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سواالت اسایس در زمینه بیمه موتورسیکلت سوارها
بیمـه موتـور سـیکلت بایدهـا و نبایدهـای خاص بـه خود را دارد .سـواالت زیـادی در زمینه
خریـد ایـن بیمـه نامـه ممکـن اسـت بـه وجـود آید .در ادامه به سـه سـوال اساسـی پاسـخ
خواهیم داد.
 )1چرا باید بیمه موتور سیکلت داشته باشیم؟
تصـور کنیـد شـما در هنـگام رانندگـی با موتور سـیکلت به شـخص یا اشـخاصی خسـارت
وارد کنیـد و در آن حادثـه مقصـر شـناخته شـوید ،طبـق قانون شـما مسـئول جبـران این
خسـارت به زیاندیدگان هسـتید .ممکن اسـت این خسـارت مالی یا خسـارت بدنی باشـد.
بنابرایـن نیـاز بـه پشـتوانهای داریـد تـا در هنـگام بـروز این حـوادث در جبران خسـارت در
کنار شـما باشـد .بیمه موتورسـیکلت در واقع یک بیمه مسـئولیت اسـت (بیمه مسـئولیت
مدنـی دارنـدگان وسـایل نقلیـه موتـوری زمینـی) که زیـر گروه بیمههـای اموال قـرار دارد.

 )2چه خسارتهایی تحت پوشش بیمه موتور سیکلت قرار ندارند؟
خسـارت وارد شـده به موتورسـیکلت وقتی مسـبب حادثه باشـد (راننده مقصر) .خسـارت
مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو .خسارت ناشی از محکومیت
جزایـی یا پرداخـت جرایم.
 )3ارائه خدمات به وسایل نقلیه بدون بیمه نامه چگونه است؟
مطابـق قانـون ،ارائـه هرگونـه خدمـات بـه دارنـدگان وسـایل نقلیـه موتوری زمینـی فاقد
بیمهنامـه شـخص ثالـث معتبـر ،توسـط راهنمایـی و رانندگـی ،دفاتـر اسـناد رسـمی و
سـازمانها و نهادهـای مرتبـط بـا امـر حمـل و نقـل ممنـوع اسـت .دفاتـر اسـناد رسـمی
مکلـف انـد هنـگام تنظیـم هرگونـه سـند در مـورد موتورسـیکلت ،مشـخصات بیمهنامـه
شـخص ثالـث آن را در اسـناد تنظیمـی درج نماینـد.

بررسی چند و چون بیمه موتورسیکلت

نقش اساسـی دارد .هر چه موتور سـیکلت جدیدتر باشـد ،ریسـک آن
کمتـر اسـت در نتیجـه نـرخ بیمـه موتور سـیکلت کمتر میشـود)2 .
نـوع موتـور سـیکلت :در یـک دسـتهبندی میتوان موتور سـیکلت ها
را به سـه دسـته تقسـیم کرد:
موتور سیکلت دوچرخ
موتور سیکلت سهچرخ
موتور سیکلت ساید کار
همانطـور کـه میدانیـد اغلب موتور سـیکلت ها دوچرخ هسـتند اما
نرخ بیمه موتور سـیکلت برای موتور سـیکلت های سـهچرخ و سـاید
کار نسـبت به موتور سـیکلت  2چرخ بیشـتر اسـت )3 .تعداد سیلندر:
تعـداد سـیلندرهای موتـور سـیکلت در تعییـن نرخ بیمه موتـور مؤثر
اسـت .موتور سـیکلت ها میتوانند دارای یک سـیلندر ۲ ،سـیلندر۳ ،
سـیلندر و بیشـتر باشـند .هر چه تعداد سـیلندرهای موتور سـیکلت
بیشـتر باشـند ،موتـور سـیکلت قویتـر بـوده در نتیجه نـرخ بیمه آن
نیز بیشـتر میشـود )4.نوع و سـاختار موتور :نرخ بیمه موتور سـیکلت
بـرای موتـور سـیکلت هـای گازی و دنـدهای متفـاوت اسـت .هـر چه
موتـور سـیکلت قویتـر باشـد ،قیمـت بیمـه آن بیشـتر میشـود .در
کل هر چه قدرت و ابعاد موتور سـیکلت بیشـتر شـود ،ریسـک موتور
افزایـش یافتـه و مقـدار حق بیمه آن بیشـتر میشـود.

بیمه ،سرپ بالی موتور سواران
بـا شـلوغ شـدن هـر چـه بیشـتر شـهرها و افزایـش ترافیـک ،اسـتفاده از موتـور سـیکلت نیـز زیـاد شـده اسـت .آمارها نشـان میدهـد حـدود  80درصد
راحله شعبانی
موتورسـیکلت سـوارها بیمـه شـخص ثالـث ندارنـد .این درحالی اسـت که حدود  24درصـد جان باختگان حـوادث راهنمایی و رانندگی را موتور سـیکلت
روزنامهنگار
سـوارها تشـکیل میدهنـد .در اینجـا قصـد داریـم دربـاره بیمـه موتور سـیکلت صحبـت کنیم و ببینیـم چند نوع بیمـه موتور سـیکلت داریم و هـر یک از
اینهـا چـه پوشـشهایی را ارائـه میدهنـد و در چـه مـواردی جبـران خسـارت میکنند.

تخفیف عدم خسارت چه اتثیری روی نرخ بیمه
شخصاثلثموتورسیکلتیمگذارد؟

بیمه شخص اثلث موتورسیکلت

خریـد بیمه شـخص ثالث برای موتورسـیکلتها نیـز مانند خودروها
اجبـاری اسـت .بـا وجـود ایـن متقاضیـان خریـد این بیمـه در میان
موتورسـواران نسـبت بـه صاحبـان خـودرو هـا کمتـر هسـتند و
موتورسـیکلتهای زیـادی در شـهر بـدون خریـداری ایـن بیمـه در
حـال تردداند.
بـه نظـر میرسـد موتورسـواران آشـنایی چندانـی بـا مزایـای بیمـه
شـخص ثالـث موتورسـیکلت ندارنـد و از خطرهایـی کـه بـدون بیمه
موتورسـیکلت آنهـا را تهدیـد میکنـد نیز مطلع نیسـتند .آشـنایی
بـا مـوارد تحـت پوشـش بیمه شـخص ثالـث موتورسـیکلت و آگاهی
از خطراتـی کـه بـا خریـد ایـن بیمهنامـه مـورد حمایت شـرکت بیمه
قـرار میگیرند،بسـیار اهمیـت دارد و از وقوع خسـارات جبـران ناپذیر
جلوگیـری میکنـد.

بیمهموتورسیکلتچیست؟

بـرای موتـور سـیکلت نیـز مانند بیمـه خـودرو میتوان دو نـوع بیمه
زیـر را در نظـر گرفـت )1 :بیمـه شـخص ثالـث موتـور سـیکلت )2
بیمـه بدنـه موتور سـیکلت .بیمه شـخص ثالث خودرو شـامل جبران
خسـارات مالـی و جانـی بـه اشـخاص ثالـث و خسـارات جانـی وارد
شـده بـه راننـده مقصر میشـود .بیمـه بدنه خـودرو نیز خسـاراتی از
جمله آتشسـوزی خودرو ،سـرقت و مواردی دیگر را شـامل میشـود.
بـه طـور کلـی در بیمه شـخص ثالث موتورسـیکلت خسـارتهای به
وجود آمده در یک حادثه ،توسـط شـرکت بیمه جبران میشـود .در
ایـن بیمهنامـه خسـارات جانی و مالی که راننده مقصر موتورسـیکلت
بـه شـخص زیاندیـده یـا وسـیله نقلیـه او وارد کرده اسـت تا سـقف
تعهـدات بیمـه پرداخـت خواهد شـد .همچنین خسـارات جانـی وارد
شـده بـه راننـده موتورسـیکلت که شـامل هزینـه های درمـان ،نقص

عضـو و فـوت وی باشـد نیز تحت پوشـش بیمـه قرار میگیـرد .بیمه
بدنـه موتـور سـیکلت نیـز بـا بیمـه بدنـه خودروکمـی تفـاوت دارد و
همـان پوشـشهایی کـه در بیمـه بدنـه خـودرو ارائه میشـود بهطور
کامـل در بیمـه بدنـه موتور سـیکلت ارائه نمیگردد .بیمـه بدنه موتور
سـیکلت در صـورت بـروز حوادث زیـر جبران خسـارت میکند :الف)
تصـادم ،تصـادف و در کل برخـورد بـا هر جسـم متحـرک یا ثابتی که
منجـر بـه ایجـاد خسـارت به موتور سـیکلت شـود .ب) آتشسـوزی،
صاعقـه یـا انفجار موتور سـیکلت.

عوامل مؤثر بر قیمت بیمه موتور سیکلت

نـرخ بیمـه ثالـث موتـور سـیکلت بـه  ۴عامـل زیـر بهطـور مسـتقیم
بسـتگی دارد و این  ۴عامل در تعیین نرخ دخیل هسـتند )1 :سـال
تولیـد موتـور :سـال تولیـد موتور سـیکلت در تعیین نرخ بیمـه موتور

برای موتور سیکلت
نیز مانند بیمه خودرو
میتوان دو نوع
بیمه زیر را در نظر
گرفت )1 :بیمه
شخص ثالث موتور
سیکلت  )2بیمه
بدنه موتور سیکلت.
بیمه شخص ثالث
خودرو شامل جبران
خسارات مالی و
جانی به اشخاص
ثالث و خسارات
جانی وارد شده به
راننده مقصر میشود.
بیمه بدنه خودرو نیز
خساراتی از جمله
آتشسوزی خودرو،
سرقت و مواردی
دیگر را شامل
میشود

جدول مقایسه تخفیف عدم خسارت بیمه شخص اثلث
قانون
سال

قدیم
جدید

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10درصد
5درصد

15درصد
10درصد

20درصد
15درصد

30درصد
20درصد

40درصد
25درصد

50درصد
30درصد

60درصد
35درصد

70درصد
40درصد

70درصد
45درصد

70درصد
50درصد

70درصد
55درصد

70درصد
60درصد

70درصد
65درصد

70درصد
70درصد

اقداماتالزمبرایتقسیم«مات َ َرک»
 .۱انحصار وراثت
سجاد حاجبی خانیکی
بازمانـدگان متوفـی بـرای انجـام اقدامات
ِ
کارشناس ارشد
مربـوط بـه ترکـه (یا همان ماتـرک که هر
حقوق ثبت اسناد و امالک
دارایـی بـه جا مانـده از
دو تعبیـری بـرای
ِ
زمان فـوت ،از وراثِ متوفـی بودند.
متوفـی هسـتند) بایـد ثابـت کنند کـه در ِ
گواهـی انحصار وراثت انجام میشـود که برای اخذ
ایـن اثبـات لزومـا از طریق
ِ
آن بایـد درخواسـت مذکـور ،بـه همراه گواهی فوت و شناسـنام ه متوفی ،کپی
شناسـنام ه وراث ،استشـهادی ه محضری مبنی بر انحصار ورثه به افراد معرفی
شـده و گواهـی مالیـات بـر ارث (چنانچـه متوفـی قبـل از سـال  ۱۳۹۵فوت
محل اقامتگاه یا سـکونت متوفی
شـده باشـد) به شـورای حل اختالف آخرین ِ
تقدیـم شـود .شـورا بعـد از بررسـی مـدارک ،اقـدام به نشـر آگهـی میکند و
چنانچه بعد از یکماه از تاریخ انتشـار ،اعتراضی به آن نشـده باشـد ،گواهی
مزبـور را صـادر مینمایـد ،در غیـر ایـن صـورت جلسـهای بـه منظور روشـن
شـدن موضوع با حضور وراث و شـخص معترض تشـکیل میدهد .اشـخاصی
تصدیق مذکـور را دریافـت کردند ،میتوانند ترکـه و مطالباتِ
کـه گواهـی یـا
ِ
متوفـی را از کسـانی کـه مدیـون یا متصرفِ مال هسـتند مطالبه کنند.
 .۲مهروموم ماترک

مهرومـوم اقدامـی اسـت کـه بـه منظـور حفـظ ماتـرک از هـر گونـه دخل و
تصـرف مـادی و حقوقـی -نظیـر اسـتفاده و نقـل مالکیت -انجام میشـود .به
ایـن صـورت کـه بنـا بـه درخواسـت ورثه یـا موصیله (کسـی کـه متوفی به
نفـع او وصیـت کـرده) یـا وصی (کسـی کـه از طرف متوفـی بـرای اداره اموال

تعییـن شـده) یـا طلبـکاری کـه طلبـش مسـتند به سـند رسـمی یـا حکم
قطعـی دادگاه اسـت و تـرس از تضییـع اموال دارد ،شـورای حل اختالف اقدام
بـه صورتبـرداری از امـوال و مهرومـوم آنهـا میکنـد ،امری که رفـع آن نیز،
تنهـا به درخواسـت اشـخاص مذکور ممکن اسـت.

 .۳تحریر ماترک

ِ
درخواسـت ورثـه یـا وصـی ،اقـدام بـه تهی ه
شـورای حـل اختلاف بنـا بـه
دارایـی متوفـی میکنـد؛ در ایـن فهرسـت ،نـام کلیـه امـوال
فهرسـتی از
ِ
منقـول و غیرمنقـول و بهـای آنهـا ،حقـوق ،مطالبـات و البتـه بدهیهـای
تعیین دقیـق میزان ماترک
متوفـی درج میشـود .ایـن عمل که بـه منظور
ِ
انجـام میشـود ،تحریـر ترکه نام دارد .شـورای حل اختالف ،تاریخ تشـکیل
جلسـ ه تحریـر را از طریـق انتشـار در یکـی از روزنامههای کثیراالنتشـار به
وراث ،بسـتانکاران و مدیونیـن بـه متوفـی و اشـخاص دیگـر کـه حقـی بـر
ماتـرک دارنـد اطلاع میدهـد تـا در صـورت تمایـل ،در جلسـه شـرکت
کننـد .در ضمـن بایـد توجه داشـت که در سـه صورت ،تحریـر ترکه الزامی
اسـت :اول ،جایی که در میان وراث ،صغیر یا محجور باشـد یا اساسـا وراثِ
شـخص معلـوم نباشـند ،دوم ،حالتـی کـه برخـی از وراث ترکـه را رد کرده
باشـند و در آخـر زمانـی کـه متوفـی تبع ه خارجی باشـد.

 .۴قبول یا رد ترکه

واکنـش وراث نسـبت بـه ترکـه بـه سـه صـورت قابل تصـور اسـت :در حالت
اول وراث ،ترکـه را بـه طـور مطلـق قبـول و پرداخت کلیـ ه بدهیهای متوفی

را برعهـده میگیرنـد .در حالـت دوم وراث ،ترکـه را مطابـق صـورتِ تحریـر
میپذیرنـد؛ بـه ایـن ترتیـب فقط تا میزان ترکه ،مسـئول پرداخت هسـتند و
در صـورت عـدم کفـاف ماتـرک ،نیـازی بـه اثبـات آن ندارند .در حالت سـوم،
وراث ترکـه را رد میکنـد.
ِ
مالکیـت ورثـه نسـبت بـه ماتـرک ،بـه حکـم قانون
بایـد توجـه داشـت کـه
انجـام میشـود ،بنابرایـن رد کـردن آ ن هـا بـه معنای عدم پذیـرش مالکیت
ِ
دیون متوفـی را برعهده
نیسـت ،بلکـه صرفـا به معنای آن اسـت کـه
پرداخت ِ
نمیگیرنـد .در خـور ذکـر اسـت کـه قی ِم محجـور یا صغیر ،به منظـور رعایت
مصالـح آنهـا فقـط میتوانـد ترکه را بـه میزان تحریـر بپذیرد.

.۵تصفیهماترک

تصفیـ ه ترکـه بـه درخواسـت وصـی یا ورثـه ،به منظـور پرداخـت بدهیهای
متوفی و خارج نمودن مورد وصیت از ماترک انجام میشـود .عملیات تصفیه،
حسـب مـورد برعهـده وصـی یا ورثهای اسـت که ترکـه را قبـول کردهاند و در
صـورت نبـود آنهـا ،دادگاه اقـدام به تعیین مدیـ ِر تصفیه میکند.
قانـون امور حسـبی ،میتوانـد هر اقدامـی را که
مسـئول تصفیـه بـه موجـب
ِ
بـرای اداره ترکـه الزم میدانـد انجـام بدهد.
تصفیـ ه ترکـه (چنانچـه تـا ایـن مرحلـه انجـام نشـده باشـد) ،از طریـق
خـروج مـورد وصیـت ،وصول مطالبـات و پرداخت بدهیهـای متوفی انجام
میشـود .بایـد توجـه داشـت ،طلبکاری که خـود را برای تحریـر ترکه معرفی
ِ
طرفیـت وراث در دادگاه صالح اقامه
نکـرده ،میتوانـد بـرای وصول طلبش بـه
دعـوی نمایـد و چنانچـه مالـی به ورثه نرسـیده باشـد یـا بـرای تأدیه کافی
نباشـد ،میتوانـد بـر طلبـکاران دیگـری کـه سـهم خـود را از ترکـه دریافـت
نمودنـد اقام ه دعـوی کند.

.۶تقسیمماترک

پـس از تصفیهترکـه ،نوبـت به تقسـیم ماترک میان ورثه میرسـد چراکه

همانطـور کـه میدانیـد تخفیف عدم خسـارت موتورسـیکلت مربوط
بـه تعـداد سـالهای بـدون خسـارت بیمهنامه اسـت .این عـدد معموال
به صورت مخفف و با حروف «ت .ع .خ» روی بیمهنامه مشـخص شـده
اسـت .در قانـون جدیـد ایـن تخفیـف طی  14سـال محاسـبه و اعمال
میگـردد و میـزان آن در هـر سـال  5درصد افزایـش مییابد؛ تغییرات
قانـون تخفیـف عدم خسـارت در جدول زیر قابل مشـاهده اسـت:

نحوه اتثیر جریمه دیرکرد در حقبیمه موتورسیکلت

از آن جایـی کـه خریـد بیمـه شـخص ثالث بـرای کلیه وسـایل نقلیه
اجبـاری اسـت ،عدم تمدید بـه موقع این بیمهنامه برای موتورسـواران
نیـز جریمـهای تحـت عنوان «جریمـه دیرکرد» در پی خواهد داشـت.
ایـن جریمـه بـه صـورت روزشـمار اسـت و حداکثـر بـه مـدت 365
روز (یـک سـال) محاسـبه میگـردد و حتـی اگـر دیرکـرد بیمهنامـه
موتورسـیکلت ،بیشـتر از یکسـال باشـد بیمهگـذار تنهـا موظـف بـه
پرداخـت همـان  365روز جریمـه خواهـد بـود .بـا این حسـاب خرید
بیمهنامـه بـرای موتورسـیکلتی که تاکنون بیمه ثالث نداشـته اسـت،
نیازمنـد پرداخـت یـک سـال جریمه خواهـد بود.

مدت اعتبار بیمه موتورسیکلت

بیمهنامه موتورسـیکلت به صورت یک سـاله صادر میگردد و در حال
حاضـر امـکان صـدور بیمهنامههـای کوتاه مـدت برای موتورسـیکلت
فقـط از طریـق شـرکت بیمـه دانـا ( 3ماهـه و  6ماهـه) وجـود دارد.
همچنیـن امـکان تمدیـد بیمهنامه شـخص ثالث از یک هفتـه قبل از
سررسـید بیمهنامـه امکانپذیـر اسـت و اقـدام بـه صدور ،پیـش از این
مـدت بـه صرفه نیسـت .بایـد توجه داشـت که بیمه موتورسـیکلت از
سـاعت  24روز خریـداری فعـال میشـود .مثال اگر روز شـنبه اقدام به
خریـد یـا تمدیـد بیمهنامـه کنید ،بیمهنامه شـما از سـاعت  24همان
روز یـا بـه عبارتـی از ابتـدای بامداد یکشـنبه فعـال خواهد بود.

بیمه موتور سیکلت اقساطی

نـرخ بیمـه موتـور سـیکلت سـال  97حـدود  300هـزار تومـان تمـام
میشـد .در سـال  98هـم تقریبا همین حدود اسـت .البتـه همانطور
کـه ذکـر شـده این نرخ بـه عوامل متعددی بسـتگی دارد و این عوامل
قیمـت بیمـه موتور سـیکلت را تشـکیل میدهنـد اما میتـوان بهطور
میانگیـن گفـت کـه  300هـزار تومـان حـق بیمـه این بیمه اسـت .با
توجـه بـه کـم بـودن نرخ بیمـه موتور سـیکلت میتوان ایـن نتیجه را
گرفـت که شـرکتهای بیمـه انگیزهای برای ارائه بیمه موتور سـیکلت
اقسـاطی ندارنـد و ایـن بیمـه بیشـتر بهصـورت نقـد قابـل خریـداری
اسـت تا اقساط.

طبـق مـاد ه  ۸۶۸قانـون مدنـی شـرط اسـتقرار مالکیـت ورثه نسـبت به
ماتـرک ،پرداخـت دیـون و وصایـای متوفاسـت .در خـور ذکـر اسـت که
درخواسـت تقسـیم ترکـه صرفـا از سـوی وراث و در دادگاه صالـح (و نـه
شـورای حل اختالف) قابل طرح شـناخته شـده و قانون هیچ محدودیت
زمانـی بـرای مطالبـ ه آن معیـن نکـرده اسـت؛ پـس اگـر وراثـی پـس از
سـال متمـادی از فوت مـورث ،اقدام به طرح این خواسـته
گذشـت چنـد
ِ
نماینـد بـا مانـع قانونـی روبـهرو نخواهند شـد .اما تقسـیم به چند شـکل
قابـل انجـام اسـت :چنانچـه وراث در تقسـیم امـوال بـه تراضی رسـیده
باشـند ،قاضـی توافقـات را صورتجلسـه و بـه امضای آنان میرسـاند اما
اگر وراث اختالفی داشـته باشـند و مال مورد تقسـیم ،متسـاویاالجزا و
دارای ارزش مسـاوی باشـد ،قاضـی ،سـهم هـر یـک را به مسـاوات معلوم
میسـازد و اگـر بـه لحـاظ ارزش متفاوت باشـند قاضی به شـیو ه تعدیل،
حصـ ه ورثـه را مشـخص میکنـد و چنانچـه امـکان تعدیـل نباشـد ،از
طریـق رد انجـام میدهـد .همانطـور کـه مالحظـه شـد ،بـرای تقسـیم
ترکـه مراحـل متعـددی الزم اسـت امـا چنانچـه ورثـه بـدون طـی این
مراحـل اقـدام بـه تقسـیم و تعییـن سـهم کرده باشـند ،نباید اقدامشـان
را باطـل دانسـت .در ایـن صـورت طلبـکاران متوفـی نیـز میتواننـد ،بـه
هریـک از وراث بـه میـزان سـهمی کـه از ماتـرک بـرده رجـوع نماینـد و
اگـر یکـی از وراث توان پرداخت نداشـت ،طلبـکار میتواند مجددا از ورثه
دیگـر مطالبـه نمایـد و آنگاه وارثـی کـه بیشـتر از سـهم خـود پرداخته،
حـق رجـوع بـه آن دیگـری را خواهـد داشـت .متأسـفانه در روی ه محاکم
ِ
درخواسـت تقسـیم ترکـه ،قبـل از تحریـر آن
ب اینگونـه اسـت کـه
اغلـ 
پذیرفتـه نمیشـود .بنابرایـن چنانچـه شـخصی تصمیـم داشـت کـه از
طریـق مراجـع قضایـی ،به سـهماالرث خود دسـت یابد ،بهتر اسـت برای
اطمینـان بیشـتر ابتـدا درخواسـت تحریـر و سـپس درخواسـت تقسـیم
ترکـه را تنظیـم کند.

