرش

اقدامات الزم بعد از رسقت مزنل

بـرای ایـن کـه بتوانیـم از بیمـه سـرقت اسـتفاده کنیـم بایـد بعد از
سـرقت از منـزل ،بیمهگـذار بالفاصلـه :
اداره آگاهی یا کالنتری را در جریان موضوع قرار دهد.
موضـوع دزدی را فـوری یـا بهصـورت حضـوری یـا تلفنـی بـه
بیمهگـر اعلام کنـد.
بیمهگـذار دو روز مهلـت دارد لیسـت وسـایل بـه سـرقت رفتـه را
کتبـی تحویـل دهد.

آشنایی با مفهوم ریسک به درآمد
انتظاری با چند مثال کاربردی
اگرچه شاخص کل کمتر از هزار واحد رشد کرد ،اما بازار سرمایه در هفته گذشته ،پر تب و تاب بود .شرکت
جواد غیاثی
های بزرگ متاثر از تشدید جنگ تجاری و احتمال افت قیمت های جهانی ،با وجود نسبت های قیمت به
کارشناس بورس
ِ
درآمد مناسب ،به خاطر نگرانی از چشم انداز آینده بازارها به حاشیه رفتند؛ برخی افت کردند و برخی ثابت
ماندند .در سوی دیگر ،اما نقدینگی به دالیلی به سوی شرکت های کوچک و متوسط حرکت کرده است؛ مهمترین بهانه بازار برای داغ
کردن سهام شرکت چند گروه غذایی ،دارویی و الستیک ،تقویت احتمال حذف ارز  4200تومانی است .اهالی بازار معتقدند ،همزمان
با ارز  4200تومانی برای واردات مواد اولیه ( که موجب افزایش هزینه شرکت های مشمول می شود) مجوز افزایش قیمت ها هم صادر
خواهد شد و در این میان ،اثر مثبت اتفاق دوم بیشتر از اثر منفی اتفاق اول است.
اما همه اینها فرضیات و احتماالت است .نه کسی می تواند ترامپ ،سرنوشت
جنگ تجاری و وضعیت بازار کاالهای اساسی را پیش بینی کند ( و هدف
قیمتی سهام شرکت های بزرگ را درک کند) و نه سرنوشت ارز  4200تومانی
و مخصوصا اثر آن بر شرکت های داغ این روزها قابل رصد است .به مناسبت این
فضای پر از ابهام ،تصمیم گرفتیم به یک موضوع آموزشی بسیار کاربردی بپردازیم.
موضوعی که اتفاقا در روزهای پرابهام می تواند در نظم دهی به ذهن معامله گران
و سرمایه گذاران ،بسیار موثر باشد.

ریسک به درآمد انتظاری چیست؟

همه ما قبل از هر تصمیم مهمی ،درباره نتایج آن امیدها و آرزوها و البته
نگرانیهایی داریم .مثال ورود به رشته تجربی به این امید است که پزشک شویم
و در آینده وضعیت درآمدی و اجتماعی مناسبی داشته باشیم .اما این ریسک هم
وجود دارد که در رقابت سخت برای صندلی های محدود پزشکی ،پشت کنکور
بمانیم یا این که با این هجوم به سمت پزشکی در سال های آینده بازار اشباع شود!
اما در نهایت سبک و سنگین می کنیم و در صورتی که کفه آورده ها و منافع
احتمالی را سنگین تر دیدیم ،وارد تجربی می شویم و در صورتی که نگرانی ها و
ریسک ها سنگینی کرد ،تصمیم دیگری می گیریم.

همین شرایط در زمان تصمیم گیری برای خرید سهام هم وجود دارد .البته در
این باره می توان ،سود و زیان را کمی کرد و با عدد و رقم به محاسبه جذابیت
موقعیت ها و سهم های مختلف پرداخت .در ادامه با مثال توضیح می دهیم.

ریسک به درآمد انتظاری به روش بنیادین و تکنیکال

مثال فرض کنید که قیمت یک سهم هم اکنون هزار تومان است و سود تولیدی
شرکت به ازای هر سهم هم  200تومان .لذا هم اکنون در وضعیت متعادلی قرار
دارد .اما شرایط آینده پرابهام است .متغیرهای مختلف جهت ها و اثرگذاری های
مختلفی دارند و احتمال وقوع هرکدام هم متفاوت است .مثال یک احتمال وجود
دارد که قیمت مواد مصرفی شرکت افت کند و حاشیه سود افزایش یافته و سود
شرکت تا  300تومان و قیمت هم تا  1500تومان رشد کند .احتمال دیگر این
است که قیمت مواد اولیه بدون تغییر و سود شرکت هم در محدوده  200تومان
بماند .اما در سوی دیگر ،احتمال آن هست که طی امسال یک رقیب سرسخت
برای شرکت فرضی ما عرض اندام کند و میزان فروش شرکت را محدود کند.
در این حالت ممکن است سود هر سهم تا  150تومان افت کند .ترکیب این
سناریوها ،شرایط مختلفی را ایجاد میکند که در جدول زیر آمده است:

سناریوها در خصوص سناریوها در خصوص میزان سود
قیمت سهم در
قیمت مواد اولیه و ظهور رقیب و میزان شرکت در سال
چشم انداز
آینده
فروش
حاشیه سود
کاهش قیمت مواد
اولیه و رشد سود

ثبات میزان فروش

300

1500

ثبات قیمت مواد اولیه
و حاشیه سود

ثبات میزان فروش

200

1000

کاهش قیمت مواد
اولیه و رشد سود

افت فروش

250

1250

ثبات قیمت مواد اولیه
و حاشیه سود

افت فروش

150

750

سناریوهای چهارگانه پیش روی رشکت فریض اب توجه به
احمتال افت قیمت مواد اولیه و ظهور رقیب جدید

چنان چه در جدول فوق پیداست ،سهام شرکت در بهترین حالت می تواند تا
 1500تومان رشد کند و  50درصد بازدهی بدهد .در بدترین حالت نیز می توان تا
 750تومان افت و  25درصد ضرر وارد کند .در این حالت نسبت ریسک به درآمد
انتظاری  0/5یا  50درصد است (حاصل از تقسیم سود احتمالی  50درصد به
ِ
نسبت کمتر از  50درصد برای سرمایه گذاری
زیان احتمالی  25درصد) .معموال
توصیه می شود .در این جا ،آن چه مهم است تعیین مناسب سناریوهای پیش
رو(احتماالت و روندهای پیش روی شرکت) و ضریب دهی به احتمال وقوع هر
سناریو است .مثال ممکن است شما با بررسی به این نتیجه برسید که احتمال
وقوع سناریوی اول بسیار کم است اما سناریوی چهارم احتمال وقوع بیشتری
دارد .لذا در نسبت  50درصدی حاصل تجدید نظر می کنید .آن چه گفته شد،
تعیین ریسک به ریوارد به روش بنیادین بود .برخی نیز این نسبت را به روش
تکنیکال تعیین می کنند .یعنی با بررسی نموداری سهام شرکت ،هدف باال و
پایین (بهترین و بدترین سناریو) را تعیین کرده و از نسبت آن به عنوان ابزار
مقایسه موقعیت های سرمایه گذاری استفاده می کنند.

چند مثال کاربردی

شرکت بیمه

حق بیمه آتش
سوزی

جمع حق بیمه خطرات
اضافی(سرقت)

جمع

معلم

174400

8720000

8894400

تعاون

139520

8720000

8859520

بـرای سـاختمانی بـا  100متر زیر بنا و سـازه فلـزی و ارزش تقریبی
لـوازم خانـه  100میلیـون تومان (قیمت هـا به ریال)

مدارک الزم برای دریافت خسارت رسقت

بازار سهام زیر سایه اخبار و سناریوهای چندگانه

جدا از بیمه سرقت که مزایای بسیاری دارد ،الزم است ابتدا به گونهای
برنامهریزی داشته باشیم که از ورود سارق به منزلمان جلوگیری کنیم.
در ادامه چند مورد از هشدارهای پلیس در این زمینه را خواهید خواند.
مجهز کردن منزل به سیستمهای امنیتی هشدار دهنده در
زمان سرقت.
همسایه بانی (سپردن منزل به افراد مطمئن و امین در محل).
از بستگان و آشنایان قابل اعتماد بخواهید که به صورت مستمر از
منزل شما سرکشی کند( .همسایه سپاری)
طال ،جواهرات و وجوه نقد خود را به صندوق امانات بانکها
بسپارید و از همراه بردن زیورآالت ،اشیای قیمتی و اسناد و مدارک
غیر ضرور خودداری کنید.
استفاده از تایمر جهت روشنایی منازل در شب.
از دادن کلید به افراد غیر مطمئن ،شرکتها و کارگرانی که جهت
تعمیر مراجعه میکنند خودداری کنید.
نصب حفاظ بر روی نورگیر و پنجرهها به ویژه در طبقات همکف
و مسیر لولههای گاز و استفاده از قفلهای محکم و استاندارد برای
در منازل.
اگر در یک مجتمع چند واحدی زندگی میکنید به نحوی برنامه ریزی
کنید که کل ساختمان به یکباره خالی از سکنه نباشد.
در مجتمعهای مسکونی در زمان به کارگیری نیروهای خدماتی
(مستخدم) در انتخاب افراد دقت و تحقیق شود و از شرکتهای معتبر
نیرو در خواست شود.
به کارگیری نگهبان محله تحت نظارت نیروی انتظامی در
مجتمعهای مسکونی برای ممانعت از ورود مجرمان به ساختمان
و پیشگیری از سرقت
از قرار دادن کلید ورودی ساختمان و آپارتمان در محلهای خاص
مثل جاکفشی و سایر محلهای قابل دسترسی خودداری شود.
بیان نکردن دارایی و موجودی اقالم با ارزش نزد افراد بیگانه.
عدم پذیرش اسناد و اشیای گران بها و طالجات بستگان جهت
نگهداری در یک محل خاص یا منزل.

به عنوان یک مثال ،پتروشیمی اراک را در نظر بگیرید .این شرکت در سال گذشته
ِ
قیمت  710تومان
 159تومان به ازای هر سهم خود سود ساخت و اکنون در
متعادل است .از سویی این احتمال وجود دارد که با اورهال سیستم تولید ،فروش
و سود حدود  30درصد رشد کند و به  200تومان برسد و قیمت سهم هم تا
 900تومان رشد کند ( 27درصد بازدهی) .در سوی دیگر اما این احتمال هست

که با تداوم جنگ تجاری ،قیمت نفت سقوط و متاثر از آن قیمت محصوالت
پتروشیمی و پلی اتیلن هم افت کند .به نحوی که شاراک با وجود عملکرد خوب
در بهار امسال (ساخت  45تومان سود) در فصول بعدی عملکرد ضعیفی داشته
باشد و نه تنها نتواند عملکرد بهار امسال و سال قبل را تکرار کند بلکه  20درصد
هم از سود شرکت کاسته شود و قیمت هم تا  600تومان افت کند( 15درصد
ضرر) .این بدان معنی است که نسبت ریسک به ریوارد انتظاری برای شاراک 55
درصد است که کمی باالست .مثال دوم را به یک شرکت ضعیف تر اختصاص
می دهیم .سایپا حدود  150تومان قیمت دارد و طبق آخرین گزارش به همین
میزان هم زیان ساخته است!! چشم انداز مناسبی هم درباره زمان و نحوه خروج
از زیان دهی وجود ندارد .لذا قیمت سهم عمدتا بر اساس تزریق نقدینگی ،برخی
شایعات در خصوص تجدید ارزیابی دارایی و بعضا بر اساس نرخ ارز تغییر می
کند .احتمال اینکه قیمت سهام این شرکت ضررده تا  100تومان و کمتر هم
افت کند وجود دارد .احتمال آن هم هست که با یک تجدید ارزیابی غیرمنتظره،
قیمت افت کند اما تعداد سهام شما چند برابر شود .به نحوی که نهایتا  50درصد
سود کنید .در اینجا نسبت ریسک به ریوارد  100درصد است که بسیار باالتر از
شاراک است .اگر احتمال وقوع سناریوها مشابه باشد ،سرمایه گذاری در شاراک
نسبت به سایپا ،برای یک فرد ریسک گریز موجه تر است (ممکن است برخی
افراد ریسک پذیر ،حاضر باشند در ازای چشم انداز سود باالتر ،تن به ریسک بسیار
باالیی هم بدهند؛ این مربوط به شخصیت افراد و استراتژی معامالتی است که هر
فرد باید درباره خودش تصمیم بگیرد).

تحلیل ها را به صورت مداوم به روز کنید

اما نباید با اعداد فوق خیلی خشک برخورد کرد .احتمال تداوم شرایط منفی در
بازارهای جهانی و ریزش قیمت نفت چقدر است؟ اورهال چقدر کمک خواهد
کرد؟ آیا غیر از عوامل فوق ،روندها یا متغیرهای دیگری هم هست که بر بازار
اثر جدی بگذارد؟ قانون تجدید ارزیابی ،به تصویب نهایی خواهد رسید؟ سایپا
برای خروج از شرایط ماده  141به چقدر افزایش سرمایه نیاز دارد و توان انجام
چه میزان را دارد؟ پاسخ به برخی از این سواالت با بررسی بیشتر ممکن است
اما بسیاری از آنها نیز ،نیاز به رصد مداوم اخبار؛ از مجلس و شورای نگهبان تا
اظهارات مسئولین شرکت ها و نهایتا بازارهای جهانی و جنگ تجاری دارد .لذا
بعد از یک محاسبه ،تصمیم و خرید ،باید با رصد اخبار و تحلیل ها ،به صورت
مداوم تحلیل خود را به روز کنید و هر زمان که تشخیص دادید احتمال وقوع
سناریوی برگزیده شما در حال کاهش است و شرایط دیگری در حال غلبه است،
جلوی زیان را بگیرید .اگر هم تحلیلتان تایید شدکه با خیال راحت ترتا چشم انداز
سرمایه گذاری خود ،صبر کنید.

