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به نام خدا

اصول بیمه دکتر لطفعلی بخشی: درس

:استاد

:دانشجو

وارددیگریبهکهاستزیانیوضررجبرانمسئولکسهر

مینگرفتانتقامموجبویبهتبادلدراصلاینکه،استکرده

جنبهمجازاتوجرمقانونشدنحاکمباجدیددوراندرشودو

دروشودمیانجامکیفردادگستریتوسطکهکردپیداعمومی

امروزه.آمدوجودبهمختلفیهایروشهاخسارتجبرانمورد

واستخسارتجبرانمسئولمیشودزیانموجبکهکسهر

.میشودتقسیمقانونیواخالقیدوعبهمسئولیتاین

بیمه های مسئولیت

حدود مسئولیت مدنی ناهگنادرستکارهایواخالقیاشتباهرفتار:اخالقیمسئولیت

.استمسئولخداومردموخودمقابلفردواست

طبقربکهشودمیوضعقوانینیجامعههردر:قانونیمسئولیت

جرماینکهکسیشودمیمحسوبجرمکارهابعضیانجامآن

.استآننتایجمسئولدهدمیانجامرا

قسیمتمدنیوکیفریمسئولیتبخشدوبهقانونیمسئولیت

.شودمی

عمنافوامنیتبهکهاستجرمیازناشی:کیفریمسئولیت

واجتماعحقوقازاوکیفرباجامعهمقابلدروشدهواردجامع

.کندمیدفاعمردم

مسئولیت اخالقی، قانونی، کیفری

.استخسارتایجادوجامعهافرادحقوقتجاوزازناشی:مدنیحقوق

کنداردودیگریشخصبهجانییامالیخسارتکوتاهییاغفلتعلتبهشخصیهرگاه:مدنیمسئولیتتعریف

.داردشخصآنبهتعهدیاستکردهواردکهضرریجبرانبهنسبتشخصبپردازدیعنیغرامتباید

حقوق و مسئولیت مدنی

ولمسئزمانیشخصنظریهاینطبق:تفسیرنظریه-1

دهشخطایییاتغصیردچارخودکارهایانجامدرکهاست

شاملراتغصیر953قانوندرایرانمدنیقانونباشد

.میداندتفریطوتعدی

هاییخطرخودهایفعالیتباکهکسهر:خطرنظریه-2

جبرانمسئولبزندضرردیگریشخصبهکندایجاد

.استخسارت

ردداردحقهرکسنظریهاینطبق:حقتضمیننظریه-3

شودتضمیناوحقوکندزندگیایمنوسالمجامعه

مبانی مسئولیت مدنی
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،بیمهاشینماختراعبابعدوسوزیاتشبیمهباابتداشدکهایجادمدنیمسئولیتبیمه،بیمههایرشتهدنبالبهمیالدی19قرنآغازدر

بعدایهسالدرشدهاجراکارگرانازحمایتبرایبیمهانگلستاندرسپسالمانودرابتدازماناندرکهآمدوجودبهآنحوادثواتومبیل

نابراینبنیستآسانمسئولفردسویازآنجبرانهاخسارتوزندگیپیچیدگیاثربرامروزهکردپیدارواجهاکشورسایروفراینددر

استدیزیااهمیتدارایبنابرایناینکهازدیدگانزیانخسارتجبرانبتواندکهداردمهمینقشهاخسارتجبراندربیمهصنعتامروزه

یانزبرایمنفعتکسبفقطآنازهدفکههاستآناتصالنقطهاینومیکندپیرویغرامتاصلازمدنیمسئولیتوبیمهدرودرو

.استخسارتجبرانبرایروشبهتریننیستتبلکهدیده

بخش دوم

بیمه مسئولیت مدنی

ترینعروفمشودمیتامیینبیمهاینتوسطاستمالیوجانیکهرانندگیازناشیخارت:اتومبیلثالثشخصبیمه-1

واسیبدچاررانندگیدرکهفردیبهواستبازرگانیبیمهترینتعدادپرماکشوردرکهاستبیمهاینمسئولیتبیمه

.شودمیگفتهثالثشخصشودمیخسارت

بخش سوم

انواع بیمه مسئولیت های مدنی 

گذاربیمهیااتومبیلراننده:اولشخص

گربیمهیابیمهشرکت:دومشخص

جانینظرازاتومبیلیتوسطکهکسیهر:(ثالثشخص)سومشخص

شینسرنپیادهافرادازاعمشودمیدیدهزیادببیندآسیبمالیو

باشددیدهاسیبکهدیگریاتومبیلسرنشینیا،رنندهاتومبیل

ارخسارتاینپرداختگذاربیمهوشودمیمحصوبثالثشخص

.کندمیمحولگربیمهبه

.نداردکافیسودهاآنبرایزیراندارندرضایتزیادثالثشخصبیمهازایراندربیمههایشرکت

.استمقصرودیده،زیاناجتماعبرایزیادیمزایایدارایثالثشخصبیمه:ثالثشخصبیمهمزایای

کهندندارراواردهخسارتپرداختبرایکافیپولمقصرینشوندومیضرردچاردیگرانرفتاردلیلبهجامعهدرزیادیافراد:دیدهزیان

.کندجبرانراهاآنخسارتتواندمیبیمهاین

یمهبنیستندکهخسارتجبرانبرایمالیتواناییدارایهاآنوشوندمیدیگرافرادبهزیانموجبکههستندزیادیافراد:مقصرین

میکندکمکخسارتپرداختبرایافرادبهثالثشخص

مزایای بیمه شخص ثالث

هستندعصبیفشارتحتخسارتپرداختدلیلبهمقصر.دیدهزینخسارتایجادوحادثهبروززمان:افرادبینهایبرخوردازجلوگیری

.شدخواهدهاآنبینبیشتریآرامشموجبخسارتپرداختوبیمهوجوداماداردوجوددعوااحتمالو

ورتصایندرکهشوندمیمحکومآنامثالوزندانبهخسارتپرداختامکانعدمدلیلبهحادثهیکدرمقصر:افرادرندگیوکارتداوم

.دهندادامهخودزندگیوکاربهمشکلبدونمیتواننداشخاصبیمهوجودصورتدرمیشودمختلافرادزندگیوکار

مزایای بیمه شخص ثالث

راثثالشخصخساراتهمهتواندنمیواستمحدودامااستمدنیمسئولیتبیمههمانبیمهاین

ارئهالثثشخصمازادبیمهعنوانتحتبیمهاینبرایبیشتریهایپوششدلیلهمینبهبپردازد

.میگیردقرارگربیمهعهدهبرخساراتازبیشتریمقدارجبرانباآنکهشودمی

بیمه مازاد شخص ثالث

آنازندشواسیبدچارنیزگذاربیمهاتومبیلسرنشینانورانندهاستممکناتومبیلحوادثدر

حوادثنامهبینهضررصورتدرلذانیستندپوششدارایثالثشخصبیمهدرافراداینکهجایی

.دهدقرارپوششتحتنیزراافراداینتوانمیسرنشین

بیمه حوادث سرنشین
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یمهبتامیکنندتالشگذارانبیمهتشویقبرایبیمههایشرکت

فتخفیبااندنکردهاستفادهخسارتازقراردادمدتدرکهگذارانی

گذارانیبیمهمنظورهمینبه.کنندجلبخودسویبهبیمهدربیشتر

صورتدراندنکردهدریافتخسارتیهیچگونهسالیکدرکه

.کردخواهنداستفادهمخصوصتخفیفازنامهبیمهتمدید

حق بیمه و تخفیف عدم خسارت و جرائم خسارت

و بعد9 8 7 6 5 4 3 2 سال

70 60 50 40 30 20 15 10 هدرصد تخفیف حق بیم

نهبیمحلازخسارتپرداختموجبنامهبیمهاعتبارمدتدرکهگذاردانی،بیمهبیمهحقهمچنین

بیمهحقمبنیبر(12)مادهموضوعهایتخفیفمحرومیتبرعالوهنامهبیمهتجدیدشوند،هنگامنامه

یابندمیافزایشزیرجدولشرحبهساالنهنامه

چهار بار و بیشتر سه بار دو بار یک بار خسارت

درصد80 درصد 40 درصد20 درصد10 مالی

درصد100 درصد60 درصد 40 درصد20 بدنی

حق بیمه و تخفیف عدم خسارت و جرائم خسارت

گذاربیمهشرکتبدنیومالیتعهداتمجموعمبنایوبرنرخصورتبهبیمهحقتعیین-1

درصد70تاخسارتعدمتخفیفافزایش-2

مالیخسارتاساسبرخسارتنرخاضافهتفکیک-3

آنفروشزماندرمشابهنقلیهوسیلهبهبیمهحقتخفیفسوابقانتقالامکان-4

.نقلیهوسیلهقبلیمالکایبیمهسوابقبهمربوطنرخاضافههایپرداختازمعافیت-5

.بیمهحقتاییندرنقبیهوسیلهسازحادثههایتخلفکردنلحاظ-6

.سال15ازبیشسنباخودروهایبراینرخاضافهگرفتننظردر-7

مدتکوتاههاینامهبیمهتعرفهکاهش-8

نامهبیمهاقساطیفروشامکانبینیبیش-9

بدنیهایخسارتپرداختچگونگیتعیین-10

تعرفه جدید بیمه شخص ثالث با تعرفه قبلی 

سفرمختلفهایکشوربیندرزیادیهایاتوموبیلامروزه

ارتخسدچاریاکردهتصادفهااتومبیلایندارهامکانکه.میکنند

برهاآنترددالزمهاینبنابر.کنندواردخسارتدیگریبهیاشوند

یهاسازمانمواردیهمچینبرای.استبیمهداشتندیگرهایکشور

بنیانسبزکارتنامبهرانهادیمختلفهایکشوردرایبیمه

اییمهبخسارتکشورهردرسبزکارتعضوگرانبیمهکهگذاشتند

وبورعفقطموقتطوربهاستکهاینقلیهوسائلبرایثالثشخص

بزسکارتصندوقعضونیزایران.دارندرادیگرهایکشوردرتردد

،بیمهکشورازخروجاز،قبلکشورازخارجعازمرانندگانواست

.میکنندتهیهسبزکارت

(کارت سبز)بیمه شخص ثالث اتومبیل برون مرزی 

هایخسارتدچاراتومبیلباتصادفدرافرادبرخیاستممکن

:دنباشزیرممکندالیلبههاآنزیانجبرانوشوندمالیوجانی

نباشدثالثشخصبیمهدارایمقصراتومبیل•

حادثهمحلازمقصرفرار•

مقصرشناختعدم•

رابیلقاینخساراتتاشدهتشکیلایرانمرکزیبیمهجبرانبرای

.کندجبرانشرایطیتحت

صندوق تامین خسارت های بدنی 

ثالثشخصبیمهمتقاضیانسوابقبهدسترسی(الف

دربیمههایشرکتسایرورانندگیوراهنماییدر

ثثالشخصبیمههایشرکتدسترسیامکانصورت

طالعاتاتواندمیگربیمهبیمهمتقاضیفردسوابقبه

ایمبنبروآورددستبهگذاربیمهسوابقازدقیقی

.باشدداشتهپذیریخطرازدقیقیارزیابیآن

مشکالت بیمه شخص ثالث در ایران 
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اتومبیلوراننده/کردنبیمه(ب

ایشافزموجبوضعیتاینوکننداستفادهخودرویکازخانوادهیکیاواشرکتیکافراداززیادیمقداراستممکنایراندر

راستنندهاتومبیلآنبابیمهپوششدارایکهافرادیثالثشخصبیمهدرتوانمیخطرکاهشبرایشدخواهداوتمبیلریسک

.دادافزایشرابیمهحقکننداستفادهاتومبیلآنازبیشتریافرادکهصورتیدروکردمشخصنامهبیمهدر

بندیطبقهاساسبربیمهحقروش(ج

نرخحقتعیینمهمهایروشازیکیاستحالیدراینوهستندافرادریسکسنجشسیستمفاقدبیمههایشرکتایراندر

درثالم.استافرادجرائممیزاننیزرانندکینوعبودنبدیاوخوبتایینشاخص.استافرادریسکبندیطبقهخودروبیمه

بیممهتواندنمیهامدتتاداردتصادفچهارازبیشکهرانندهوشودمیاضافهبیمهحقدرصد25تصادفدوازایبهفرانسه

.کندرانندگیوباشدداشته

مشکالت بیمه شخص ثالث در ایران 

بموجبهومیگرددایجادافرادیافردروزمرهفعالتاثردرکهثالثاشخاصبهواردمالیوجانیهایخسارت

.نامندمیعمومیمسئولیتراشودمیشناختهزیانعاملقانون

:شودمیدادهتوضیحعمومیمسئولیتهایبیمهازبرخی

ورزشیهایباشگاهمدیرانمسئولیتبیمه(الف

پذیراییهایسالنمدیرانمسئولیتبیمه(ب

هافرودگاهبردارنبهرهومالکینمسئولیتبیمه(ج

دولتیشبهودولتیهایسازمانمسئولیتبیمه(د

بیمه مسئولیت های عمومی 

انونقموجببههاحرفهصاحبانبرایکهمسئولیتیازاستعبارت

ندگردمیخسارتدچارهاآنحرفهبارابطهدرکهکسانیمقابلدر

...ومهندسینپزشکانایحرفهمسئولیتتعلیم.آیدمیوجودبه

:ازعبارتندایحرفهمسئولیتهایبیمهمهمترینازبرخی

پزشکانایحرفهمدنیمسئولیتبیمه•

پیراپزشکانوپرستارانایحرفهمدنیمسئولیتبیمه•

ساختمانناظروطراحمهندسینایحرفهمسئولیتبیمه•

بیمه مسئولیت حرفه ای 

پزشکانایحرفهمدنیمسئولیتبیمه:الف

یتمسئولجبرانازاستعبارتنامهبیمهنوعاینپوشش

ورامانجامدرویتقصیروقصورازناشیگذاربیمهمدنی

ای،روانیجسمانیصدماتآمدندواربهمنجرکهپزشکی

.شودمیثالثاشخاصفوت

شکانپیراپزوپرستارانایحرفهمدنیمسئولیتبیمه:ب

و،بهیارانپرستارانایحرفهتامینضرورتبهتوجهبا

.استشدهارائه....وآزامایشگاهکارشناسان

شکان  بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان، پرستاران و پیراپز

روانهپدارایمهندسینظامسازمانمصنونینکهناظروطراحمهندسینایحرفهتامینبرای

استشدهارائهباشنداشتغال

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح و ناظر ساختمان

برکارمحیطدرکارازناشیحوادثدلیلبهافرادبهوتردههایاسیبمورددر

کردنهبیمبهباپاقدامتواندمیکارفرما.داردمسئولیتکارفرماقانونمبنای

ماری،بیعضونقصشاملخطراتاین.کندخدکارکنانقبالدرخودمسئولیت

.باشدمیمرگحتیو

کارازناشیحوادثومسئولیتازایبهتوانندمیدولتحتیوهاشرکتافراد

یمهب.کننداقداممسئولیتبیمهازاستفادهباخودمدیریتتحتمحیطدر

دهدمیقرارپوششتحتخودکارکنانمقابلدرراگذاربیمهمدنیمسئولیت

تحتایرانیغیروایرانیازاعمکارگاهمحدودهدرشاغلکارکنانتمامی

دححدکارگرانعضونقصوفوتغرامتنامهبیمهایندربودخواهندپوشش

بهبخششنامهطبقاخیرسالچنددرهستندپوششموردآنانپزشکیدیه

باشندداشتهمسئولیتبیمهبایدپیمانکاران.دولت

بیمه مسئولیت کارفرمایان
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لیدتوشوداسیبموجبتواندمیتولیدیمحصولهربلقوهصورتبه

هرمهبینوعایندر.هستندمسئولیتدارایخسارتقبالدرکنندگان

یمهبپوششتحتخاصکاالیکنندگانمصرفزیانوضررادعایگونه

راولمحصوکارگرضمانتنیزمحصوالتگارانتیبیمه.گیردمیقرار

.میکندفراهمخریداربرای

بیمه مسئولیت کاال

مندرجشرایطازتخلفعلتبهقراردادطرفکهمواردیدر

طرفزیانکوجبخودتعهداتادغامعدمیعنیدادقراردر

یابدمینتحقققراردادیمسئولیتشودمیدیگر

ولیتمسئ،بیمهدادیقرارمسئولیتبیشترشناختبرای

:شودمسدادهتوضیحنقلحملقراردادی

المللیبیننقلحملمسئولیتبیمه(الف

(داخلی)زمینینقلحملمسئولیتبیمه(ب

هوایینقلحملمتصدیانمسئولیتبیمه(ج

بیمه مسئولیت قراردادی 

ر را داریمتشک شما کمال از توجه 
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