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مقدمه

امروزه اتومبیل به جزئی جداییناپذیر ازجهان کنونی بدل ش��ده و در زمره نیازهای اساسی افراد
قرار گرفته اس��ت .سهولت ،تنوع استفاده و کارایی بالی این وس��یله موجبات استفاده فراوان از آن
گردیده است به گونهای که در صورت عدم اختراع این وسیله بی شک جهان امروز ما شکل و رنگ
دیگری داش��ت .کثرت اس��تفاده از این وسیله ،ریس��ک ها و خطرات خاصی برای جوامع بشری به
دنبال داش��ت ،از جمله این موارد ریسک ناش��ی از تصادف و ایجاد خسارت به اموال و اشخاص بود
که همگام با تکامل این اختراع ،قوانین مربوط به آن تصویب و پوششهای مربوط به این ریسک ها
در قوانین بیمه ایجاد گردید.
س��هم بالی بیمههای اتومبیل از کل حق بیمه تولیدی کش��ور ،پیچیدگی قوانین موجود و تعداد
تصادفات بوقوع پیوس��ته ناشی از وسایط نقلیه ،موجبات درگیری جمع کثیری از افراد جامعه و طرح
دعاوی در محاکم قضایی و ایجاد نارضایتی های مختلف از شرکت های بیمه شده است ،که در این
بین و به جهت کمک به رفع این مشکل میطلبد که با ارائه آموزش به آحاد مردم و تصویب قوانین
شفاف و بازدارنده و همچنین ایمن سازی محیط جامعه «راه و خودرو» در برطرف نمودن مشکلت
موجود راهگشا باشد.
در ای��ن مجموعه قوانین ومباحث در ارتباط با صدوربیمههای اتومبیل ،نحوه بررس��ی و پرداخت
خس��ارتهای این رشته و همچنین نحوه محاس��به دیات (دیات مقدر) به تفکیک هر عضو گردآوری
شده است.
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فصل اول:

کلیات
بیمههای اتومبیل در ایران
بیمههای اتومبیل یکی از رش��تههای اصلی بیمههای بازرگانی در ایران میباش��ند که این رشته
بیش از نیمی از س��بد فروش شرکتهای بیمه را به خود اختصاص داده است .در اکثر کشورهای دنیا
بیمههای اتومبیل در قالب و تحت عنوان یک بیمهنامه صادر میگردد در کشور ما بیمههای اتومبیل
در قالب دو بیمهنامه((  -1شخص ثالث و حوادث راننده  -2بدنه )) صادر میگردد و بیمه گذاران با
ابتیاع این دو بیمهنامه میتواند از محل تعهدات آنها و در مواقع بروز حادثه استفاده مینمایند.

بیمهنامه شخص ثالث و حوادث راننده
همان طور که از نام این بیمهنامه مش��خص میباشد از دو بخش شخص ثالث و حوادث راننده
تشکیل شده است که بخش اول خود به دو قسمت خسارت مالی و بدنی (( جانی )) تقسیم میگردد
و بیمه گذار با ابتیاع این بیمهنامه و در بخش اول آن خسارت وارده به اموال و خسارتهای بدنی اعم
از جرح و فوت و نقص عضو وارده به شخص ثالث را در حدود تعهدات و نیز قوانین و آیین نامههای
مرتب��ط جب��ران مینماید .در بخش دوم این بیمهنامه راننده مس��بب حادثه برای خود پوش��ش اخذ
مینماید به این عنوان که در صورتیکه در حادثه رانندگی راننده مسبب حادثه «مقصر حادثه» دچار
11
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جراح��ات و نقص عضو و فوت گردد میتواند از محل تعهدات این بیمهنامه خس��ارات خودرا جبران
نماید .این بیمهنامه بصورت اجباری ارائه میگردد و برابر قوانین و مقررات موجود کلیه وسایط نقلیه
موتوری مشمول قانون شخص ثالث میبایست بیمهنامه مذکور را تحصیل نمایند.

بیمهنامه بدنه خودرو
تحصیل این بیمهنامه اختیاری میباشد و بیمه گذار برابر مقررات حاکم بر این بیمهنامه میتواند
خسارات وارده به اتومبیل موضوع بیمه را در صورت بروز حوادث موضوع بیمه جبران نماید پوششهای
اصلی این بیمهنامه آتش س��وزی صاعقه انفجار (( آصا )) حادثه و س��رقت کلی میباشد و همچنین
پوش��شهای اضافی بس��تگی به نیاز بیمه گذار و در صورت درخواست وی قابل ارائه میباشد که در
زیر این پوششها ذکر میگردد:
 .1بلیای طبیعی «زلزله و آتشفشان – سیل»
 .2سرقت در جای تمام قطعات
 .3سرقت درجای قطعات درخواستی
 .4شکست شیشه به تنهایی
 .5پوشش خسارتی اسید و مواد شیمیایی
 .6نوسانات قیمت «عدم اعمال ماده  10قانون بیمه»
 .7هزینههای ایاب و ذهاب
 .8پوشش خسارتی کشیدن میخ و اشیاء مشابه بر بدنه خودرو

:لوا لصف تایات
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اساس عقد بیمه و چگونگی انعقاد قرارداد بیمه
قانونگذار در ماده  183از قانون مدنی ایران عقد را چنین تعریف نموده است:
«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید و
مورد قبول آنها باشد» با توجه به اینکه بیمه نوعی عقد است میطلبد که طرفین این قرار داد قصد
و اراده ایجاد قرارداد را داش��ته باش��ند و علوه بر این لزم است این قصد و اراده بیان شود تا معلوم
گردد که شخص قصد انجام معامله را دارد چیزی که نشانگر قصد و اراده طرفین قرارداداست ایجاب
و قبول نامیده میشود در بیمههای بازرگانی ایجاب عقد با تکمیل پیشنهاد صدور صورت گرفته و با
صدور بیمهنامه به قبول عقد و انعقاد آن میانجامد در این راس��تا شرکتهای بیمه از فرمهای چاپی
که پیش��نهاد نامیده میشود استفاده و بیمهگذار ضمن تکمیل و امضای آن موجبات انعقاد قرارداد را
به وجود می آورد.
با توجه به اینکه بر اساس ماده  3از قانون بیمهنامه موارد ذیل میبایست در بیمهنامه درج گردد
فلذا در پیشنهادهای تکمیلی بعض ًاموارد ذیل از بیمه گذار سوال خواهد گردید:
 .1تاریخ شروع و پایان بیمهنامه مورد درخواست (مدت بیمهنامه)
 .2مشخصات بیمه گذار
 .3موضوع بیمه
 .4حادثه یا خطرات مورد درخواست
 .5میزان تعهدات مورد درخواست بیمه گذار
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فصل دوم:

صدور بیمه های اتومبیل
عوامل و موارد تعیین کننده حق بیمه شخص ثالث و حوادث راننده
ظرفیت خودرو
یکی از عوامل تعیین حق بیمه اتومبیل ”بیمهنامه شخص ثالث و حوادث راننده و بیمهنامه بدنه”
گنجایش یا ظرفیت وس��یله نقلیه میباش��د بنابراین بیمهگر احتیاج دارد تا از گنجایش مجاز وس��یله
نقلیه اطلع داشته باشد .به طور کلی وسایل نقلیه از لحاظ ظرفیت ،خودروها به دو دسته با گنجایش
بار”بارکش” با گنجایش انسان “مسافربر” تقسیم میگردد .در ذیل به نحوه تقسیم بندی خودروها
در بیمهنامههای شخص ثالث و بدنه میپردازیم.

بیمهنامه شخص ثالث و حوادث راننده
خودروهای با قابلیت حمل انسان
کاربری بعضی از انواع خودروها جابجایی انس��ان میباش��د که بر اس��اس تعداد ظرفیت حمل به
استیش��ن ،ون ،مینی بوس و اتوبوس تقس��یم میگردند و برای محاس��به حق بیمه شخص ثالث از
16
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دسته بندی زیر استفاده میگردد:
 .1ظرفیت خودرو تا  7نفر با احتساب راننده
 .2ظرفیت خودرو تا  9نفر با احتساب راننده
 .3ون با ظرفیت 10نفر با احتساب راننده
 .4مینی بوس 16نفره با احتساب راننده
 .5مینی بوس 21نفره با احتساب راننده
 .6اتوبوس 27نفره با احتساب راننده و کمک راننده
 .7اتوبوس 40نفره با احتساب راننده و کمک راننده
 .8اتوبوس 44نفره با احتساب راننده و کمک راننده

خودروهایی با قابلیت حمل بار(بارکش)
عامل اصلی تعیین حق بیمه در خودرهای بارکش ظرفیت بارگیری آنها میباش��د در این راستا و
در کشور ما این خودروها براساس ظرفیت آنان به 6دسته تقسیم میگردند:
براساس ماده  11از آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه
موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب  1347/12/28هیئت وزیران و اصطلحات بعدی آن
خودروهای اتوکار و بارکش در کش��ور ما براس��اس ظرفیت دسته بندی شده است که اساس تعیین
حق بیمههای پایه در بیمه ش��خص ثالث می باش��د براین اس��اس خودروهای بارکش به چند دسته
تقسیم میشوند .که با توجه به تغییرات ایجاد شده در قوانین موجود در تاریخ نگارش این مجموعه
و براس��اس جدول حق بیمه پایه سالیانه انواع وسایل نقلیه برای بیمه اجباری خسارت وارده شده به
ش��خص ثالث در اثر حوادث ناش��ی از وسایل نقلیه دس��ته بندی جدید بارکشها به شرح ذیل مورد
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استفاده قرار میگیرد.
 .1تا یک تن
 .2بیش از یک تن تا سه تن
 .3بیش از سه تن تا پنج تن
 .4بیش از پنج تن تا ده تن
 .5بیش از ده تن تا بیست تن
 .6بیش از بیست تن
ب��ا توجه به اینکه در مدارک بعضی از خودروهای بارک��ش ظرفیت خالص بارگیری خودرو درج
نگردیده است فلذا بر اساس نامه بیمه مرکزی مراتب به شرح ذیل تعیین تکلیف گردیده است.
«نامه شماره 93/401/35731مورخ  1393/07/08بیمه مرکزی»

مبنای ظرفیت وسایل نقلیه بارکش
نظر به اینکه طبق مفاد ماده  4تصویب نامه تعرفه حق بیمه و نحوه تقس��ط و تخفیف در حق
بیمه ش��خص ثالث مصوب 1389/12/08وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک،
شرکتهای بیمه موظفند جهت تعین تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه بارکش ظرفیت بارگیری را مبنا قرار
دهند در عمل برخی ش��رکتهای بیمه با کس��ر درصدی از ظرفیت خودرو ظرفیت بارگیری را مبنای
محاس��به حق بیمه قرار میدهند و برخی دیگر به ظرفیت مندرج در کارت شناسایی مالکیت خودرو
که ش��امل وزن خودرو و بار میباشد اس��تناد مینمایند که بعضا با عث افزایش حق بیمه و اعتراض
بیمه گذاران میگردد بر اس��اس بررسیهای انجام شده توسط کارگروه تخصصی بیمههای اتومبیل
س��ندیکای بیمه گران لیس��ت انواع خودرو (کامیون) با ظرفیت بارگیری پیش بینی ش��ده احتس��اب
گردیده خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا ضمن ثبت لیست مذکور در صدور بیمهنامه شخص

:لوا لصف صدور بیمه های اتومبیل

19

ثالث ش��رکت برای هر خودرو بارکش بر اس��اس وزن بار بیمهنامه شخص ثالث صادر گردد در مورد
وسایل نقلیه بارکشی که در لیست مذکور پیش بینی نگردیده است جهت ایجاد رویه واحد از مجموع
ظرفیت مندرج در کارت شناسایی مالکیت خودرو (کامیون) 40درصد کل ظرفیت بعنوان وزن شاسی
خودرو و  60درصد بعنوان وزن ظرفیت بار جهت محاسبه حق بیمه ملک عمل قرار گیرد.

کاربری وسیله نقلیه
یک��ی از م��واردی که بیمه گذاران در هنگام تکمیل فرم پیش��نهاد و خرید بیمهنامه اتومبیل باید
به آن توجه ویژه داش��ته باشند کاربری خودروی مورد بیمه است کاربری خودرو مورد بیمه نیز تأثیر
مهمی در حق بیمه شخص ثالث و بدنه دارد باید به وضوح به اطلع بیمهگر رسانده شود و عدم درج
این مورد در بیمهنامه ممکن است این امکان را در اختیار بیمهگر قرار دهد که در زمان رسیدگی به
خسارات بدنه و حوادث راننده و با استناد به ماده  13از قانون بیمه ،بیمه گذار (زیان دیده و یا ذینفع»
یا راننده مسبب حادثه را از دریافت حقوق کامل خود محروم نماید.
با توجه به این که بین کاربری وس��یله نقلیه و تش��دید خطر حاصل از کاربری وسیله نقلیه رابطه
مستقیم وجود دارد در ذیل به مواردی از انواع کاربریهای اتومبیلهای مختلف اشاره میگردد.
شخصی ،کرایه درون شهری ،تاکسی درون شهری ،آژانس ،تعلیم رانندگی ،اداری ،دولتی ،سیاسی،
سرویس تشریفات ،امور شرکتی ،آتش نشانی ،آمبولنس ،سرویس کارکنان ،سرویس دانشجویان و
محصلین ،مسافربری حمل مواد سریع الشتعال ،حمل مواد سوختی مایع و گازی شکل ،حمل خون
و وسایل رادیولوژی ،حمل زباله ،خیابان پاک کن ،کشاورزی ،راه سازی ،ساختمانی ،حمل چهار مواد
س��وختی ،بارکش ،میکس��ر ،جرثقیل ،حمل آب ،حمل شیر ،لجن کش ،مسابقات رالی ،کرایه بیابانی،
کمپرسی ،کانتینر ،تاکسی بار ،یخچال دار تانکر ،حمل روغن نباتی ،حمل خودرو ،حمل کپسول گاز،
تاکس��ی بیس��یم ،حمل قیر ،پمپ بتن ،آب پاش ،حمل جنازه ،خط کش��ی معابر ،حمل سیمان ،پول
رس��ان ،حمل موتورسیکلت ،حمل پول ،تاکس��ی خطی ،آموزشی ،عیب یاب ،عمومی شهری ،بونکر،
حمل مواد شیمیایی ،بالبر و....

