
 :توضيحات 
 .اساس تعرفه وسايل نقليه مشابه محاسبه خواهد شد نشاني، با توجه به نوع و ظرفيت آنها بربيمه آمبوالنس، وسايل نقليه ويژه حمل خون، حمل وسايل راديولوژي و آتشتعرفه حق  -1

 .شودمي اضافه مربوط بيمهحق به درصد پانزده روندمي كار به رانندگي تعليم براي كه اينقليه وسايل مورد در -2
 .شودمي اضافه مربوط بيمهحق به درصد ده حداكثر و درصد دو ،سال پانزده بر مازاد سال هر ازاي به باشد گذشته سال پانزده از بيش نقليه وسيله ساخت سال از چنانچه -٣
 درصد شانزده مجموع در و درصد دو باشد گرفته صورت نامهبيمه صدور از قبل سالهيك دوره در رانندگي و راهنمائي پليس اعالم طبق كه نقليه وسيله سازحادثه تخلف هربار ازاي به نامه، بيمه صدور هنگام است موظف گربيمه -۴

   .نمايد اضافه مربوط بيمهحق به

  .شودمي اضافه ثالث شخص بيمهحق به كه است ريال 380000 موتورسيكلت و ريال1520000 باركش و اتوبوس ريال، 456000 سواريخودروهاي  براي راننده حوادث پوشش بيمهحقحداكثر  -۵
 .شودمي اضافه افزوده ارزش بر ماليات مبلغ مقرر وسيله نقليه هر بيمهحق به قانون، اساس بر -۶

 بيمه بر اساس نوع و تعداد خسارتدرصد افزايش حق  بيمه متعلقهجدول درصدهاي تخفيف عدم خسارت نسبت به حق

 چهار بار و بيشتر سه بار دو بار يك بار خسارت  نهم و به بعد هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم سال

 80 40 20 10 )درصد( مالي  70 60 50 40 30 20 15 10 )درصد(تخفيف 

 100 60 40 20 )درصد( بدني  

 

  1392در سال  بيمه اجباري شخص ثالث انواع وسايل نقليه ساليانه بيمهحقحداكثر 

ريال38,000,000ريال و تعهدات مالي  1,520,000,000) ديه(تعهدات بدنيبراي   

 )ريال(حق بيمه  وسيله نقليه

 

 )ريال(حق بيمه  وسيله نقليه

 

 )ريال(حق بيمه  وسيله نقليه
سواري

 
 5,047,920 سيلندر چهاركمتر از 

ش
بارك

 

 6,169,680 تا يك تن

عمومي
 

 14,442,660 نفر با احتساب راننده7  
 14,863,320 نفر با احتساب راننده9   7,431,660 بيش از يك تن تا سه تن 5,959,350 يكان، پرايد و سپندپ

 15,073,650 نفر با احتساب راننده 10ون با ظرفيت  9,394,740 بيش از سه تن تا پنج تن 7,011,000 ساير چهار سيلندر ها
 18,509,040 نفره با احتساب راننده 16ميني بوس   12,058,920 پنج تن تا ده تنبيش از  7,852,320 سيلندر چهاربيش از 

بيمه براي وسايل نقليه سواري با كاربري آژانس، تاكسي، كرايه و مبلغ حق
درصد و سواري كرايه و مسافركش مسافركش شخصي درون شهري، بيست

سواري مشابه بيمه وسايل نقليه شخصي برون شهري، سي و پنج درصد بيشتر از حق
 .است

 19,210,140 نفره با احتساب راننده 21ميني بوس   14,022,000 بيش از ده تن تا بيست تن
 28,324,440 نفر با احتساب راننده و كمك 27اتوبوس  14,863,320 بيش از بيست تن

 35,615,880 نفر با احتساب راننده و كمك 40اتوبوس  )ريال(حق بيمه  وسيله نقليه

ساير )ريال(حق بيمه  وسيله نقليه
 

 

 37,859,400 نفر با احتساب راننده و كمك 44اتوبوس  3,715,830 و ساختمانيسازي كشاورزي، راه

ت
موتور سيكل

مخصوص جابجايي كاركنان آن باشد يا گذار بوده و به وسايل نقليه عمومي كه متعلق به بيمه 6,029,460 كن هاحمل زباله و خيابان پاك 1,261,980 گازي 
آموزان و نقل دانش و در صورتي كه متعلق به مراكز آموزشي بوده و مخصوص حمل

 .ت درصد تخفيف داده خواهد شدسدانشجويان باشد و نيز به وسايل نقليه عمومي شهري بي
مواد منفجره به كار رود، در صورتي كه وسيله نقليه باركش براي حمل  1,542,420 دنده اي يك سيلندر

درصد و چنانچه براي حمل مواد سوختني مايع و گازي شكل استفاده پنجاه
 .شود، بيست و پنج درصد به حق بيمه مربوط اضافه مي شود

 1,682,640 دو سيلندر و به باال

 1,822,860 دنده اي داراي سه چرخ يا سايد كار
 

در صورتي كه در يك حادثه شركت بيمه هم خسارت مالي و هم خسارت بدني 
 .                                                            شودبيمه مربوط اضافه ميبپردازد اضافه نرخ باالتر به حق


