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 4المللی گزارشگری مالی بیناستاندارد 
 قراردادھای بیمھ

 ھدف

ھاي دادقرار ھدف این استاندارد، تعیین نحوه گزارشگري مالي .1

توسط واحد تجاري صادرکننده این قراردادھا (در این  بیمـھ
شود) تا زمـان تکمیـل مرحلـھ نامیده مي گربیمھاستاندارد 

دوم پروژه ھیئت دربــاره قراردادھـای بیمــھ اسـت. ایـن 
 کند:استاندارد، بھ طور خاص موارد زیر را الزام می

ھاي بیمھ توسـط دادبھبود محدود حسابداري قرار  الف.
 گران.بیمھ

ھـاي بیمـھ دادافشای اطالعاتی کھ مبالغ ناشي از قرار  ب.
گر را مشخص و تشـریح نمایـد و ي مالي بیمھدر صورتھا
كنندگان صورتھاي مالي مزبور كمك كند تـا بھ استفاده

مبلغ، زمانبندی و عدم اطمینان مربوط بــھ جریانھـاي 
 را درك نمایند. ھاي بیمھدادنقدي آتي قرار

 دامنھ کاربرد

واحد تجاري باید این اســتاندارد را بـرای مــوارد زیـر  .2
 بكار گیرد:

) ھــاي بیمــھ اتكــایيدادقرارھــاي بیمــھ (شــامل دادقرار .الف
 شده.ھاي بیمھ اتكایي نگھداریدادصادرشده و قرار

(بــھ ویژگـي مشــارکت اختیـاری ھاي مالي صادرشده با ابزار ب.
ھاي مراجعھ شود). الزامات افشا درباره ابزار ۳٥بند 

ھاي مالي داراي ایـن ویژگیھـا، در مالي، شامل ابزار
ابزارھای مـالی:  ۷المللي گزارشگري مالي استاندارد بین

 تعیین شده است. افشا

در این استاندارد، بھ استثنای شـرایط گـذار منـدرج در  .3
ــد  ــھ٤٥بن ــایر جنب ــابداري، س ــھ ھای حس ــد بیم گر، مانن

گران و شده توسط بیمـھحسابداري داراییھاي مالي نگھداری
گران (بـھ اسـتاندارد بدھیھاي مالي صادرشده توسط بیمـھ

، اسـتاندارد ابزارھـای مـالی: ارائـھ ۳۲المللي حسابداري بین
و  گیريھاي مالي: شـناخت و انـدازهابزار ۳۹المللي حسابداري بین

مراجعـھ شـود)  ۷گزارشــگري مـالي  المللياستاندارد بین
 شود.مطرح نمی

واحد تجاري نباید این استاندارد را بـرای مــوارد زیـر  .4
 بکار گیرد: 

ــمانت الف. ــط نامھض ــتقیم توس ــور مس ــھ بط ــول ك ھای محص
شود (بــھ فروش صادر میفروش یا خردهكننده، عمدهتولید
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و  درآمـد عملیـاتی ۱۸المللــي حســابداري استاندارد بین
ذخــایر، بــدھیھاي  ۳۷المللــي حســابداري اســتاندارد بین

 مراجعھ شود). احتمالي و داراییھاي احتمالي

داراییھا و بدھیھاي کارفرمایان در طرحھـای مزایـاي  ب.
 ۱۹المللــي حســابداري كاركنــان (بــھ اســتاندارد بین

المللي گزارشگري مـالي و استاندارد بین مزایاي كاركنان
مراجعھ شود) و تعھــدات مزایـاي  سھامپرداخت مبتني بر  ۲

پایان خدمت کھ بھ موجب طرحھاي بازنشستگی با مزایاي 
حسـابداری  ۲٦المللي حسابداري معین (بھ استاندارد بین

مراجعـھ شـود)  و گزارشگري توسـط طرحھـاي مزایـاي بازنشسـتگی
 شود.گزارش می

دادي كــھ مشــروط بــھ دادي یا تعھدات قــرارحقوق قرار پ.
مـالي آتي، یا حق استفاده، از یـك قلـم غیر استفاده

است (برای مثال، برخی مخارج مجـوز، حــق امتیازھـا، 
پرداختھاي احتمالي اجـاره و اقـالم مشـابھ)، و نیــز 

كننــده در اجـاره تضمین ارزش باقیمانده بــرای اجاره
 17المللـي حسـابداري تأمین مالی (بھ استاندارد بین

درآمــد  ۱۸ي حســابداري المللــاســتاندارد بین ،ھــااجاره

داراییھــاي  ۳۸المللي حسابداري و استاندارد بین عملیاتی

 مراجعھ شود). نامشھود

ھاي تضمین مالي، مگـر اینکــھ صـادرکننده در دادقرار ت.
گذشتھ بھ صراحت اظھار کرده باشد کھ این قراردادھــا 

گیـرد و در نظــر می ھــاي بیمـھدادرا بھ عنــوان قرار
ھاي بیمھ را بكار گرفتــھ دادبھ قرارحسابداري مربوط 

توانـد تصـمیم باشد، كھ در این مـورد صــادرکننده می
 ، استاندارد39المللی حسابداری بگیرد استاندارد بین

ــابداري بین ــي حس ــتاندارد بین ۳۲الملل ــي و اس الملل
المللــی یــا ایــن اســتاندارد بین ۷گزارشــگري مــالي 

ھاي تضمین مالی دداگزارشگری مالی را برای چنین قرار
بكار گیرد. صادرکننده ممکن است این تصمیم را برحسب 

گرفتھ بــرای ھر قرارداد اتخاذ کند، اما انتخاب صورت
 قابل برگشت است.ھر قرارداد، غیر

ازاي احتمالی پرداختني یا دریــافتني در تركیــب مابھ ث.
 3المللـي گزارشـگري مـالي تجاري (بھ استاندارد بین

 مراجعھ شود). اريتركیبھای تج

كنـد كھ واحد تجــاري نگھـداري مي ھاي بیمھ مستقیمدادقرار ج.
ھـاي بیمـھ مســتقیم كـھ در آن، واحــد (یعني قرارداد

 گر واگذارنــدهبیمـھاست). با وجود ایـن،  گـذاربیمھتجاري 
المللي گزارشگري مالي را در باید این استاندارد بین
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كنـد، گھـداري ميھاي بیمھ اتكایي كـھ ندادمورد قرار
 بكار گیرد.

بھ منظور ساده شدن ارجاع، ایــن اسـتاندارد، ھـر واحــد  .5
نامد، گر میكند، بیمھتجاري را كھ قرارداد بیمھ صادر مي

نظر از اینکھ صادرکننده مزبور، برای مقاصد قـانونی صرف
 گر محسوب شود یا خیر.یا نظارتی، بیمھ

اد بیمــھ اســت. دقــرارداد بیمــھ اتكــایي، نــوعی قــرار .6
ــھ  ــات ب ــام ارجاع ــتاندارد تم ــن اس ــابراین، در ای بن

ھاي بیمـھ اتكـایي نیــز دادقراردادھای بیمھ، براي قرار
 کاربرد دارد.

 شدهابزارھای مشتقھ تعبیھ

، واحد تجاري ملزم 39المللي حسابداری طبق استاندارد بین .7
شده از قرارداد بھ جدا کردن برخی ابزارھای مشتقھ تعبیھ

و منظور نمـودن  ارزش منصفانھگیری آنھا بھ یزبان، اندازهم
باشـد. تغییرات ارزش منصفانھ در سود یـا زیــان دوره می

، داد بیمـھبرای ابزارھای مشـتقھ تعبیـھ شـده در قـرار
کـاربرد دارد، مگـر  39المللـي حسـابداری استاندارد بین

 داد بیمــھاینكھ ابزار مشتقھ تعبیھ شده، خود، یك قـرار
 باشد.

المللــي سـتاندارد بیناستثنا در الزامات ایک بھ عنوان  .8
گذار گر، اختیار بیمھبیمھکھ ، ضرورتی ندارد 39حسابداری 

بھ مبلغ ثابت (یا مبلغ مبتني بـر  قرارداد بیمھ فسخدر 
مبلــغ ثابــت و نــرخ بھــره) را تفكیــك کنــد و بــھ ارزش 

گیری نماید، حتي اگر قیمت اعمال متفاوت منصفانھ اندازه
باشد. با این وجود، در  انمیزب ایبدھي بیمھاز مبلغ دفتري 

، در 39المللـي حسـابداری صورتی الزامات اسـتاندارد بین
نقـدي تعبیــھ شـده در  فسخمورد اختیار فروش یا اختیار 

، در واکـنش بـھ فسخكھ ارزش  کاربرد داردداد بیمھ قرار
تغییر در یک متغیر مالي (مانند قیمت یا شاخص سھام یـا 

داد ھ مختص یـک طـرف قـرارمالي کكاال)، یا یک متغیر غیر
، تغییر کند. افزون بر این، در صورتی کھ توانـایی نیست

دارنده برای اعمال اختیار فـروش یـا اختیـار واگـذاري 
نقدي، بر اثـر تغییــر در چنـین متغیـری بالفعـل شــود، 
الزامات مزبور کاربرد دارد (برای مثال، اختیار فروشــی 

طحی معین، قابل كھ در صورت رسیدن شاخص بازار سھام بھ س
 شود).میاعمال 

، در مورد اختیار فسـخ ابـزار مـالي داراي ویژگـي 8بند  .9
 مشارکت اختیاری نیز کاربرد دارد.
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 تفکیک اجزای سپرده

 جـزء سـپردهھاي بیمھ شامل ھر دو جزء بیمھ و برخی قرارداد .10
 تفکیـکگر ملـزم یـا مجـاز بـھ است. در موارد زیر، بیمـھ

 اجزای مزبور است:

 در صورت احراز ھر دو شرط زیر، تفكیك الزامي است: الف.

گر بتواند جزء سپرده (شامل ھرگونھ اختیــار بیمھ .1
فسخ تعبیھ شده) را جداگانھ (یعني بدون در نظـر 

 گیری کند.گرفتن جزء بیمھ) اندازه
گر، بھ طریقی دیگر آن را ھای حسابداري بیمھرویھ .2

و حقـوق ناشـي از ملزم بھ شناسایي تمام تعھدات 
 نکند. جزء سپرده

در صورتي تفكیك مجاز است، امــا الزامـی نیســت، كـھ  ب.
را جداگانھ، ھمانند مــورد  گر بتواند جزء سپردهبیمھ

ھای گیري کند، امـا رویـھ)، اندازه1مندرج در (الف)(
حسابداري، آن را ملزم نماید تمـام تعھـدات و حقـوق 

مبنــاي مــورد  نظر ازناشــي از جــزء ســپرده را صــرف
گیري حقــوق و تعھــدات مزبـور، استفاده براي انـدازه

 شناسایی کند.

را جداگانــھ، ھماننــد  گر نتواند جزء سپردهاگر بیمھ پ.
 گیري کند، تفکیک ممنوع است.) اندازه1(الف)(

گر، آن ھای حسابداري بیمـھمورد زیر، مثالی است کھ رویھ .11
شـي از جــزء ســپرده را ملزم بھ شناسایي تمام تعھدات نا

گر بیمـھگر واگذارنده، جبـران خسـارت را از کند. بیمھنمي

گر كنــد، امــا قــرارداد مزبــور بیمــھدریافــت مي اتكــایي
نماید کھ در سالھاي آتی، خسـارت واگذارنده را متعھد می

را بازپرداخت کند. این تعھد، ناشي از جزء سپرده اســت. 
رنده، بدون شناسایی گر واگذاھای حسابداري بیمھاگر رویھ

تعھد مربوط، شناسایي جبران خسارت را بھ عنــوان درآمــد 
 مجاز کند، تفکیک الزامی است.

 گر باید:داد، بیمھبھ منظور تفكیك یك قرار .12

المللی گزارشگری مالی را بـراي این استاندارد بین الف.
 جزء بیمھ بكار گیرد. 

راي جــزء را بــ 39المللــي حســابداری اســتاندارد بین ب.
 بكار گیرد. سپرده
 گیريشناخت و اندازه

 المللي گزارشگري ماليھاي بینمعافیت موقت از برخی استاندارد
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ھاي ھروی ۸المللي حسابداري استاندارد بین 12تا  10ھاي بند .13

ھـای ، معیارھـاي حسـابداري و اشـتباھاتحسابداري، تغییـر در برآورد
بـرای ایجـاد رویـھ  قابل اسـتفاده توسـط واحــد تجـاری

حسابداری در مواردی کھ ھیچ استانداردی بطور خاص بـرای 
کند. بـا ایـن وجـود، یک قلم کاربرد ندارد را تعیین می

ھــا در گیري آن معیارگر را از بكاراین استاندارد، بیمھ
ھاي حسابداري خــود بـراي مـوارد زیـر، معـاف مورد رویھ

 كند:مي

کنـد (شـامل گر صـادر میمــھھاي بیمھ كھ بیدادقرار الف.
مخارج تحصیل مربـوط و داراییھـاي نامشـھود مربـوط، 

 )؛ و۳۲و  ۳۱مانند موارد مطرح در بندھای 

 كند.گر نگھداري ميھاي بیمھ اتکایی كھ بیمھدادقرار ب.

گیري گر را از بكـاربا این وجود، این اســتاندارد بیمـھ .14
اسـتاندارد  12تـا  10ھاي ھاي منـدرج در بنـدبرخی معیار

كنـد. بطـور خـاص، یـک معـاف نمي 8المللي حسـابداري بین
 گر:بیمھ

ای بــھ عنــوان بــدھی در خصــوص نبایــد ھــیچ ذخیــره الف.
ای ادعاھای احتمالی آتی ناشــی از قراردادھـای بیمـھ

شناســایی کنــد کــھ در پایــان دوره گزارشــگری وجــود 
ــایر  ــی و ذخ ــوادث طبیع ــایر ح ــد ذخ ــد (مانن ندارن

 ).برابرسازی

را  19تـا  15ھاي ، مندرج در بنـدآزمون كفایت بدھيباید  ب.
 اجرا کند. 

ای (یا بخشي از بـدھي تنھا در صورتي باید بدھي بیمھ پ.
ای) را از صورت وضعیت مالي خود حذف کند كـھ آن بیمھ

بدھي خاتمھ یابد، یعني ھنگامي كھ تعھد مشخص شده در 
 باشد.داد، ایفا یا فسخ یا منقضي شده قرار

 نباید موارد زیر را تھاتر کند:  ت.

ای در مقابــل بــدھیھاي بیمــھ اتكـایي داراییھاي بیمھ .1
 مربوط؛ یا

ھــاي بیمــھ داددرآمــد یــا ھزینــھ ناشــي از قرار .2
اتكــایي در مقابــل ھزینــھ یــا درآمــد ناشــي از 

 ھاي بیمھ مربوط.قرارداد
باید كـاھش ارزش داراییھـاي بیمـھ اتكـایي خـود را  ث.

 مراجعھ شود).  20بررسی کند (بھ بند 
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 آزمون كفایت بدھي

گر بایــد در پایــان ھــر دوره گزارشــگری، بــا اســتفاده از بیمــھ .15
ھاي بیمھ خود، دادبرآوردھای فعلی از جریانھاي نقدي آتي طبق قرار

ارزیابی کند. اگر ارزیابي ای شناسایی شده را کفایت بدھیھای بیمھ
ای (پس از كسر مخارج مزبور نشان دھد كھ مبلغ دفتري بدھیھاي بیمھ

تحصیل انتقالی مربوط و داراییھاي نامشھود مربوط، ماننـد مــوارد 
) با توجــھ بـھ جریانھـاي نقـدي آتــي ۳۲و  ۳۱ھاي شده در بندمطرح

ه برآوردی كافي نیســت، تمـام کسـری بایـد در سـود یـا زیـان دور
 شناسایي شود.

گر، آزمون كفایت بـدھي را بـا رعایــت در صورتی کھ بیمھ .16
شـده انجـام دھـد، ایـن اسـتاندارد حداقل الزامات مشخص

دارد. حداقل الزامات شـامل الزامات بیشتري را مقرر نمی
 موارد زیر است:

آزمون مزبور، برآوردھای فعلی از تمـام جریانھـاي  الف.
ھاي نقدي مربوط، مانند مخارج دادي و جریاننقدي قرار

رسیدگي بھ ادعاھا، و نیز جریانھـاي نقـدي ناشـي از 
 شده و تضمینھا را در نظر بگیرد.اختیارھای تعبیھ

چنانچھ آزمون نشان دھد كھ بدھي ناكافي اسـت، تمـام  ب.
 شود.كسري در سود یا زیان دوره شناسایي 

لزم آزمـون گر، مســتھاي حسابداري بیمھدر صورتی کھ رویھ .17
نباشــد،  ۱٦كفایت بدھي با رعایت حـداقل الزامــات بنـد 

 گر باید:بیمھ

را پـس از كسـر  1ای مربوطمبلغ دفتري بدھیھاي بیمھ الف.
 مبلغ دفتري موارد زیر، تعیین کند:

 ھرگونھ مخارج تحصیل انتقالي مربوط؛ و .1

ھرگونھ دارایي نامشھود مربوط، ماننـد آنچـھ در  .2
ری پرتفوي تحصیل شده اسـت تركیب تجاري یا واگذا

مراجعھ شود). با وجود این،  ۳۲و  ۳۱ھاي (بھ بند
داراییھاي بیمھ اتكایي مربــوط، در نظـر گرفتـھ 

گر آنھا را جداگانھ بــھ حســاب شود زیرا بیمھنمي
 مراجعھ شود). ۲۰کند (بھ بند منظور می

تعیین کند آیا مبلغ مندرج در قسمت (الف)، كمتـر از  ب.
است کھ در صـورت قـرار گـرفتن بـدھیھاي مبلغ دفتري 

المللي ای مربوط در دامنھ كاربرد استاندارد بینبیمھ
شد یا خیر. اگر مبلغ مزبـور ، الزامی می37حسابداري 

                                                      
ای (و مخارج تحصیل انتقالی ای مربوط، آن دستھ از بدھیھای بیمھبدھیھای بیمھ  1

گر در مورد ھای حسابداری بیمھمربوط و داراییھای نامشھود مربوط) است کھ رویھ
 نباشد. ۱٦آنھا، مستلزم آزمون كفایت بدھي با رعایت حداقل الزامات بند 
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گر باید تمام اختالف حاصل را در سود کمتر باشد، بیمھ
یا زیان دوره شناسـایي كنــد و مبلـغ دفتـري مخـارج 

ییھاي نامشـھود مربـوط تحصیل انتقالي مربوط یا دارا
ای مربـوط را کاھش دھد یا مبلغ دفتري بدھیھاي بیمـھ

 را افزایش دھد.

گر، حــداقل الزامـات چنانچھ در آزمون كفایت بدھي بیمـھ .18
رعایت شـده باشـد، ایـن آزمــون در سـطح تجمعـي  ۱٦بند 
شود. اگر در آزمون كفایت شده در آن آزمون انجام میمشخص

الزامات مزبور رعایت نشــده باشـد،  گر، حداقلبدھي بیمھ
، بایــد در ســطح پرتفــویی از 17مقایســھ مــذکور در بنــد 

قراردادھا انجام شود کھ در معرض ریسکھای نسبتًا مشـابھ 
ھستند و با یکــدیگر بـھ صـورت پرتفـویی واحــد مـدیریت 

 شوند.می

گیري بكـار (ب) (یعنــي نتیجـھ۱۷شده در بنـد مبلغ اشاره .19
)، تنھا در صورتي باید 37لمللي حسابداري ااستاندارد بین

گذاري آتـي باشـد (بــھ كننده حاشـیھ سـود سـرمایھمنعكس
شده در بند مراجعھ شود) كھ مبلغ اشاره ۲۹تا  ۲۷ھاي بند
 (الف) نیز آن سودھا را منعکس کند.۱۷

 كاھش ارزش داراییھاي بیمھ اتكایي

ھش ارزش گر واگذارنده، كـااگر دارایي بیمھ اتكایي بیمھ .20
گر واگذارنده باید مبلغ دفتـري آن را داشتھ باشد، بیمھ

كاھش دھد و زیان كاھش ارزش را در ســود یــا زیـان دوره 
شناسایي كند. دارایي بیمھ اتكایي تنھا در صورتي كـاھش 

 ارزش دارد كھ:

در نتیجھ رویدادی کھ پس از شناخت اولیـھ دارایـي  الف.
عینی وجود داشـتھ بیمھ اتكایي واقع شده است، شواھد 

گر واگذارنده، تمام مبـالغ باشد مبني بر اینکھ بیمھ
طلب خود را طبق شرایط قرارداد دریافت نخواھد کـرد؛ 

 و

گر واگذارنـده از رویداد مزبور، بر مبالغی کھ بیمـھ ب.
باشــد گر اتکایی دریافت خواھد کرد، اثـری داشتھبیمھ

 گیری شود.ای قابل اتکا، اندازهکھ بھ گونھ
 ھاي حسابداريتغییر در رویھ

، ھم در مورد تغییرات انجام شده توسـط ۳۰تا  ۲۲ھاي بند .21
ــھ ــتانداردھای بینبیم ــن اس ــیش از ای ــھ پ ــي گری ک الملل

گزارشــگري مــالي را بكــار گرفتــھ اســت و ھــم در مــورد 
ھاي گری كـھ اســتانداردتغییرات انجام شـده توسـط بیمـھ
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ي نخسـتین بـار بكــار المللي گزارشگري مالي را بـرابین
 شود.گیرد، اعمال ميمي

ھاي حسابداري خود در مورد تواند رویھگر تنھا در صورتي مییک بیمھ .22
دھد كھ آن تغییر، صورتھاي مالي را در ھاي بیمھ را تغییر دادقرار

تر كنندگان، مربـوطگیري اقتصـادي اســتفادهھاي تصمیمجھت رفع نیاز
آن نکاھد یا آن را قابل اتکاتر کند و از  کند و از قابلیت اتکای

ھـاي گر بایـد طبـق معیارمربوط بودن بھ آن نیازھا نکاھـد. بیمـھ
، نسبت بـھ مربـوط بـودن و قابـل 8المللي حسابداري استاندارد بین

 اتکا بودن قضاوت كند.

ھاي دادھاي حسابداري قراربھ منظور توجیھ تغییر در رویھ .23
نشان دھد كھ تغییر مزبور، صـورتھاي  گر بایدبیمھ، بیمھ

المللــي ھـاي اسـتاندارد بینمالي آن را بھ احراز معیار
کند، اما ضرورتی ندارد کھ تغییر تر مینزدیك ۸حسابداری 

با آن معیارھا مطابقت كامل داشتھ باشد. موضــوعات خـاص 
 گیرد:زیر، در ادامھ مورد بررسی قرار می

 )؛۲٤نرخھاي جاری بھره (بند  الف.

 )؛۲٥ھاي موجود (بند تداوم رویھ ب.

 )؛۲٦احتیاط (بند  پ.

 )؛ و۲۹تا  ۲۷ھاي گذاري آتي (بندحاشیھ سود سرمایھ ت.

 ).۳۰حسابداري سایھ (بند  ث.
 نرخھاي جاری بھره در بازار  

ھای حسـابداری گر مجاز است، اما ملزم نیسـت، رویـھبیمھ .24
اي ھاي بیمـھای تغییـر دھـد کـھ بـدھیگونـھخود را بــھ 

را بھ منظور انعكاس نرخھاي جاری بھـره در  2یافتھاختصاص
گیري كند و تغییرات در آن بـدھیھا بازار، تجدید اندازه

را در سود یا زیان دوره شناسایي نماید. در این زمــان، 
ھاي حسابداري را بکـار گیـرد ممکن است واحد تجاری رویھ

برای این بدھیھا ھا و مفروضات جاری دیگری را كھ برآورد
گر کند. اختیار مندرج در این بنـد، بــھ بیمــھالزامی می
ھاي حسابداري خــود را بـرای بــدھیھای دھد رویھاجازه می

ھا را براي تغییر دھد، بدون اینکھ آن رویھ یافتھاختصاص
المللي حسـابداري تمام بدھیھاي مشابھ کھ استاندارد بین

کند، بطور یکنواخت می ، روش دیگری را برای آنھا الزامی8
گر، بــا اختیـار خــود بکار گیــرد. در صـورتی کــھ بیمـھ

یافتھ را برای این منظور در نظر بگیرد، بدھیھای اختصاص

                                                      
ط و داراییھای بوشامل مخارج تحصیل انتقالی مرای در این بند، بدھیھای بیمھ .2

مورد بررسی قرار گرفت،  32و  31مانند مواردی کھ در بندھای  مربوط،نامشھود 
 باشد.می
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باید نرخھاي جاری بھره در بازار (و در صـورت کـاربرد، 
ھا و مفروضات جـاری) را بطـور یكنواخــت در سایر برآورد
ا زمان خاتمھ آنھا ھا براي کلیھ این بدھیھا تتمام دوره
 بكار گیرد.

 ھاي موجودتداوم رویھ

رغم ھاي زیر را ادامـھ دھـد، علـیگر ممكن است رویھبیمھ .25
را احـراز  22ھا، شـرایط بنـد اینکھ بکارگیری این رویـھ

 نکند:

 نشده. ای بر مبناي تنزیلگیري بدھیھاي بیمھاندازه الف.

ھای آتـي لزحمـھادادي بـرای حقگیري حقوق قراراندازه ب.
گذاري بھ مبلغي بیش از ارزش منصـفانھ مدیریت سرمایھ

ھای جاری درخواسـتی الزحمھآنھا، كھ از مقایسھ با حق
توسط سایر فعاالن بازار بابت خدمات مشـابھ بــھ دسـت 
آمده است. این احتمال وجود دارد کــھ ارزش منصـفانھ 

دادي مزبــور، بــا مخــارج اولیــھ در شروع حقوق قـرار
ھای آتــی الزحمھشده برابر باشد، مگر اینكھ حقختپردا

گذاري و مخارج مربوط، با موارد مشابھ مدیریت سرمایھ
 در بازار قابل مقایسھ نباشد.

ھاي حســابداري غیریکنواخــت بــراي اســتفاده از رویــھ پ.
(و مخارج تحصیل انتقـالي مربـوط و  ھاي بیمھدادقرار

ھاي وجــود) واحـد داراییھاي نامشھود مربوط، در صورت
. ۲٤تجاري فرعی، بھ استثنای موارد مجـاز طبـق بنـد 

ــھ ــھ آن روی ــد، چنانچ ــت نباش ــابداري یکنواخ ھاي حس
تر ھاي حسـابداري را متنـوعدرصورتی کھ تغییر، رویـھ

نکند و نیز سایر الزامات این اسـتاندارد را احـراز 
 گر آنھا را تغییر دھد.نماید، ممکن است بیمھ

 احتیاط

ھاي حسابداري خــود در مــورد گر، رویھورتی ندارد بیمھضر .26
ھاي بیمھ را بھ منظور حذف احتیاط اضافي، تغییر دادقرار

گر در حـال حاضـر دھد. با وجود این، در صورتی کھ بیمـھ
گیری ھاي بیمھ خود را با احتیـاط كـافي انـدازهدادقرار
 کند، نباید احتیاط بیشتری اعمال نماید.می

 گذاريھای آتی سرمایھحاشیھ سود

ھاي حسابداري خــود در مــورد گر، رویھضرورتی ندارد بیمھ .27
ــھدادقرار ــاي بیم ــی  ھ ــودھای آت ــذف س ــور ح ــھ منظ را ب

فرض قابل پیشگذاری تغییر دھد. با این وجود، این سرمایھ
رد وجود دارد كھ درصورت بکارگیری رویھ حسابداري کھ در 

گذاري ھای آتی ســرمایھ، سودبیمھگیری قراردادھای اندازه
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گر مربـوط بـودن و کند، صورتھاي مالي بیمـھرا منعکس می
قابلیت اتکای كمتري خواھد داشت، مگر اینكھ این ســودھا 

دادي اثــر بگــذارد. دو نمونــھ از بــر پرداختھــاي قــرار
کننده این سـودھا اسـت، بـھ ھای حسابداري كھ منعکسرویھ

 باشد:شرح زیر می

کننـده بــازده استفاده از نــرخ تنزیلـی كـھ منعکس الف.
 گر است؛ یابرآوردي داراییھای بیمھ

بیني بازده آن داراییھا با نرخ بازده بـرآوردي، پیش ب.
بینی شده با نرخی متفــاوت، و ھای پیشتنزیل آن بازده

 گیري بدھي.در نظر گرفتن نتیجھ حاصل در اندازه

فرض قابــل رد اشـاره پیش ندتواگر تنھا در صورتی میبیمھ .28
را رد کنـد كــھ ســایر اجـزاي تغییــر در  ۲۷شده در بند 

ھاي حســابداري، مربـوط بــودن و قابـل اتکـا بــودن رویھ
اي افزایش دھد كـھ نسـبت صورتھاي مالي آن را بھ اندازه

بھ كاھش در مربوط بودن و قابل اتکا بــودن حاصـل از در 
اھمیت باشد. برای گذاري بانظر گرفتن سودھای آتی سرمایھ

گر در مورد ھاي حسابداري جاری بیمھمثال، فرض كنید رویھ
ھاي بیمھ، در شروع، شامل مجموعھ مفروضات بسیار دادقرار

گذار بـدون شده توسط مقرراتمحتاطانھ و نرخ تنزیل تعیین
توجھ مستقیم بھ شرایط بــازار اسـت و برخـی اختیارھـای 

گر با روی گیرد. بیمھمیتعبیھ شده و تضمینھا را نادیده 
گذارمحور كھ بطور آوردن بھ مبناي حسابداری جامع سرمایھ

شود و شامل موارد زیر است، صـورتھاي گسترده استفاده مي
کند و از قابــل اتکــا بـودن آن تر میمالي خود را مربوط

 کاھد:نمی
 ھا و مفروضات جاری؛برآورد الف.

نھ) برای انعكـاس تعدیل معقول (اما نھ چندان محتاطا ب.
 ریسك و عدم اطمینان؛ 

کننــده ارزش ذاتـي و ارزش گیریھایی كـھ منعکساندازه پ.
 زماني اختیارھای تعبیھ شده و تضمینھا باشد؛ و

نرخ جاری تنزیل در بازار، حتي اگــر آن نــرخ تنزیــل  ت.
 گر باشد.کننده بازده برآوردي داراییھاي بیمھمنعکس

گیري، براي تعیین ارزش فعلــي ازهدر برخی رویکردھای اند .29
شود. این سود بـا سودھای آتي، از نرخ تنزیل استفاده مي

یابد. ھاي مختلف تخصیص میاستفاده از یک فرمول، بھ دوره
مسـتقیم بــر در این رویکردھا، نرخ تنزیل تنھا بطور غیر

گذارد. بــھ ویـژه، اسـتفاده از گیري بدھي اثر مياندازه
گیري بدھي در ر مناسب است، بر اندازهنرخ تنزیلی کھ کمت
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آغاز ایجاد آن اثر محدودی دارد یا اثری ندارد. اما در 
ــوه  ــتقیم نح ــور مس ــل بط ــرخ تنزی ــا، ن ــایر رویکردھ س

کنـد. در مـورد اخیـر، از گیري بدھي را تعیین میاندازه
آنجا کھ استفاده از نرخ تنزیل مبتني بر دارایي، آثــار 

فـرض گر بتوانــد پیشست کھ بیمھتری دارد، بعید ابااھمیت
 را رد کند. ۲۷قابل رد اشاره شده در بند 

 حسابداري سایھ

یافتھ در برخی مدلھاي حسابداري، سودھا یا زیانھای تحقق .30
گیري برخي یا تمام (الـف) گر، بر اندازهداراییھاي بیمھ
اي آن، (ب) مخارج تحصیل انتقالي مربــوط و بدھیھاي بیمھ
ي نامشھود مربوط مانند موارد اشـاره شـده (پ) داراییھا

گر مجـاز ، اثـر مسـتقیم دارد. بیمــھ۳۲و  ۳۱ھاي در بند
ھاي حسـابداري خــود را بــھ است، اما ملزم نیسـت، رویــھ

اي تغییر دھد كھ سود یا زیان شناسـایي شـده تحقــق گونھ
گیریھا ھماننــد سـود یـا نیافتھ دارایي، بر آن انـدازه

ر بگذارد. تنھا در صورت شناسـایی یافتھ، تأثیزیان تحقق
ھا یا زیانھای تحقق نیافتــھ در ســایر اقــالم سـود و سود

ای (یـا مخـارج زیان جامع، تعدیل مرتبط با بــدھی بیمـھ
تحصیل انتقالی یا داراییھای نامشـھود) بایــد در سـایر 
اقالم سود و زیان جامع شناسایی شود. برخی مواقـع، ایـن 

 شود.نامیده مي» حسابداري سایھ«نحوه عمل، 
 ھاي بیمھ تحصیل شده در تركیب تجاري یا انتقال پرتفويدادقرار

المللـي گر بـھ منظـور انطبـاق بـا اسـتاندارد بینبیمھ .31
، بایــد در تــاریخ تحصــیل، بــدھیھاي ۳گزارشــگري مــالي 

شده در تركیب ای تحصیلای تعھدشده و داراییھاي بیمھبیمھ
گیري کنــد. بـا ایـن ازهتجاري را بھ ارزش منصفانھ انــد

گر مجاز است، اما ملزم نیســت، از یـک شــیوه وجود، بیمھ
ــفانھ  ــھ ارزش منص ــد ک ــتفاده نمای ــیلی اس ــھ تفص ارائ

ھاي بیمھ تحصیل شده را بھ دو جــزء زیـر تفكیــك دادقرار
 کند:می

گر ھاي حسابداري بیمھشده طبق رویھگیريبدھي اندازه الف.
 صادرشده؛ وای ھاي بیمھدادربرای قرا

) ارزش 1دارایي نامشـھود كـھ بیـانگر تفـاوت بـین ( ب.
دادي تحصیل شده و تعھـدات ای قرارمنصفانھ حقوق بیمھ

) مبلغ مندرج در قسـمت (الـف) ۲ای تقبل شده و (بیمھ
گیري بعدي این دارایي باید مطـابق بـا باشد. اندازه

 ای مربوط باشد.گیري بدھي بیمھاندازه
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ــھ .32 ــبیم ــویي از قراریلگر تحص ــھ، دادکننده پرتف ــاي بیم ھ
 ۳۱شــده در بنـد تواند از شــیوه ارائـھ تفصــیلی مطرحمی

 استفاده کند.

، از ۳۲و  ۳۱ھاي شــده در بنـدداراییھاي نامشـھود اشاره .33
كـاھش  ۳٦المللـي حسـابداري دامنھ كاربرد اسـتاندارد بین

مستثنی  ۳۸المللي حسابداري بین و استاندارد ارزش داراییھـا
المللي حسـابداري شده است. با این وجود، استاندارد بین

در مـورد فھرسـت  ۳۸المللي حسابداري و استاندارد بین 36
کننــده انتظــارات مشتریان و روابط با مشتریان كھ منعکس

ــھداداز قرار ــوق بیم ــي از حق ــت و بخش ــي اس ــاي آت ای ھ
تـاریخ  دادي موجـود درای قــراردادي و تعھدات بیمھقرار

 باشد، کاربرد دارد.تركیب تجاري یا واگذاری پرتفوي نمی
 ویژگیھای مشارکت اختیاری

 ویژگیھای مشارکت اختیاری در قراردادھای بیمھ

، دارای شـدهجـزء تضمینھـاي بیمـھ، عـالوه بـر دادبرخی قرار .34
 داد:ویژگی مشارکت اختیاری ھستند. صادرکننده این قرار

شده را جـدا ضرورت ندارد، جزء تضمینتواند، اما می الف.
ــر  ــد. اگ ــایي کن ــاری شناس ــارکت اختی ــي مش از ویژگ
صادرکننده آنھا را جداگانھ شناسایي نكند، باید كـل 

بنــدي نمایـد. اگــر قرارداد را بھ عنوان بــدھي طبقھ
بندي کند، باید جزء صادرکننده آنھا را جداگانھ طبقھ

 د.بندي شوشده بھ عنوان بدھي طبقھتضمین

در صورتي كھ ویژگي مشارکت اختیاری را جــدا از جـزء  ب.
كند، باید آن ویژگي را بھ عنـوان شده شناسایي تضمین

بنـدي ای از حقوق مالکانـھ طبقھبدھي یا جزء جداگانھ
کنـد کـھ صـادرکننده کند. این اسـتاندارد مشـخص نمی

چگونھ آن ویژگي را بھ عنوان بدھي یا حقوق مالکانــھ 
د. ممکن است صادرکننده، آن ویژگي را بــھ کنتعیین می

اجزای بدھي و حقوق مالکانھ تفكیك کند کھ باید براي 
آن تفكیك، رویھ حسابداري یكنواختی استفاده نمایـد. 
صادرکننده نباید ویژگي مزبور را در قالب یـک طبقــھ 

بندي میاني كھ نھ بدھي است و نھ حقوق مالکانھ، طبقھ
 کند.

ھای دریافتي را بـدون تفكیــك ممکن است تمام حق بیمھ پ.
بخشی کھ بھ جزء حقوق مالکانھ مربوط است، بھ عنـوان 
درآمد عملیاتی شناسایي كند. تغییرات حاصـل در جــزء 

شده و بخش ویژگي مشارکت اختیاری کھ بھ عنـوان تضمین
شود، باید در سـود یــا زیــان دوره بندی میبدھی طبقھ



 4المللی گزارشگری مالی استاندارد بین
 قراردادھای بیمھ

 

15 
 

گاه بخشی از ویژگي مشارکت اختیاری شناسایي گردد. ھر
شـود، ممکـن بنـدي یا تمام آن در حقوق مالکانھ طبقھ

است بخشی از سود یا زیان دوره، قابل انتساب بـھ آن 
تواند قابل (بھ ھمان ترتیب کھ یك بخش می ویژگي باشد

انتساب بھ منافع فاقد حق کنترل باشـد). صـادرکننده 
را کھ قابل انتسـاب  باید بخشی از سود یا زیان دوره

بھ ھر یک از اجزای مالکانھ ویژگي مشـارکت اختیـاری 
است، بھ عنوان تخصیص ســود یـا زیـان دوره، نـھ بــھ 
عنوان ھزینھ یا درآمد، شناسایی کند (بھ اسـتاندارد 

 مراجعھ شود). ارائھ صورتھاي مالي 1المللي حسابداري بین

 شـدهعبیھداد، داراي ابزار مشتقھ تدر صورتي كھ قرار ت.
 39المللی حسـابداری در دامنھ كاربرد استاندارد بین

را  39المللـي حسـابداری باشد، باید اسـتاندارد بین
 شده بكار گیرد.برای آن ابزار مشتقھ تعبیھ

(الـف) ۳٤و  ۲۰تـا  ۱٤ھاي در تمام مواردي كھ در بند ث.
ھای تا (د) بھ آنھا اشــاره نشـده اسـت، بایـد رویـھ

دادھـا ادامـھ خود را برای ایـن قرار حسابداري فعلی
ای ھاي حسابداري را بھ گونـھدھد، مگر اینكھ آن رویھ

 باشد. 30تا  21ھاي تغییر دھد كھ منطبق با بند
 ھاي ماليویژگیھاي مشاركت اختیاری در ابزار

، در مورد ابزار مالي كھ داراي 34الزامات مندرج در بند  .35
، نیز كاربرد دارد. افزون باشدویژگي مشاركت اختیاری مي

 بر این:

در صورتي كھ صادرکننده، کل ویژگي مشاركت اختیاری  الف.
بندي کند، باید آزمون كفایــت را بھ عنوان بدھي طبقھ

داد را براي كل قـرار 19تا  15ھاي بدھي مندرج در بند
شده و ھم ویژگي مشارکت اختیاری) (یعني ھم جزء تضمین

رد کھ صادرکننده، مبلغ ناشـي انجام دھد. ضرورتی ندا
برای  39المللي حسابداری گیري استاندارد بیناز بكار

 شده را تعیین کند.جزء تضمین

در صورتی کھ صادرکننده، تمام یا بخشي از آن ویژگــي  ب.
بنـدي را بھ عنوان جزء جداگانھ حقــوق مالکانـھ طبقھ

داد، نباید كمتر شده برای كل قرارکند، بدھي شناسایي
المللي گیري استاندارد بینز مبلغي باشد كھ از بكارا

شـود. مبلـغ شده حاصل میبرای جزء تضمین 39حسابداری 
داد مزبور باید شامل ارزش ذاتي اختیار واگذاري قرار

گیري آن ، انــدازه9باشــد، امــا در صــورتي كــھ بنــد 
اختیار بھ ارزش منصفانھ را معاف کرده باشد، ضـرورت 
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ي آن بھ حساب گرفتــھ شـود. ضـرورتی ندارد ارزش زمان
نــدارد کــھ صــادرکننده، مبلــغ ناشــي از بکــارگیری 

را بــرای جــزء  39المللــي حســابداری اســتاندارد بین
شده افشا کند یا آن مبلــغ را جداگانـھ ارائــھ تضمین

نماید. افزون بر ایـن، در صـورتي كـھ مجمـوع بـدھي 
ھ شده بھ وضوح باالتر باشد، ضرورتی نــدارد کــشناسایي

 صادرکننده آن مبلغ را جداگانھ تعیین کند.

ــن قرار پ. ــھ ای ــتند، داداگرچ ــالي ھس ــای م ــا ابزارھ ھ
ھا دادھاي آن قرارتواند ھمچنان حق بیمھصادرکننده می

را بھ عنوان درآمد عملیاتی شناسایی کنـد و افـزایش 
در مبلغ دفتري بدھي را بـھ عنـوان ھزینـھ شناسـایي 

 نماید.

ــن قرا ت. ــھ ای ــتند، دادراگرچ ــالي ھس ــای م ــا ابزارھ ھ
المللـي (ب) اسـتاندارد بین20ای کـھ بنـد صادرکننده

ھـاي بـا ویژگــي دادرا بـرای قرار ۷گزارشگري مـالي 
گیرد، باید تمام ھزینھ بھره مشاركت اختیاری بکار می

شناسایي شده در سود یا زیان دوره را افشا کند، اما 
فاده از روش الزم نیست این ھزینـھ بھـره را بـا اســت

 بھره مؤثر محاسبھ نماید.
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 افشا

 تشریح مبالغ شناسایي شده

گر باید اطالعاتی افشا کند کــھ مبـالغ ناشـی از قراردادھـای بیمھ .36
 در صورتھای مالی خود را مشخص و تشریح نماید. بیمھ

 ، باید موارد زیر را افشا کند:۳٦گر در رعایت بند بیمھ .37

ھــاي بیمــھ و دادري درخصــوص قرارھاي حســابدارویــھ الف.
 داراییھا، بدھیھا، درآمد و ھزینھ مربوط.

داراییھــا، بــدھیھا، درآمــد و ھزینــھ (و جریانھــاي  ب.
نقدي، در صورت استفاده از روش مستقیم بـراي ارائــھ 

شـــده ناشـــي از صـــورت جریانھـــای نقـــدی) شناسایی
ھاي بیمـھ. افــزون بــر ایـن، در صـورتی کـھ دادقرار
گر واگذارنده باشد، باید موارد زیر را بیمھ گر،بیمھ

 افشا کند:

سودھا و زیانھای شناسایي شده در سود یـا زیــان  )1(
 دوره، ناشی از خرید بیمھ اتكایي؛ و

ــھ )2( ــھ بیم ــورتی ک ــودھا و در ص ــده، س گر واگذارن
زیانھــای ناشــي از خریــد بیمــھ اتكــایي را بــھ 

کند،  ھاي آتي انتقال دھد و آنھا را مستھلکدوره
نشده باقیمانـده در استھالك دوره و مبالغ مستھلك

 ابتدا و پایان دوره.

فرایند مورد استفاده برای تعیین مفروضـاتي كـھ بــر  پ.
شده مورد اشــاره در قسـمت گیري مبالغ شناسایياندازه

(ب) بیشترین تأثیر را دارد. در صـورت عملـی بـودن، 
 افشا کند. گر باید آن مفروضات را بھ صورت کّمی بیمھ

ــرای  ت. ــتفاده ب ــورد اس ــات م ــر در مفروض ــأثیر تغیی ت
ای، کھ ای و بدھیھاي بیمھگیري داراییھاي بیمھاندازه

بطور جداگانھ اثر ھر تغییری کھ داراي اثر بااھمیــت 
 دھد.بر صورتھاي مالي است را نشان می

ای، داراییھـاي صورت تطبیق تغییر در بـدھیھاي بیمـھ ث.
در صورت وجود، ھرگونھ مخارج تحصـیل بیمھ اتكایي و، 
 انتقالي مربوط.

 ھاي بیمھدادماھیت و میزان ریسک ناشي از قرار

كنندگان صـورتھاي گر باید اطالعاتی افشا كند كھ براي استفادهبیمھ .38
ھـاي دادمالي، امکان ارزیابی ماھیت و میزان ریسـک ناشـي از قرار

 بیمھ را فراھم آورد.

 ، باید موارد زیر را افشا كند:38عایت بند گر در ربیمھ .39
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اھداف، سیاستھا و فرایندھای مدیریت ریسک ناشي از  الف.
ھــاي بیمــھ و روشــھاي مــورد اســتفاده بــرای دادقرار

 مدیریت آن ریسکھا.

 [حذف شد] ب.

(قبل و پس از كاھش ریسـک  ایریسک بیمھاطالعاتی درباره  پ.
 بر اثر بیمھ اتکایی) شامل اطالعات زیر: 

الف مراجعـھ  ۳۹ای (بھ بند حساسیت بھ ریسک بیمھ .1
 شود)

ای، شامل توصــیف موارد قابل تمرکز در ریسک بیمھ .2
چگونگي تعیین این تمرکز توسط مـدیریت و توصــیف 
ویژگي مشترکی كھ ھر حوزه قابــل توجـھ را معــین 

نـوع رویـداد بیمـھ شـده، منطقـھ كند (مانند مي
 جغرافیایي یا واحد پول).

ھــاي قبلـی ادعاھای واقعي در مقایسھ بــا برآورد .3
(یعني طرح ادعاھا). افشا دربــاره طــرح ادعاھـا 

ــھ دوره ــد ب ــای بای ــتین ادع ــھ نخس ــردد ك اي برگ
بااھمیت در آن مطرح شده است و ھنـوز نسـبت بـھ 

جــود مبلغ و زمان پرداخت ادعاھا عدم اطمینـان و
دارد، اما ضرورتی ندارد کھ بیش از ده سـال بـھ 

گر برای ادعاھایی عقب برگشت. ضرورتی ندارد بیمھ
کھ عدم اطمینان درباره مبلغ و زمانبندی پرداخت 
آن ادعاھا بطـور معمــول در مــدت یـك سـال رفـع 

 شود، این اطالعات را افشا کند.مي

 تانداردھاي بیمھ در دامنھ كاربرد اسدادچنانچھ قرار ت.
قــرار گیرنــد، اطالعـاتی  ۷المللي گزارشگري مالي بین

درباره ریسك اعتباری، ریسک نقدشوندگی و ریسك بازار 
المللي گزارشگري استاندارد بین ٤۲تا  ۳۱ھاي طبق بند
 . با وجود این:7مالي 

گر اطالعـاتی دربـاره زمانبنـدی در صورتي كھ بیمھ .1
ناشــي از برآوردی خالص جریانھـاي نقـدي خروجــي 

شده را افشا كرده باشد، ای شناساییبدھیھاي بیمھ
ضرورتی ندارد کھ تجزیھ و تحلیل سررسید را طبـق 

ـــد  ـــات بن ـــتاندارد ۳۹الزام ـــف) و (ب) اس (ال
ارائـھ کنـد. ایـن  7المللي گزارشـگري مـالي بین

تجزیھ و تحلیـل ممکــن اسـت از طریــق زمانبنــدی 
مـالی  شده در صورت وضعیتبرآوردی مبالغ شناسایی

 انجام شود.
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گر براي مدیریت حساسیت نسبت بـھ شـرایط اگر بیمھ .2
بازار از روش جـایگزین ماننــد تجزیــھ و تحلیـل 
ارزش تعبیھ شده استفاده کند، ممكـن اسـت بــراي 

(الــف) اســتاندارد ٤۰احــراز الزامــات بنــد 
، از آن تجزیــھ و ۷المللــي گزارشــگري مــالي بین

گر بایـد بیمھتحلیل حساسیت استفاده نماید. این 
ــد  ــی در بن ــای الزام ــوارد افش ــتاندارد  ٤۱م اس

 را نیز ارائھ کند. ۷المللي گزارشگري مالي بین
پذیری از ریســک بـازار کـھ از اطالعاتی درباره آسـیب ث.

داد بیمــھ میزبـان شده در قرارابزارھای مشتقھ تعبیھ
گر ملـزم نباشــد شود، مشروط بر اینکــھ بیمـھناشی می

شــده را بــھ ارزش منصــفانھ ھ تعبیھابزارھــای مشــتق
 گیری کند و این کار را انجام ندھد.اندازه

)، باید مـوارد (الـف) ۱(پ)(۳۹گر در رعایت بند الف. بیمھ39
 یا (ب) را بھ شرح زیر افشا کند: 

تجزیھ و تحلیل حساسیت كھ نشان دھد در صورت تغییر  الف.
در متغیر ریسک مربـوط كـھ وقــوع آن در پایـان دوره 
گزارشگري مزبور محتمل است، چگونھ سود یا زیان دوره 
و حقوق مالکانھ تحت تأثیر قرار خواھد گرفت؛ روشـھا 
و مفروضات مورد اســتفاده در تھیـھ تجزیــھ و تحلیــل 

مـورد ؛ و ھرگونھ تغییر در روشھا و مفروضـات حساسیت
گر بـراي استفاده نسبت بھ دوره گذشتھ. اما اگر بیمھ

ت بھ شرایط بازار، از روش دیگری، مدیریت حساسیت نسب
شــده اسـتفاده نمایــد، بــا مانند تحلیــل ارزش تعبیھ

افشاي آن تجزیھ و تحلیل حساســیت جـایگزین و مـوارد 
المللــي اسـتاندارد بین ٤۱افشاي الزامـی طبـق بنـد 

تواند ایـن الزامـات را رعایـت ، می7گزارشگري مالي 
 کند.

عاتی درباره مفـاد اطالعات کیفی درباره حساسیت و اطال ب.
ای كــھ بــر مبلــغ، ھــاي بیمــھدادو شــرایطی از قرار

گر، زمانبندی و عدم اطمینان جریانھاي نقدي آتي بیمھ
 اثر با اھمیت دارد.

 تاریخ اجرا و گذار

، ھم برای واحد تجاري کھ 45تا  ٤۱ھاي شرایط گذار در بند .40
ی المللـی گزارشـگردر زمان بکارگیری این استاندارد بین

المللی مالی برای نخستین بار، از قبل استانداردھای بین
گزارشگری مالی را بکار گرفتـھ اسـت و ھــم بــرای واحـد 

المللـي گزارشـگري مـالي را ھاي بینتجاري كھ استاندارد
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گیرد (واحد تجـاری پذیرنــده)، براي نخستین بار بكار مي
 شود.اعمال مي

ھـاي راي دورهواحد تجــاري بایـد ایـن اسـتاندارد را بـ .41
یا پس از آن شـروع  ۲۰۰٥ای كھ از اول ژانویھ سال ساالنھ

شود. شود، بكار گیرد. بكارگیري پیش از موعد توصیھ میمي
اگر واحد تجاري این استاندارد را پــیش از موعـد بكـار 

 گیرد، باید این موضوع را افشا كند.

المللـي (اصـالحات اسـتاندارد بین مـاليھاي تضمین دادقرارالف. 41
)، ٤المللي گزارشگري مـاليبین و استاندارد ۳۹حسابداري 

(چ) و 18(ت)، ب4ھاي ، بنـد۲۰۰٥منتشرشده در آگوسـت سـال 
(ج) را اصالح کرد. واحد تجاري بایـد ایـن اصـالحات را 19ب

یــا  ۲۰۰٦ای كھ از اول ژانویھ سـال ھاي ساالنھبرای دوره
شود، بكـار گیـرد. بكـارگیري پـیش از پس از آن شروع مي

شود. اگر واحد تجاري آن اصـالحات را پـیش موعد توصیھ می
از موعد بكار گیرد، باید ایــن موضــوع را افشـا كنـد و 

و  39المللـي حسـابداري اصالحات مربوط بھ اسـتاندارد بین
 را ھمزمان بكار گیرد.323المللي حسابداري استاندارد بین

(تجدیدنظرشده در سـال  1المللي حسابداری ناستاندارد بی ب.41
المللي گزارشــگري مـالي ھاي بین)، در کل استاندارد۲۰۰۷

را نیز اصالح نمود.  ۳۰را اصالح کرد. افزون بر این، بند 
ھــاي واحــد تجــاري بایــد اصــالحات مــذکور را بــراي دوره

یا پس از آن شـروع  ۲۰۰۹ای كھ از اول ژانویھ سال ساالنھ
ــمي ــود، بک ــتاندارد ش ــاري اس ــد تج ــر واح ــرد. اگ ار گی
) را ۲۰۰۷(تجدیدنظرشـده در سـال  ۱المللي حسابداري بین

ھای پیشین بكار گیــرد، بایــد اصـالحات براي یکی از دوره
 مزبور را براي آن دوره پیشین بكار گیرد.

این بند اشاره بھ اصالحاتی دارد کھ ھنوز الزم االجرا نیست و بنابراین، [ پ.٤۱
 ]ویرایش درج نشده است.در این 

این بند اشاره بھ اصالحاتی دارد کھ ھنوز الزم االجرا نیست و بنابراین، [ ت.٤۱
 ]در این ویرایش درج نشده است.

گیری ارزش انـدازه 13المللی گزارشگری مـالی استاندارد بین ث.41

، تعریـف ارزش منصـفانھ 2011، منتشرشده در می سال منصفانھ
در پیوست الف را اصالح کرد. واحد تجاری باید این مــورد 

ــتاندارد بین ــارگیری اس ــام بک ــالحی را ھنگ ــی اص الملل
 بکار گیرد.  13گزارشگری مالی 

                                                      
را بکار گیرد،  7المللی گزارشگری مالی ھرگاه واحد تجاری استاندارد بین .3

ھ ، جایگزین ارجاع ب7المللی گزارشگری مالی ارجاع بھ استاندارد بین
 شود.می 32المللی حسابداری استاندارد بین
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[این بندھا اشاره بھ اصالحاتی دارند کـھ ھنـوز الزم االجـرا  چ. 41ج تا 41
 اند.]بنابراین، در این ویرایش درج نشدهنیستند و 

 افشا

ــن  .42 ــای ای ــات افش ــاری، الزام ــد تج ــدارد واح ــرورتی ن ض
ھـاي اي مربوط بھ دورهاستاندارد را برای اطالعات مقایسھ

شـود، شـروع مي ۲۰۰٥ای كھ قبل از اول ژانویھ سال ساالنھ
(الف) و 37بکار گیرد، مگر برای افشاھاي الزامی طبق بند 

ھاي حســابداري و داراییھـا، بـدھیھا، رباره رویـھ(ب) د
درآمد و ھزینھ (و جریانھاي نقـدي، در صــورت بكـارگیري 

 شده.روش مستقیم) شناسایی

 35تـا  10ھاي در صورتی کھ بكارگیري برخی الزامـات بنـد .43
ای كـھ ھـاي سـاالنھاي مربوط بھ دورهبرای اطالعات مقایسھ

شــود، غیرعملــی وع ميشـر ۲۰۰٥قبل از اول ژانویـھ سـال 
باشد، واحد تجاري باید این موضوع را افشا كنـد. برخــی 

تا  15ھاي مواقع، ممکن است انجام آزمون كفایت بدھي (بند
اي غیرعملـی باشـد، امـا ) در مورد این اطالعات مقایسھ19

جھـت چنـین  35تـا  10ھاي بعید است سـایر الزامـات بنـد
المللــي ندارد بیناي اعمـال شـود. اســتااطالعات مقایسـھ

 دھد.را توضیح می» عمليغیر«، اصطالح 8حسابداري 

)، ضرورتی ندارد واحـد تجـاری، 3(پ)(39در بكارگیري بند  .44
اطالعاتی درباره روند ادعاھایی افشا کنـد کـھ وقـوع آن 
زودتر از پنج سال قبل از پایان نخستین دوره مـالي کـھ 

گری مـالی را المللـی گزارشــدر آن، این اســتاندارد بین
گیرد، بوده است. افزون بـر ایـن، ھرگـاه واحـد بکار می

المللــی تجاري بــراي نخسـتین بـار ایــن اســتاندارد بین
گیرد، در صورت غیرعملي بـودن گزارشگری مالی را بكار مي

شده قبل از شروع تھیھ اطالعات درباره روند ادعاھای واقع
اي كامـل ھای کھ واحد تجاری اطالعــات مقایســنخستین دوره

المللـی گزارشـگری مـالی ارائـھ طبق این استاندارد بین
 کند، باید این موضوع را افشا کند.می

 اختصاص مجدد داراییھاي مالي

ھاي حســابداري خـود بـرای بـدھیھاي گر رویـھھرگاه بیمھ .45
دھد، مجاز اسـت، امــا الــزام نـدارد، ای را تغییر بیمھ

اي را بــھ گونــھ برخی یـا تمـام داراییھـاي مــالي خــود
از طریق سود یا  بندي مجدد كند كھ بھ ارزش منصفانھطبقھ

بنـدي مجــدد در گیري شـوند. ایـن طبقھاندازهزیان دوره 
ھاي حسابداري را ھنگام گر، رویھصورتي مجاز است كھ بیمھ

المللی گزارشگری مالی براي گیري این استاندارد بینبكار
رویھ بعدي کھ طبق بنـد  دھد و تغییرنخستین بار، تغییر 
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بندي مجــدد، تغییــر در دھد. طبقھمجاز است را انجام  ۲۲
 ۸المللي حسـابداري رویھ حسابداري است و استاندارد بین

 رود.در مورد آن بكار مي
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 پیوست الف
 شدهاصطالحات تعریف

 المللی گزارشگری مالی است.این پیوست، بخش جدانشدنی این استاندارد بین

 گربیمـــــــــھ
  واگذارنده

 .داد بیمھ اتكایيقرار طبق گذاربیمھ

المللي دادي كھ طبق استاندارد بینیک جزء قرار جزء سپرده
، بھ عنوان ابزار مشـتقھ در نظـر 39حسابداری 
شود و در صــورتي در دامنــھ كــاربرد گرفتھ نمي

ــتاندارد بین ــابداری اس ــي حس ــرار  39الملل ق
نظــر گرفتــھ گیرد كھ یك ابزار جداگانـھ در مي

 شود.
قــرارداد بیمــھ 

 مستقیم
 نیست. داد بیمھ اتكایيقراركھ  داد بیمھقرار یک

ویژگــي مشــارکت 
 اختیاری

دادي براي دریافـت منـافع اضـافي بـھ حق قرار
 کھ: شدهمنافع تضمینعنوان مكمل 

اي از كل منـافع الف. احتماالًَ◌ بخش قابل مالحظھ
 دادي است؛قرار

دادي در زمانبندی آن، بطـور قـرارب. مبلغ یا 
 اختیار صادرکننده است؛ و

 دادي مبتنی بر موارد زیر است:پ. بطور قرار

ھـا یـا دادعملكرد مجموعھ معینـی از قرار .1
 دادھا؛نوع خاصی از قرار

ــازده تحقق .2 ــا تحققب ــھ و/ی ــھ یافت نیافت
ـــرمایھ ـــی از س ـــھ معین گذاري در مجموع

صـادرکننده؛ شده توسـط داراییھاي نگھداري
 یا

سود یا زیان دوره شركت، صندوق یـا سـایر  .3
 کنند.داد صادر میھاي تجاري کھ قرارواحد

کھ برای فروش یک دارایی است  قیمتي ارزش منصفانھ ارزش منصفانھ
ای متعـارف بــین یا انتقال یک بدھی در معاملھ

گیری قابــل فعــاالن بــازار، در تــاریخ انــدازه
خواھـد بــود. (بــھ دریافت یــا قابـل پرداخــت 

ــتاندارد بین ــالي اس ــگري م ــي گزارش  ۱۳الملل
 مراجعھ شود.)

قرارداد تضـمین 
 مالی

دادي كھ بھ موجب آن، صادرکننده ملزم است قرار
ــھ  ــده آن را در نتیج ــھ دارن ــارت وارده ب خس
ناتوانی یک بدھکار مشخص بــرای پرداخـت تعھـد 
خود در سررسید طبق شرایط اصلی یا تعدیل شــده 
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 ار بدھی، جبران کند. یک ابز
ریسک تغییر احتمالي آتي در یك یـا چنـد نـرخ  ریسک مالي

مالي، قیمت كاال، نــرخ  بھره معین، قیمت ابزار
ــا، رتبھ ــا نرخھ ــا ی ــاخص قیمتھ ــدی ارز، ش بن

اعتباري یا شاخص اعتباري یـا متغیــری دیگـر، 
مشروط بر اینکھ در مورد متغیر غیرمالی، ایـن 

 متغیر مختص یک طرف قرارداد نباشد. 
یـا  گـذاربیمھداختھا یـا سـایر منـافعی کـھ پر شدهمنافع تضمین

گذار معین، نسبت بھ آن حق بــدون شـرطی سرمایھ
دادي صـادرکننده دارد كھ تـابع اختیــار قـرار

 نیست. 
دادی كـھ در قرار شـدهمنافع تضمینتعھد بھ پرداخت  شدهجزء تضمین

 باشد.ویژگی مشارکت اختیاری داراي 
 .داد بیمھقرارطبق  گربیمھدادي خالص حقوق قرار ایدارایي بیمھ

، بـا گر)(بیمـھقراردادي كھ بھ موجب آن یك طرف  داد بیمھقرار
پذیرش جبران خسـارت واردشــده بـھ طـرف دیگــر 

در نتیجھ وقوع رویداد آتی نـامطمئن  گذار)(بیمھ
کھ دارای آثار نامطلوب بر  شده)(رویداد بیمھمشخص 
گــذار را ای بیمھیســک بیمــھگــذار اســت، ربیمھ
پذیرد. (براي راھنمایی در مورد این تعریف، می

 بھ پیوست ب مراجعھ شود.)
 .داد بیمھقرار طبق گربیمھدادي خالص تعھدات قرار ایبدھی بیمھ
داد بــھ یافتــھ از دارنــده قــرارریســک انتقال ایریسک بیمھ

 .ریسک مالیصادرکننده، بھ جز 
 داد بیمـھقـرارآتي نامطمئن كھ تحت پوشش  رویداد شدهرویداد بیمھ

 كند.ایجاد مي ایریسک بیمھاست و 
متعھـد اسـت در صـورت  داد بیمھقرارطرفی كھ طبق  گربیمھ

را جبـران  گـذاربیمھ، خسـارت شدهرویداد بیمھوقوع 
 کند.

ــت  ــون كفای آزم
 بدھي

ارزیابي اینكھ بر اساس بررسي جریانھاي نقـدي 
ضـرورت  ایبدھي بیمھآتي، آیا افزایش مبلغ دفتري 

یابد یا خیر (یا کاھش مبلـغ دفتـري مخـارج می
تحصیل انتقــالي مربــوط یـا دارایـي نامشـھود 

 یابد یا خیر).مربوط ضرورت می
، در صورت وقوع رویداد قرارداد بیمھطرفی كھ طبق  گذاربیمھ

 شده، حق جبران خسارت دارد.بیمھ
داراییھای بیمھ 

 اتکایی
داد قـرارطبق  گر واگذارندهبیمھدادي خالص حقوق قرار
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 .بیمھ اتكایي
 قــرارداد بیمــھ

 اتكایي
 )گر اتكایيبیمھ(گر صادرشده توسط بیمھ داد بیمھقرار

گر بیمـھ(گر دیگــر بھ منظور جبران خســارت بیمــھ

زیانھای ناشی از یــک یــا چنـد بابت  )واگذارنــده
 گر واگذارنده.داد صادر شده توسط بیمھقرار

، در صورت وقـوع داد بیمھ اتكـایيقرارطرفی کھ طبق  اتكایي گربیمھ
گر بیمـھ، متعھد بـھ جبـران خسـارت شدهرویداد بیمھ

 است. واگذارنده
داد ھماننـد اینکـھ در نظر گرفتن اجزاي قـرار تفكیك

 اي جداگانھ ھستند.ھدادآنھا قرار
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 پیوست ب

 داد بیمھتعریف قرار

 المللی گزارشگری مالی است.این پیوست، بخش جدانشدنی این استاندارد بین

داد بیمـھ ھـایي دربـاره تعریــف قـراراین پیوست رھنمود .1ب
کنـد. در ایـن پیوســت مندرج در پیوســت الــف، ارائـھ مي

 شود:موضوعات زیر مطرح می

 )؛4تا ب ۲(بندھای ب "رویداد آتي نامطمئن"اصطالح  الف.

 ).۷تا ب 5ھاي بنقدي (بندپرداختھاي غیر ب.

 )؛۱۷تا ب 8ھاي بریسک بیمھ و سایر ریسکھا (بند پ.

 )؛۲۱تا ب ۱۸ھاي بدادھای بیمھ (بندمثالھایی از قرار ت.

 )؛ و۲۸تا ب ۲۲ھاي بای عمده (بندریسک بیمھ ث.

 ).۳۰و ب ۲۹ھاي بای (بندسک بیمھتغییرات در سطح ری ج.
 آتي نامطمئن رویداد

داد بیمــھ اسـت. از عدم اطمینان (یا ریسک)، اساس قـرار .۲ب
، حـداقل یكــي از مــوارد داد بیمھرو، در شروع قرار این

 زیر نامعلوم است:

 ؛شدهرویداد بیمھوقوع  الف.

 زمان وقوع آن؛ یا ب.

گر آن توسـط بیمـھدر صورت وقوع، مبلغی کـھ پرداخـت  پ.
 ضرورت خواھد داشت.

شده، تعیین زیان ، رویداد بیمھھاي بیمھداددر برخی قرار .۳ب
ي داد است، حتي اگر زیان ناشــي از رویــداددر دوره قرار

داد واقع شده اسـت. در سـایر باشد كھ پیش از شروع قرار
شده رویدادي اسـت كـھ در ھاي بیمھ، رویداد بیمھقرارداد
شود، حتي اگر زیــان ناشـي از آن، داد واقع مياردوره قر

 داد تعیین شود.پس از پایان دوره قرار

دھـد كـھ ھایي را پوشش ميھاي بیمھ، رویداددادبرخی قرار .4ب
قبالً واقع شده است، اما آثار مالي آنھا ھمچنان نامعلوم 

داد بیمھ اتكـایي اســت است. یک مثال در این خصوص، قرار
مستقیم را در مقابل طرح ادعای نامطلوبی کــھ گر كھ بیمھ

دھـد. در ایـن گذار گزارش شده اسـت، پوشـش میتوسط بیمھ
ھا، رویداد بیمھ شده، تعیـین مخــارج نھـایي آن دادقرار

 ادعاھا است.
  



 4المللی گزارشگری مالی استاندارد بین
 قراردادھای بیمھ

 

27 
 

 نقدي  پرداختھاي غیر

نقدي الزامــی ، پرداختھای غیرھاي بیمھدادطبق برخی قرار .5ب
گر بابت كاالي بھ ال زمانی کھ بیمھیا مجاز است. برای مث

گــذار، سرقت رفتھ، بھ جاي پرداخت مبلغ جبراني بـھ بیمھ
کند. مثال دیگــر ھنگـامي بطور مستقیم آن را جایگزین می

گر برای ارائھ خدمات پزشکی مشمول قرارداد، است كھ بیمھ
 کند.از بیمارستانھا و كادر پزشكي خود استفاده می

الزحمھ ثابت كھ در آنھــا اي خدماتي با حقھدادبرخی قرار .6ب
سطح خدمات بھ رویـدادی نـامطمئن وابســتھ اســت، تعریــف 

کند، داد بیمھ مندرج در این استاندارد را احراز ميقرار
داد اما در برخی كشورھا، این قراردادھا بھ عنوان قـرار

داد توان بھ یک قرارشوند. برای مثال، میبیمھ محسوب نمی
دھنده خدمات موافقــت شاره کرد كھ در آن ارائھنگھداري ا

کند تجھیزات معینی را پس از بـروز نقـص فنـي تعمیـر می
الزحمھ ثابـت خـدمات، مبتنــی بــر دفعـات مـورد کند. حق

انتظار نقص فني است، اما اینكھ یك ماشین معــین، دچـار 
نقص شود قطعیت ندارد. نقص فنی تجھیزات، آثار نامطلوبی 

ذارد و قرارداد مزبور، خسـارت مالــك را گبر مالك آن مي
کند. مثال دیگر، نقدي، بھ جای نقدی) جبران می(بطور غیر

داد خـدمات مربـوط بـھ نقـص فنــی خـودرو اسـت كــھ قرار
ــت میارائھ ــده موافق ــد در ازای حقدھن ــت کن ــھ ثاب الزحم

ای ارائـھ كنـد یـا خــودرو را بـھ ساالنھ، امـداد جـاده
داد، دھد. ممکن است این قرارنزدیكترین پاركینگ انتقال 

دھنده با انجــام تعمیـرات یـا جـایگزینی حتي اگر ارائھ
قطعات موافقت نکنـد، تعریــف قـرارداد بیمـھ را احـراز 

 نماید. 

ھاي اشاره شده در دادبكارگیري این استاندارد برای قرار .7ب
، احتماالً از بكارگیري سـایر اسـتانداردھا كـھ در 6بند ب

این قراردادھا از دامنـھ کـاربرد ایـن  صورت خارج بودن
شود، المللی گزارشگری مالی، قابل اجرا میاستاندارد بین

 تر نیست:مشکل

ھایی کھ قبالً اتفاق بعید است بابت نقض فني و خرابی الف.
 افتاده است، بدھیھاي بااھمیت وجود داشتھ باشد.

 درآمـد 18المللي حسابداري در صورتی کھ استاندارد بین ب.

دھنده خــدمات، درآمــد بکار گرفتھ شود، ارائھ عملیــاتی
عملیاتی را با توجھ بھ میزان تكمیل (و با توجھ بـھ 

كنـد. ایــن ھاي تعیـین شــده) شناسـایي ميسایر معیار
) بـرای ۱دھنده خدمات مجاز است تا (رویکرد کھ ارائھ

ھاي حسـابداري موجـود خـود را ھــا رویــھداداین قرار
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ھای منــع شــده طبـق اینكھ شامل رویھادامھ دھد، مگر 
ھاي حسـابداري خـود را در ) رویـھ۲باشـد و ( ۱٤بند 

دھـد،  بھبـود 30تـا  ۲۲ھاي صورت مجاز بودن طبق بند
 طبق این استاندارد نیز قابل قبول است.

دھنــده خــدمات، فزونــی مخــارج ایفــاي تعھــدات ارائھ پ.
مــد دریافتھاي درآقراردادی برای ارائھ خدمات بر پیش

گیرد. برای این منظور، آزمـون عملیاتی را در نظر می
این استاندارد  19تا  15ھاي كفایت بدھي مندرج در بند

شـود. اگــر ایـن المللی گزارشگری مالی، انجام ميبین
ھـا بكـار گرفتــھ داداستاندارد، در مـورد ایــن قرار

دھنده خدمات براي تعیین زیانبـار بـودن نشود، ارائھ
 ۳۷المللـي حسـابداري ھا، استاندارد بیناین قرارداد
 گیرد.را بکار می

در مورد این قراردادھا، بعید اسـت الزامــات افشـای  ت.
این استاندارد، بھ موارد افشاي الزامــی طبـق سـایر 

المللی گزارشگری مالی، موارد قابل استانداردھای بین
 ای بیفزاید.مالحظھ

 ای و سایر ریسکھاتمایز بین ریسک بیمھ

کند کھ از ای اشاره میبھ ریسک بیمھ داد بیمھتعریف قرار .8ب
شود و متفاوت از داد بھ صادرکننده منتقل ميدارنده قرار

دادي كھ صادرکننده را در معـرض ریسـک است. قرار ریسک مالی
دھـد، ای قابـل مالحظـھ قـرار میمالي بـدون ریسـک بیمـھ

 شود.محسوب نمي ایداد بیمھقرار

تعریــف ریســک مــالي در پیوســت الــف، شــامل فھرســتي از  .9ب
مــالي اســت. ایــن فھرســت، شــامل ھــاي مــالي و غیرمتغیر
باشد، مالي است كھ مختص یک طرف معاملھ نمیھاي غیرمتغیر

ای مشـخص یـا شـاخص مانند شاخص زیانھاي زلزلھ در منطقھ
مالي کــھ ھاي غیردما در شھری خاص. در این فھرست، متغیر

شود، مانند ک طرف قرارداد است، در نظر گرفتھ نمیمختص ی
سوزي كھ موجب خسـارت یــا از بـین وقوع یا عدم وقوع آتش

شـود. افـزون بــر ایـن، ریســک رفتن دارایــي آن طـرف مي
مـالي، در صـورتي تغییرات در ارزش منصفانھ دارایـي غیر

ریسک مالي نیست كھ ارزش منصفانھ عالوه بر انعکاس تغییر 
بازار این داراییھا (متغیر مـالي)، وضــعیت  در قیمتھای
شــده توسـط ھـر یـک از طــرفین مـالي نگھداريدارایي غیر

کنـد. بــرای مالي) را نیز مـنعکس میداد (متغیر غیرقرار
مثال، اگر تضــمین ارزش باقیمانـده یـك خـودروی معـین، 

کننده را در معرض ریسک تغییـر در شــرایط فیزیكـي تضمین
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ھد، آن ریسـک، ریسـک مــالی نیســت، خودروی مزبور قرار د
 ای است.بلکھ ریسک بیمھ

ــی قرار .10ب ــھدادبرخ ــک بیم ــر ریس ــزون ب ــا اف ــده، ھ ای عم
دھد. برای صادرکننده را در معرض ریسک مالي نیز قرار می

ھاي بیمھ عمر، ھم حــداقل نـرخ دادمثال، بسیاري از قرار
ک کنـد (ایجـاد ریسـگذاران تضمین میبازده را برای بیمھ

نماید مالي) و ھم پرداخت منافع در صورت فوت را تعھد می
گذار بیشـتر اسـت کھ در برخی موارد از مانده حساب بیمھ

در قالب ریسـک مــرگ و میـر). ایـن  ای(ایجاد ریسک بیمھ
 ھا، قراردادھای بیمھ ھستند.دادقرار

ھـا، رویـداد بیمــھ شــده موجـب دادبھ موجب برخـی قرار .11ب
شود کھ بھ شاخص قیمت وابستھ است. ایــن میپرداخت مبلغي 

ای ھســتند کــھ در آنھــا ھــاي بیمــھدادھــا، قراردادقرار
تواند قابل شده، میبیمھ ازای رویدادپرداخت احتمالی در 

مالحظھ باشد. برای مثال، مستمری بھ شرط حیاتی کھ مبتنی 
ای را انتقــال بر شاخص مخارج زنـدگي اسـت، ریسـک بیمـھ

 –یرا پرداخـت، وابسـتھ بـھ رویـدادی احتمـالی دھد، زمی
است. وابستگی بھ شاخص قیمت، یک   -بگیربودن مستمریزنده

ای را نیـز شده است، اما ریســک بیمـھابزار مشتقھ تعبیھ
ای قابـل مالحظــھ کند. اگر انتقــال ریسـک بیمـھمنتقل مي

را  داد بیمـھشده تعریـف قـرارباشد، ابزار مشتقھ تعبیھ
گیري بــھ کند كھ در این صورت، تفكیك و انـدازهاحراز می

ایـن اسـتاندارد  7ارزش منصفانھ ضرورت ندارد (بـھ بنـد 
 مراجعھ شود).

گر ای، اشاره بھ ریسکی دارد كـھ بیمـھتعریف ریسک بیمھ .12ب
ای، پذیرد. بھ عبارت دیگــر، ریسـک بیمـھگذار مياز بیمھ

گر یمــھگـذار بــھ بریسکی از پیش موجود است كـھ از بیمھ
شود. بنابراین، ریسک جدیدی کـھ طبـق قــرارداد منتقل می

 باشد.ای نمیایجاد شده است، ریسک بیمھ

گــذار داد بیمھ، بھ اثـر نـامطلوب بـر بیمھتعریف قرار .13ب
گر را محدود بــھ کند. این تعریف، پرداختی بیمھاشاره می

كنـد. بــرای مبلغی معادل اثر مالي رویداد نـامطلوب نمي
را كـھ بـھ » جای قدیمی نو بھ«، این تعریف، مفھوم مثال
شود تا امكان جـایگزیني گذار پرداخت کافی انجام میبیمھ

شــود، دیده با دارایي جدیــد مقــدور دارایي قدیمی خسارت
کند. ھمچنین، بھ موجب مفــاد قـرارداد بیمـھ مستثنی نمی

عمر، این تعریف نھ پرداخـت را محـدود بـھ زیـان مــالي 
كنـد و نــھ اینکـھ مـانع توسط بستگان متوفي مي شدهتحمل
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شده برای محدود کــردن زیـان پرداخت مبالغ از پیش تعیین
 شود.ناشي از فوت یا تصادف می

ھا در صورت وقوع رویداد مشـخص نـامطمئن، دادبرخی قرار .14ب
کنند، اما اثـر نـامطلوب بـر ضرورت پرداخت را ایجاد می

شــود. شرط پرداخـت، الزامـی نميپیشگذار، بھ عنوان بیمھ
داد بـرای دادي، حتي اگر دارنده آن، از قـرارچنین قرار

نیســت.  داد بیمـھكاھش ریسک مزبور استفاده کنـد، قــرار
مالي برای مثال، اگر دارنده برای محدود کردن متغیر غیر

ای استفاده کند كھ بـا جریانھـاي نقـدي از ابزار مشتقھ
باشـد، ایـن تجاري ھمبستگی داشتھ  ناشي از دارایي واحد

نیست، زیرا پرداخت مشروط بھ  داد بیمھابزار مشتقھ قرار
این نیست کھ دارنده بر اثر کاھش جریانھای نقـدی ناشــی 

ای نامطلوب تحت تأثیر قــرار گرفتــھ از دارایی، بھ گونھ
اشاره بھ رویدادی  داد بیمھباشد. در مقابل، تعریف قرار

شـرط گذار، پیشاثر نامطلوب آن بر بیمھ نامطمئن دارد کھ
شـرط قـراردادي، قراردادی برای پرداخـت اســت. ایـن پیش

کنـد کـھ آیــا گر را ملزم بھ بررسي این موضـوع نمیبیمھ
واقعًا آن رویداد موجب اثر نامطلوب شده اســت یـا خیـر، 

نشـدن نسـبت کند در صورت متقاعد گر را مجاز میاما بیمھ
د موجب اثــر نـامطلوب شـده اسـت، از بھ اینكھ آن رویدا

 پرداخت خودداری کند.

ریسک ابطال یا استمرار (یعني ریسک اینکھ طرف مقابــل،  .15ب
گـذاری زودتر یــا دیرتـر از زمـانی کـھ در ھنگـام قیمت

قرارداد مورد انتظار صادرکننده بوده است، قــرارداد را 
ای نیسـت، زیــرا پرداخـت بـھ طـرف فسخ کند)، ریسک بیمھ

ل، بھ رویداد آتي نامطمئن كھ اثر نامطلوب بر طــرف مقاب
قرارداد دارد، وابستھ نیست. ھمچنین ریسک ھزینھ (یعنــي 

منتظره در مخارج اداري مربوط بھ خدمات ریسک افزایش غیر
ھاي داد، بھ جاي افزایش در مخارج مربوط بھ رویـدادقرار
 منتظـرهای نیست، زیرا افــزایش غیرشده)، ریسک بیمھبیمھ

 ھا، بر طرف مقابل اثر نامطلوب ندارد.در ھزینھ

دادي كھ صــادرکننده را در معــرض ریســک بنابراین، قرار .16ب
دھــد، ابطال، ریسک اسـتمرار یـا ریسـک ھزینــھ قـرار می

داد بیمھ نیست، مگر اینكھ صـادرکننده را در معـرض قرار
ای نیــز قــرار دھــد. بــا وجــود ایــن، اگــر ریســک بیمــھ

داد داد، بـا اسـتفاده از یــک قـراررارصادرکننده آن قـ
ثانویھ برای انتقال بخشی از ریسـک بــھ طـرف دیگـر، آن 

داد دوم، طرف دیگر را در معــرض ریسک را کاھش دھد، قرار
 دھد.ای قرار ميریسک بیمھ
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گذار ای عمده بیمھگر تنھا در صورتي ریسک بیمھبیمھ .17ب 
جــدا از  گر، واحــد تجــاريرا خواھــد پــذیرفت كــھ بیمــھ

گر مشــترک گر مشترک، بیمـھگذار باشد. در مورد بیمھبیمھ
پـذیرد و آن ریسـکھا را تجمیــع گذار را ميریسک ھر بیمھ

گـذاران بطـور گروھـی ریســک كند. با وجود اینکھ بیمھمي
پذیرنـد، شده را در موقعیت خود بھ عنوان مالـک میتجمیع

اس قـرارداد پذیرد کھ اسگر مشترک، ریسکی را میاما بیمھ
 است. بیمھ

  ھاي بیمھدادمثالھایی از قرار

موارد زیر، مثالھایی از قراردادھایی است کـھ چنانچــھ  .18ب
ھـاي دادای آنھا، قابل مالحظھ باشد، قرانتقال ریسک بیمھ

 شوند: بیمھ محسوب می

 بیمھ سرقت دارایی یا خسارت بھ آن. الف.

اي، مسئولیت مدني حرفھبیمھ مسئولیت تولید، مسئولیت  ب.
 ھاي قانونی.یا ھزینھ

پرداخت بابت مراسم تدفین (بـا وجـود بیمھ عمر و پیش پ.
اینکھ مرگ قطعي است، اما زمان وقـوع فـوت نــامعلوم 

ھای عمر، ممکن اســت فـوت است یا در برخی انواع بیمھ
 در دوره تحت پوشش بیمھ واقع شود).

حیـات (یعنـي مستمری و مقــرری بازنشسـتگي بـھ شـرط  ت.
یعنـي حیــات ھایي كھ رویداد آتي نــامطمئن ـدادقرار

ـــ را بـھ منظـور کمـک بـھ بگیر یا بازنشسـتھمستمری
بگیر یا بازنشستھ برای حفظ استاندارد معینــی مستمری

کنند کھ در غیر ایــن صـورت، بـر از زندگي، جبران می
 زندگی او بطور نامطلوب اثر خواھد داشت).

 ادگی و دارویی.پوشش از کارافت ث.

تضمین ایفای تعھـد، تضـمین درسـتكاري، تضــمین حســن  ج.
ــي  ــھ (یعن ــرکت در مناقص ــمانت ش ــار و ض ــام ک انج

ھــایي كــھ اگــر طــرف دیگــر، از عھــده تعھــد دادقرار
دادي خــود برنیایـد، بــرای مثـال تعھـد احـداث قرار

 گیرد).ساختمان، جبران خسارت صورت می

سارت وارده بھ دارنده بیمھ اعتباری کھ بابت جبران خ چ.
آن بھ دلیل ناتوانی یک بدھکار مشـخص در پرداخـت در 
سررسید طبق شرایط اولیھ یـا الحـاقی ابـزار بـدھي، 

کنـد. ممکــن اســت ایــن پرداختھای معینی را فراھم می
ھا اشکال حقوقی مختلف مانند تضـمین، انـواع دادقرار

 داد نکــول ابزارھــای مشــتقھاعتبــار اســنادی، قــرار
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داد بیمھ داشــتھ باشـند. امــا، بــا باري یا قراراعت
داد بیمـھ را ھا تعریف قـراردادوجود اینکھ این قرار

داد تضـمین كنند، در عین حال، تعریـف قـراراحراز مي
را نیـز  39المللي حسابداری مالي طبق استاندارد بین

ــراز مي ــتاندارد اح ــاربرد اس ــھ ك ــد و در دامن كنن
ــابداريبین ــي حس ــتاندارد بین و ۳۲4الملل ــي اس الملل

ــابداری  ــتاندارد بین 39حس ــن اس ــھ ای ــی و ن الملل
(ت) مراجعــھ ٤گیرند (بھ بند گزارشگری مالی، قرار می

ھـاي دادشود). با وجود این، ھرگــاه صــادرکننده قرار
تضمین مالي، در گذشتھ بھ صراحت اعالم كرده باشد كـھ 

مـھ در ھاي بیدادھایي را بھ عنوان قراردادچنین قرار
ھای حسـابداري قابـل اجـرا بـرای گیرد و رویھنظر مي
را بکار گرفتـھ باشـد، صـادرکننده  ھاي بیمھدادقرار
و  325المللــي حســابداري توانــد اســتاندارد بینمی

یا این استاندارد  39المللي حسابداری استاندارد بین
را برای قراردادھای تضمین مالی مزبور انتخاب کند و 

 بکار گیرد.

ھای محصول كــھ توسـط نامھھای محصول. ضمانتنامھضمانت ح.
كننـده، شخصی دیگر بابت كاالي فروش رفتھ توسـط تولید

شود، در دامنھ كاربرد فروش صادر میگر یا خردهمعاملھ
المللــی گزارشــگری مــالی قــرار ایــن اســتاندارد بین

ھای محصول كـھ بطـور مسـتقیم نامھگیرد. اما ضمانتمي
فــروش صــادر گر یــا خردهكننــده، معاملــھتولیدتوســط 

شــود، در دامنــھ كــاربرد ایــن اســتاندارد قــرار می
گیرد، زیرا آنھـا در دامنــھ كــاربرد اســتاندارد نمي
ــابداری بین ــي حس ــتاندارد بین ۱۸الملل ــي و اس الملل

 گیرند.قرار می ۳۷حسابداري 

بیمھ مالكیت (یعني بیمھ در مقابل تعیــین مشــکالت در  خ.
داد بیمھ، معلـوم لكیت زمین كھ ھنگام انعقاد قرارما

شــده، تعیـین نبوده است). در این مورد، رویداد بیمھ
 مشکل در مالكیت است و نھ خود مشکل.

نقــدي بــرای كمــك ســفر (یعنــي جبــران نقــدي یــا غیر د.
گذاران بابت خسارتھای تحمـل شـده حــین مسـافرت بیمھ

                                                      
را بكار گیرد، ارجاع  ۷المللي گزارشگري مالي ھرگاه واحد تجاري، استاندارد بین .4

جایگزین ارجاع بھ استاندارد  ۷المللي گزارشگري مالي بھ استاندارد بین
 شود.مي ۳۲المللي حسابداري بین

را بكار گیرد، ارجاع  ۷المللي گزارشگري مالي بینھرگاه واحد تجاري استاندارد  .5
جایگزین ارجاع بھ استاندارد  ۷المللي گزارشگري مالي بھ استاندارد بین

 شود.مي ۳۲المللي حسابداري بین
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ھـا دادن قرار، بھ برخی از ای7و ب ٦آنان). بندھای ب
 اشاره دارند.

اوراق قرضھ حوادث طبیعي کھ در صورت وقـوع رویـدادی  ذ.
معین، کھ بر صادرکننده اوراق قرضـھ آثـار نــامطلوب 
داشتھ باشد، پرداختھاي اصل، بھره یــا ھـر دو کـاھش 

ای یابد (مگر اینکھ این رویداد معین، ریسـک بیمـھمی
اد مزبـور عمده ایجاد نكند، برای مثال، ھرگاه رویــد
 تغییر در نرخ بھره یا نرخ مبادلھ باشد).

ھایي كـھ مســتلزم پرداخــت دادسوآپ بیمھ و سایر قرار ر.
ھـاي برمبنای تغییرات جوی، جغرافیایي یا سایر متغیر

 باشد.داد میفیزیكي مختص یکی از طرفین قرار

 ھاي بیمھ اتكایي.دادقرار ز.

محسـوب  داد بیمــھقرار اقالمی است کھ موارد زیر، نمونھ .19ب
 شوند:نمی

داد گذاري كھ قالب حقــوقی قــرارھاي سرمایھدادقرار الف.
گر را در معرض ریسـک بیمـھ بیمھ را دارند، اما بیمھ

ھـاي بیمــھ داددھند، مانند قرارقابل مالحظھ قرار نمی
گر ریسک قابل مالحظھ مـرگ و میــر عمر كھ در آن، بیمھ

ھــاي مـالي ھـا ابزاردادرارکنــد (ایـن قرا تحمل نمی
ھاي ھاي خدماتي ھستند. بھ بنـدداداي یا قرارغیربیمھ

 مراجعھ شود). ۲۱و ب 20ب

اي دارند، اما تمام ھایي كھ قالب حقوقی بیمھدادقرار ب.
ــھ ــکھای بیم ــازوکارھای ریس ــق س ــده را از طری اي عم

االجرا كــھ پرداختھـاي آتـي توســط قابل فسخ و الزمغیر
ار را بــھ عنــوان نتیجــھ مســتقیم زیانھــاي گــذبیمھ
گرداننـد. گـذار برمیکنند، بھ بیمھشده تعدیل میبیمھ

ھاي بیمھ اتكایي مـالي یــا دادبرای مثال، برخي قرار
ھاي گروھی (ایــن قراردادھـا، بــھ طــور دادبرخی قرار

ھــاي داداي یـا قراربیمـھمعمول ابزارھـای مـالي غیر
 مراجعھ شود). ۲۱و ب 20بھاي خدماتي ھستند، بھ بند

گری، بھ عبارتی دیگر حفـظ ریسـکی کـھ توســط خودبیمھ پ.
بیمھ قابل پوشش باشد (از آنجا کھ ھــیچ تــوافقي بـا 

رداد بیمــھ وجــود طرف دیگر انجـام نشـده اسـت، قـرا
 ندارد).

بندي) كـھ در ھـاي شـرطدادھایي (ماننـد قراردادقرار ت.
، مستلزم پرداخت صورت وقوع رویداد آتی نامطمئن مشخص

کنند کھ تــأثیر نـامطلوب آن باشند، اما الزام نمیمی
دادي شـرط قــرارگذار، بـھ عنــوان پیشرویداد بر بیمھ
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برای پرداخت باشد. با این وجود، ایــن موضـوع مـانع 
شــده بـرای خسـارت تعیین مبلغ پرداخت از پــیش تعیین

شـود ناشي از رویدادی مشخص مانند فوت یا تصـادف نمي
 نیز مراجعھ شود). ۱۳بند ب (بھ

ای كھ یك طرف را در معرض ریسک مـالي ابزارھای مشتقھ ث.
دھنـد، زیــرا آن طـرف را ای، قرار میو نھ ریسک بیمھ

کند کھ تنھا برمبناي تغییرات یك یا چند نرخ ملزم می
بھره معین، قیمت ابزار مالي، قیمت كـاال، نـرخ ارز، 

اعتباري یـا شـاخص  بندیشاخص قیمتھا یا نرخھا، رتبھ
اعتباری یا متغیری دیگر، مشروط بر اینکـھ در مـورد 

داد مالي، این متغیر مخــتص یــك طـرف قــرارمتغیر غیر
نباشــد، پرداختھــا را انجــام دھــد (بــھ اســتاندارد 

 مراجعھ شود). 39المللي حسابداری بین

داد تضمین مرتبط با اعتبار (یا اعتبار اسنادي، قرار ج.
داد بیمــھ تقھ اعتبــاري یــا قــرارنکــول ابــزار مشــ

اعتباری) کھ حتی اگر دارنده، خسـارت ناشـي از عـدم 
پرداخت بــدھکار در سررسـید را تحمـل نکـرده باشـد، 

ــایی می ــتلزم پرداختھ ــتاندارد مس ــھ اس ــد. (ب باش
 مراجعھ شود). 39المللي حسابداری بین

ھایي كھ مستلزم پرداخــت برمبنـای متغیرھـای ردادقرا چ.
ھاي فیزیكي کـھ مخــتص فیایي یا سایر متغیرجوی، جغرا

باشــد (بطــور معمـول، بـھ داد نیسـت، مییك طرف قرار
 شود).عنوان ابزار مشتقھ جوی نامیده مي

اوراق قرضھ حوادث طبیعي بـرای کـاھش پرداخــت اصـل،  ح.
بھره یا ھر دو برمبناي متغیر جـوی، جغرافیـایي یـا 

داد ارھاي فیزیكي كــھ مخــتص یـك طـرف قــرسایر متغیر
 نیست.

، داراییھـاي 19شـده در بنـد بھاي اشارهدادچنانچھ قرار .20ب
مالي یا بدھیھاي مالي ایجاد کننـد، در دامنــھ کـاربرد 

گیرنـد. ایـن قـرار مي 39المللي حسابداری بین استاندارد
داد، از روشــی موضوع، بھ این معنا است کھ طرفھاي قـرار

بداری سپرده نامیـده کنند کھ گاھی اوقات حسااستفاده می
 شود و دربرگیرنده موارد زیر است:می

ازاي دریــافتي را بـھ جـاي درآمـد یك طـرف، مابـھ الف.
 کند. عملیاتی بھ عنوان بدھي مالي شناسایي می

ازاي پرداختي را بھ جــاي ھزینـھ بـھ طرف دیگر، مابھ ب.
 کند.عنوان دارایی مالي شناسایي می
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، داراییھـای 19شـده در بنـد بارهھاي اشدادچنانچھ قرار .21ب
مــالی یــا بــدھیھای مــالي ایجــاد نکننــد، اســتاندارد 

ــابداري بین ــي حس ــھ می ۱۸الملل ــار گرفت ــق بك ــود. طب ش
، درآمد عملیاتی مرتبط 18المللي حسابداري استاندارد بین

با یک معاملھ شامل ارائھ خدمات، در صورتی با توجھ بـھ 
شود کھ نتایج آن معاملھ میمیزان تکمیل معاملھ شناسایی 

 اي قابل اتکا قابل برآورد باشد.بھ گونھ
 ای عمده ریسک بیمھ

داد بیمھ است كھ ریسک داد، تنھا در صورتي قراریک قرار .22ب
، ریسـک 21تـا ب 8ای عمده را منتقل کنـد. بنـدھای ببیمھ
ھاي زیر، ارزیابی عمده بودن کند. بندای را مطرح میبیمھ

 دھد.ای را توضیح میریسک بیمھ

ای تنھـا در صــورتي عمـده اسـت كـھ رویـداد ریسک بیمھ .23ب
شده، در ھر حالتی بتواند موجب پرداخت منافع اضافي بیمھ

گر شود، بھ جز حالتھایی كھ فاقـد قابل مالحظھ توسط بیمھ
ماھیت تجاري است (یعني اثر مشـخص بـر اقتصــاد معاملــھ 

كھ ماھیت تجاري دارد،  نداشتھ باشد). اگر در وضعیتھایی
منافع اضافي قابل مالحظھ قابل پرداخت باشد، ممکـن اسـت 
شرط جملھ قبل احـراز شــود حتــي در صـورتي كــھ رویـداد 

شده، بسیار غیرمحتمل باشد یا حتی اگـر ارزش فعلــي بیمھ
جریانھاي نقدي احتمالي مورد انتظار (یعنی مــوزون شـده 

علــي تمــام بــر اســاس احتمــال)، بخــش کــوچکی از ارزش ف
دادي باقیمانـده مـورد انتظـار را جریانھاي نقدي قـرار

 تشكیل دھد.

، بھ مبالغي اشـاره دارد 23منافع اضافي مندرج در بند ب .24ب
كھ مازاد بر مبالغی است کھ در صورت عدم وقــوع رویــداد 

شده، قابل پرداخت خواھد بود (بھ جز حالتھـایی كـھ بیمھ
غ اضـافي شـامل مخــارج فاقد ماھیت تجاري است). آن مبال

مدیریت ادعاھا و مخارج ارزیابی ادعاھا است، اما شـامل 
 موارد زیر نیست:

گذار بابت خدمات آتي. ناتوانی در متعھد کردن بیمھ الف.
ــرار ــال، در ق ــرای مث ــا ب ــراه ب ــر ھم ــھ عم داد بیم

گذار بھ ایـن معنــی اسـت کــھ گذاري، فوت بیمھسرمایھ
گذاري مـدیریت سـرمایھتواند خـدمات گر دیگر نميبیمھ

اي جھت انجـام آن وصـول کنـد. الزحمھانجام دھد و حق
کننـده گر، منعکساما این زیان اقتصـادي بـرای بیمـھ

ای نیست و در واقــع ھماننـد مــدیر صـندوق ریسک بیمھ
گذاري مشـترک، در ارتبـاط بـا فـوت احتمــالي سرمایھ

شـود. بنــابراین، در ای متحمـل نمیمشتري، ریسک بیمھ
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شده طبق قــرارداد، ای منتقلزیابی میزان ریسک بیمھار
گذاری، مربوط زیان بالقوه کارمزد آتی مدیریت سرمایھ

 شود.تلقی نمی

نظر کردن از مخارجی کھ در صورت فسخ یا واگـذاری صرف ب.
شود. از آنجا كھ قرارداد، تعھدات را ایجـاد محقق می

گذار ت بیمھنظر کردن از این تعھدات، خسارکند، صرفمی
کنـد. بنـابراین، را بابت ریسکھای قبلی، جبـران نمی

ای کھ طبق تعھدات مزبور در ارزیابي میزان ریسک بیمھ
 شود.شود، مربوط تلقی نمیداد منتقل میقرار

ای براي كھ موجب زیان عمده پرداخت مشروط بھ رویدادی پ.
ر دادي را دشود. برای مثال، قرارداد نميدارنده قرار

کنــد در صـورت نظر بگیرید كھ صادرکننده را ملـزم می
خسارت فیزیكي بھ دارایـي کـھ موجـب زیـان اقتصـادي 

شـود، ناچیز بھ میزان یک واحد پولی براي دارنـده مي
داد، یك میلیون واحد پولي پرداخت کند. در این قــرار

دارنده، ریسک ناچیز از دست دادن یك واحد پول را بھ 
داد ریسـک كند. ھمزمـان، ایــن قـرارگر منتقل ميبیمھ
كند، یعنی در صورت وقوع رویدادي اي ایجاد ميبیمھغیر

واحـد پـول  999،999گر ناچار بـھ پرداخـت معین، بیمھ
ای را اي عمدهاست. از آنجا كھ صادرکننده، ریسک بیمھ

اي داد بیمـھداد، قرارپذیرد، این قراراز دارنده نمی
 شود.محسوب نمی

گر این موارد فتھای احتمالی بیمھ اتكایي. بیمھبازیا ت.
 کند. را جداگانھ بھ حساب منظور می

گر باید بھ جاي توجھ بھ سـطح اھمیــت در صـورتھاي بیمھ .۲٥ب
اي را برای ھر قرارداد ارزیـابی مالي، اھمیت ریسک بیمھ

. بنابراین، ممکن اسـت حتـي اگـر احتمـال زیانھـاي 6کند
اي، ھا حداقل باشد، ریسک بیمــھددابااھمیت براي كل قرار

بندي داد، طبقھقابل مالحظھ باشد. ارزیابي برحسب ھر قرار
كنـد. بـا تر ميداد بیمھ را آسانداد بھ عنوان قرارقرار

ھاي كوچك تقریبًا ھمگن، بــھ دادوجود این، اگر تمام قرار
اي ھایي شناختھ شوند كھ ھمگی ریســک بیمــھدادعنوان قرار
گر برای تشخیص چند کنند، ضرورتی ندارد بیمھميرا منتقل 

ای نـاچیزی را انتقـال مشتقھ كھ ریسک بیمـھداد غیرقرار
 دھند، ھر قرارداد را بصورت مجزا بررسی کند.می

                                                      
بھ ھایي دادشود (قرارھایي كھ ھمزمان، با یك طرف منعقد ميدادبدین منظور، قرار  .6

  شوند.ھای مجزا محسوب میددا)، قراریکدیگر وابستھ ھستند
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ــدھای ب .26ب ــا ب 23از بن ــخص می 25ت ــھ مش ــورتی ک ــود در ص ش
قرارداد، منافع فوت را بیش از مبلــغ قابـل پرداخــت در 

است، مگــر  ردازد، قرارداد، قرارداد بیمھزمان زندگی بپ
اینکھ منافع اضافی فوت، ناچیز باشد (بھ جای ارجاع بـھ 
تمام قراردادھا، قضاوت در این مـورد، بـا اسـتناد بـھ 

گیــرد). ھمــان طـور کــھ در بنـد قرارداد مذکور صورت می
نظر کردن از حذف تعھـدات (ب) اشاره شد، در صورتی صرف24ب

شود کھ ایـن ر این ارزیابی منظور نمیفسخ یا واگذاری، د
گذار را بابت ریسکھایی کــھ از نظر کردن، خسارت بیمھصرف

قبل وجود دارد، جبران نکند. بھ ھمین ترتیــب، قـرارداد 
مستمری ساالنھ کھ مبـالغ منظمــی را بابـت بقیـھ زنـدگی 

شـود، مگــر پردازد، قرارداد بیمھ محســوب میگذار میبیمھ
 العمر، ناچیز باشد.ھای ماداماینکھ مجموع پرداخت

بھ منـافع اضـافی اشـاره دارد. در صـورتی کـھ  23بند ب .27ب
شده، زودتر واقع شود و پرداخت، بابـت ارزش رویداد بیمھ

زمانی پول تعدیل نشود، ممکن است منافع اضــافی مزبـور، 
شامل الزام بھ پرداخت زودتر منافع شود. یـک نمونــھ در 

بـھ مبلغـی ثابـت اسـت (بــھ  این خصوص، بیمھ تمام عمــر
گذار فــوت ای کھ در ھر زمانی کھ بیمھعبارتی دیگر، بیمھ

کنــد، بــدون وجــود کند منافع ثابتی بابت فوت فــراھم می
گـذار تاریخ انقضا برای پوشش بیمھ). مسلم است كـھ بیمھ
گر در فوت خواھد كرد، اما تاریخ فوت نامعلوم است. بیمھ

گـذاران آنھــا زود فـوت ھھر یک از قراردادھایی کــھ بیم
کنند، متحمل زیان خواھد شد، حتي اگـر در مــورد مجمـوع 

 قراردادھا زیان کلی وجود نداشتھ باشد.

داد بیمھ بھ جزء ســپرده و جــزء بیمــھ تفكیــك اگر قرار .28ب
 ای با توجھ بھ جـزء بیمــھشود، اھمیت انتقال ریسک بیمھ

ده توسـط شـای منتقلشود. اھمیـت ریسـک بیمـھارزیابي مي
شـده، بـا توجـھ بـھ ابـزار مشــتقھ ابزار مشــتقھ تعبیھ

 گردد.شده ارزیابي ميتعبیھ
 ایتغییر در سطح ریسک بیمھ

اي را بـھ گونھ ریسک بیمـھھا در آغاز ھیچدادبرخی قرار .29ب
اي در دھنـد، ھرچنـد ریسـک بیمـھصادرکننده انتقـال نمی

دادي را رارشود. برای مثال، قتاریخی پس از آن منتقل مي
گذاري معینـی ایجـاد در نظر بگیرید كـھ بــازده سـرمایھ

گذار این اختیار وجود دارد تا عواید كند و برای بیمھمي
گذاری را در سررسید صرف خریـد مسـتمری بـھ شــرط سرمایھ

حیات بھ نرخھـای سـاالنھ جـاری مسـتمری کنـد کـھ توسـط 
بــرای گـذار، گر، در زمان اعمال اختیار توسـط بیمھبیمھ
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داد تـا شود. ایــن قـرارسایر مستمریھای جدید مطالبھ می
اي را بـھ زمانی کھ اختیار اعمال شود، ھیچ ریسـک بیمـھ

گر بـا توجـھ بـھ كند، زیــرا بیمـھصادرکننده منتقل نمي
اي انتقال داده شده بــھ دھنده ریسک بیمھمبنایی کھ نشان

ســت. گذاری مستمری آزاد ااو در آن زمان است، برای قیمت
داد، نرخھاي مستمری (یا با وجود این، در صورتی کھ قرار

مبناي تعیین نرخھاي مستمری) را مشـخص کنـد، قـرارداد، 
 کند.گر منتقل مياي را در شروع بھ بیمھریسک بیمھ

ي كھ واجد شرایط یک قــرارداد بیمــھ اسـت، تـا دادقرار .30ب
ود، زماني كھ تمام حقوق و تعھدات ایفا شود یا منقضي شــ

 ماند.داد بیمھ باقی میبھ عنوان قرار
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