
جزییات افزایش 1۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث  سال ۹۵ تشریح شد

مهلت دریافت الحاقیه بیمه تا ۲۱ فروردین
 با آغاز ماه حرام، دیه ها بیشتر از سقف پرداختی بیمه ها می شود         بیمه گذاران باید تعهدات بیمه نامه را افزایش دهند

شهروند| قوه قضائیه در اطالعیه ای میزان دیه 
در  سال جدید را 190 میلیون تومان برای ماه های 
غیر حرام اعالم کرد. بنابــر این اطالعیه، از ابتدای 
 سال جدید مبلغ ریالی دیه از 165 میلیون تومان 
به 190 میلیون تومان برای ماه های غیر حرام و از 
220 میلیون تومان به 253.3 میلیون تومان برای 
ماه های حرام افزایش می یابد. حال در شــرایطی 
بیمه گذاران بایــد برای تهیه الحاقیــه مربوط به 
مابه التفــاوت افزایش دیــه تــن داده و تعهدات 
بیمه نامه وســیله نقلیه خــود را افزایش دهند که 
دست اندرکاران بیمه ای کشــور بر این باورند که 
هیچ تغییــر نرخی در بهای بیمــه صورت نگرفته 
و افزایش 15 درصدی حق بیمه ناشــی از افزایش 
مبلغ حق بیمه صرفا ناشی از افزایش تعهدات بدنی 
)از 220 میلیون تومان به 253.3 میلیون تومان( و 
تعهدات مالی )از 5.5 میلیون تومان به 6.3 میلیون 
تومان( اســت. به طوری که ســعید وصال، دبیر 
انجمن صنفی شــرکت های خدمــات بیمه ای در 
این باره می گویــد که مردم نباید ایــن افزایش را 
به عنوان افزایش حق بیمه های شخص ثالث تلقی 
کنند، بلکه صرفا این امر بابت رشــد 15 درصدی 
دیه تعهدات بیمه نامه های شــخص ثالث اســت، 
حال آن که در  سال 94  شرکت های بیمه موظف به 
اعمال افزایش دیه بدون دریافت حق بیمه اضافی 

شده بودند.
اما داســتان الحاقیــه بیمه امســال متفاوت با 
ســال های دیگر اســت چرا که آغاز ماه های حرام 
از 21 فروردین موجب نگرانــی بیمه گذاران بوده 
و آنها را بیــش از هر زمان دیگر مجــاب به خرید 
الحاقیه می کند. نکته ای کــه دبیر انجمن صنفی 
شــرکت های خدمات بیمه ای بیمه ایران نیز بدان 
اشــاره داشــته و خواســتار توجه جدی مردم به 
خرید الحاقیه افزایش دیه بیمه شــخص ثالث در 
آستانه نخستین روز ماه حرام شــد. او با اشاره به 
این که نخســتین روز ماه حرام، 21 فروردین  سال 
95 آغاز می شــود، گفت: با توجه بــه این که دیه 
ماه عادی 190 میلیون و دیــه ماه حرام به253.3 
افزایش یافته است، همه بیمه شدگان شخص ثالث 
اتومبیل باید نســبت به خرید الحاقیه افزایش دیه 

اقدام کنند.
وصــال بی توجهــی به ایــن امر را باعــث بروز 
مشــکالت آتی برای شــهروندان خســارت دیده 
دانست و افزود: از همه دارندگان بیمه شخص ثالث 
می خواهم تا نسبت به دریافت الحاقیه افزایش دیه، 
توجه جدی داشته باشــند تا در زمان بروز حوادث 

جانی، عهده دار بخشی از خسارات دیه نشوند.
این مقام مســئول با تاکید بر این که در  ســال 
95 بر اساس  ســال قبل، الحاقیه های افزایش دیه 
بیمه شــخص ثالث رایگان نخواهد بــود، گفت: 
برخالف  ســال 94 که شــرکت های بیمه موظف 
به اعمال افزایــش دیه بدون دریافــت حق بیمه 
اضافی شده بودند، امســال بنا بر تناسب افزایش 
دیه باید حــق بیمه پرداخت شــود.به گفته دبیر 
انجمن صنفی شرکت های نمایندگی بیمه ایران، 
دولت همواره با کنترل قیمت بیمه شخص ثالث، 
به دنبال فرهنگ ســازی و گســترش این پوشش 
در سطح جامعه اســت تا در حوادث جانی و مالی 
اطمینان خاطــری بر جبــران زیــان وارده وجود 
داشــته باشــد: »به خاطر آمار باالی تصادفات و 

کشته شدگان ناشی از حوادث رانندگی در کشور، 
اهمیت بیمه نامه شــخص ثالــث و توجه به به روز 
بودن پوشش های آن، بیش  از پیش نمود می یابد«.

سعید وصال با انتقاد از برخی شرکت های بیمه ای 
به خاطر نرخ شــکنی های غیرفنی و کم فروشــی 
تعهد سرنشــینان خودرو گفت: در سال های اخیر 
مشاهده شده اســت که برخی شرکت های بیمه با 
نرخ شــکنی غیرفنی و اعمال تخفیفات غیرقانونی 
یا حتی کم فروشی تعهد سرنشــین خودرو، به هر 
قیمتی به دنبال صدور بیمه نامه، به نیت جذب حق 
بیمه بوده اند تا هم بتوانند به سهامداران خود سود 

بدهند، هم در بازار رقابت بماننــد و در پایان همه 
همیشه معترض به زیان ده بودن بیمه شخص ثالث 
هستند. این مســأله باعث شده که مهم ترین هدف 
بیمه شــخص ثالث که خدمت به آرامش و امنیت 

جامعه است گاهی کم رنگ شود.
جزییات حق بیمه شخص ثالث در  سال ۹۵ 
در ایــن میان بیمه مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران از بیمه گذاران خواســت برای خرید الحاقیه 
مربوط بــه مابه التفاوت افزایش دیه  ســال جدید 
اقدام کنند. در این گزارش آمده که با توجه به عدم 
افزایش حق بیمه در  ســال 94 )با وجود افزایش 

10 درصــدی دیه( و عدم افزایش متناســب آن با 
دیه در سال های قبل، مبلغ حق بیمه شخص ثالث  
سال 1395 به تناسب مبلغ ریالی دیه، 15 درصد 
افزایش یافته که در مقایســه با تعرفه مصوب  سال 
1389 هیأت وزیــران متضمن 26 درصد تخفیف 
است. شــایان ذکر است هیچ گونه افزایشی در نرخ 
حق بیمه شــخص ثالث صورت نگرفته و افزایش 
مبلغ حق بیمه صرفا ناشی از افزایش تعهدات بدنی 
)از 220 میلیون تومان به 253.3 میلیون تومان( و 
تعهدات مالی )از 5.5 میلیون تومان به 6.3 میلیون 

تومان( است.

بازار جهانی

ثبت ۱.۲ میلیارد کاربر برای آفیس 
تری یرســون، نایب رئیــس اجرایی کمپانی 
مایکروسافت در نخســتین روز کنفرانس بیلد 
2016 رسما اعالم کرد که برنامه خاصی را برای 
سیستم عامل ویندوزفون در  سال  جاری میالدی 
ندارد و قصد دارد تا تمرکز خود را بیشــتر بر روی 
پروژه های دیگری همچــون ویندوز 10 و ایکس 
باکس متمرکز کند. این شرکت همچنین به آمار 
و ارقامی اشــاره داشــت که از میان آنها می توان 
به عبور تعداد کاربران فعال ماهانه اپلیکیشــن 
اسکایپ از مرز 300 میلیون نفر و رقم 270 میلیون 
کاربر فعال ویندوز 10 در سراسر جهان اشاره کرد. 
اما در روز دوم این کنفرانس نیز گزارشــی جدید 
از ســوی این کمپانی در خصوص تعداد کاربران 
اپلیکیشنی دیگر یعنی آفیس ارایه شد. به گفته 
این شرکت در حال حاضر این برنامه 1.2 میلیارد 
کاربر در سراسر جهان دارد که به طور متوسط 3 
الی 4 ســاعت در روز از آن استفاده می کنند. در 
ادامه با تک شات همراه باشید. اما اگر فکر می کنید 
که این تعداد کاربران همگی کاربران پی ســی ها 
هستند و این شرکت نتوانسته در بخش موبایل 
عملکرد قابل قبولی را داشته باشد، بهتر است در 
قضاوت عجله نکنید؛ چرا که به گفته این شرکت تا 
به این لحظه بیش از 340 میلیون دانلود از نسخه 
اندروید و iOS اپلیکیشن آفیس به ثبت رسیده 

است که رقم قابل توجهی است.

الک اسکرین متفاوت برای اندروید 
Solo Locker اپلیکیشــنی جالــب برای 
گوشــی های اندروید اســت که بــه کمک آن 
می توانید قفــل Pattern و Pin گوشــی را با 
استفاده از تصاویر دلخواه شخصی سازی و متنوع تر 
از همیشه کنید. اگر تابه حال قفل الک اسکرین را 
فعال کرده باشید حتما با ظاهر یکنواخت و ساده 
آن آشــنایی دارید. عالوه بر ظاهر خسته کننده، 
طبیعتا فراموشــی رمزهای عددی و پترن ها نیز 
یکی از احتماالت جدی برای هر کاربری خواهد 
بــود. Solo Locker  نیز مانند الک اســکرین 
پیش فــرض گوشــی دو حالــت Pattern  و  
PinCode را در اختیار شــما قرار خواهد داد اما 
تفاوت مهم و جالب آن، قرار دادن تصاویر مختلف 
در زمینه اعداد یا دایره های پترن است که عالوه 
بر زیبایی خاصی که به صفحه قفل شما خواهد 
بخشید، احتمال فراموشی رمز عبور را نیز کمتر از 
پیش خواهد کرد؛ چرا که بعد از تنظیم عکس های 
خاص، به مرور بیشــتر از آن که به عدد یا جایگاه 
ترتیبی پترن ها توجه کنیــد، ارتباطی که بین 
تصاویر وجود دارد در ذهن شما ثبت خواهد شد 
و با توجه به قوی تر بودن حافظه تصویری، احتماال 
از یاد رفتن رمز عبور به حداقل خواهد رسید. برای 
مثال شما می توانید عکس اعضای خانواده خود را 
در اعداد 1 تا 9 در حالت پین یا 9 خانه پترن تنظیم 
کنید و مبنای تعیین رمز را ارتباط بین عکس ها 
قرار دهید. این ارتباط می تواند براساس حالت های 
مختلفی همچون ترتیب سنی باشد تا با مشخص 
کردن آن براساس ســن پلکانی حداقل 4 نفر از 
اعضای فامیل برای همیشــه این رمز را به خاطر 

داشته باشید. 

37 درصد افزایش درآمد هواوی
 هواوی در  ســال 2015 میالدی موفق شد تا 
درآمــدی 61.10 میلیارد دالری را کســب کند 
که در مقایسه با  ســال 2014 میالدی نشان از 
افزایشــی 37 درصدی دارد. براســاس گزارش 
منتشر شده توســط هواوی این کمپانی چینی 
موفق شده تا در  ســال 2015 میالدی درآمدی 
61.10 میلیارد دالری را کســب کند که نشان 
از افزایش 37 درصدی در مقایســه با  سال پیش 
از آن دارد. همچنین باید به افزایش 32 درصدی 
سود خالص این کمپانی نیز اشــاره کرد. هواوی 
در  سال 2015 سود 5.7 میلیارد دالری را تجربه 
کرده است. حاشیه سود این کمپانی نیز به بیش 
از 11.6 درصد افزایش پیدا کرده اســت. افزایش 
درآمد چشــمگیر هواوی را باید برگرفته از رشد 
بسیار زیاد این کمپانی از  ســال 2008 میالدی 
بدانیم که با افزایش دامنه شبکه های 4G همراه 
شده است. بخش تولید لوازم الکترونیک مصرفی 
هواوی با ثبت رشــد حیرت انگیز 72.9 درصدی 
رکوردی را برای این کمپانی رقم زده است که باور 

کردنی نیست. 

 ساخت ساعت مچی 
با سنگ های سیاره ماه

 یک شرکت روسی ساعت های مچی را تولید 
کرده است که با صخره های موجود بر روی سیاره 
ماه ساخته شده اند. شــرکت Analog روسیه 
ساعت های مچی را تولید کرده که توسط »سنگ 
بازالت اولیوین« موجود بر روی سطح سیاره ماه 
 Luna ساخته شده اند؛ این سنگ توسط کاوشگر
در  ســال 1974 میالدی گردآوری شده بود. قرار 
اســت که از این نوع ســاعت فقط 25 نمونه به 
سفارش این شــرکت روسی در سوییس ساخته 
شــود. براساس آزمایشــات پرتوسنج مشخص 
شد که عمر این سنگ ها حدود 4.5 میلیارد  سال 
یعنی تقریبا معادل عمر شکل گرفتن زمین و ماه 
است. این ساعت عقربه دار هوشمند نیست و با بند 
چرمی مشکی ایتالیایی تزیین شده است؛ ضمن 
این که صفحه کریستالی آن به رنگ یاقوت کبود 
و پشت آن از اســتیل ضد زنگ است. قیمت هر 
ساعت مچی ساخته شــده از سنگ های کره ماه 

27500 دالر است.

پرسه در بازار

 ارزان ترین و گران ترین نرخ دالر 
در  سال گذشته 

سال گذشــته برای 
نرخ دالر در بــازار آزاد  
پرنوسانی  سال نسبتا 
بود و به ویژه در شــش 
ماه دوم این  سال دالر با 
تغییر و تحوالت زیادی 
همراه شــد که از آن 

جمله می توان به افت نرخ دالر در بازار ارز اشاره کرد. 
نگاهی کلی به بازار ارز در  سال 94 نشان می دهد که 
دالر آمریکا در  سال گذشته با نوسان 504 تومانی 
مواجه بود؛ به گونه ای که در کمترین نرخ و در فصل 
تابستان 3225 تومان قیمت  خورد و در بیشترین 
نرخ و در فصل پایانی  ســال به 3729 تومان رسید. 
بر این اســاس روند تغییرات فصلی نرخ ارز نشان 
می دهد در ســه ماهه بهار  سال گذشــته دالر در 
کمترین مقدار خود در اردیبهشت  به 3304 تومان 
رسید و در بیشترین نرخ روی 3352 تومان ایستاد. 
در تابستان دالر با نوسان 195 تومانی در بیشترین 
نرخ 3420 تومان و در کمترین نرخ 3225 تومان 
بود و در پاییز 3381 تومان کمترین و 3662 تومان 
بیشترین نرخ دالر ثبت شــد. در زمستان نیز دالر 
روی 3729 تومان ایســتاد و در اسفند به کمترین 

قیمتش در این فصل یعنی 3425 تومان رسید. 

توزیع مرغ منجمد متوقف نشده است 
ولــی،  علیرضــا 
شــرکت  مدیرعامل 
پشــتیبانی امور دام از 
متوقف نشــدن توزیع 
گوشــت مرغ منجمد 
در بازار خبر داد و اعالم 
کرد: بــه دلیل کاهش 

قیمت این محصول، عرضه گوشــت مرغ منجمد 
در کشور کاهش پیدا کرده است؛ چرا که براساس 
ارزیابی های صورت گرفته متوسط قیمت گوشت 
مرغ در کشــور در ایام نوروز کیلویی حدود 6500 
تومان در کشور بوده است. او ادامه داد: توزیع گوشت 
مرغ منجمد هیچ گاه در کشــور متوقف نمی شود 
و تنها براساس قیمت گوشــت مرغ گرم در بازار با 
کاهش و افزایش مواجه خواهد شد؛ چرا که تنظیم 
بازار گوشــت مرغ در کشور یکی از وظایف شرکت 
پشتیبانی امور دام است. بنابراین مردم می توانند این 
محصول را از فروشگاه های زنجیره ای سراسر کشور 
تهیه کنند. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با 
بیان این که تاریخ مصرف مرغ منجمد در کشور از 
سه ماه کمتر نیســت،  افزود: براساس دستور ستاد 
تنظیم بازار هر کیلوگرم مرغ منجمد 4500 تومان 

به مراکز عرضه تحویل داده شده است. 

 افزایش 89 هزار تومانی قیمت سکه 
در 50 روز اخیر 

قیمــت ســکه در 
مقایســه بــا 50 روز 
گذشته 89 هزار تومان 
افزایش یافته است که 
با  پیش بینی می شود 
توجه به برجام روند رو 
به بهبودی را در  ســال 

 جاری شاهد خواهیم بود. عباداهلل محمدولی، رئیس 
اتحادیه تولید کنندگان طال با بیان این مطلب اعالم 
کرد: در هفته اول  ســال بازار طال تعطیل بود اما در 
هفته دوم نیز قیمت ها در مقایسه با اواخر روزهای 
پایانی اسفند 94 روند کاهشی داشت ولی تا پایان 
هفته کمی نوسان افزایشی را تجربه کرد. او ادامه داد: 
قیمت سکه در ماه های پایانی  سال گذشته حدود 
930 هزار تومان بود که درحال حاضر به طور تقریبی 
یک میلیــون و 19 هزار تومان به فروش می رســد 
که افزایش 89 هزار تومانی را نشــان می دهد. او با 
تأکید بر این که بازار طال و ســکه در  سال  جاری رو 
به بهبود پیش می رود، گفت: بازار نسبتا خوبی برای 
کسب وکار طال خواهیم داشــت؛ اما موضوع مهم 

مدیریت بازار است. 

 ثبات قیمت در بازار میوه 
پس از تعطیالت نوروزی

بازار میوه در نخستین 
از  پــس  روزهــای 
تعطیالت شرایط ثبات 
را پشت سر گذاشت و 
برخالف سال گذشته 
افزایش قیمت را تجربه 
نمود. حسین مهاجران 

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار دراین باره  
گفت: بازار میوه در این ایام وضعیت مناسبی داشت 
حتی در مقایسه با اسفند ماه  سال قبل قیمت ها تا 
30 درصد کاهش را تجربه کرد. او افزود: تنها در این 
بازار موز قیمت باالیی داشت که این افزایش قیمت 
ناشــی از باال رفتن نرخ جهانی این محصول است 
که قیمت آن در ایران نیز باال بــود. رئیس اتحادیه 
فروشندگان میوه و تره بار با بیان اینکه تولید مناسب 
خود تنظیم بازار است ادامه داد: امسال وضعیت تولید 
محصوالت باغی  و  جالیزی در سطح مناسبی قرار 
داشت و این محصوالت خســارت مشخصی نیز از 
سرما زدگی به خود ندیدند. در حال حاضر قیمت انواع 
میوه در مقایسه با شب عید تفاوتی مشخصی ندارد 
و هرکیلوگرم موز با نرخ 5500 تومان، سیب 3 تا 6 
هزار تومان،  کیوی 3500 تا 5 هزار تومان،  خیار2 تا 
3 هزار تومان، پرتقال تامسون شمال 1500 تا 2500 

تومان و پرتقال جنوب 3500 تومان عرضه می شود.

شــهروند| قیمت هر اونس طال که روز سه شــنبه با رشد 
1.7 درصدی روبه رو شــده بــود، روز چهارشــنبه 0.4 درصد 
کاهش یافت و به 1236دالر رسید. این روند با 13صدم  درصد 
کاهش در روز جمعه ادامه یافت و بــه قیمت 123 دالر در هر 
اونس رســید. کاهش 1.6دالری روز جمعه نشان داد که این 
روند کاهش ادامه دار شده و وقایعی در بازار طالی جهانی موثر 

افتاده است. 
مهم ترین رخداد این روزها، اظهارات مهم رئیس فدرال رزرو 
آمریکا بوده است. گفته های جانت یلن در نیویورک، ارزش دالر 
آمریکا را کاهش داد و قیمت جهانی طــال در مبادالت ابتدا با 
اندکی افزایش همراه شد. براســاس این گزارش طال به شدت 
نســبت به سیاســت های پولی آمریکا واکنش نشان می دهد. 

افزایش نرخ بهره آمریکا می تواند موجــب تقویت ارزش دالر 
شده و این مسأله درنهایت قیمت طال را کاهش دهد.

قیمت طال هفته گذشته تحت تأثیر اظهارات برخی مقام های 
ارشد فدرال رزرو آمریکا مبنی بر احتمال افزایش نرخ بهره در 

نشست آوریل با کاهش 3 درصدی روبه رو شده بود.
جانت یلن تأکید کرده اســت که با توجه به وضع نرخ تورم و 
نگرانی های مربوط به اوضاع اقتصــادی چین، فدرال رزرو باید 

رویکرد محتاطانه ای را درپیش بگیرد.
سام الفلین تحلیلگر ارشد موسسه سرمایه گذاری ام کی اس 
سوییس نیز تأکید کرد: قیمت طال در کوتاه مدت بین 1235 تا 
1240دالر تثبیت شده است. به نظر می رسد پس از اظهارات 
مهم یلن، ســرمایه گذاران بین المللی اکنون منتظر انتشــار 

آمارهای اشتغال در اقتصاد آمریکا هستند. 
جیمز اســتیل تحلیلگر ارشــد موسســه ســرمایه گذاری 
اچ اس بی سی تأکید کرد: اگر اقتصاد آمریکا در ماه مارس بیش 
از 200 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده باشد، قیمت طال 

بار دیگر تحت فشار زیادی قرار خواهد گرفت.
نظرســنجی رویترز نشــان می دهد که اقتصاد آمریکا طی 
ماه مارس 205 هزار فرصت شــغلی جدید ایجاد کرده اســت. 
این نظرسنجی همچنین حاکی اســت که فدرال رزرو آمریکا 
تا اواخر امســال نرخ بهره را افزایش نخواهد داد. میزان ذخایر 
طــالی صندوق اس پی دی آر نیز روز گذشــته بــا 0.4 درصد 
کاهش روبه رو شــد و به 820 تن رســیده است. این نخستین 

کاهش ذخایر طالی این صندوق در 2 هفته اخیر است.

درپی اظهارات رئیس فدرال رزرو آمریکا رخ داد

تشدید نوسان قیمت طال در عرصه جهانی

حق بیمه ساالنه بیمه اجباری شخص ثالث و بیمه حوادث راننده در سال 13۹۵
بارکش ) قیمت ها به تومان (سایر وسیله نقلیه ) قیمتها به تومان (

کشاورزی راه 

سازی وساختمانی

حمل زباله و 

خیابان پاک کن ها  

بیش از یک تن تا تا یک تن 

سه تن

بیش از سه تن تا 

پنج تن

بیش از پنچ تن تا 

ده تن

ده تن تا 

بیست تن

بیش از 

بیست تن

یک میلیون  و 19 846 هزار 823 هزار 506 هزار

هزار 

یک میلیون و 

289 هزار 

یک میلیون و 65 

هزار

یک میلیون 

و923هزار

دو میلیون و 38 

هزار 

حق بیمه ساالنه وسایل نقلیه عمومی) قیمت ها به تومان (
7 نفر با احتساب 

راننده  

9 نفربا احتساب 

راننده

ون با ظرفیت 10 

نفره با احتساب 

راننده

 مینی بوس 

16 نفره با احتساب 

راننده  

مینی بوس  21 

نفره با احتساب 

راننده

اتوبوس 27 نفره 

با احتساب راننده 

و کمک

اتوبوس 40 

نفره با احتساب 

راننده وکمک

اتوبوس 44 

نفره با احتساب 

راننده وکمک

یک میلیون  و 

980 هزار 

دو میلیون و 

38هزار 

دو میلیون و 

61 هزار 

دو  میلیون و 533 

هزار 

دو میلیون و 

631 هزار 

3 میلیون و 880 

هزار 

4 میلیون و 

882 هزار 

5 میلیون و 180 

هزار 

حق بیمه ساالنه بیمه اجباری شخص ثالث و بیمه حوادث راننده در سال 13۹۵
موتور سیکلت ) قیمت ها به تومان (  خودرو) قیمت ها به تومان (

کمتر از 

چهارسیلندر

سایر چهار بیش از 4 سیلندر

سیلندرها 

 پیکان ،  پراید 

و  سمند

دنده ای یک گازی

سیلندر

دو سیلندر 

به باال

دنده ای دارای 

سه چرخ 

247 هزار 230 هزار 209 هزار 171 هزار 818 هزار 961 هزاریک میلیون و 76 هزار 691 هزار 

درصدهای تخفیف عدم خسارت نسبت به حق بیمه متعلقه
سال هشتمسال هفتمسال ششمسال پنچمسال چهارمسال سومسال دوم

10 درصد 

تخفیف

15 درصد 

تخفیف

20 درصد 

تخفیف

30 درصد 

تخفیف

40 درصد 

تخفیف

50 درصد 

تخفیف

60 درصد تخفیف  سال نهم و 

به بعد 70 درصد تخفیف

براساس قانون به حق بیمه هر خودرو و مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.

به وسایل نقلیه عمومی که متعلق به بیمه گذار بوده و مخصوص جابه جایی کارکنان آن باشد یا درصورتی که متعلق 
به مراکز آموزش بوده و مخصوص حمل و نقل دانش آموز و دانشجویان باشد و نیز به وسایل نقلیه عمومی شهری 

20 درصد تخفیف داده خواهد شد.تعرفه حق بیمه آمبوالنس و سایل نقلیه ویژه حمل خون، حمل وسایل رادیولوژی 
و آتش نشانی با توجه به نوع و ظرفیت آنها براساس تعرفه وسایل نقلیه مشابه محاسبه خواهد شد.

در مورد وسایل نقلیه ای که برای تعلیم رانندگی به کار می روند 1۵ درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.

گفتنی است مبلغ حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس،  تاکسی، کرایه و مسافرکش شخصی 
درون شهری، 20 درصد و سواری کرایه و مسافرکش شخصی برون شهری، 3۵  درصد بیشتر از حق بیمه وسایل 

نقلیه سواری مشابه است.

در صورتی که وسیله نقلیه بارکش برای حمل مواد منفجره به کار رود ۵0 درصد و چنانچه برای حمل مواد سوختی 
مایع و گازی شکل استفاده شود، 2۵  درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.

پاسخ چند پرسش مهم درباره بیمه شخص ثالث
داشتن بیمه نامه شخص ثالث برای دارندگان همه وسایل نقلیه موتوری 
)اعم از موتورسیکلت، سواری، مسافری و بارکش( اجباری است و هدف 

از آن حمایت از اشخاص زیان دیده در حوادث رانندگی است.
پیش از استفاده از هر وســیله نقلیه موتوری، اول بیمه نامه مسئولیت 
شــخص ثالث آن را بازبینی کنید تا از اعتبار آن برای پوشش خسارت 

جانی و مالی حوادث احتمالی مطمئن شوید.
پرسش های مهم و پاســخ آنها درباره بیمه شــخص ثالث به این شرح 

است: 
حداقل تعهد اجباری در بیمه نامه شخص ثالث چه میزان است؟

بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه باید بتواند در هر زمان در بخش خسارت 
بدنی حداقل دیه یک فرد مسلمان در ماه های حرام و در بخش خسارت 

مالی 2.5 درصد تعهدات بدنی را جبران کند.
حداقل دیه فوت هر  سال از سوی مرجع قانونی تعیین می شود و تغییر 

می کند.
شرکت بیمه مکلف اســت با دریافت حق بیمه اعالم شــده، با دارنده 

وسیله نقلیه قرارداد بیمه حداقل با این میزان تعهدات منعقد کند.
نرخ و حق بیمه شخص ثالث چگونه تعیین می شود؟

رقم حق بیمه به طور معمول متناســب با ریســک هر وسیله نقلیه و 
نرخ های تعیین شــده در آیین نامه های آن و دیگر ضوابط ابالغ شــده 
بیمه مرکزی، از سوی شــرکت بیمه دریافت و برای همان وسیله نقلیه 

بیمه نامه صادر می شــود. در صــورت وقوع حادثه منجر به خســارت 
احتمالی جانی و مالی از سوی وسیله نقلیه دارای بیمه نامه به اشخاص 

ثالث، خسارت وارده از محل بیمه نامه مسبب حادثه پرداخت می شود.
اگر وسیله نقلیه بیمه نامه شخص ثالث نداشته باشد و تصادف 

هم نکند، مشکل چیست؟
داشتن بیمه نامه شخص ثالث برای همه وسایل نقلیه موتوری )موتور 
سیلکت و انواع خودرو ( اجباری اســت؛ حرکت وسایل نقلیه موتوری 

بدون داشتن بیمه نامه شخص ثالث ممنوع است.
مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه وسایل نقلیه بدون بیمه نامه را 

متوقف و راننده متخلف را ملزم به پرداخت جریمه می کنند.
آیا نرخ بیمه نامه شخص ثالث در شــرکت های بیمه یکسان 

است؟
بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران معموال سقف حق بیمه شخص 
ثالث را با تعهدات پایه تعیین کرده اســت و شــرکت های بیمه مجاز 
نیســتند برای تعهدات پایه حق بیمه ای بیشتر از آن دریافت کنند، اما 

می توانند با معیارهای خود به بیمه گذاران تخفیف دهند.
آیا می توان هنگام فروش وسیله نقلیه، تخفیف های بیمه نامه 

شخص ثالث را به خودرو جدید انتقال داد؟
در صورتی که تقاضای بیمه گذار قبل از تاریخ انتقال بیمه نامه باشــد، 

امکان انتقال تخفیف ها به خودرو جدید وجود دارد.
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