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نحوه محاسبه بیمه اثلث پراید
ن را خواهید
پرایـد خودرویـی اسـت که وقتی به خیابان نگاه میکنید دسـت کم یکـی از آ 
دیـد .بیمـه ثالـث پرایـد بـا توجه به سـابقه تعداد سـالهای نداشـتن خسـارت خـودروی
بیمـه شـده و در صـورت داشـتن خسـارت بـا توجه به نـوع آن (جانی و مالی) که داشـته
و همچنین با توجه به پوشـشهای مالی که مورد درخواسـت بیمه گذار اسـت محاسـبه
میشـود .بسـیار واضح اسـت پرایدی که سـابقه سـال ها نداشـتن خسـارت زیادی داشـته
باشـد حق بیمه کمتری خواهد داشـت .عامل مهم دیگر در محاسـبه قیمت بیمه شـخص
ثالـث پرایـد نـوع کاربـری خودروسـت ،بـه عنـوان مثـال قیمـت بیمـه ثالـث پرایـدی که
کاربری تاکسـی دارد از قیمت بیمه ثالث پرایدی که کاربری شـخصی دارد بیشـتر اسـت.
در جـدول زیـر مقایسـه قیمـت بیمـه شـخص ثالـث پرایـد مـدل سـال  ۹۸کـه کاربـری
شـخصی دارد بـا پوشـش مالـی  ۹میلیـون تومـان آمـده اسـت میتوانیـد مقایسـه قیمت

بیمـه ثالـث پرایـد بیـن شـرکت هـای بیمـه را انجـام دهید.
شرکت بیمه

قیمت بیمه ثالث پراید

شرکت بیمه

قیمت بیمه ثالث پراید

بیمه ایران

۱,۵۷۳,۵۴۵تومان

بیمه سرمد

۱,۵۷۳,۵۴۶تومان

بیمه آسیا

۱,۵۷۳,۵۴۶تومان

بیمه رازی

۱,۵۷۳,۵۴۶تومان

بیمه تجارت نو

۱,۵۳۴,۲۰۷تومان

بیمه پارسیان

۱,۵۷۳,۵۴۶تومان

بیمه پاسارگاد

۱,۵۵۷,۸۱۰تومان

بیمه سینا

۱,۵۷۳,۵۴۶تومان

بیمه البرز

۱,۵۷۳,۵۴۵تومان

بیمه سامان

۱,۵۷۳,۵۴۶تومان

بیمه مسئولیت مدنی ،چه هزینههایی را از دوش کارفرما برمیدارد؟

بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران
بیمارستان،کلینیک،داروخانهوآزمایشگاه

کار بدون دغدغه خسارت
راحله شعبانی
روزنامهنگار

در بـروز عارضـه پزشـکی در فرآینـد درمـان ممکن اسـت افـراد زیادی
مقصر شـناخته شـوند ممکن اسـت درصدی از قصور به پزشـک معالج
و درصـدی بـه پرسـتاران و درصـد دیگـری به مدیر فنـی مراکز درمانی
داده شـود .از سـوی وزارت بهداشـت ،درمان و آموزش پزشـکی شـرح
وظایفـی بـرای مسـئوالن فنـی بیمارسـتان هـا و کلینیکهـا در نظـر
گرفته شـده اسـت .مسـئولیت در قبال بیماران ،عیادت کنندگان ،یا به
عبارتی مسـئولیت کلیه امور موسسـات پزشـکی به عهده مسئول فنی
اسـت .بیمه مسـئولیت حرفهای مدیران بیمارستان ،درمانگاه ،کلینیک،
داروخانـه و آزمایشـگاه بـه نام مدیر فنی صادر میشـود و تعویض مدیر
را بایـد اعلام کـرد و با الحاقیه تغییر ذینفع مشـخص شـود.

هـرگاه بـر اثـر کـردار و رفتـار فـرد یـا افـرادی بـه فـرد یـا افـراد دیگر جامعـه خسـارتی وارد آیـد مسـئولیت مدنی تحقـق مییابد  و بـه عبارت سـاده از
مسـئولیت مدنـی بـه عنـوان زیـان خصوصـی میتـوان نـام بـرد .دقیقا همین جاسـت که بیمه نامـه ای به همین اسـم میتواند مـا را در برابر این خسـارتها
پوشـش دهـد .در ادامـه بـا جزئیات این بیمه نامه بیشـتر آشـنا خواهیم شـد.

بیمه مسئولیت مدین عمویم

بیمه مسئولیت مدین چیست؟

در ایـن نـوع بیمـه نامـه مسـئولیت ،مسـئولیت بیمـه گـذار در قبال
اشـخاص ثالـث (غیـر مرتبط بـا فعالیت بیمه گذار) و بـر طبق قوانین
جاری کشـور و خسـارات جانی و مالی زیاندیدگان جبران میشـود.

بیمـه مسـئولیت مدنـی عقـدی اسـت کـه بیمهگـر در ازای دریافت
وجهـی مقـرر از بیمـه گـذار تعهـد مینمایـد کـه در صـورت تحقق
خطـر موضـوع بیمـه نامه ،خسـارت وارد به اشـخاص ثالـث را جبران
کنـد .در بیمـه مسـئولیت مدنـی موضـوع بیمـه ،تامیـن خسـاراتی
اسـت کـه در اثـر حـوادث ناشـی از اعمـال و فعالیت افراد ،شـرکتها
و سـازمانها متوجـه دیگـران میشـود .ایـن خصلـت تعهـد بـه نفع
دیگـران از ویژگیهـای بیمـه مسـئولیت مدنی اسـت.

بیمه مسئولیت مدین انیش از آتش سوزی

در ایـن نـوع بیمـه اگر دامنه آتش سـوزی و خسـارات به همسـایگان
و مشـاعات نیز برسـد بیمه مسـئولیت مدنی ناشـی از آتش سـوزی
راه گشاست.

انواع بیمه مسئولیت مدین

بیمه مسئولیت مدنی دارای چند دسته بندی کلی است:
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان
بیمه مسئولیت حرفه ای
بیمه مسئولیت مدنی عمومی
بیمه مسئولیت مدنی فنی مدیران
بیمه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کاال
بیمه مسئولیت مدنی طرحهای مخصوص
بیمه مسئولیت قراردادی

بیمه مسئولیت مدین کارفرما در قبال کارکنان

قانـون کار ،کارفرمـا را در قبـال حوادث ،اتفاقاتـی که از رعایت نکردن
مقررات فنی و حفاظت کار و بهداشـت باعث خسـارت بدنی و جانی
بـه کارکنـان شـود مسـئول میدانـد و او را ملزم به جبران خسـارات
جانـی بـه وجـود آمـده می کنـد .بیمه مسـئولیت مدنـی کارفرما در
قبـال کارکنان بـرای جبـران خسـارات چنیـن مسـئولیتی طراحـی
و ارائـه میشـود .منظـور از خسـارت جبـران بدنـی ،شـامل هزینـه
پزشـکی ،غرامـت نقـص عضـو و در نهایـت فوت کارکنان اسـت.

بیمه مسئولیت مدین کارفرما در قبال کارکنان ویژه
فعالیتهایخدمایت،صنعیت،تولیدیوابزرگاین

بیمه مسئولیت نصب و نگهداری آسانسور

بـا توجـه بـه تعهدات مـورد درخواسـت این بیمه نامه اسـت .پوشـش
ایـن بیمـه نامـه کلیـه مراحل سـاخت شـامل :تخریـب ،گودبـرداری،
احـداث بنـا را در بـردارد و بسـته بـه متـراژ پـروژه و تعـداد کارگـران
فعـال و سـقف تعهـدات درخواسـتی ،کلوزهـای انتخابـی هزینه بیمه
مسـئولیت سـاختمانی تغییـر مـی کنـد .بهتر اسـت کـه در خصوص
شـرایط و تعهدات بیمه نامه ،کلوزها و نحوه پرداخت خسـارت در بیمه
مسـئولیت سـاختمانی مطلع باشـید تا از بهترین شـرایط و پوششها
بهرهمنـد شـوید .ارائـه فهرسـت تامیـن اجتماعی الزامی اسـت.

چه کساین نیاز به هتیه بیمه مسئولیت کارفرما در
قبالکارکناندارند؟

تمامـی کارفرمایـان حقیقـی و حقوقـی با هرگونه فعالیـت و عملیات
خدماتی ،بازرگانی ،تولیدی ،تعمیراتی ،سـاختمانی ،عمرانی ،سـاخت
و سـاز مسـکونی ،تجـاری و … میتواننـد بیمـه مسـئولیت مدنـی
کارفرما در قبال کارکنان را تهیه کنند و از پوشـش های آن بهرمند
شوند.

بـه کلیـه فعالیتهایی کـه مربوط به احداث بنا نباشـد و فعالیتهای
عمرانـی را نیـز در بـر نگیـرد فعالیـت صنعتـی ،تجـاری ،خدماتـی،
بازرگانی میگویند .مانند شـرکتها ،سـازمانها ،فروشـگاهها ،مراکز
تجاری ،کارگاههای کوچک و بزرگ ،کارخانهها ،نجاری ،جوشـکاری،
تراشـکاری ،کارخانجـات نسـاجی ،دارویـی ،صنایع آهـن ،فوالد و …
 .شـرکتهای بیمه ریسـک فعالیت این مشـاغل را به هشـت دسـته
تقسـیم کرده اند و پایه طبقه شـغلی و ریسـک شـغل یکی از موارد
مهـم در تعییـن نـرخ و قیمـت بیمـه مسـئولیت مدنـی کارفرمـای
خدماتـی اسـت و بیمـه گـذار باید لیسـت تامین اجتماعی و شـیفت
کاری را بـه بیمـه گر اعلام کند.

در بیمه مسـئولیت حرفهای مسـئولیت قانونی صاحبان حرف درباره
کسـانی کـه از حرفـه آنـان دچـار آسـیب مالـی و جانـی میشـوند
پوشـش مییابـد .مهمتریـن انواع بیمه مسـئولیت حرفهای به شـرح
ذیل اسـت.

بیمه مسئولیت مدین کارفرما در قبال کارکنان
ساخمتاین

بیمه مسئولیت پزشکان و بیمه مسئولیت
پیراپزشکان

در بیمه مسـئولیت سـاختمانی بیمه گر موظف به پرداخت خسـارت

بیمه مسئولیت حرفهای

پزشـکان و پیراپزشـکان با بیمه مسـئولیت پزشـکان و پیراپزشـکان

میتواننـد مسـئولیت حرفـهای خود را در قبال بیماران خود پوشـش
بیمـهای دهنـد .ایـن بیمـه از انـواع بیمه مسـئولیت مدنـی حرفهای
در قبـال اشـخاص ثالـث اسـت که مسـئولیت اشـتباه ،خطـا و قصور
پزشـکان و پیراپزشـکان را که در عمل جراحی ،تشـخیص آزمایش و
… مطابـق بیمـه نامـه پیـش مـی آید پوشـش میدهد.
شرکت بیمه

نرخ حق بیمه

دی

 565644تومان

ما

 693240تومان

*پزشک عمومی است .صدور اولیه بیمه نامه .رزیدنت نیست.

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسان انظر طراح و
محاسب

در ایـن بیمـه نامـه مسـئولیت مهندس ناظر طراح و محاسـب در
قبـال کارگـران پوشـش مییابـد .در ایـن بیمـه نامـه و در زمـان
صـدور پایـه و رتبـه مهنـدس ناظـر بـه دلیـل ایـن کـه میتواند
تعییـن کننـده متـراژی باشـد کـه طراحـی ،محاسـبه و نظـارت
میکنـد جهـت محاسـبه حـق بیمـه مسـئولیت مهنـدس ناظـر
مهـم اسـت .همچنیـن مهنـدس ناظـر مـی توانـد کل متـراژی
کـه اجـازه محاسـبه نظـارت و طراحـی آن را دارد یـا پروژههـای
مختلـف را تـک تـک تـا حـد مجـوز خـود بیمـه کنـد .در صدور
بیمـه مهندسـان ناظـر شـماره نظـام مهندسـی مورد نیاز اسـت.
نکتـه مهـم دیگـر در ایـن بیمـه نامـه تاریـخ صدور و مـدت بیمه
مهنـدس ناظر اسـت.

مروری بر وضعیت تایرسازان بورسی

کنار رفتن موقت سایه جنگ تجاری
از سر بازار
همـان طـور کـه طـی هفتـه های قبل توضیح دادیم شـرکت هـای بزرگ و بنیادی بـازار سـرمایه ،از اوایل تیر
جواد غیاثی
تحـت الشـعاع شـرایط وضعیـت بازارهای جهانـی و به خصوص احتمال تشـدید جنگ تجاری قـرار دارند .از
کارشناس بورس
نظـر روانـی (و نـه واقعـی) ثبـات دالر هم بر تشـدید رکود معامالتی در این سـهم ها موثر بود .امـا در آخرین
روز معامالتی هفته گذشـته ،سـایه سـنگین تشـدید جنگ تجاری از سـر بازار اندکی دور شـد .این موضوع موجب شـد ،دوباره شاهد اقبال
بـه سـهم هـای بـزرگ باشـیم .گفتنی اسـت این شـرکت ها در صورت تداوم شـرایط فعلی (تشـدید نشـدن جنگ تجـاری و ثبات قیمت
های جهانی در محدوده فعلی) قابلیت رشـد مناسـبی دارند اما احتمال تشـدید جنگ تجاری و وقوع رکود در اقتصاد جهان ،چشـم انداز
رشـد سـودآوری شـرکت هـا و رشـد قیمـت سـهام آن هـا را مخدوش کرده اسـت .به همیـن دلیل اعلام تصمیم جدید آمریـکا مبنی بر
تعویق وضع تعرفه جدید بر کاالهای چینی ،موجب رشـد شـرکت های بزرگ و رکوردشـکنی شـاخص کل در چهارشـنبه گذشـته شـد.
ایـن هفتـه ،ضمـن معرفی و بررسـی مقدماتی سـهم های گروه السـتیک،
دربـاره نـرخ هـای جهانـی کاالهـای اساسـی و چشـم انداز برخی شـرکت
هـای بـزرگ بـا توجـه بـه ایـن نـرخ ها صحبـت می کنیـم و با یـک مثال
توضیـح مـی دهیـم که اثر نرخ های جهانی چگونه اسـت .هفتـه آینده نیز
به بررسـی گروه پاالیشـی خواهیـم پرداخت.

چرا جنگ تجاری مهم است؟

مـی دانیـد کـه سـودآوری شـرکت هـای گـروه هـای فلـزی ،معدنـی و
جهانـی نفت ،فـوالد ،فلزات و
پتروشـیمی وابسـتگی زیـادی بـه قیمت های
ِ
مواد و مشـتقات نفتی دارد .نرخ های جهانی این مواد نیز به طور مسـتقیم

وابسـته بـه چشـم انداز رشـد اقتصـاد جهانی اسـت .اگر حال اقتصـاد جهان
خـوب باشـد ،تقاضـا بـرای انـواع کاالها رشـد میکند و با رشـد تقاضـا برای
کاالهـا ،قطعـا تقاضای بیشـتری بـرای کاالهای اساسـی یعنی نفـت ،فلزات
و مـواد پتروشـیمی و معدنـی رخ خواهـد داد .امـا جنـگ تجـاری مـی تواند
سـرعت رشـد اقتصـاد جهانـی را کنـد کند و حتـی موجب رکـود در برخی
کشـورها شـود .اقتصـاد چیـن و آمریـکا به تنهایـی آن قدر بزرگ هسـت که
تغییرات رشـد و تقاضا در آن ها همه دنیا را تحت تاثیر قرار دهد .به همین
ِ
بـزرگ به اصطالح
دلیـل اسـت که چشـم بـورس بازانی که در شـرکت های
«کامودیتـی محور» سـرمایه گذاری می کنند ،همیشـه بـه وضعیت مواضع
دوطـرف در جنـگ تجـاری هسـت .اجازه بدهیـد با مثال توضیـح بدهیم.

بیمهمسئولیتمدنی
عقدی است که
بیمهگر در ازای
دریافت وجهی
مقرر از بیمه گذار
تعهد میکند که
در صورت تحقق
خطر موضوع بیمه
نامه ،خسارت وارد
به اشخاص ثالث
را جبران کند .در
بیمهمسئولیتمدنی
موضوع بیمه ،تامین
خساراتی است که
در اثر حوادث ناشی
از اعمال و فعالیت
افراد و شرکتها
و سازمانها متوجه
دیگران میگردد.
این خصلت تعهد
به نفع دیگران از
ویژگیهایبیمه
مسئولیتمدنی
است

یک مثال درابره زنجیره آاثر جنگ تجاری

مثلا شـرکت معـروف ملـی مـس یا همان فملـی را در نظر بگیریـد .این
شـرکت قراضه و همچنین کنسـتانتره مس را به عنوان مواد اولیه مصرف
و کاتـد مـس تولیـد میکند و می فروشـد .این شـرکت در سـال گذشـته
 70تومان و در بهار امسـال  40تومان به ازای هر سـهمش سـود سـاخته
اسـت .اما سودسـازی شرکت مسـتقیما وابسته به نرخ ارز و همچنین نرخ
جهانـی مـس اسـت .هـم اکنون نـرخ مس در بـازار جهانی حـدود 5800
دالر اسـت .طبـق برخـی تحلیـل هـا هـر  200دالر رشـد در قیمت مس،
مـی توانـد حـدود شـش درصد بر سـود فملـی بیفزاید .اوایل بهار امسـال
نـرخ مـس بیـش از  6400دالر بـود امـا در اثـر تشـدید جنگ تجـاری ،از
نیمـه اردیبهشـت ،نـرخ این محصول اساسـی تا کمتر از شـش هـزار دالر
سـقوط کـرد .بنابرایـن اگـر متوسـط نرخ مـس در بهـار را  6000دالر در
نظـر بگیریـم با تداوم شـرایط فعلی ،انتظار افت سـوددهی فملی به اندازه
حـدود  6درصـد در تابسـتان وجـود دارد( .البته اثر رشـد نرخ ارز نیما باید
جداگانه موردبررسـی قرار گیرد) .از سـوی دیگر چنان چه جنگ تجاری
تشـدید نشـود و قیمـت هـای جهانـی تا  6100یا بیشـتر رشـد کنـد ( ،و
دیگرشـرایط هم ثابت باشـد) فملی می تواند سـود بهار را تکرار کند .در
ایـن صـورت ،این شـرکت در قیمت های فعلی بسـیار ارزنـده خواهد بود.

مروری بر وضعیت گروه الستیک در بورس

امـا افـزون بـر شـرکت هـای بـزرگ کـه بـه تازگی بعـد از حـدود  45روز
موردتوجـه قرار گرفتند ،بسـیاری از شـرکت های کوچـک داخلی فروش
نیـز مدتهاسـت کـه موردتوجـه بـازار هسـتند .برخـی از ایـن گـروه ها را
قبلا بررسـی کردیـم .ایـن هفتـه نیـز بـه طـور گـذرا گـروه السـتیک را
بررسـی و چهـار نمـاد ایـن گـروه را بـا هـم و همچنین با دیگـر نمادهای
بـازار بـه صـورت کلـی مقایسـه مـی کنیم .جـدول زیر وضعیـت قیمت و
سـود چهار تایرسـاز بورسـی را نشـان میدهد .چنان چه پیداسـت قیمت
ِ
نسـبت آریـن سـودهای تولیدی آن ها بسـیار
سـهام ایـن شـرکت هـا به
باالسـت (نسـبت قیمـت بـه درامـد سـال  97بین  10تـا  20قـرار دارد).

در جریـان اسـتفاده از آسانسـور بـا توجـه به کاربری آسانسـور (نفربر،
باربـر) اگـر خسـارت جانـی ،بدنـی و مالی بـه اسـتفادهکنندگان وارد
آیـد و مسـئولیت بیمـه گـذار در مراجـع قانونی محرز شـود تا سـقف
بیمهنامـه پوشـش دارد.

بیمه مسئولیت مدین جامع هشرداری ها ،دهیاری ها

بـه موجـب ایـن بیمـه نامـه مسـئولیت ،مسـئولیت شـهرداری در قبال
شـهروندان ناشـی از اموری مرتبط به شـهرداری پوشش دارد .مثالهایی
از ایـن حـوادث :افتـادن درخـت ،پـرت یـا افتادن ریـلگارد و … .

بیمه مسئولیت فین مدیران

بیمـه مسـئولیت فنـی مدیـران یکـی دیگر از انـواع بیمه مسـئولیت
مدنـی اسـت کـه در ادامـه بـا انـواع آن آشـنا میشـویم.

بیمه مسئولیت مدیران مهدکودک

مسئولیت مدیران ،مسئوالن ،معلمان ،مربیان و کارمندان مهدکودک
در مقابـل کـودکان مهـد اعم از خـارج از مهد یا داخل آن.
نکتـه :بـرای نـوزادان زیـر یـک سـال ۲۰درصـد اضافـه نـرخ و برای
کـودکان اسـتثنایی ۴۰درصـد اضافـه نـرخ بـه طـور معمـول در نظر
گرفتـه میشـود.

بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامیت

بـر اسـاس ایـن بیمـه نامه اگـر در طی اقامـت به مسـافران در نتیجه
حـوادث خسـارت جانـی و مالـی وارد آیـد بیمـه تعلـق میگیـرد
همچنیـن اسـتخر و … .وابسـته بـه هتل و مسـافرخانه نیـز میتواند
در ایـن بیمـه نامـه بـا درخواسـت بیمه گـذار پوشـش یابد.

راهمنای خرید بیمه مسئولیت

بـا توجـه بـه تعـدد نـوع این بیمه نامه مشـخص اسـت کـه این بیمه
نامـه هرکجـا تعهـدی ایجاد شـود میتوان بـرای آن با توافق شـرکت
بیمـه ،بیمـه نامـه مسـئولیت در نظـر گرفـت .آن چه کـه در تعیین و
پوشـش بیمه الزم اسـت در نظر گرفت به نوع شـغل و خسـاراتی که
از آن و مسـئولیت بیمه گذار به افراد وارد می آید و تشـخیص درسـت
جوانب خسـارت وابسـته است.

دربـاره پکرمـان و پکویـر ،بـا توجـه بـه ایـن کـه جهـش ویـژه ای در بهار
امسـال هـم در سـود شـرکت هـا رخ نداده اسـت ،نمـی توان چشـم انداز
مثبتـی بـرای ایـن نمادهـا قائـل بـود .دربـاره پتایـر و پاسـا نیز ،بـا وجود
رشـد مناسـب سـود در بهـار امسـال ،قیمـت هـا آن قـدر باال رفته اسـت
کـه همچنـان صرفـا در صورت وجود چشـم انداز عملکـرد بهتر در فصول
بعـدی ،ایـن نمادهـا خریدنی خواهنـد بود.
آخرین
قیمت

سود
سال 97

سود
بهار 98

رشد سود بهار 98
نسبت به بهار 97

پکرمان

5487

277

18

81-

پکویر

6400

345

134-

238-

پتایر

13796

1178

252

473

پاسا

7479

363

195

257

نمای کلی  4تایرساز بورسی کشور  -قیمت و سود به ريال به ازای
هر سهم
گفتنـی اسـت بـازار انتظـار دارد با حذف احتمالـی ارز  4200تومانی ،نرخ
فـروش شـرکت هـا هـم رشـد قابل توجهـی را تجربـه کند و اثـر افزایش
نـرخ فـروش بیشـتر از افزایـش هزینـه هـا بوده اسـت و در نهایـت از این
محـل سـود شـرکت هـا بهبود یابـد .در تحلیـل این گـروه همچنین باید
بـه وضعیـت نـرخ هـای جهانـی کائوچـو به عنـوان یـک مـاده اولیه مهم
توجـه کـرد .طـی دو هفتـه اخیر نمـاد پکرمـان موردتوجه بـوده و حدود
 20درصـد رشـد کـرده کـه بـه نظـر می رسـد بیشـتر تحت تاثیـر اخبار
غیرقطعـی و جریـان نقدینگی بوده اسـت.
بـا توجـه بـه آن چـه گفته شـد ،چرخ تایرسـازان فعال خیلـی خوب نمی
چرخـد و صرفـا در صـورت وقـوع اتفاقات خاص در بازار یـا تحوالت درون
شـرکتی ،ممکـن اسـت این نمادهـا جذاب باشـند .حداقل می تـوان این
گونـه گفـت کـه در بـازار فعلی و با اطالعـات فعلی ،نمادهـای جذابتری
هم وجـود دارد.

