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در ابتـدا نگاهـی بـه عوامـل مؤثـر بـر قیمـت بیمـه شـخص ثالـث
انداختـه سـپس دربـاره ارزانتریـن آن صحبت خواهیم کرد .هرسـاله
بیمـه مرکـزی نـرخ مشـخصی را بـ ه عنـوان حـق بیمه شـخص ثالث
بـه شـرکتهای بیمـه ابلاغ میکنـد .بـا اینوجـود نرخ بیمه شـخص
ثالث در شـرکتهای مختلف متفاوت اسـت .گاهی شـرکتهای بیمه
در ارائـه ارزانتریـن بیمـه شـخص ثالـث باهـم رقابـت دارند تـا بتوانند
سـهم بیشـتری را از ایـن بـازار بـه دسـت آورنـد .عوامـل متعـددی بر
قیمـت بیمـه شـخص ثالـث تاثیـر میگذارنـد کـه منشـأ برخـی از
آنهـا شـرکت بیمهگـزار و برخی دیگر مشـخصات ماشـین و شـرایط
بیمهگـزار (بیمهشـونده) اسـت .برخـی از این فاکتورهای موثـر را باهم
مـرور میکنیـم.
مـدت اعتبـار :مـدت اعتبـار بیمـه شـخص ثالـث از مواردیسـت کـه
بیمهگـزار در آن حـق انتخـاب دارد .مـدت اعتبـار بیمـه نیـز بـر روی
قیمت بیمه شـخص ثالث تاثیرگذار اسـت .بنابراین هرچه مدت زمان
اعتبـار بیمـه کوتاهتـر باشـد ،بـه صورت مقطعـی هزینه کمتـری باید
بـرای آن پرداختـه شـود .در بلندمـدت ارزانتریـن بیمـه شـخص ثالث
مربـوط بـه بلندمدتترین اعتبار اسـت .برای مثال بیمه شـخص ثالث
شـش ماهـه قیمـت کمتـری نسـبت بـه یکسـاله دارد امـا هزینه آن
از نصـف حـق بیمـه شـخص ثالـث یکسـاله ،بیشـتر اسـت؛ بنابراین
بـه لحـاظ اقتصـادی ارزانتریـن بیمـه شـخص ثالـث مربوط بـه مدت
اعتبـار یکسـاله اسـت .در نتیجـه میتـوان گفـت که خریـد بیمه نامه
شـخص ثالـث یـک سـاله به صرفهتـر از بیمـه کوتاه مدت اسـت .مثال
بـا اینکـه بیمـه  ۶ماهـه از بیمه یک سـاله ارزانتر اسـت ،اما قیمت آن
از نصـف قیمـت بیمه ثالث یک سـاله بیشـتر میشـود .بیمه شـخص
ثالـث بـه صـورت روزانـه نیـز فروخته میشـود و حداکثر مـدت اعتبار
قابـل خریداری ،یک سـال اسـت .شـرکتهای بیمه ،مـدت اعتبارهای
متفاوتـی را ارائـه میدهند.
تخفیفهـای شـرکتهای بیمـه :بیمـه مرکـزی سـاالنه نـرخ بیمـه
شـخص ثالـث را بـه شـرکتهای بیمـه ابلاغ میکنـد .شـرکتهای
بیمـه میتواننـد در صـورت تمایل روی این نـرخ تا  2/5درصد تخفیف
اعمـال کننـد .همیـن تخفیـف موجـب میشـود کـه یک شـرکت به
دلیـل ارائـه ارزانتریـن بیمه شـخص ثالـث در بازار بیمـه از رقبای خود
پیشـی بگیـرد .در حـال حاضـر همـه شـرکتهای بیمه ایـن تخفیف
را ارائـه میدهنـد بـه جـز بیمـه ایـران .یعنـی بیمـه ایـران  2/5درصد
گرانتـر از بقیـه بیمه هاسـت.
محاسـبه تخفیفهـای بیمـه شـخص ثالـث :قانون تخفیفهـای بیمه
شـخص ثالـث در سـال  97نسـبت بـه  96تغییـر کرده اسـت .اگر فرد
تصـادف کنـد و از بیمـه خـود اسـتفاده کنـد ،تخفیفهـای او بهطـور
کامـل از بیـن نمـیرود و فقط مقداری از آن کم میشـود .بهطور مثال
در تصادف اول  20درصد از تخفیف بیمه و در تصادف دوم  30درصد
از آن از بیـن مـیرود .از طـرف دیگـر سـاالنه بهجـای  10درصـد فقط
 5درصـد بـه میـزان تخفیفهـای بیمه شـخص ثالث اضافه میشـود.
میزان پوشـش :میزان پوشـش از موارد دیگری اسـت که تعیینکننده
حق بیمه اسـت .پوشـش به معنای تعهد مالی شـرکت بیمه در مقابل
بیمهگـزار اسـت .حداقـل میـزان پوشـش مالـی تعیین شـده از جانب
بیمـه مرکـزی در سـال  7/7 ،97میلیـون تومـان اسـت .بیمهگـزار
میتوانـد بـا پرداخـت حـق بیمـه بیشـتر ،پوشـش مالـی باالتـری را
خریـداری کنـد .بـرای مثـال اگر خسـارت وارد شـده بـه زیاندیده در
یـک حادثـه رانندگـی  9میلیـون تومـان باشـد و فـرد مقصـر حداقل
میـزان پوشـش مالـی را خریـداری کـرده باشـد ،باید مابهتفـاوت 1/3
میلیون تومان خسـارت وارد شـده را شـخصا تقبل کند در صورتیکه
بـا پرداخـت حـق بیمـه اندکـی بیشـتر و خریـد پوشـش  10میلیون
تومانـی الزم نبـود هیـچ هزینهای را جدا از خسـارت پرداختی شـرکت
بیمه بپـردازد.
کاربـری :مـورد دیگـری کـه بیمه مرکزی در تعیین حق بیمه شـخص

رانندگانپرخطربدانند

تصمیم های جدید برای بیمه شخص ثالث
بیمـه ای کـه بـرای شـخص ثالـث پرداخـت خواهنـد کـرد بـه میـزان قابـل توجهـی از
مبلغـی کـه راننـدگان کـم خطر و رعایت کننـده قوانیـن راهنمایی و رانندگـی پرداخت
مـی کنند ،زیادتر اسـت.
گفتنـی اسـت راننـدگان زن دارای آمارهـای حادثه سـازی کمتری نسـبت بـه رانندگان
مـرد هسـتند .و ایـن بـه ایـن معناسـت که خانم هـا مبالغ کمتری را برای بیمه شـخص
ثالـث خواهنـد پرداخـت .البتـه بـه نظر می رسـد که ایـن قانون ضمن اینکـه در برقراری
عدالـت پرداختـی بهتـر عمـل مـی کنـد .مـی تواند به عنـوان یک اهـرم تشـویقی برای
راننـدگان در جهـت رعایـت هـر چـه بهتر قوانیـن راهنمایی و رانندگـی عمل نماید.

پرداخـت مبلغـی بـرای بیمـه شـخص ثالـث نوعـی دوراندیشـی محسـوب می شـود .اما
پرداخـت ایـن مبالـغ گاهـی بـرای کسـانی که تـا به حال هیـچ حادثه رانندگی نداشـته
انـد ،کمـی سـخت مـی آید .بیشـتر رانندگان کـم خطر خواسـتار ارائـه تخفیفاتی مانند
آن چـه در بیمـه خـودرو بـرای رانندگانی که از برگ های بیمه شـان اسـتفاده نکرده اند،
بودنـد .هفتـه گذشـته خبـری جدیـد مبنی بـر تغییر مبنـای تعیین وجه بیمه شـخص
ثالـث بـه گـوش رسـید .در ایـن قانـون جدیـد که براسـاس قانون برنامه ششـم توسـعه
اسـت ،سـوابق رانندگـی راننـده در تعیین میزان حق بیمه شـخص ثالـث ،دارای تاثیرات
مثبـت بـود .در همیـن رابطـه راننـدگان پر خطر و دارای سـوابق زیاد حادثه سـازی مبلغ

ارزانرتینبیمهشخصاثلثکجاوچگونه؟!
با قیمت انواع بیمه های شخص ثالث آشنا شوید

بیمـه شـخص ثالـث اجبـاری اسـت .بـا دیـدن ایـن جمله ،سـوالی در ذهنتان نقش خواهد بسـت؛ حـاال که باید این بیمـه نامه را در هر شـرایطی خرید ،چطـور میتـوان ارزانترین آن را
راحله شعبانی
انتخـاب کـرد؟! معیـار مهـم اکثـر مشـتریان بـرای خرید ایـن بیمهنامه ارزانتر بودن آن اسـت .امـا ارزانترین بیمه نامه همیشـه بهترین بیمه نامه نیسـت .در کنار قیمـت باید نگاهی به
روزنامهنگار
کیفیت هم داشـت .در خرید یک بیمه نامه شـخص ثالث عواملی چون سـطح پوشـش ،مدت اعتبار ،پاسـخگویی (شـفافیت و سـرعت) ،دانش کارکنان ،ارائه اطالعات زمان خسـارت،
ارائـه اطالعـات زمـان صـدور ،رسـیدگی بـه شـکایات ،سـادگی و سـرعت در صـدور و پرداخـت خسـارت ،ارتبـاط با مشـتری و  ...بـه همان اندازه قیمت مهم هسـتند .در نوشـته پیـش رو ،عواملی که بـرای خرید یک
بیمـه نامـه ارزان تـر و صـد البته کاراتر مهم اسـت ،را بررسـی خواهیم کرد.

پوشش به معنای
تعهد مالی شرکت
بیمه در مقابل
بیمهگزاراست.
بیمهگزار میتواند با
پرداخت حق بیمه
بیشتر ،پوشش مالی
باالتری را خریداری
کند

ثالـث در نظـر میگیـرد کاربری وسـیله نقلیه اسـت .میـزان حق بیمه
شـخص ثالـث بـرای خودروهـای جابهجایی درونشـهری مسـافر20 ،
درصـد بیشـتر اسـت .خودروهای جابهجایی بین شـهری مسـافر35 ،
درصد بیشـتر اسـت .نرخ حق بیمه برای خودروهای مخصوص حمل
بـار نیـز بـا افزایـش ظرفیت وزن بـار ،افزایـش مییابـد .همچنین این
نـرخ بـرای خودروهـای عمومـی بـا افزایـش ظرفیـت مسـافر افزایش
مییابـد .خودروهایـی نیـز که مخصـوص تعلیم رانندگی هسـتند 15
درصـد افزایـش در حـق بیمه خواهند داشـت.
قیمـت وسـیله نقلیـه :قیمت اتومبیل بـه دو صورت بر نـرخ حق بیمه
شـخص ثالـث تاثیـر می گـذارد .تعداد سـیلندر ماشـین اولیـن عامل
موثـر بـر نـرخ حق بیمه به شـمار مـیررود .با باال رفتن تعداد سـیلندر
حـق بیمه شـخص ثالـث افزایش مییابد .به این صـورت که به ترتیب
ماشـینهای کمتر از چهار سـیلندر ،پیکان ،پراید و سـمند ( این سـه
نـوع خـودرو در یک دسـته قیمتی هسـتند ) ،سـایر چهار سـیلندرها
و بیـش از چهـار سـیلندر حـق بیمـه شـخص ثالـث کمتـری دارند و
ماشـینهای بـا کمتـر از چهارسـیلندر دارای ارزانتریـن بیمه شـخص
ثالث هسـتند .مورد دوم نیز سـال سـاخت وسـیله نقلیه اسـت .بدین
معنا که با افزایش سـال سـاخت ،قیمت وسـیله نقلیه کاهش مییابد
و در واقـع اینگونـه بـر نـرخ حـق بیمه شـخص ثالث تاثیـر میگذارد

و قیمـت وسـیله نقلیـه بـه صورت مسـتقیم تاثیری بر نـرخ حق بیمه
شـخص ثالث ندارد.
بـا توجـه بـه موارد ذکر شـده ،عوامل متعددی بر نـرخ نهایی حق بیمه
شـخص ثالـث تاثیـر میگذارند .محاسـبه حق بیمه شـخص ثالث کار
دشـواری نیسـت امـا بسـیار زمانبر اسـت .مخصوصـا در مـواردی که
منشـا تفاوت قیمت ،شـرکت بیمه باشـد .در این صورت برای اسـتعالم
قیمـت و یافتـن ارزانتریـن بیمـه شـخص ثالـث ،متقاضـی بایـد نـرخ
تکتـک شـرکتهای بیمـه را بـه دسـت آورد و بـا مقایسـه قیمتها،
ارزانترین بیمه شـخص ثالث را انتخاب کند .چند سـالی اسـت خرید
اینترنتـی انـواع بیمـه از جملـه بیمـه شـخص ثالث باب شـده اسـت.
نکتـه مثبـت خریـد مجـازی بیمـه ،امکان مقایسـه نرخ حـق بیمه در
شـرکتهای مختلـف اسـت .ایـن ویژگـی باعث دسترسـی آسـانتر به
ارزانتریـن بیمـه را فراهـم میکنـد و در وقـت شـما هـم صرفـه جویی
خواهـد شـد .تنهـا در زمـان انتخـاب مـوارد گفته شـده فـوق را از نظر
بگذرانیـد و بعـد انتخـاب خود را انجـام دهید.
رضایتمنـدی و مقایسـه آمـار فـروش بیمهنامـه توسـط شـرکتهای
بیمـهای مختلـف یکـی از عوامل مهم در هنـگام انتخاب بهترین بیمه
نامـه اسـت( .ایـن درصـد بـرای سـایر شـرکتها کمتـر از یـک درصد
بوده اسـت).

سهم شرکتهای بیمه
از بیمه نامه شخص ثالث
فروخته شده در سال 96
نام شرکت بیمه

درصد

ایران

49.2

آسیا

11.34

دانا

5.37

پارسیان

4.87

البرز

4.63

معلم

4.45

کوثر

3.47

پاسارگاد

2.96

رازی

2.92

ملت

2.2

کارآفرین

1.23

هنگام اجاره یا خرید امالک مراقب باشید
بررسی تمام مواردی که در هنگام خرید یا اجاره امالک ضروری است

گاهـی اتفـاق می افتـد که با آنکه قـرارداد
سجاد حاجبی خانیکی
خریـد و یـا اجـاره ملکـی را در مشـاور
کارشناس ارشد حقوق
امالکـی امضـا کـرده ایـد بـاز هم سـرتان
کاله بـرود و سـرمایه قابل توجهی از شـما
به هدر رود .برای آنکه یک خرید و اجاره مطمئن داشـته باشـید حتما موارد
زیـر را در نظـر بگیرید.
اصالـت طـرف قـرارداد :این نکته بـه این معنی اسـت کـه اصالت صاحب
ملک را حتما بررسـی کنید .بنابراین قبل از هر امضایی ،سـند ملک و اسـناد
هویتی کسـی که خود را مالک می نامد را بررسـی کنید و از صحت اطالعات
داده شـده اطمینـان حاصـل کنیـد .گاهـی ممکـن اسـت طرف قرارداد شـما
وکیـل صاحـب ملـک باشـد .در ایـن صورت حتمـا برگه وکالت نامـه وکیل را
بـرای دانسـتن حـوزه اختیـارات وکیـل دربـاره ایـن قـرار داد را به خوبـی و با
دقـت مطالعـه کنیـد .چـرا کـه گاه اتفـاق افتاده اسـت کـه فرد بعـد از معامله
مبالغـی بـا عنـوان ودیعـه ،خریـد و یـا اجاره بـه وکیل می پـردازد .امـا بعدها
معلـوم مـی شـود کـه فـرد وکیـل خیانت کـرده و آن فـرد از همان ابتـدا باید
آن پـول را بـه صاحـب ملـک پرداخت می کرده اسـت .و ایـن گونه ضرر مالی
زیـادی را متحمل می شـود.
اگـر مـورد معاملـه جـزء ماتـرک ( ارثیـه) می باشـد ،در هنـگام عقد قـرارداد
حتمـا اصـل و کپـی گواهـی انحصـار وراثـت را بخواهیـد و به خوبـی مطالعه
کنیـد  ،تـا وراث واقعـی را شناسـایی کنید و همچنیـن میزان مالکیت هریک
از آن هـا را کـه در گواهـی بیـان شـده اسـت را نیز بدانید .قابل ذکر اسـت که
در زمـان تنظیـم سـند رسـمی علاوه بر مـدارک الزم دیگر ،گواهینامـه واریز
مالیـات بـرارث نیـز ضروری اسـت  ،بنابرایـن درصورتی که قبلا گواهی واریز
مالیات بر ارث اخذ نشـده باشـد  ،طوری زمان تنظیم سـند رسـمی را تعیین
کنیـد کـه وراث یـا وارث بتوانند تـا آن زمان گواهینامه مربوطـه را اخذ کنند.

در هنگام اجاره ،مسـتاجر اماکن مسـکونی عرفا وجهی را بابت قرض الحسـنه
میپردازند و طبعا بر آن اسـت که در پایان مدت اجاره آن را مسـترد نمایند.
در این جا مالکان باید نکات زیر را در نظر داشـته باشـند.
نخسـت :حتما قبل از پرداخت ودیعه اطمینان حاصل کنید که به شـخصی
کـه پـول را برمـی گردانید همان فردی باشـد که قـرارداد اجـاره را امضا کرده
اسـت .و از دادن پـول بـه کسـی غـر از او خـودداری کنیـد ولو اینکـه آن فرد
پـدر یا مادر و حتی همسـر او باشـد.
دوم :بـرای اینکـه خیالتـان را بابـت تسـهیل در امـور دسـتور تخلیه فـوری از
شـورای حـل اختلاف راحـت کنید .حتما هر دو نسـخه اجاره نامـه را موجر و
مسـتاجر و دو شـاهد امضا کنند.
اصالـت ملک :شـاید بـرای تـان جالب باشـد امـا در دادگاه ها پرونـده های
بـی شـماری وجـود دارد کـه از یـک کاله بـرداری سـاده به وجود آمده اسـت.
فـردی کالهبـردار ملکـی را مـی فروشـد و بابـت آن پـول می گیـرد که اصال
وجـود خارجـی نـدارد .ایـن موضـوع دربـاره زمین های خارج از شـهر بیشـتر
اتفـاق مـی افتـد .دیدن خـود ملک همچنین مـی تواند نوعی راسـتی آزمایی
حرف ها و تبلیغات شـیرین فروشـنده و دالل نیز باشـد .پس در هنگام خرید
تنها به دیدن سـند و یا وکالتنامه بسـنده نکنید ،چرا که ممکن اسـت دسـت
جاعلـی در کار باشـد.این نکتـه دربـاره اجـاره نیز کامال صـدق می کند.
فکـر روز مبـادا را بکنید :بهتر اسـت قبـل از وقوع حادثه تمـام جوانب کار
را بسـنجید و بـرای آن برنامـه ریـزی کنیـد .یکـی از ایـن برنامه ریـزی ها در
مـورد قولنامـه هایـی اسـت کـه در بنـگاه های امالک منعقد می شـود .شـما
مـی توانیـد قبـل از امضای قولنامـه برخی از مفاد را به توافـق طرفین اضافه و
یـا اصلاح کنیـد .مثلا درباره تخلیـه ملک تان مـی توانید این مـاده را اضافه
کنیـد کـه اگر مسـتاجر به مدت  2ماه کرایـه اش را پرداخت نکرد ،موجر حق
درخواسـت تخلیـه فـوری ملـک را دارد .بـا این دور اندیشـی به میـزان زیادی

از اتلاف وقـت در دادگاه می کاهید.
مفـاد قولنامـه :نکاتـی کـه در قولنامـه ذکر مـی شـود را به خوبـی مطالعه
کنیـد و روی چنـد مـاده بیشـتر دقـت کنیـد .چنانچـه در قولنامـه چندیـن
خریـدار وجـود دارد حتمـا میـزان مشـارکت آن هـا قید شـود که بـا عنواینی
چـون بالمناصفـه یـا علی السـویه و یـا ...قابل بیان اسـت .میزان مـورد معامله
هـم بسـیار مهـم اسـت مثلا شـش دانگ یا سـه دانـگ و حتما این اعـداد به
صـورت حـروف هم نوشـته شـده باشـد تا مشـکلی ایجاد نشـود.
در هنـگام عقـد یـک قـرارداد مالـی بـرای خرید و اجـاره به موارد زیـر با دقت
توجـه کنیـد .چـرا کـه بعد از امضـا قرارداد به قـول معروف نـه راه پیش دارید
و نـه راه پس.
 -1صاحب بنگاه دارای مجوز باشد.
 -۲اگـر مـال مـورد معاملـه بیـن چنـد نفـر مشـاع( مشـترک) اسـت و یا این
کـه خریـداران چنـد نفرنـد و عـده ای به جـای دیگری به وکالـت معامله می
کنند حتما دارای وکالتنامه رسـمی باشـند.
 -۳صاحب بنگاه امضای طرف معامله را تأیید کند.
 -۴میـزان حـق الزحمـه دالل در قولنامـه یـا مبایعه نامه آورده شـود و این که
آن را دریافـت کـرده یـا تحـت چه شـرایطی دریافت می کند.
 -۵در نظـر داشـته باشـید صـرف نوشـتن معاملـه و قـرارداد در اوراق چاپی و
آرم دار بنـگاه دلیـل بـر رسـمی بودن معامله نیسـت.
 -۶در سـند قیـد شـود کـه آیـا در آن قلم خوردگـی وجود دارد یا نـه و دارای
پشـت یا حاشـیه نویسـی اسـت یا خیر.
 -۷چنانچـه اسـناد تجـاری ماننـد چـک  ،سـفته و سـایر اوراق بهـادار نـزد
بنـگاه دار بـه امانت گذاشـته شـده در قـرارداد آورده و قید شـود که تحت چه
شـرایطی و چـه زمانـی ایـن اسـناد به چه شـخص یا اشـخاصی بایـد تحویل
داده شود.

ً
کاملا در
 -۸اسـنادی کـه نـزد صاحـب بنـگاه بـه امانـت گذاشـته می شـود
قـرارداد تعریف شـود.
 -۹قید شود که قرارداد در چند نسخه تنظیم می شود.
 -۱۰حتمـاً دو نفـر فـرد قابـل اعتماد از سـوی طرفین زیر قـرارداد را به عنوان
شـاهد امضا کنند.
 -۱۱از امضای سـند بدون حضور طرف دیگر و قبل از احراز سـمت و هویت
او خودداری کنید.
 -۱۲بررسـی کنید که آیا ملک یا سـاختمان در مالکیت فروشـنده قرار دارد
یـا ایـن کـه در رهن بانک یا شـخص دیگری اسـت.
 -۱۳بایـد توجـه داشـت کـه انجـام معاملـه در بنگاه و سـند تنظیمـی عادی
اسـت و چـه بسـا فروشـنده ً
قبلا یـا بعـدا ً آن را بـا سـند رسـمی یا عـادی به
شـخص ثالثـی واگـذار کـرده بنابرایـن ایـن موضوع توسـط صاحب بنـگاه به
تأیید برسـد که اگر ملک یا سـاختمان دارای معارض باشـد مسـئولیت جبران
خسـارت با چه کسـی اسـت.
 -۱۴از چـک هایـی کـه بـه صورت چک مسـافرتی یا چک حسـاب جاری رد
و بـدل می شـود ،کپی گرفتـه تهیه کنید.
 -۱۵اگـر چکـی صـادر مـی شـود در نـزد صاحـب بنـگاه و گواهـان تنظیم و
امضا شـود.

