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بیمه بدنه چیست؟
بیمه بدنه یکی از بیمههای مربوط به خودرو اسـت که در آن ،خسـارتهای وارد شـده به
خـودرو جبـران میشـود .خریـد این بیمه برخالف بیمه شـخص ثالث اجباری نیسـت اما
بـه دلیـل مزایـای فراوانی که پوشـشهای مختلف ایـن بیمه برای خـودرو فراهم میکند،
باعث شـده اسـت که خرید بیمه بدنه مشـتریان بسـیاری داشته باشـد .پوششهای بیمه
بدنه به دو دسـته پوشـشهای اصلی و پوشـشهای اضافی تقسـیم میشـوند.

 )1هـر گونـه حادثـه و تصـادف بـا خـودروی دیگر یا جسـم ثابـت و متحرک )2 .سـقوط،
واژگونی ،آتش سـوزی ،صاعقه و انفجار )3 .سـرقت کلی خودرو (مربوط به دزدیده شـدن
خـودرو و آسـیبهای وارد شـده بـه وسـایل اصلـی خـودرو یـا وسـایل اضافـی درج شـده
در بیمـه نامـه در حیـن سـرقت) )4 .خسـارتی كـه در جریـان نجـات یا انتقـال خودروی
خسـارت دیـده بـه آن وارد شـود )5 .در صـورت بـروز خطـرات اصلـی ،خسـارت باتـری و
السـتیکهای خـودرو نیـز تـا  50درصـد قیمت نـو قابل پرداخت اسـت.

منظـور از پوشـشهای اصلـی ،خسـارتهایی اسـت کـه بـه صورت عـادی و بـدون خرید
پوشـش اضافی توسـط بیمه بدنه جبران میشـود .پوشـشهای اصلی بیمه بدنه شـامل
موارد زیر اسـت:

پوششهای اضایف بیمه بدنه

پوششهایاصیلبیمهبدنه

الف)پوشـش سـرقت در جـای قطعـات .ب)پوشـش ایـاب و ذهـاب .ج)پوشـش شکسـت
شیشـه .د)پوشـش نوسـانات قیمت و.. .

چگونگی تغییرات بیمه بدنه در گیر و دار افزایش قیمت خودرو!

هزینه الحاقیه بدنه چگونه محاسبه یمشود؟

هزینـه الحاقیـه بیمـه بدنه بسـتگی بـه نـوع تغییراتی کـه در الحاقیه
انجـام میشـود دارد .بـه عنـوان مثـال تغییراتی از قبیل تغییر شـماره
تلفـن و تغییـر آدرس هیـچ گونـه هزینـهای را نـدارد ،امـا اگـر شـما
بخواهیـد پوششـی را بـه بیمـه نامـه بدنهتـان اضافـه کنیـد یـا ارزش
خـودروی تـان را افزایـش دهیـد ،بایـد هزینه الحاقیه افزایش سـرمایه
را بـه شـرکت بیمـه پرداخـت نماییـد .میـزان هزینه الحاقیـه کامال بر
اسـاس ارزش ریالـی کـه بـه سـرمایه بیمـه نامـه اضافه شـده داشـته
و بـرای خودروهـای مختلـف و در شـرکتهای بیمـه مختلـف کاملا
متفاوت اسـت.

بیمه بدنه خود را به روز رساین کنید!
در ماههـای گذشـته قیمـت خودروهـای داخلـی و خارجی با افزایش قیمت ارز افزایش چشـمگیری از خود نشـان دادند .افزایش قیمت خـودرو بیمه گذاران
راحله شعبانی
بیمـه بدنـه و شـرکتهای بیمـه را بـا چالشـی جدیـد روبـهرو کرد .یکـی از این چالشها اطالع رسـانی شـرکتهای بیمـه در زمینه خریـد الحاقیه افزایش
روزنامهنگار
سـرمایه در بیمـه بدنـه بـود که در سـطح وسـیعی توسـط همه شـرکتهای بیمه انجام شـد .حال این سـوال مطرح میشـود؛ چـرا با افزایش قیمـت خودرو
بایـد الحاقیـه بیمـه بدنـه تهیه کرد؟ این سـوال موضوعی اسـت که در این نوشـته بـه آن خواهیم پرداخت.

فرآیند دریافت الحاقیه بیمه بدنه

الحاقیه بیمه بدنه
برای اعمال تغییراتی
بر روی بیمه بدنه
میباشد .به عنوان
مثال اگر بخواهید
پوششی را به بیمه
نامه خود اضافه
کنید یا حتی ارزش
سرمایه خودروی تان
را افزایش یا کاهش
دهید میتوانید از
الحاقیه بیمه بدنه
کمکبگیرید.
الحاقیه چیست؟

قبـل از هـر موضوعـی الزم اسـت معنـا و مفهـوم الحاقیـه را بدانیم .به
طـور سـاده الحاقیـه در بیمـه این گونه تعریف میشـود :بـه طور کلی
اگـر تغییـری از طـرف بیمهگـذار یا شـرکت بیمـه در بیمهنامـه ایجاد
شـود ،برای آن تغییر سـندی صادر میکنند که به این سـند الحاقیه
گفتـه میشـود .در غیـر ایـن صـورت در زمـان دریافت خسـارت دچار
مشـکل خواهیـد شـد .همچنیـن بیمهگر میتوانـد قرارداد بیمه شـما
را فسـخ کند.

انواع الحاقیه

الحاقیـه اصالحـی :ماننـد تغییـر آدرس بیمهگذار یا محل مـورد بیمه.
الحاقیـه اضافـی :زمانـی کـه ارزش مـورد بیمه ،مدت بیمـه ،یا خطرات
مـورد بیمـه افزایـش پیدا کنـد ،الحاقیه اضافی صادر میشـود
الحاقیـه برگشـتی :در صورتـی کـه ارزش مورد بیمه یـا خطرات مورد
بیمـه کاهـش پیدا کند ،الحاقیه برگشـتی صادر میشـود.
الحاقیـه بـه روزرسـانی سـرمایه :وقتـی بـه مـورد بیمه خسـارتی وارد
شـود ،بعـد از پرداخـت خسـارت از شـمول بیمه خارج میشـود ،پس
بـرای اینکـه مجدد سـرمایه تحت پوشـش قـرار بگیـرد ،بیمهگذار به

محـض ترمیـم مـورد بیمـه باید بـه بیمهگر اطلاع دهد و بـا پرداخت
مبلـغ اضافـی مجدد تحت پوشـش قـرار بگیرد.

الحاقیه بیمه بدنه چیست؟

الحاقیـه بیمـه بدنـه برای اعمـال تغییراتی بر روی بیمه بدنه اسـت .به
عنـوان مثـال اگـر بخواهید پوششـی را به بیمه نامه خـود اضافه کنید
یـا حتـی ارزش سـرمایه خـودروی تـان را افزایـش یـا کاهـش دهیـد
میتوانیـد از الحاقیـه بیمـه بدنه کمـک بگیرید.

افزایش قیمت خودرو چه اتثیری بر بیمه بدنه
دارد؟

گرانـی ارزهـای خارجـی و مخصوصـا گرانـی دالر در سـال پیـش
قیمـت چندیـن برابـری خـودرو را بـه خریـداران خـودرو تحمیل
کـرد .بـا ایـن کـه تصـور میشـد بـه دلیـل تولیـد داخـل بـودن
بسـیاری از خودروهـا ماننـد پرایـد ،قیمـت ایـن نـوع از خودروهـا
تغییـری نکنـد ،ولـی افزایـش قیمـت ایـن خـودرو از  ۸بـه ۲۰
میلیـون تومـان همـه ایـن ادعاهـا را رد کـرد و مشـخص شـد
درصـد باالیـی از قیمـت خودروهـای داخلـی نیـز بـه خـارج و ارز

وابسـته اسـت ،چراکـه بسـیاری از لـوازم خودروسـازی وارداتـی
بـوده و بـا افزایـش قیمـت ارز گـران شـدهاند .ایـن افزایش قیمت
دردسـرهای بسـیاری را بـرای همـه افـراد به همراه داشـته اسـت.
ارزش خـودرو در محاسـبه بیمـه بدنـه یکـی از گزینههـای بسـیار
مهـم اسـت ،چراکـه در همـه شـرکتهای بیمه در زمان خسـارت
معیـار پرداخـت خسـارتهای مختلفـی کـه تحـت پوشـش بیمه
بدنـه اسـت نسـبت بـه ارزش خودرو محاسـبه میشـود .از این رو
افزایـش قیمـت خـودرو چالش جدیـدی را به شـرکتهای بیمه و
بیمـه گـذاران بیمـه بدنـه تحمیل کـرد .به عنوان مثـال اگر ارزش
خودروی شـما در زمان خرید بیمه بدنه  50میلیون تومان باشـد
و ارزش خـودرو در بیمـه نامه  50میلیون تومان درج شـده باشـد،
و شـما در طول داشـتن بیمه بدنه خسـارتی داشـته باشـید سقف
پرداخـت خسـارت در واقـع همین  50میلیون تومـان خواهد بود.
امـا اگـر ارزش قیمـت روز خودروی شـما  ۱0۰ملیون تومان شـده
باشـد و شـما بـرای دریافـت خسـارت بـه شـرکت بیمـه مراجعـه
کنیـد میـزان خسـارت پرداختـی بـه شـما بهانـدازه  50میلیـون
تومانی که در بیمه نامه درج شـده ،اسـت .اینجاسـت که الحاقیه
افزایـش سـرمایه در بیمـه بدنـه بـه کمـک شـما میآید.

بـرای تهیـه الحاقیـه افزایـش سـرمایه بیمـه بدنـه ،شـما بایـد بـه
نمایندگی یا شـعبه شـرکت بیمهای که بیمه نامه را از آنجا خریداری
کردهایـد مراجعـه کنیـد .سـپس درخواسـت صـدور الحاقیـه افزایش
سـرمایه بیمـه بدنـه را بـه آن شـرکت اعلام نمایید .البته بـرای تهیه
الحاقیـه افزایـش سـرمایه بیمـه بدنـه بایـد مبلغـی را هم به شـرکت
بیمـه پرداخـت کنیـد .بـه ایـن نکتـه توجه کنیـد که پرداخـت مبلغ
اضافـی در زمـان صـدور الحاقیـه بیمـه بدنـه بـه معنای گران شـدن
بیمـه بیمـه نیسـت؛ بلکه بـر اسـاس قانـون ،بیمهگذار مطابـق ارزش
واقعی سـرمایه ،متعهد به پرداخت خسـارت است و این ارزش سرمایه
اسـت کـه افزایـش یافته اسـت .برای صـدور الحاقیه افزایش سـرمایه
بیمـه بدنـه حتما نیاز به بازدید کارشـناس شـرکت بیمـه از خودروی
بیمه شـده اسـت.

چرا ابید الحاقیه بیمه بدنه را جدی بگیریم؟

بیمـه بدنـه بـرای جبـران خسـاراتی اسـت که ممکـن اسـت در زمان
هزینـه تعمیـر و تعویـض ،خسـارت باالیی را برای شـما داشـته باشـد.
مخصوصـا اگـر خـودروی شـما گـران قیمـت بـوده و ارزش سـرمایه
باالیـی دارد هزینـه تعمیـر و تعویـض قطعـات خسـارت خـورده باالتر
هـم مـیرود .جبـران خسـارت در بیمه بدنـه در هر کدام از پوشـشها
بـر اسـاس ارزش خـودروی بیمـه شـده محاسـبه شـده و بـه بیمـه
گـذار پرداخـت میشـود .از ایـن رو اگـر ارزش خـودروی شـما افزایش
یافتـه و شـما الحاقیـه افزایـش سـرمایه را انجام نداده باشـید پرداخت
خسـارت بـر اسـاس قیمـت پاییـن خـودرو انجـام میشـود کـه ایـن
اتفـاق ناخوشـایندی میتوانـد باشـد .از ایـن رو اگـر قیمـت خـودروی
تـان افزایـش یافته حتمـا برای دریافت الحاقیه بیمـه بدنه اقدام کنید،
تـا در زمـان خسـارت بـه دردسـر نیفتیـد .از این رو شـرکتهای بیمه
برای جلوگیری از نارضایتی مشـتریان ،در یک اطالع رسـانی گسـترده
پیشـنهاد افزایـش سـرمایه خودرو را بـه همه بیمه گـذاران خود اعالم
کردنـد تـا در زمـان خسـارت بتوانند همراهی الزم را با مشـتریان خود
داشـته باشند.

نکته آخر :مقایسه الحاقیه بیمه شخص اثلث اب
الحاقیه بیمه بدنه

با مصاحبهای که با آقای جمشـیدیان از نمایندگان بیمه آسـیا صورت
گرفـت ،مشـخص شـد؛ قبل از سـال  96بـا افزایش نـرخ دیه بیمهگذار
موظـف بـود کـه ایـن مابهالتفـاوت را بپـردازد تـا بتوانـد الحاقیه بیمه
شـخص ثالـث را خریـداری کنـد .از سـال  96بـه بعـد الحاقیـه بیمـه
شـخص ثالث حذف شـد و دیگر نیازی به خرید آن نیسـت .در قانون
جدیـد ،مابهالتفـاوت مبلـغ دیـه را بـه جـای بیمهگـذار ،صندوقـی به
اسـم صندوق خسـارات بدنی پرداخت میکند .شـرکتهای بیمه هم
بایـد بـه صورت خودکار ،سـقف تعهد مالی و جانـی را در بیمهنامههای
ثالـث افزایـش بدهنـد .اما درباره بیمه بدنه این گونه نیسـت .همچنان
الحاقیـه بیمـه بدنـه پابرجاسـت .شـرکتهای بیمـه موظفنـد اطلاع
رسـانی بـه موقـع در این زمینه داشـته باشـند اما گاه بـه دالیلی بیمه
گـذار از ایـن شـرایط بیخبـر میمانـد و در نتیجـه گاهـی ضررهـای
زیـادی را متحمل میشـود .بـرای جلوگیری از ایـن خطرات ،پیگیری
اخبـار بیمهای حائز اهمیت اسـت.

مراحل اخذ سند به زبان ساده

برای دریافت سند ملک چه کنیم؟
در همیـن ابتـدای نوشـتار بایـد توجـه
سجاد حاجبی خانیکی
تـان را بـه چنـد نکته مهـم جلب کنم:
کارشناس ارشد
 -۱قانـون “تعییـن تکلیـف اراضـی و
حقوق ثبت اسناد و امالک
سـاختمانهای ثبتـی فاقـد سـند”
شـامل زمینها و چهار دیواریها ( غیراز کشـاورزی و باغات ) نمیشـود
و فقـط سـاختمانهای احداثـی را شـامل میشـود.
 -۲سـاختمانها و زمینهای کشـاورزی و باغات باید دارای سـابقه ثبت
باشـند یعنی برای آنها پالک ثبتی تعیین شـده باشـد.
 -۳فقـط بـرای امالکـی میتـوان درخواسـت سـند داد کـه دسترسـی
بـه مالـک یـا حداقـل یکـی از وراث او ( بـه جهـت فـوت یـا مفقـود االثر
بـودن) مقـدور نباشـد ( .فـوت یا غیبت در حین رسـیدگی به تقاضا و با
اسـتعالم از ثبت احوال قابل تشـخیص اسـت و در صورت اثبات خالف
آن تقاضـا از سـوی هیئـت رد میشـود )
 -۴ایـن قانـون مهلـت و مدت انقضـا ندارد بنابراین هر وقت سـاختمانی
سـاخته شـد کـه حائـز شـرایط دریافـت سـند بـود میتـوان بـرای آن
درخواسـت سـند کرد.

مرحله اول

اطمینان از وجود مدارک و تهیه آنها:
مدارک مورد نیاز:
الـف -در املاک قولنامـه ای -۱ :کپـی از سـند مالکیـت ملـک ( سـند
اولیـه ) -۲ .قولنامـه یـا قولنامههایـی کـه متقاضـی را بـه مالـک اولیـه

ارتبـاط میدهـد
ب -در املاک دارای سـند مشـاعی -۱ :سـند مشـاعی متقاضـی -۲
در صورتـی کـه سـند مالکیـت بـه نـام شـخص متقاضـی نباشـد ارائـه
وکالتنامههـای مربـوط.

نام او صادر شـده اسـت برسـد (.در اسناد قولنامهای )
 -۴اصـل سـند مالکیـت در اسـناد مشـاعی بـه نـام متقاضـی و کپـی
صفحـات اول ،دوم ،سـوم ،صفحـه حـدود ملـک ،توضیحات و صفحات
انتقاالت.
 -۵نقشه ملک با مختصات  UTMکه توسط متقاضی تهیه شده.
 -۶فـرم تکمیـل شـده گواهـی تعیین مختصـات ملکی در فایـل excel
مربـوط ( .الـزام ارسـال ایـن فایل لغو شـده اسـت ).
 -۸فیـش بانکـی بابـت هزینه تقاضا به مبلغ پانصد هزار ریال به حسـاب
بانکی سـیبا به شـماره  ۲۱۷۱۳۲۸۰۱۷۰۰۹بانک ملی ( .نیاز به اسـکن
ندارد)
( شـما میتوانیـد مـدارک خـود را بـه یکـی از کافی نتها یـا مراکزی
کـه میتواننـد مـدارک شـما را اسـکن کننـد ارائـه دهید تا ایـن کار را
بـرای شـما انجـام دهنـد و آن را روی یـک لـوح فشـرده ( سـی دی یـا
دی وی دی ) یـا فلـش ریختـه و تحویـل شـما دهـد در صورتـی کـه
دفترخانـه امکانـات اسـکن را داشـته باشـد میتوانـد کار اسـکن را نیز
برای شـما انجـام دهد).

فراهـم کـردن مـدارک زیر و تهیه عکس یا اسـکن از آنها با پسـوند jpg
یـا  pngبـا حداکثر حجم  ۱۵۰کیلوبایت.

مرحله چهارم

مرحله دوم

تهیه نقشه ملک با مختصات ( )UTMو فایل مربوط به آن:
الـف :پـس از اطمینـان از وجـود شـرایط و مدارک فـوق الذکر متقاضی
بایـد بـا مراجعـه بـه یکـی از مهندسـان نقشـه کـش نظام مهندسـی یا
کارشناسـان رسـمی نقشـه کشـی دادگسـتری یا ثبت و از طریق بازدید
ملـک نسـبت بـه تهیه نقشـه با مختصـات  UTMاقـدام کند.
ب :پس از تهیه این نقشـه فایلی را که از سـوی سـازمان ثبت معرفی و
ارائه شـده با نام  parcelmal.xlsبا توجه به مندرجات و اطالعات نقشـه
 UTMباید از سـوی مهندس نقشـه کش تهیه و در اختیار متقاضی قرار
گیرد ( .البته الزام ارسـال این فایل منتفی گردیده اسـت ).

مرحله سوم

 -۱اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی.
 -۲کپی از سند مالکیت اولیه ملک ( در اسناد قولنامهای )
 -۳اصـل و کپـی تمامـی قولنامههـای اسـتنادی تا با مالکی که سـند به

تکمیـل فـرم درخواسـت پذیـرش( فـرم اولیـه ) و دریافـت شـماره ورود
به سـامانه:
پـس از انجـام مراحـل فـوق و تهیـه مـدارک و عکـس آنها با در دسـت
داشـتن مـدارک بـا مراجعه به یکی ار کافینتها یا دفاتر اسـناد رسـمی

بخواهید فرم درخواسـت پذیرش را ( در این سـایت
 ) irتکمیل و شـماره ورود به سـامانه را دریافت کنید.

www.sabtemelk.

مرحله پنجم

ورود به قسـمت تکمیل درخواسـت ( صفحه اول سـامانه) با اسـتفاده از
شـمارهای کـه در مرحلـه قبـل دریافت نمـوده اید و کـد ملی متقاضی.
در ایـن مرحلـه شـخصا یـا توسـط دفاتر اسـناد رسـمی یا کافـی نتها با
شـمارهای کـه در مرحلـه قبـل دریافـت نمـوده اید و کد ملـی متقاضی
وارد شـده و درخواسـت خـود را تکمیـل میکنید.

مرحه شمش

ارسال مدارک به واحد ثبتی
پـس از تکمیـل درخواسـت ،پرینتـی از آن تهیـه و بـا مدارکـی کـه در
مرحله سـوم ذکر شـده به واحد ثبتی از طریق پسـت سفارشـی ارسـال
و کـد رهگیـری  ۲۰رقمـی از دفتـر پسـتی دریافـت مینمایید.

مرحله هفمت

ورود مجـدد بـه سـامانه ( بـا اسـتفاده از شـماره ورود و کد ملـی ) و وارد
کـردن شـماره رهگیـری  ۲۰رقمـی دریافتی از دفتر پسـتی.

مرحله هشمت ( مرحله هنایی)

به پایان بردن ثبت تقاضا و دریافت شماره پرونده.

