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چگونه در ایام بیماری از اتمین اجمتاعی غرامت بگیریم؟
در مـواردی کـه بیمـه شـده بـه دلیل بیماری یا بروز حوادث ناشـی و غیر ناشـی
از کار و یـا هـر دلیـل دیگـر تـوان انجـام کار را نداشـته باشـد و از دریافت حقوق
محـروم باشـد ،سـازمان تامیـن اجتماعـی بخشـی از حقـوق و دسـتمزد او را در
ایـن مـدت جبـران مـی کند .در صـورت برقـراری شـرایط زیر غرامـت پرداخت
میشـود:
 -1بیمه شده ازکارافتاده کلی نباشد.
 -2کارفرمـا طبـق ضوابـط ومقـررات دیگـری مکلـف بـه پرداخـت حقـوق بیمه
شـده بیمارخود نباشـد .
 -3بیمـه شـده در ایـام بیمـاری حقوقـی از کارفرما دریافت ننموده باشـد و برای
وی مزد مطرح باشـد.

 -4استراحت پزشکی بیمه شده به تائید مراجع پزشکی رسیده باشد.
 -5در تاریـخ اعلام بیمـاری ،بیمـه شـده مشـغول بـکار بـوده و یـا در مرخصـی
اسـتحقاقی باشد.
برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری ،ارائه مدارک زیر الزامی است:
 -1دفترچه درمانی
 -2گواهی استراحت پزشکی بیمه شده با مهر و امضاء پزشک معالج
 -3گواهـی کارفرمـا مبنـی براین که در تاریخ اعالم بیماری ،بیمه شـده مشـغول
بـه کار ( یـا درمرخصـی اسـتحقاقی ) بـوده اسـت .همچنیـن درمـدت بیمـاری
مشـغول بـه کار نبـوده و مـزد و حقـوق دریافت نکرده اسـت .
 -4تائیدیه مراجع پزشکی سازمان

بررسی تمام نکات بیمه بدنه خودرو

سفرهای نوروزی ایمن تر اب بیمه بدنه!

نـوروز بـا سـفر عجیـن شـده اسـت .تعداد بیشـتری از مردم سـفرهای جـادهای را انتخاب میکنند .مسـافرت با خودرو شـخصی نیـز الزاماتـی دارد که باید
راحله شعبانی
قبـل از سـفر بـه آنهـا توجـه کـرد .تعویـض روغن ،چک کامل خـوردو ،گرفتن انواع بیمه برای ماشـین و سرنشـینان آن و  ...از کارهای مهم قبل از سـفر به
روزنامهنگار
حسـاب میآینـد .در ایـن بیـن بیمـه بدنـه یکـی از مهمتریـن بیمههـای خودرو اسـت که به نوبه خـود اسـترسهای زیادی را از فـرد دور کرده و مسـافرت
را لـذت بخشتـر میکنـد .در ادامـه گام بـه گام تا شـناخت کامـل بیمه بدنه پیـش خواهیم رفت.

بیمه بدنه چیست؟

بیمـه بدنـه یکـی از بیمـه هـای مربـوط بـه خـودرو اسـت کـه در آن،
خسـارت هـای وارد شـده بـه اتومبیـل جبـران مـی شـود .خریـد این
بیمـه برخالف بیمه شـخص ثالث اجباری نیسـت اما بـه دلیل مزایای
فراوانـی کـه پوشـش های مختلـف این بیمه بـرای خـودرو فراهم می
کند ،باعث شـده اسـت که خرید بیمه بدنه مشـتریان بسـیاری داشته
باشـد .پوشـش هـای بیمـه بدنـه بـه دو دسـته پوشـش هـای اصلی و
پوشـش های اضافی تقسـیم می شـوند.

پوشش های اصیل بیمه بدنه

منظـور از پوشـش هـای اصلـی ،خسـارت هایـی اسـت که بـه صورت
عـادی و بـدون خریـد پوشـش اضافـی توسـط بیمـه بدنه جبـران می
شـود .پوشـش هـای اصلـی بیمـه بدنه شـامل مـوارد زیر اسـت:
 )1هـر گونـه حادثـه و تصـادف بـا خـودروی دیگـر یـا جسـم ثابـت و
متحر ک
 )2سقوط ،واژگونی ،آتش سوزی ،صاعقه و انفجار
 )3سـرقت کلـی خـودرو (مربـوط بـه دزدیـده شـدن خودرو و آسـیب
هـای وارد شـده بـه وسـایل اصلـی خودرو یا وسـایل اضافی درج شـده
در بیمـه نامـه در حین سـرقت)
 )4خسـارتی كـه در جریـان نجـات و یا انتقـال خودرو خسـارت دیده
به آن وارد شـود.
 )5در صـورت بـروز خطـرات اصلـی ،خسـارت باتری و السـتیک های
خـودرو نیـز تـا  50درصـد قیمت نـو قابل پرداخت اسـت.

پوشش های اضایف بیمه بدنه

در کنـار پوشـش هـای اصلـی یـک سـری پوشـش اضافی نیز توسـط
شـرکت های بیمه ارائه می شـوند که خرید آنها به انتخاب مشـتری
صـورت میگیـرد و بـرای هرکـدام مبلـغ جداگانـهای بـه قیمت اصلی
بیمـه نامـه اضافـه خواهـد شـد .ایـن پوشـش ها خسـارت مـواردی را

جبـران میکننـد کـه در تعهـد پوشـش اصلی بیمه بدنه نیسـت .مهم
ترین پوشـش های اضافی بیمه بدنه عبارتند از :الف)پوشـش سـرقت
در جای قطعات :خسـارت ناشـی از دزدی وسایل و قطعات اتومبیل در
حالـت توقف ،تحت پوشـش می باشـد .ب)پوشـش ایـاب و ذهاب :اگر
خودرو به دلیل حادثه قابل اسـتفاده نبوده و برای تعمیر در تعمیرگاه
متوقـف باشـد ،روزانـه مبلغـی به عنوان هزینـه ایاب و ذهـاب به بیمه
گـذار پرداخت می شـود .در این پوشـش حداکثر مـدت زمان پرداخت
هزینـه  30روز مـی باشـد .ج)پوشـش شکسـت شیشـه :از طریـق این
پوشـش خسـارت ناشـی از شکسـت شیشـه به هر علت جبران خواهد
شـد .د)پوشـش نوسـانات قیمـت :در بیمـه بدنه پرداخت خسـارت بر
اسـاس ارزش واقعـی خـودرو در زمـان خریـد بیمـه نامـه انجـام مـی
شـود .در صورتـی کـه ارزش خـودروی شـما در مـدت بیمـه افزایـش
پیـدا کـرده و از قیمـت درج شـده در بیمه نامه بیشـتر شـده باشـد ،با
اسـتفاده از پوشـش نوسـانات قیمـت می توانید خسـارت را بـه ارزش
روز خـودرو دریافـت کنیـد .ه)پوشـش بالیای طبیعی :در این پوشـش
خسـارت هـای ناشـی از خطـرات طبیعـی ماننـد زمیـن لرزه ،سـیل،
آتشفشـان توسـط شـرکت بیمه جبران می شـود .و)پوشـش رنگ -
مواد شـیمیایی  -اسـید پاشـی :با داشـتن این پوشـش ،همه خسـارت
های ناشـی از پاشـیده شـدن مواد اسـیدی و یا رنگ و مواد شـیمیایی
بـر روی بدنـه خودرو تحت پوشـش قرار می گیرد .خ)پوشـش ترانزیت
(خـارج از کشـور) :ایـن پوشـش مربـوط بـه خطراتی اسـت کـه خارج
از مرزهـای کشـور بـه وسـایل نقلیـه وارد می شـود .م)پوشـش حذف
فرانشـیز :همانطور که می دانید پرداخت بخشـی از خسـارت به عهده
بیمـه گـذار اسـت کـه بـه آن فرانشـیز مـی گوینـد .با خرید پوشـش
حـذف فرانشـیز ،می توانید خسـارت هـای به وجود آمـده را به صورت
کامل از شـرکت بیمه دریافت کنید .غ)پوشـش کشـیدن میخ :در این
پوشـش خسـارات ناشـی از کشـیدن میخ و ایجاد خط و خش بر روی
خـودرو بـا اجسـام تیـز جبران مـی گردد .البتـه باید توجه داشـت که
ایـن پوشـش فقـط در بیمـه بدنه ایران ارائه می شـود .پوشـش هزینه

قیمت بیمه بدنه
مبلغینسبتاثابت
نیست .دلیل این
تفاوت ها این است
که شرکت های
بیمه برای اعمال
تخفیف روی قیمت
پایه بیمه بدنه اختیار
بیشتری دارند .نرخ
پایه بیمه بدنه نیز به
ارزش خودرو بستگی
دارد و به صورت
مبلغی ثابت توسط
بیمه مرکزی اعالم
نمیشود

توقف خودروهای بارکش و اتوکار :این پوشـش مختص به خودروهای
بارکـش و اتوکار اسـت و توسـط بعضی از شـرکت های بیمـه ارائه می
شـود .در ایـن پوشـش در صورتـی که خـودرو به علـت خطرات تحت
پوشـش بیمه بدنه قابل اسـتفاده نباشـد و در تعمیرگاه متوقف بماند،
خسـارتی بـه صورتـی روزانـه بـه آن پرداخت می شـود .میـزان هزینه
پرداختـی بیمـه بـه نوع خـودرو و ظرفیت آن بسـتگی دارد.

قیمت بیمه بدنه

قیمـت بیمـه بدنـه برخلاف بیمه شـخص ثالـث مبلغی نسـبتا ثابت
نیسـت و در شـرکت های مختلف بیمه تفاوت های بسـیاری در نرخ
بیمه بدنه شـاهد هسـتیم .دلیل این تفاوت ها این اسـت که شـرکت
هـای بیمـه بـرای اعمـال تخفیـف روی قیمـت پایه بیمه بدنـه اختیار
بیشـتری دارنـد .نـرخ پایـه بیمـه بدنه نیـز بـه ارزش خودرو بسـتگی
دارد و بـه صـورت مبلغـی ثابت توسـط بیمه مرکزی اعالم نمی شـود.
همچنیـن یکـی دیگـر از دالیـل تفاوت قیمت بیمه بدنه این اسـت که
هزینه هر کدام از پوشـش های اضافی این بیمه می تواند در شـرکت
هـای مختلف بیمه متفاوت باشـد.

تخفیفهای بیمه بدنه

شـرکتهای بیمه متقاضیان بیمه بدنه را شـامل تخفیفهای گوناگونی
میکننـد .تخفیفهایـی کـه شـرکتهای بیمـه ممکـن اسـت ارائـه
دهنـد عبارت اسـت از:
 .1هیئـت علمـی :بعضـی از شـرکتهای بیمه به اعضـای هیئت علمی
دانشـگاهها تخفیفهایـی هنـگام خریـد بیمـه بدنه ارائـه میدهند.
 .2ایثارگـری :ایثارگـران میتواننـد از بعضی از شـرکتهای بیمه هنگام
خریـد بیمـه بدنه تخفیـف دریافت کنند.
 .3منطقه آزاد :سـاکنان مناطق آزاد میتوانند از بعضی از شـرکتهای
بیمـه ،هنـگام خرید بیمه بدنه تخفیف بگیرند.
 .4دارنـدگان بیمـه شـخص ثالث :بعضی از شـرکتها بـه بیمهگذاران

بیمـه شـخص ثالـث خـود هنگام خریـد بیمه بدنه تخفیـف میدهند.
 .5دارنـدگان بیمـه عمر :بعضی از شـرکتها بـه بیمهگذاران بیمه عمر
خـود نیـز تخفیفهایی هنگام خرید بیمـه بدنه میدهند.
 .6دارنـدگان حسـاب بلندمـدت :درصورتیکه فـرد متقاضی بیمه بدنه
در بانـک مربـوط به شـرکت بیمهای که درخواسـت بیمه بدنـه را دارد،
حسـاب سـپرده بلندمـدت داشـته باشـد ممکـن اسـت شـرکت بیمه
تخفیفهایـی را بـرای وی در نظـر بگیـرد .بـرای مثـال فـرض کنیـد
فردی متقاضی بیمه بدنه سـامان باشـد و در بانک سـامان نیز حسـاب
سـپرده بلندمدت داشـته باشد.
 .7خودرو صفرکیلومتر :بعضی از شـرکتهای بیمه هنگام خرید بیمه
بدنـه بـرای خودروهای صفرکیلومتر تخفیف در نظر میگیرند.
 .8خـودرو وارداتـی :خودروهـای وارداتـی هم در برخی از شـرکتهای
بیمـه مشـمول تخفیفهایـی هنـگام خرید بیمه بدنه میشـوند.
 .9تخفیـف عـدم خسـارت :ایـن تخفیف بـه ازای تعداد سـالهایی که
از بیمـه بدنـه خـود اسـتفاده نکـرده باشـید ،به شـما تعلق مـی گیرد.
تخفیف عدم خسـارت در اکثر شـرکت ها  4سـاله و در برخی شـرکت
هـای بیمـه  5سـاله اعمـال می شـود .ترتیـب تخفیف عدم خسـارت
بیمـه بدنـه در جدول زیر قابل مشـاهده اسـت:
در جـدول زیـر بـه طـور نمونـه قیمـت بیمـه بدنـه در شـرکتهای
مختلف را برای یک دسـتگاه پژو  206با سـال سـاخت 1390مقایسـه
کردهایـم .ارزش تقریبـی ایـن ماشـین  55میلیـون تومان اسـت.

نوع بیمه
کوثر
تعاون
دانا
پارسیان
ما
کارآفرین
البرز
میهن
رازی
آسیا
ایران

قیمت بیمه
486566
503580
543706
595663
629325
647460
666344
690624
767360
789822
809325

*قیمت ها به تومان است
*تنها تخفیف نقدی بر روی قیمتها اعمال شده است

خسارت هایی که بیمه بدنه پوشش منی دهد

خسـارتهایی کـه در اثـر ریسـکهای زیـر بـه وجـود میآیند شـامل
بیمـه بدنه نمیشـوند:
جنگ ،شورش ،حمله یا اعتصاب
خسـارت هـای مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم بـه دلیـل انفجارهـای
هسـتهای
خسارت های عمدی توسط بیمه گذار ،ذی نفع یا راننده خودرو
تعقیـب و گریـز از پلیـس (مگـر آنکـه گریـز از پلیـس توسـط فـرد
دیگـری بـه صورت غیرقانونـی و بدون اجازه مالک خودرو انجام شـود)
رانندگـی بـدون گواهینامـه  /گواهینامه باطل شـده  /گواهینامه غیر
مرتبـط بـا وسـیله نقلیه (مثال رانـدن اتومبیل بـا گواهینامه موتور)
مستی و استفاده از مشروبات الکلی ،مواد روان گردان یا مخدرها
بکسـل کـردن وسـیله نقلیـه دیگر (بـه جز خودروهایی کـه مجاز به
بکسـل کردن باشند)
حمل بار بیشتر از حد مجاز

نکاتحقوقیدربارهخریدخودرو
خریـد خـودرو از جمله کارهایی اسـت که
سجادحاجبیخانیکی
نیازمنـد برنامه بلندمدت بـرای جمع آوری
کارشناس ارشد حقوق
پـول و صرفـه جویـی در هزینـه هـا سـت.
ثبت اسناد و امالک
بـرای همیـن بسـیاری از افـراد تمایـل بـه
خریـد خودروهـای دسـت دوم دارنـد و عـده ای نیـز خریـد خـودرو ی صفـر
کیلومتـر و از در کارخانـه را ترجیـح می دهنـد .در هر دو صورت پیش از خرید
خـودرو بایـد نکاتـی را مدنظـر قـرار داد تا در انتها یک وسـیله نقلیه قابل قبول
در اختیـار شـما قـرار بگیـرد .اگر قصد خرید خودرو را دارید با ما همراه باشـید
تـا نکاتـی ضـروری دربـاره این موضـوع را با شـما به اشـتراک بگذاریم:
 - 1فرقـی نمـی کنـد کـه قصـد خرید از چـه خودروسـازی را داریـد .پیش از
خریـد بـه شـرکت هـا و نمایندگـی های معتبـر آن ها مراجعه کنید .شـرکت
هایـی کـه طـرح های پیش فـروش خـودرو در اختیار مراجعه کننـدگان خود
قـرار مـی دهنـد بایـد از اداره کل صنایـع خودرو و نیرو محرکـه وزارت صنعت،
معـدن و تجـارت مجـوز کسـب کرده باشـند .فهرسـت این شـرکتها توسـط
سـازمان حمایـت از حقوق مصـرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم میشـود.
بـه علاوه نمایشـگاه دارانـی نیـز کـه خودروهـای مختلـف را در معـرض دید
بازدیدکنندگان و خریداران قرار می دهند باید از اتحادیه صنفی پروانه کسـب
اخـذ کـرده و دارای پروانه معتبر باشـند.
- 2در صورتـی کـه قصـد خریـد خودروی دسـت دوم را دارید حتما با یک فرد
خبـره مشـورت کـرده و خودروی مذکور را به کارشناسـان و حتی تعمیرکاران

خودرو نشـان دهید.
-3حتمـا اسـناد مختلـف خـودرو از جمله سـند مالکیـت را مورد بررسـی قرار
داده و از اصالـت و اعتبـار مـدارک مطمئـن شـوید .خـودروی فروشـی بایـد به
نـام فروشـنده باشـد .اگـر در ایـن زمینـه تخصـص ندارید از فـردی متخصص
کمـک بگیرید.
- 4در هنـگام تنظیـم قولنامه/مبایعهنامـه شـماره شاسـی ،موتـور و پوسـته
سـر سـیلندر را بـا شـمارههایی کـه در کارت خـودرو ،سـند و برگـه سـبز آن
اسـت تطبیـق بدهیـد .گاهـی اوقـات دیده شـده که تعـدادی از افـراد متقلب
از سـهل انـگاری خریـداران سواسـتفاده کرده و بـر خالف قانـون ،خودرویی را
ارائـه داده انـد امـا در هنـگام تنظیـم قـرارداد مشـخصات یک خـودرو معیوب
را درجمـی کننـد .در ایـن خصـوص بسـیار دقـت کنید .ممکن اسـت شـماره
شاسـی یا پوسـته سـیلندر خودرو اصطالحا دستکوب باشـد یا شماره شاسی
از خودرویـی دیگـر بریـده شـده و بـر روی شاسـی خـودروی موردنظـر شـما
جوشـکاری شـده باشد.
 -5شـاید عجیـب بـه نظـر برسـد امـا توصیه می شـود ممنوع المعاملـه بودن
فروشـنده را نیـز بررسـی کنیـد .گاهـا دیده شـده که عـده ای پیشـنهاد دادن
وکالـت و ارائـه وکالـت نامه برای تعویض پلاک را مطرح می کنند .الزم بدانید
در صـورت ممنـوع المعاملـه بـودن فروشـنده ،وکالت نامه مذکـور وجه قانونی
نـدارد .بـرای ایـن کـه از صالحیـت فرد بـرای انجـام معامله مطمئن شـوید از
دفتر اسـناد رسمی اسـتعالم بگیرید.

 -6مهم ترین قسـمت خرید و فروش خودرو بخش مالی آن اسـت .توصیه می
شـود تحت هیچ شـرایطی حتی برای افراد آشـنا نیز بدون در اختیار داشـتن
حداقـل قولنامـه کتبـی پولـی بـه فروشـنده پرداخـت نکنیـد .دریافت پـول با
گرفتن وکالت از فروشـنده دو مبحث متفاوت اسـت .حتی در صورتی که شـما
وکالت نامه در اختیار داشـته باشـید و در ازای پرداخت پول از فروشـنده وکالت
گرفته باشـید ،فروشـنده می تواند ادعا کند که مبلغی را دریافت نکرده اسـت.
 -7از پرداخـت هرگونـه مبلغـی بـه شـخص سـوم در معامله پرهیـز کنید .اگر
قـرار اسـت پولـی جابهجـا شـود باید فقـط به شـخص صاحب سـند پرداخت
شود.
 -8بهترین روش این است که مباینه نامه (قولنامه) را در محل تعویض پالک
تنظیـم نماییـد و از داد و سـتد مبلـغ ،در روزهـای پیـش از مراجعه به تعویض
پلاک خـودداری فرماییـد .علـت ذکـر ایـن نکته این اسـت که در صـورت داد
و سـتد بیعانـه و تنظیـم قولنامـه ،زمینه برای برخی سـو اسـتفاده هـا پیش از
حضـور در مرکـز تعویـض پلاک فراهـم می شـود و ممکـن اسـت در صورت
انصـراف هریـک از طرفیـن معامله ،مشـکالتی بـرای طرف مقابل ایجاد شـود.
 -9سـعی کنیـد پیـش از خریـد بیشـترین آگاهی ممکـن را در مـورد خودرو
مـورد نظـر خـود بدسـت آوریـد .رانندگـی بـا خـودرو مذکـور یا موارد مشـابه
مـی توانـد در ایـن زمینـه بسـیار مفیـد باشـد .حتـی در صـورت تمایـل بـه
خریـد خودروهـای صفـر کیلومتـر نیـز می توانید به عنوان مشـتری به سـراغ
خودروهای دسـت دوم مشـابه رفته و عملکرد خودرو مورد نظر را در شـرایط

رانندگـی بررسـی نمایید.
کارت سـوخت ارائه شـده به شـما باید با کارت سـوخت خودرو مطابقت داشته
باشـد .در این زمینه دقت کنید.
در صورتـی کـه شـما خـودروی اقسـاطی خریـداری می کنید دقـت کنید که
برگه های تسـویه حسـاب را از فروشـنده دریافت کرده و تکلیف مابقی قسمت
های پرداخت نشـده را در مبایعه نامه روشـن کنید.
به فروشـندگان توصیه می شـود اگر به دنبال فروش خودروی اقسـاطی خود
هسـتید ،حتماً سـابقه بانکی خریدار را بررسی کنید.
تهیه دو برگ از مبایعه نامه و یا قولنامه بین طرفین الزامی اسـت .یکی از برگ
هـا در اختیـار فروشـنده و دیگری در اختیار خریدار خـودرو قرار می گیرد تا در
صورت عدم انجام تعهدات از یک طرف ،طرف دیگر مشـکلی نداشـته باشـد.
از بعـد اقتصـادی توصیـه مـی شـود کـه کمتریـن بیعانـه ممکـن را پرداخت
کنیـد تـا در صـورت فسـخ معامله و یا ایجاد دردسـر ،خسـارت و ضرر کمتری
متحمل شـوید.
تنهـا در صورتـی کل قیمـت خـودرو را پرداخـت کنید که سـند رسـمی مورد
معاملـه بـه نام شـما زده شـده باشـد .حداقل مبلـغ یک میلیون تومـان از کل
مبلـغ معاملـه تا تنظیم سـند قطعی نـزد خریدار باقـی بماند.
و در انتها توصیه می شـود تا حد امکان پرداختیها به وسـیله چک تضمینی
انجام شـود تا اگر فروشـنده به کل منکر دریافت وجه شـد ،ابزاری برای اثبات
پرداخت وجود داشـته باشد.

