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 ثالث شخص بیمهتاریخچه 

این الزام را  اول، جهانی جنگ از پس وسایل نقلیه موتوری زمینی مرتبط با حوادث و تصادفات میزان افزایش

وسایل نقلیه  از استفاده افزایش توجه به با ای تحت عنوان بیمه شخص ثالث ایجاد شود.به وجود آورد تا بیمه

برای اولین بار مورد  ایران در 1۳۴۷ سال در و بریتانیا در میالدی 1۹۳۰ سال درموتوری، بیمه شخص ثالث 

 استفاده قرار گرفت.

 

 ثالث شخص بیمه

 حوادث در ثالث اشخاص به شده وارد جانی و مالی خسارت هرگونه مرکزی، بیمه در مصوب قوانین طبق

 وسایل کلیه برای ثالث شخص بیمه خرید قانون،این  اساس بر. باشدمی ثالث شخص بیمه عهده بر رانندگی

 نداشتن زیرا ،است اجباری غیره و موتورسیکلت ی،برمسافر سواری،های مانند اتومبیل موتوری زمینی نقلیه

این وسایل نقلیه ایجاد کند. با توجه به این نکته  دارندگان را برای ناپذیری جبران عواقب تواندمی بیمه این

ی ناشی هاآسیب خسارات و جبران جهت افراد زندگی در همم و ضروری راهکارهای از یکی ثالث شخص بیمه

 آید.به شمار می از تصادفات

 

 شخص ثالثافراد تحت پوشش بیمه 

 بیمه شرکتبه  ثانی شخص شود.محسوب می گزاربیمه یا نقلیه وسیله مالک اول شخص ثالث، شخص بیمه در

 .گیردرا در بر می دیدهخسارت  یا افراد فرد ثالث شخص و شودگفته می گربیمه یا

)جانی و  دیدهخسارت  افراد تمامی اموال به شده وارد خسارت و فوت درمان، هزینه رانندگی حادثه یک در

 شخص حادثه، مقصر راننده بیمهاین  تعریف در البته. دنگیرمی قرار ثالث شخص بیمه پوشش تحت مالی(

 همراه به راننده حوادث بیمه مقصر، راننده جانی هایخسارت جبران برای بنابراین ،شودنمی محسوب ثالث

 شده وارد جانی هایخسارت فقط راننده حوادث بیمه که شایان ذکر است .کنندمی هیارا ثالث شخص نامهبیمه

 مالی هایخسارت در زمینه و شودشامل می را است درمانی هایهزینه و عضو نقص فوت، شاملکه  راننده به

  کند.پشتیبانی نمی را پوششی نوع هیچ

 

 ر بیمه ابیشترین سهم در باز با بیمه شخص ثالث

بیمه ایران را  بازار از سهم بیشترین با اجباری بیمه تنهاو  ایرانیان بین بیمه پرطرفدارترین ثالث شخص بیمه

 شخص نامهبیمه  باید نقلیه وسیله نوع هر از استفاده از پیشاین نکته حایز اهمیت است که  گیرد.در بر می

 بررسی پیشرو احتمالی حوادث برابر در جانی و مالی هایخسارت دهیپوشش برای را آن اعتبار میزان و ثالث

 کرد.
 

 ثالث شخص بیمه هایپوشش

گر متعهد به پرداخت حداکثر و بیمه دنشومی تقسیم جانی و مالی دسته دو به ثالث شخص بیمه هایپوشش

حداکثر تعهدات توافقی در با های جانی و مالی مطابق پوشش بیمه شخص ثالث اتومبیل برای جبران خسارت
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 .نامه شخص ثالث است بیمه

 رانندگی حوادث در دیده آسیب افراد درمانی هایهزینه و عضو نقص فوت، غرامت شامل بیمه این جانی پوشش

 رانندهغیر از ) دیده خسارت افراد اموال یا وسیله نقلیه به شده وارد مالی هایخسارت هم مالی پوشش در. است

 .شودمی جبران( مقصر

باید توجه داشت که  .شودمی تعیین حرام ماه در دیه مبلغ اساس بر جانی پوشش در هاهزینه پرداخت سقف

 هایشرکت بیشتر در مالی پوشش حداکثر. است متفاوت بیمه مختلف هایشرکت در هم مالی پوشش سقف

 هم تومان میلیون 22۰ تا خاص شرایط در هاشرکت از رخیب در لیو ،است تومان میلیون ۴۰ معادل بیمه

 ممکن است این رقم افزایش یابد.

 

 کامل دیه مبلغ

 عادی هایماه برای و 1۳۹۹ سال در دیه مبلغ. شودمی اعالم مرکزی بیمه توسط سال هر ابتدای در دیه مبلغ

 شخص بیمه جانی پوشش سقف. است شده ابالغ تومان میلیون ۴۴۰ حرام هایماه برای و تومان میلیون ۳۳۰

 چهلم یک اندازه به مالی پوشش حداقل و است( تومان میلیون ۴۴۰) حرام ماه در دیه مبلغ اندازه به هم ثالث

 مقصر راننده جانی خسارت الزم به ذکر است که. شودمی گرفته نظر در( تومان میلیون 11) حرام ماه دیه مبلغ

 به حرام هایماهبه این نکته توجه داشته باشید که  .شودمی پرداخت( عادی ماه) حرام غیر ماه دیه اساس بر

 . هستند الحجهذی و القعدهذی رجب، محرم، ترتیب

 

 1399 سال در ثالث شخص نامه بیمه نرخ

 بیمه نرخ. شودمی اعالم بیمه هایشرکت به و تعیین مرکزی بیمه توسط ساله هر ثالث شخص پایه بیمه حق

  .است داشته درصدی 22 افزایش گذشته سال به نسبت ،۹۹ سالدر  ثالث شخص

 است.موتوری مختلف درج شده  نقلیه وسایل بر اساس ۹۹ سال ثالث شخص بیمه نرخ زیر جدول در
 له نقلیهوسی )ریال( 99نرخ بیمه سال 

 سیلندر ۴سواری شخصی کمتراز  1۴.1۴2.۰۰۰

 سواری شخصی سیلندر پیکان، پراید و سپند 16.۷۴۷.۰۰۰

 هاسیلندر ۴سواری شخصی سایر  1۹.68۷.۰۰۰

 سیلندر ۴سواری شخصی بیش از  22.۰۳2.۰۰۰

 بارکش تا یک تن 1۷.۳25.۰۰۰

 از یک تن تا تن بارکش بیش 2۰.861.۰۰۰

 تن تا تن ۳بارکش بیش از  26.۴۰6.۰۰۰

 تن 1۰تن تا  5بارکش بیش از  ۳۳.8۳1.۰۰۰

 تن 2۰تن تا  1۰بارکش بیش از  ۳۹.۳6۷.۰۰۰

 تن 2۰بارکش بیش از  ۴1.۷22.۰۰۰

 وسایل نقلیه کشاورزی ۷.25۹.۰۰۰

 وسایل نقلیه راهسازی و ساختمانی 1۰.۳۷1.۰۰۰

 هاکننقلیه حمل زباله و خیابان پاکوسایل  16.85۴.۰۰۰
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 نفر با راننده ۷خودروهای عمومی با ظرفیت  ۴۰.55۰.۰۰۰

 نفر با راننده ۹خودروهای عمومی با ظرفیت  ۴1.۷22.۰۰۰

 نفر با راننده 1۰ون با ظرفیت  ۴2.18۷.۰۰۰

 نفر با راننده 16مینی بوس با ظرفیت  51.86۴.۰۰۰

 نفر با راننده 21 مینی بوس با ظرفیت 5۳.8۷۴.۰۰۰

 نفر با راننده و کمک راننده 2۷اتوبوس با ظرفیت  ۷۹.۴۴۴.۰۰۰

 نفر با راننده و کمک راننده ۴۰اتوبوس با ظرفیت  ۹۹.۹51.۰۰۰

 نفر با کمک راننده و کمک راننده ۴۴اتوبوس با ظرفیت  1۰6.۰۷۴.۰۰۰

 

 ثالث شخص بیمه تعهد از خارج خسارات

 :نیست ثالث شخص بیمه عهده بر خسارت جبران ،باشد زیر دالیل به شدهوارد  خسارت کهدرصورتی

 حادثه مسبب نقلیه وسیله به وارده خسارت 

 حادثه مسبب نقلیه وسیله هایمحموله به وارده خسارت 

 رادیواکتیو و اتمی تشعشات از ناشی غیرمستقیم و مستقیم خسارت 

 مجرای پرداخت و یجزای محکومیت از ناشی خسارت 

 ثالث شخص بیمه محاسبه

 مهمترین به برخی از زیردخیل هستند که در  مختلفی عوامل ثالث شخص بیمه نهایی قیمت محاسبه برای

 کنیم:اشاره می هاآن

 شده اعالم پایه بیمه حق( 1    
 که کندمی ابالغ بیمه هایشرکت به را ثالث شخص بیمه حق مبلغ حداقل و حداکثر ساله هر مرکزی بیمه

 . شودمی تعیین سال همان دیه میزان اساس بر مبلغ این

 خسارت عدم تخفیف( 2    
 این به است. بیمه خسارت عدم تخفیف ثالث، شخص بیمه نهایی قیمت بر تاثیرگذار و مهم عوامل از یکی

 تخفیف اونامه بیمه  به باشد، نکرده استفاده خود ثالث شخص بیمه از گزاربیمه که هاییسال تعداد به که معنی

 نماید، خودنامه بیمه  تمدید به اقدام گزاربیمه شخص که زمانی صورت، این در. گیردمی تعلق خسارت عدم

 پیدا کاهش آن مبلغ و شودمی اعمال آن جدید پرداختی بیمهحق بر خسارتعدم هایسال تعداد تخفیف

 .کندمی

 نحوه. شودمی اعمال سال 15 در سال، 8 جای به تخفیفات این ،ثالث شخص بیمه تخفیف جدید قانون در

 آمده است. زیر جدول در جدید قانون در خسارت عدم تخفیف اعمال
 تخفیف عدم خسارت میزان تخفیف به درصد

5%  سال اول تخفیف 

1۰%  سال دوم تخفیف 

15%  سال سوم تخفیف 
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2۰%  سال چهارم تخفیف 

25%  سال پنجم تخفیف 

۳۰% ششم تخفیف سال   

۳5%  سال هفتم تخفیف 

۴۰%  سال هشتم تخفیف 

۴5%  سال نهم تخفیف 

5۰%  سال دهم تخفیف 

55%  سال یازدهم تخفیف 

6۰%  سال دوازدهم تخفیف 

65%  سال سیزدهم تخفیف 

۷۰%  سال چهاردهم تخفیف 

 

 جدید قانون در اما رفت.می بین ازگذشته  هایتخفیف تمام خسارت اولین با ،ثالث شخص بیمه قبلی قانون در

 2 تبصره طبق. شودمحاسبه می پلکانی صورت به تخفیفات کاهش و کرده تغییر شرایط ثالث شخص بیمه

 رودنمی بین از یکجا گزاربیمه تخفیفات تمام خسارت صورت در خسارت، عدم تخفیف جدید نامهآیین 6 ماده

 شود.و بر اساس جدول زیر محاسبه می
ترسه بار و بیش  نوع خسارت/تعداد خسارت یک بار دو بار 

درصد ۴۰ درصد ۳۰  درصد 2۰   مالی 

درصد 1۰۰ درصد ۷۰  درصد ۳۰   جانی 

 

 وسیله نقلیه کاربرینوع ( 3    
 ثالث شخص بیمه قیمت نهایت در و ریسک میزان بر تاثیرگذار مهم عوامل از یکی وسیله نقلیه کاربری نوع

 خطرات معرض در شخصی خودروهای به نسبت ها،تاکسی یا رانندگی آموزش خودروهای به طور مثال. است

  . کنند پرداخت بیشتریخود مبلغ  ثالث شخص بیمهبرای  باید و قرار دارند بیشتری رانندگی حوادث و

 نامهبیمه اعتبار مدت (4    
 شخص بیمه خرید که گفت توانمی اما .باشد سال یک تا روز چند از تواندمی ثالث شخص بیمه اعتبار مدت

 کوتاه هایبیمه ریسک بودن باال به توجه با که دلیل این به. تر استتر و متداولباصرفه ساالنه صورت به ثالث

 که شایان ذکر است .بود خواهد بیشتر ساله یک بیمه از مدت کوتاه بیمه قیمت بیمه، هایشرکت برای مدت

 . شودمی فعال خریداری روز 2۴ ساعت از ثالث شخص بیمه

 ثالث شخصنامه بیمه  مالی پوشش میزان( 5    
 مرکزی بیمه. کندمی مشخص گزاربیمه مقابل در را بیمه شرکت مالی تعهد میزان نامه،بیمه مالی پوشش میزان

 پرداخت با گزاربیمه. است کرده تعیین تومان میلیون 11 مبلغ ،۹۹ سال برای را مالی پوشش میزان حداقل

  استفاده کند. بیشتری خدمات از و کرده خریداری را باالتری مالی پوشش تواندمی بیشتر بیمه حق

 ثالث نامه بیمه دیرکرد جریمه (6    
 صورت در که شکل این به نامه است.بیمه  تمدید دیرکرد جریمه ثالث، بیمهحق نرخ بر تاثیرگذار عوامل از یکی
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 روزانه صورت به دیرکرد جریمه. یافت خواهد افزایش ثالث شخص بیمه حق نامه، بیمه موقع به تمدید عدم

 جریمه میزان حداکثرالزم به ذکر است که  .دارد بستگی وسیله نقلیه نوع به آن مبلغ که شودمی محاسبه

 سال چند ایوسیله نقلیه اگر یعنی است. روز ۳65 دیرکرد جریمه مبلغ معادل ،وسیله نقلیه یک برای دیرکرد

 .شد خواهد اضافه او بیمه حق به سال یک دیرکرد جریمه فقط باشد نداشتهنامه بیمه 

 بیمه شرکت هایتخفیف (7    
  اما. دهند یهارا انگزاربیمه به را تریپایین قیمت مجاز، هایتخفیف از استفاده با توانندمی بیمه هایشرکت

 توسط شده تعیین بیمه حق حداقل از نباید دریافتی بیمه حق ثالث، شخص بیمه تخفیف اعمال وجود با حتی

 .باشد کمتر مرکزی بیمه

 وسیله نقلیه عمر و ساخت سال( 8    
 در فرسودگی ضریب عنوان به نرخی بیمه هایشرکت کلیه در ،فرسوده وسایل نقلیه ریسک افزایش به توجه با

 سال هر ازای به و شده محاسبه سال 15 از بیش عمر با وسایل نقلیه برای معموال نرخ این. شودمی گرفته نظر

 خواهد درصد 2۰ معادل و فرسودگی سال ده برای ضریب این حداکثر. شودمی اضافه بیمه مبلغ به درصد 2

 شخص بیمه پوشش تحت را باال ساخت سال با وسایل نقلیه کلی طور به بیمه هایشرکت برخی البته. بود

 .کنندمی خودداری وسایل نقلیه این به بیمهاین  فروش از و دهندنمی قرار ثالث

 

 ثالث شخص بیمه تمدید عدم عواقب

 صرف موجب باال مالی خسارات بر عالوه که داشت خواهد وجود نیز دیگری مشکالت مالی، عواقب از غیر به

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می ثالث شخص بیمه نداشتن اصلی عواقب از. بود خواهد نیز زیادی زمان

 رانندگی و راهنمایی پلیس توسط وسیله نقلیه شدن متوقف( 1    
 پارکینگ به و متوقف را آن ثالث شخص بیمه فاقد خودروی شناسایی صورت در رانندگی و راهنمایی پلیس

 جریمه پرداخت بر عالوه و تهیه اعتبار دارای ثالث شخص بیمه باید شخص حالت این در. کندمنتقل می

 .پرداخت کند نیز را پارکینگ هزینه است، شده اضافه اشبیمه حق به که ثالث شخص بیمه دیرکرد

 رانندگی حوادث ( 2    
روبرو خواهد  جدی مشکالت ابشخص صاحب وسیله نقلیه  تصادفات، در ثالث شخص بیمه نداشتن صورت در

 به بعضی اوقات. پرداخت کند شخصا را هزینه تمامی باید باشد مقصر وسیله نقلیه مالک که صورتی در. شد

 به مقصر راننده برای ناپذیری جبران مالی خسارت دهد، رخ حادثه اثر در دیگر بدنی خسارات یا فوت اگر ویژه

 .داشت خواهد همراه

 مشکالتی با است ممکن نیز باشد دیدهآسیب  رانندگی حادثه در ثالث شخص بیمه فاقد راننده کهصورتی در

 شرکت طرفی از. دارد نیاز طرف دو هر مدارک به گزارش ارائه برای رانندگی و راهنمایی پلیس زیرا شود مواجه

 بیمه فاقد دیدهآسیب  راننده به خسارت پرداخت از است ممکن نیز مقصر وسیله نقلیه قرارداد طرف بیمه

 خودداری کند. ثالث شخص

 ثالث شخص نامه بیمه فاقد وسیله نقلیه فروش و ( خرید3    
 وسیله برای باید ابتدا ،باشد داشته را آن معامله قصد ثالث شخص بیمه فاقد وسیله نقلیه مالک کهصورتی در
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 ثالث شخص بیمه پوشش تحت که ایوسیله نقلیه فروش و خرید زیرا کند تهیه ثالث شخص بیمه خود نقلیه

 امکان پذیر نیست. نیست

 ثالث شخص بیمه دیرکرد جریمه از ناشی بیمه حق افزایش ( ۴    

 دیرکرد جریمه عنوان به مبلغی شمار روز صورت به شود انجام خیرتا با ثالث شخص بیمه تمدید کهدرصورتی

 میلیون یک به مبلغ این است ممکن گاهی. شد خواهد افزوده ثالث شخص بیمه حق به ثالث شخص بیمه

 .برسد نیز تومان

 

 ثالث شخص بیمه و مهم جدید نوانیقبرخی از 

 باگذشته  هایسال در. نیست ثالث شخص بیمه در دیات افزایش الحاقیه به نیازی دیگر 1۳۹6 سال از -

 پرداخت هزینه جبران برای را ایالحاقیه نقلیه وسیله دارندگان همه سال، هر ابتدای در دیات میزان افزایش

 بر اما .شدمی پرداخت سال همان دیه اساس بر تاخسار جبران تا کردندمی خریداری حادثه زمان در دیات

 جانی پوشش تعهدات سقف و شد حذف ثالث شخص بیمه الحاقیه خرید ثالث، شخص بیمه جدید قانون اساس

 . دیرسمی مصوب دیه میزان به و یافته افزایش خودکار صورت به برای سال جدید نامه بیمه

 اساس برباشد. یکی دیگر از تغییرات قوانین بیمه شخص ثالث می تصادفات در مرد و زن دیه شدن برابر -

 شود.بوده و توسط بیمه پرداخت می یکسان مرد و زن برای پرداختی دیه ثالث، شخص بیمه جدید قانون

 نیازی بیمه شرکت از خسارت دریافت باشد، تومان میلیون ۷ از کمترات خسار میزان که رانندگی حوادث در -

 خودرو از عکس قبیل از الزم مدارک داشتن همراه به با دیدهآسیب طرفین و نداشته پلیس گزارش و روکیک به

 .کنند دریافت بیمه شرکت از را خود خسارت توانندمی ثالثشخص  بیمه و
 

 تکمیلی درمان بیمه

خسارت  بیشترین. است گزاربیمه ریسک پذیرش و حادثه وقوع صورت در خسارت جبران بیمه، کارکرد و وظیفه

. دکنمی تهدید را افراد سالمتی که هستند خطراتی به وقوع بپیوندد، تواندمی افراد زندگی در که و ریسکی

مربوط  هابیماری و سالمتی به که ستا هاییبیمه در زندگی هر فرد، بیمه ترینمهمگفت،  بتوان شاید پس

 جبران آن وظیفه که است ایبیمه هایپوشش انواع پرکاربردترین از یکی تکمیلی، درمان بیمه. شوندمی

 که هستند خطراتی خطرات، ترینبحرانی که آنجایی از. باشدمی گزاربیمه برای حادثه وقوع صورت در خسارت

 ،خود یا افراد تحت تکفل بهبود و معالجه برای ناچار به شخص و دندهمی قرار تاثیر تحت را هاانسان سالمتی

 هاهزینه این پرداخت در کمک منظور به تکمیلی درمان بیمه پرداخت کند، را سنگینی هایهزینهمجبور است 

 پزشکی، سنگین هایهزینهبخشی از  که است ایبیمه هایپوشش انواع از تکمیلی درمان بیمه .است ایجاد شده

 بستری هایهزینه تکمیلی بیمه. کندمی جبران بیمه حق دریافت ازای در را بیمارستانی مخارج و جراحی دارو،

 هایهزینه زایمان، هایهزینه قلب، آنژیوگرافی درمانی،شیمی رادیوتراپی، بیمارستان، در جراحی و شدن

 همچنین و آزمایشگاه آی،آرام آندوسکوپی، اسکن، انواع ماموگرافی، رادیولوژی، سونوگرافی، قبیل از پاراکلینیکی

 .کندمی پرداخت را و غیره سمعک عینک، ویزیت، دارو، پزشکی،دندان هایهزینه
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 پایه درمان هایبیمه

 اغلب که است این داشت توجه آن به باید تکمیلی درمان بیمه بحث به پرداختن از قبل که مهمی نکته

 یکی باید گزاربیمه یعنی .دهندمی هیارا پایه هایبیمه بر مازاد را تکمیلی درمان بیمه خدمات بیمه هایشرکت

 باشد داشته را غیره و مسلح نیروهای بیمه درمانی، خدمات بیمه اجتماعی، تامین بیمه مثل پایه هایبیمه از

های تکمیلی به عنوان استفاده کرده و سپس بتواند از بیمه هاآن از ابتدا ،پزشکی خدمات از استفاده هنگام و

 تقبلنامه بیمه  مفاد مطابق را پایه هایبیمه بر مازاد هزینه تکمیلی درمان بیمه. بیمه مکمل استفاده کند

 بیمه هایشرکت اکثر برای تکمیلی درمان بیمه داشتن برای پایه بیمه داشتن شایان ذکر است که. کندمی

 . است الزامی

 

 درمان هایبیمه انواع

 :از است عبارت بیمه هایشرکت در درمانی بیمه انواع

 گروهی تکمیلی درمان بیمه( 1    

 یک مدیر که صورت بدین. کنندمی هیارا خدمات خود را گروهی صورتبه تکمیلی درمان هایبیمه اغلب

 این کار این شرط. درآورد تکمیلی بیمهتحت پوشش  را خود اعضای تواندمی کارگاهسازمان، اداره، شرکت یا 

 یک از تعدادشان و دهش پرداخت اداره، شرکت یا کارگاهطریق سازمان،  از هاآن اجتماعی تامین بیمه که است

 . باشد بیشتر مشخصی حد

 هاآن برای سنی محدودیت شروط لذا هستند، اشخاص بیمه زیرشاخه درمان، تکمیلی هایبیمه که جا آن از

 گربیمه شرکت رود، فراتر درمان تکمیلینامه بیمه  شرایط در مجاز حدی از متقاضی سن اگر و کندمی صدق

 درمان بیمه پوشش تحت هایگروه اگر .کرد خواهد لحاظ هاآن برای خاصی شرایط یا نکرده بیمه را فرد آن

 سال 6۰ هاآن شدن بیمه برای شده نظرگرفته در سن حداکثر باشند، نفر 1۰۰۰ از کمتر سازمان، در تکمیلی

 بیمه متعارف بیمه حق از بیشتر %5۰) بیشتر بیمه حق پرداخت به ملزم ،معیار سن این از باالتر سنین و است

 دو تکمیلی درمان بیمه حق سال ۷۰ از باالتر افراد برایالزم به ذکر است که  .هستند( گروهی درمان تکمیلی

 1۰۰۰ از گیرندمی قرار تکمیلی درمان بیمه پوشش تحت که سازمان اعضای تعداد اگر اما .شد خواهد برابر

 افراد همه گروهی تکمیلی درمان بیمه پرداختی بیمه حق و شده لغو سنی محدودیت شرط رود، فراتر نفر

 برحسب را سنی محدودیت شرایط گربیمه هایشرکت گاهی که است این مهم نکته البته. شد خواهد یکسان

این نکته  .گرفت خواهند نظر در خاصی تسهیالت یا هامحدودیت و داده تغییر خود شرکتی درون هاینامهآیین

 حق پرداخت صورت در او تکفل تحت و خانواده اعضای اصلی، شده بیمه فوت صورت درحایز اهمیت است که 

 .داشت خواهند را گروهی درمان تکمیلی بیمه از استفاده تداوم امکان مربوطه، بیمه

 خانواده تکمیلی درمان بیمه( 2    

 بعضی در هم آن انفرادی خرید امکان گروهی، صورت به تکمیلی درمان بیمه خرید بر عالوه های اخیردر سال

 عنوان تحت طرحی ،بیمه هایشرکت از بعضی در که صورت بدین. است شده پذیرامکان بیمه هایشرکت از

 از متقاضی افراد اجتماعی تامین بیمه نیست الزم آن در که است آمده وجود به خانواده تکمیلی درمان بیمه

 مهم بیمه این تحت پوشش قرار گرفتن در برای متقاضی افراد تعداد همچنین و باشد شده پرداختمکان  یک
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 کمتر هم آن هایپوشش و بود گروهی تکمیلی درمان بیمه از باالتر کمی طرح این در بیمه حق البته. نیست

 ترصرفهبا و بهتر تکمیلی برای افراد بیمه گروهی خرید توان گفتمی کل در. است بیمه این گروهی حالت از

 .است خانواده بیمه تکمیلی از

 خانواده به شرح زیر است: تکمیلی درمان بیمه کلی شرایط

 دوره شدن سپری به زایمان و بستری ،جراحی مانند خانواده تکمیلی درمان بیمه هایپوشش از برخی( الف

 .نماید استفاده مربوطه هایپوشش از تواندمی دوره این گذراندن از پس شده بیمه و است نیاز انتظار

 روروب هاییمحدودیت با خانواده تکمیلی درمان بیمه هایپوشش از استفاده در بیماری سابقه دارای افراد( ب

 .ندارد وجود هاآن برای خانواده تکمیلی درمان بیمه هایپوشش همه از استفاده امکان و هستند

 ایجداگانه بیمه حق باید گیرد،می قرار خانواده تکمیلی درمان بیمه پوشش تحت که خانواده عضو هر( ج

 .نماید پرداخت

 سنی محدودیت شرط دارای است، اشخاص بیمه زیرشاخه که این به توجه با خانواده درمان تکمیلی بیمه( د

 گر،بیمه هایشرکت از یک هر زیرا کرد، بررسی گربیمه شرکت با را مساله این باید حتما خرید از قبل که است

  گیرند.در نظر می نامه بیمه نوع این برای خاصی سنی شروط و هامحدودیت

 انفرادی تکمیلی درمان بیمه( 3    

 تفاوت. کنندمی هم انفرادی تکمیلی درمان بیمه هارای به اقدام بیمه هایشرکت از بعضی های اخیردر سال

 تکمیلی درمان بیمه هایپوشش که است این در خانواده تکمیلی درمان بیمه با انفرادی تکمیلی درمان بیمه

 افتدنمی اتفاق این انفرادی تکمیلی درمان بیمه در اما. است کمتر گروهی تکمیلی درمان بیمه به نسبت خانواده

 پایه بیمه داشتن بیمه هایشرکت از بعضی در حتی. گیردمی قرار گزاربیمه اختیار در کاملی هایپوشش و

 و درمانی خدمات اجتماعی، تامین بیمه شخصی اگر حتی یعنی. ندارد لزومی نیز تکمیلی بیمه دریافت برای

 .دکن خریداریرا برای خود  تکمیلی بیمه دتوانمی هم دباش نداشته غیره

 کشور از خارج مسافران درمان بیمه( 4    

 هایبیمه دسته در را آن های بیمهبرخی از شرکت در که است کشور از خارج مسافرتی بیمه همان بیمه این

 ،درمان هایپوشش بر عالوه و شودمی محسوب اشخاص بیمه جزو بیمه این کهدرحالی. دهندمی جای درمانی

 .نیست یدرمان بیمه یک فقط بنابراین دارد هم دیگری هایپوشش

 

 تکمیلی درمان بیمه هایپوشش

 دهدمی ارائه خدماتی هابیماری وقوع برابر در که کندعمل می صورت بدین تکمیلی درمان بیمه هایپوشش

. دهدمی ارائه خود گزارانبیمه به را خدمات این مقررات طبق خاصی، پزشکی خدمات دریافت برای یا

 بیمه هایشرکت از بعضی. باشد متفاوت تواندمی بیمه مختلف هایشرکت در تکمیلی درمان بیمه هایپوشش

 تواندمی تکمیلی درمان بیمه یک. دهندمی هیارا اصلی هایپوشش بر عالوه هم را فرعی و اختیاری هایپوشش

 هایپوشش جزو را هاپوشش این از بعضی تواندمی. باشد داشته را موارد این همه یا هاپوشش این از بعضی

 تکمیلی درمان هایبیمه .دهد قرار بیشتر بیمه حق پرداخت با فرعی پوشش عنوان تحت رادیگر  بعضی و اصلی

 ثابت هاپوشش معموال هاطرح این در. شودمی هارای ایبیمه هایطرح قالب در معموال مختلف هایشرکت در
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 در بیمه باشد، بیشتر بیمه یک تعهدات سقف چه هر. دارد تفاوت یکدیگر با هاآن تعهدات سقف اما هستند

 . پردازدمی بیشتری هزینه خسارت، و حادثه بروز صورت

 :از است عبارت گردد هارای مختلف هایشرکت توسط درمان تکمیلی بیمه در تواندمی که هاییپوشش

 در شکنسنگ انواع قلب، آنژیوگرافی رادیوتراپی، درمانی، شیمی جراحی، بستری، هایهزینه جبران 

 جراحی تحت مراقبت یک روزه و محدود جراحی مراکز ،بیمارستان

 استثنای به) نخاع و مرکزی اعصاب مغز، سرطان، به مربوط مهم هایجراحی اعمال هایهزینه جبران 

 استخوان مغز و کلیه کبد، ریه، پیوند قلب، گامانایف، ،(فقرات ستون دیسک

 سزارین و طبیعی از اعم زایمان هایهزینه جبران 

 و بیماری بهبود یا پیشرفت میزان سنجش برای که تشخیصی هایاقدام) پاراکلینیکی هایهزینه 

 اسکن انواع ماموگرافی، سونوگرافی، هایهزینه شامل( شودمی انجام بیمار سالمتی احیای از اطمینان

 آلرژی، تست ورزش، تست دانسیتومتری، و اکو استرس اکوکاردیوگرافی، ،آیآرام آندوسکوپی، و

عصب  نوار ،یویبه کمک تست عملکرد ر یزموجود آمف یبررس و اسپیرومتری شامل تنفسی آزمایش

 هولتر سنجی، بینایی سنجی، شنوایی ،(سیستوگرام یا سیستومتری) مثانه نوار مغز، نوار عضله، و

 چشم آنژیوگرافی و قلب مانیتورینگ

 کرایوتراپی، بخیه، ختنه، گیری،گچ رفتگی، در و شکستگی مثل سرپایی هایعمل هزینه جبران 

 درمانی لیزر و کیست تخلیه بیوپسی، لیپوم، اکسیزیون

 چشم انکساری عیوب جراحی هزینه 

 و شناسیآسیب یا پاتولوژی پزشکی، تشخیص هایآزمایش شامل آزمایشگاهی خدمات هزینه جبران 

 (چکاپ استثنای به) فیزیوتراپی و قلب نوار رادیوگرافی، انواع پزشکی، ژنتیک

 بستری غیر اورژانس خدمات و دارو ویزیت، هایهزینه 

 شهری بین و شهری آمبوالنس هایهزینه 

 (لثه جراحی و مصنوعی دندان ارتودنسی، ایمپلنت، استثنای به) دندانپزشکی 

 هابیمارستان در سال ۷۰ باالی و سال ۷ زیر افراد همراه هزینه 

 میکرواینجکشن وناباروری  و نازایی درمان هایهزینه 

 سمعک و عینک خرید هایهزینه 

 طبیعی رخدادهای برای پوشش هیارا 

 (غربالگری هایتست) جنین هایبیماری و هاناهنجاری هزینه جبران 

 اروتز تهیه 
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 های خدمات درمانیهای دریافت هزینهروش

 :کرد دریافت تکمیلی درمان بیمههای ارایه دهنده شرکت از را خود درمانی خدمات هزینه توانمی روشدو  به

 بیمه قرارداد طرف درمانی مراکز به مراجعه و نامهمعرفی دریافت( 1    
 با سپس .ردک مراجعه خود بیمه نمایندگی به نظر مورد درمانی خدمات از استفاده از قبل باید روش این در

 باکرده و  دریافت نامه معرفی بیمه از توانمی پزشکی، خدمات از استفاده الزام بر مبنی پزشک گواهی هیارا

 استفاده نیاز مورد خدمات از و مراجعه بیمه قرارداد طرف درمانی مراکز از یکی به نامه معرفی این از استفاده

 .است استفاده قابل فرانشیز کسر با و مربوطه بیمه تعهد سقف تا خدمات این که شایان ذکر است. کرد

 بیمه خسارت پرداخت مراکز از هزینه دریافت( 2    
. درک دریافت را نظر مورد خدمات و مراجعه مدنظر هست که درمانی خدمات مرکز هر به باید دوم روش در

 پرداخت مرکز به را الزم مدارک سایر و شده پرداخت هایهزینه فاکتور پزشک، گواهی توانمی آن از  پس

 حالت این در که این نکته حایز اهمیت است. درک دریافت بیمه از را شده انجام هزینه و برده بیمه خسارت

 نمود. دریافت بیمه از را شده وارد خسارت تا وجود دارد فرصت محدودی زمان مدت

 تکمیلی درمان بیمه خسارت دریافت برای الزم مدارک

 درمانی مرکز مهر به ممهور شده انجام درمانی هایهزینه فاکتور اصل 

 رسمی مهر دارای متخصص پزشک نسخه اصل 

 ایبیمه پوشش هر خاص مورد نیاز مدارک 

 تکمیلی درمان بیمه تعهد از خارج خدمات و استثناها

 در تعهدی هیچ بیمه بیفتد، اتفاق حالت آن در خسارت اگر و است تعهدات از خارج مواردی هابیمه تمام در

 بیمه تعهدات از خارج که مواردی. کندصدق می موضوع این نیز تکمیلی درمان بیمه در. ندارد گزاربیمه برابر

 تکمیلی درمان بیمه استثناهای. باشد متفاوت تواندمی بیمه مختلف هایشرکت در است تکمیلی درمان

 :باشد زیر موارد شامل تواندمی

 (.باشد بیمه مدت طی درحوادثی  از ناشی اینکه مگر) زیبایی هایجراحی 

 داشته درمانی جنبه بوعی این رفع ،بیمه معتمد پزشک تشخیص به اینکه مگر) مادرزادی هایعیب 

 (.باشد

 (.معالج پزشک تشخیص با و قانونی مواقع در مگر) جنین سقط 

 اعتیاد ترک 

 خودکشی 

 مجرمانه اعمال 

 غیره و فشانآتش زلزله، سیل، مثل طبیعی حوادث از ناشی خسارات 

 غیره و آشوب اعتصاب، بلوا، شورش، جنگ، از ناشی خسارات 
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 ایهسته انفعاالت و فعل از ناشی خسارات 

 معتمد پزشک یدتای و معالج پزشک تشخیص به اینکه مگر) درمانی مراکز در خصوصی اتاق هزینه 

 (.باشد ضروری امر این بیمه

 پزشک یدتای و معالج پزشک تشخیص به اینکه مگر) سال ۷۰ تا ۷ بین بیمار برای همراه فرد هزینه 

 (.باشد ضروری امر این بیمه معتمد

 جنون 

 مصنوعی دندان کاشت و ایمپلنت ارتودنسی، لثه، جراحی 

 بیشتر و چهارم فرزند برای زایمان 

 دارند دارویی جنبه که آرایشی و بهداشتی لوازم 

 (.باشد پوشش تحت ایحادثه یا تومور وجود علت به اینکه مگر) فک جراحی 

 کلی ازکارافتادگی و ذهنی معلولیت به مربوط هایهزینه 

 آن درباره بهداشت وزارت از ایتعرفه هنوز و بوده تحقیقات مرحله در که پزشکی هایهزینه کلیه 

 .باشد نشده ارائه

 برابر در و شودمی پوشش به تبدیل استثنا موارد این بیشتر، بیمه حق پرداخت با بیمه هایشرکت از برخی در

 .کندمی پشتیبانی گزاربیمه از هم خسارات این

 

 تکمیلی درمان بیمه فرانشیز

 به موظف ارگزبیمه و شودنمی پرداخت گربیمه توسط که است بیمه خسارت هایهزینه از بخشی  فرانشیز

 به. است متفاوت کمی مختلف هایشرکت و هاطرح برای تکمیلی درمان بیمه فرانشیز. است مبلغ آن پرداخت

 ارگزبیمه را خسارت مبلغ %1۰ نامه بیمه مقررات طبق یعنی باشد، %1۰ بیمه یک زفرانشی اگر مثال، طور

 است. گربیمه عهده بر مابقی و کندمی پرداخت

 

 تکمیلی درمان بیمه در انتظار دوره

 زمانی مدت انتظار مدت. است انتظار مدت شود،استفاده می تکمیلی درمان بیمه در که اصطالحاتی از یکی

 شروع قرارداد آغاز از زمان مدت این. ندارد تعهدی گزاربیمه خسارت جبران به نسبت گربیمه آن در که است

 ،ماه 5 مدت به بیمه قرارداد شروع از یعنی باشد ماه 5 تکمیلی بیمه یک انتظار دوره اگر مثال برای. شودمی

 .است استفاده قابل بیمه خدمات آن از بعد و دهدنمی هارای گزاربیمه به پوششی گربیمه

 که افرادی. است برانگیز چالش خیلی زایمان برای تکمیلی درمان بیمه از استفاده درباره انتظار دوره موضوع

 این خرید به اقدام بارداری از قبل باید کنند استفاده زایماندر زمان  خود تکمیلی درمان بیمه از خواهندمی

 وجود این با. است ساله 1 الی ماهه ۹ انتظار دوره دارایاکثرا  زایمان پوشش برای بیمه این کنند، زیرا بیمه
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 از قبل چون کند استفاده آن از تواندنمی کند تکمیلی درمان بیمه خرید به اقدام اگر است باردار که فردی

 .رسید خواهدفرا  او زایمان زمان انتظار، دوره اتمام

 

 بیمه بدنه 

بدنه، شرکت بیمه در صورت آسیب دیدن وسیله نقلیه با توجه به مفاد قرارداد بسته شده، مبلغی را  در بیمه

به عنوان خسارت پرداخت خواهد کرد. بیمه بدنه اجباری نیست، اما عموما دارندگان وسایل نقلیه برای جبران 

توان با خرید کنند. همچنین میداری میباشد، این بیمه نامه را خریخساراتی که تحت پوشش بیمه ثالث نمی

های اضافی برای بیمه بدنه، ریسک حوادث ناخواسته دیگری را که ممکن است ایجاد شود را کاهش پوشش

 داد. 

 

 های اصلی بیمه بدنهپوشش

 هرگونه حادثه و تصادف با خودروی دیگر یا جسم ثابت و متحرک 

 سوزی، صاعقه و انفجارسقوط، واژگونی، آتش 

 های وارد شده به وسایل اصلی خودرو یا قت کلی خودرو )مربوط به دزدیده شدن خودرو و آسیبسر

 نامه در زمان سرقت(وسایل اضافی درج شده در بیمه

 .خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال خودرو خسارت دیده به آن وارد شود 

 درصد قیمت نو قابل  5۰م تا های خودرو هدر صورت بروز خطرات اصلی، خسارت باتری و الستیک

 پرداخت است.

 های اضافی بیمه بدنهپوشش

های اضافی بیمه بدنه در باشد. پوششهای اضافی میاز مزایای بیمه بدنه آگاهی و انتخاب درست پوشش

های باشد که ممکن است به هر دلیلی اتفاق بیافتد ولی جزو پوششهایی میحقیقت برای جبران خسارت

 های اضافی بیمه بدنه عبارت است از:بدنه اتومبیل نباشد. پوششاصلی بیمه 

در این پوشش خسارت ناشی از دزدی وسایل و قطعات اتومبیل در حالت  پوشش سرقت در جای قطعات: -

 شود.توقف جبران می

قف اگر خودرو به دلیل حادثه قابل استفاده نبوده و برای تعمیر در تعمیرگاه متو پوشش ایاب و ذهاب: -

شود. در این پوشش حداکثر مدت گزار پرداخت میباشد، روزانه مبلغی به عنوان هزینه ایاب و ذهاب به بیمه

 روز است. ۳۰زمان پرداخت هزینه 

از طریق این پوشش خسارت ناشی از شکست شیشه که به علت تغییر دما یا  پوشش شکست شیشه: -

 شود.متراکم شدن هوای داخل خودرو رخ دهد، جبران می

در بیمه بدنه پرداخت خسارت بر اساس ارزش واقعی خودرو در زمان خرید بیمه  پوشش نوسانات قیمت: -

شود. در صورتی که ارزش خودروی شما در مدت بیمه افزایش پیدا کرده و از قیمت درج شده نامه انجام می
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توان خسارت را به ارزش روز خودرو مینامه بیشتر شده باشد، با استفاده از پوشش نوسانات قیمت در بیمه 

 دریافت کرد.

های ناشی از خطرات طبیعی مثل زلزله، سیل و آتشفشان در این پوشش خسارت پوشش بالیای طبیعی: -

 شود.توسط شرکت بیمه جبران می

های ناشی از پاشیده با داشتن این پوشش، همه خسارت پوشش رنگ، مواد شیمیایی و اسید پاشی: -

 گیرد.شدن مواد اسیدی و یا رنگ و مواد شیمیایی بر روی بدنه خودرو تحت پوشش قرار می

این پوشش مربوط به خطراتی است که خارج از مرزهای کشور به  پوشش ترانزیت )خارج از کشور(: -

 شود.وسایل نقلیه وارد می

گزار است که به آن دانید پرداخت بخشی از خسارت بر عهده بیمههمانطور که می یز:پوشش حذف فرانش -

های به وجود آمده را به صورت کامل از توان خسارتگویند. با خرید پوشش حذف فرانشیز، میفرانشیز می

 شرکت بیمه دریافت کرد.

ط و خش بر روی خودرو با در این پوشش خسارات ناشی از کشیدن میخ و ایجاد خ پوشش کشیدن میخ: -

 شود.شود. البته باید توجه داشت که این پوشش فقط در بیمه بدنه ایران ارایه میاجسام تیز جبران می

این پوشش مختص به خودروهای بارکش و اتوکار  پوشش هزینه توقف خودروهای بارکش و اتوکار: -

وشش در صورتی که خودرو به علت خطرات شود. در این پهای بیمه ارایه میاست و توسط بعضی از شرکت

تحت پوشش بیمه بدنه قابل استفاده نباشد و در تعمیرگاه متوقف بماند، خسارتی به صورتی روزانه به آن 

 شود. پرداخت می

 

 هایی که تحت پوشش بیمه بدنه نیستند:خسارت

 های ناشی از جنگ، شورش، اعتصاب و یا تهاجمخسارت 

 مستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای های مستقیم و غیرخسارت 

 شودنفع به وسیله نقلیه بیمه شده وارد گزار، ذیهایی که عمدا توسط بیمهخسارت 

 های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب پلیس و مقامات انتظامی )مگر آنکه عمل گریز خسارت

 توسط اشخاص غیرقانونی باشد.(

 حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی وی باطل  در صورتی که راننده هنگام وقوع

شده باشد )اتمام اعتبار گواهینامه در حکم باطل شدن آن نیست.( و یا مطابق با مقررات راهنمایی و 

 رانندگی، گواهینامه راننده برای رانندگی متناسب نباشد. 

 صالح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذیخسارت

 استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده به وجود آمده باشد.

 های ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر )مگر آنکه مجاز به انجام این کار بوده و اصول و خسارت

 مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد.(
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 های الکتریکی و الکترونیکی وسیله نقلیه در صورتی که ناشی اههای وارده به وسایل و دستگخسارت

 ها باشد.از نقص و خرابی در کارکرد آن

 هایی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز به وسیله نقلیه وارد شود.خسارت 

 محاسبه بیمه بدنه

 در محاسبه بیمه بدنه عوامل مختلفی تاثیرگذار هستند. از جمله:

نامه بدنه های اضافی، مبلغی به بیمهبه ازای انتخاب هر کدام از پوشش بیمه بدنه: های اضافیپوشش -

های اضافی بیشتری را انتخاب کنیم، قیمت افزوده خواهد شد. پس هرچه در زمان خرید بیمه بدنه پوشش

 شود.بیمه بدنه بیشتر می

ایی مثل ارزش خودرو، سال ساخت های وسیله نقلیه فاکتورهمنظور از ویژگی های وسیله نقلیه:ویژگی -

خودرو، نوع خودرو و کاربری خودرو است که هر کدام از این فاکتورها به صورت مستقیم بر قیمت بیمه بدنه 

 تاثیرگذار هستند.

هایی مثل تخفیف عدم خسارت، تخفیف خودروی صفر کیلومتر، تخفیف تخفیف های بیمه بدنه:تخفیف -

 تواند بر روی قیمت نهایی بیمه بدنه تاثرگذار باشد.و غیره نیز می خرید نقدی، تخفیف ارزش خودرو

 

 های بیمه بدنهانواع تخفیف

درصد در نظر گرفته  ۳۰تا  2۰تخفیف وسیله نقلیه صفر کیلومتر بین  تخفیف وسیله نقلیه صفر کیلومتر: -

 شود.می

هایی که از بیمه بدنه خود استفاده نشده باشد، به این تخفیف به ازای تعداد سال تخفیف عدم خسارت: -

ساله  5ساله و در برخی دیگر  ۴های بیمه گیرد. تخفیف عدم خسارت در اکثر شرکتآن وسیله نقلیه تعلق می

 شود. ترتیب تخفیف عدم خسارت بیمه بدنه در جدول زیر قابل مشاهده است:اعمال می
 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول ه بدنهتخفیف بیم

 %6۰ %۴5 %۳5 %25 های بیمهاغلب شرکت
 های بیمه بیشتر شرکت

 کنند.ساله اعمال می ۴تخفیف را 

 %۷۰ %6۰ %5۰ %۴۰ %۳۰ های بیمهبرخی شرکت

 

درصد در نظر  1۰ها این تخفیف مربوط به پرداخت نقدی حق بیمه است و در تمام شرکت تخفیف نقدی: -

 شود.گرفته می

های های فرعی بیمه بدنه شامل مواردی همچون تخفیف ارزش خودرو، تخفیفتخفیف های فرعی:تخفیف -

های اعیاد و زمان های تشویقی به مناسبتگروهی، تخفیف خودروهای وارداتی، تخفیف برخی از مشاغل، طرح

 باشد که برای هر شرکت بیمه متفاوت است.خاص و غیره می

 نحوه فسخ بیمه بدنه خودرو

گزار فرقی ندارد. این عمل باید به صورت مکتوب و رسمی گر یا بیمهروش فسخ بیمه بدنه خودرو از طرف بیمه
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روز پس از فسخ بیمه بدنه اعتبار دارد. به طرف مقابل اعالم گردد. در چنین شرایطی، بیمه بدنه خودرو تا ده 

 شود.گزار پرداخت میپس از آن ارزش بیمه بدنه به صورت روزشمار محاسبه شده و به بیمه

 

 نحوه فسخ بیمه بدنه هنگام فروش بیمه خودرو

ا تواند، بیمه بدنه را فسخ و الباقی حق بیمه بدنه را تگزار در صورت تمایل به فروش خودروی خود میبیمه

تواند بیمه بدنه وسیله نقلیه خود را به مالک جدید گر دریافت نماید. همچنین میتاریخ سررسید از شرکت بیمه

گر واگذار نموده و تعهدات شرکت بیمه در قبال مالک جدید تداوم یابد. در صورت انتقال مالکیت خودرو، بیمه

 تعهدی در قبال خسارات وارده در قبال مالک جدید ندارد.

 

 مراحل پرداخت خسارت در بیمه بدنه

روز کاری خسارت را به شرکت بیمه  5گزار باید در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت در زمان خسارت بیمه

 اطالع دهد، بر اساس این که خسارت کلی بوده یا جزئی، روند پرداخت خسارت متفاوت است.

 

 پرداخت خسارت بیمه بدنه در خسارت کلی

در همه خسارات کلی مالک محاسبه و پرداخت خسارت، ارزش معامالتی وسیله نقلیه بیمه شده است که در 

روز پس از  6۰شود که وسیله نقلیه حداقل شود. خسارات کلی زمانی در نظر گرفته میبیمه نامه درج می

درصد قیمت  ۷5نجات از  های خسارت دیده به همراه هزینهسرقت پیدا نشود یا هزینه تعمیر و تعویض قسمت

 آن بیشتر باشد. 

گر منتقل شود. شایان برای پرداخت خسارت سرقت کلی، باید سند مالکیت خودروی بیمه شده به شرکت بیمه

ذکر است اگر بعد از یک سال پس از پرداخت خسارت وسیله نقلیه به سرقت رفته و انتقال مالکیت آن به 

تواند وسیله نقلیه را به فروش برساند و سهم ر پیدا شود، شرکت بیمه میگر، وسیله نقلیه مورد نظشرکت بیمه

گزار از مبلغ بازیافتی را با توجه به درصدی که از خسارت پرداختی کسر کرده است را به وی پرداخت بیمه

 کند.

 

 پرداخت خسارت بیمه بدنه در خسارت جزیی

باشد جزو هایی که تحت پوشش بیمه نامه میخسارتبه جز مواردی که در خسارت کلی گفته شد، سایر 

های جزیی، هزینه تعمیر، دستمزد و های جزیی بیمه بدنه هستند. معیار پرداخت خسارت در خسارتخسارت

قیمت لوازم تعویضی پس از کسر استهالک، فرانشیز، اضافه نمودن هزینه نجات و حمل تا سقف مشخص شده 

 باشد.در بیمه نامه می

 اعالم خسارت بیمه بدنهمدارک 

 ارایه کروکی یا گزارش مقامات انتظامی 

 ارایه اصل بیمه نامه بدنه معتبر در زمان حادثه 
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 ارایه اصل بیمه نامه ثالث معتبر در زمان حادثه 

 ارایه اصل کارت مالکیت یا سند مالکیت خودرو 

 ارایه اصل گواهینامه راننده مورد بیمه، هنگام حادثه 

 اننده مقصر حادثهارایه کارت ملی ر 

 منطقه، گزارش کارشناس یا انتظامی نیروی رسمی های تکمیلی از قبیل گزارش دیگر گزارش

دادگستری، برگ مربوط به قبول کردن تقصیر از جانب مقصر تصادف، آرای مراجع رسمی کارشناسان 

 دیده.های آسیب سازشی و تصاویر مربوط به قسمتقضایی در خصوص کروکی غیر

باشد و بر اساس تشخیص کارشناسان بیمه، الزم به ذکر است مدارک اعالم شده جهت تشکیل پرونده اولیه می

 باشد.دیدگان میگزار یا آسیبارایه مدارک الزم بعدی بر عهده بیمه

 

 مهلت پرداخت خسارت بیمه بدنه

از تکمیل مدارک و توافق طرفین  روز بعد 15گزار، شرکت بیمه حداکثر تا بعد از اعالم خسارت از سوی بیمه

کند. البته این مدت در خصوص میزان آن یا اعالم رای داور و هیات داوری یا دادگاه خسارت را پرداخت می

 باشد.روز از تاریخ اعالم خسارت می 6۰زمان برای خسارت سرقت تا 

 

 گزار در بیمه بدنهوظایف و تعهدات بیمه

گزار موظف است اطالعات الزم در مورد بر اساس این قانون بیمه رعایت اصل حد اعالی حسن نیت: -

خودروی خود را با دقت و صداقت کامل در اختیار شرکت بیمه قرار دهد. عدم رعایت این اصل موجب باطل 

 گزار بازگردانده نخواهد شد.شود. در صورت وقوع این اتفاق، حق بیمه پرداخت شده به بیمهنامه میشدن بیمه

گزار یک یا چند در صورتی که پرداخت حق بیمه به صورت قسطی باشد و بیمه خت حق بیمه بدنه:پردا -

 نامه را فسخ کند. تواند بیمهقسط از اقساط حق بیمه را پرداخت نکند، شرکت بیمه می

تغییر کاربری وسیله نقلیه حتما باید به شرکت بیمه اطالع داده شود. چون تغییر  اعالم تشدید خطر: -

رسانی، کاربری ممکن است باعث افزایش خطر و ریسک برای خودروی بیمه شده شود. در صورت عدم اطالع

گر صرفا خسارت وسیله گیرد و بیمههای تشدید شده باشد، تحت پوشش قرار نمیاگر حادثه به دلیل ریسک

 کند.نقلیه را به نسبت حق بیمه اولیه پرداخت می

روز کاری از تاریخ وقوع حادثه، موضوع  5ار موظف است حداکثر ظرف مدت گزبیمه اعالم کردن خسارت: -

گزار موظف است مدارک مورد نیاز و سایر اطالعات مربوط به حادثه را به شرکت بیمه اعالم کند. همچنین بیمه

ا ارایه گزار مدارک مورد نیاز رو تعیین میزان خسارت را در اختیار شرکت بیمه قرار دهد. در صورتی که بیمه

 تواند ادعای خسارت را رد کند.نکند، شرکت بیمه می

گزار به قصد تقلب، اطالعات نادرستی در خصوص خسارت در صورتی که بیمه عدم اظهارات غیر واقعی: -

تواند هیچ گونه و کیفیت وقوع حادثه به شرکت بیمه ارایه دهد و یا مدارک جعلی عرضه کند، شرکت بیمه می
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 گزار پرداخت نکند.بیمهخسارتی به 

های الزم را برای حفاظت گزار باید تمام اقدامات و احتیاطبیمه اجتناب از وقوع حادثه یا توسعه خسارت: -

گزار از روی قصد از انجام این اقدامات خودداری مورد بیمه )وسیله نقلیه( انجام دهد. اگر ثابت شود که بیمه

 رت کمتری پرداخت کند.تواند خساکرده باشد، شرکت بیمه می

گزار باید از جابجایی خودرو خودداری کند. در صورت بروز حادثه بیمه جایی خودرو:خودداری از جابه -

مگر اینکه به حکم مقررات یا دستور مقامات انتظامی باشد و یا اینکه جابجایی برای نجات خودرو و کاهش 

 خسارت صورت بگیرد.

گزار نباید بدون هماهنگی با شرکت بیمه و بیمه گی با شرکت بیمه:عدم تعمیر خودرو بدون هماهن -

 پیش از نهایی شدن مراحل پرداخت خسارت، خودروی خود را تعمیر کند.
 
 


