
شخص ثالث |    مهی ب  فی | مشورت ### فرمول محاسبه تخف مه ی ب  فی تخف زانی شخص ثالث + استعالم و جدول م  مهی ب  فی درصد تخف

 شخص ثالث   مهی ب  فی جدول درصد تخف

صاحبین خودرو و وسایل نقلیه دیگر الزم است به /ان بینیدیشند و مبلغی را برای  است که  مهم ترین هزینه هایی ثالث از بیمه شخص 

ه به قوانین جدید تازه  ثالث با توجشخص  رصد تخفیف بیمهه در این خصوص مهم است اطالع از د اما آنچه کآن کنار بگذارند. 

رانندگان شود و از هر نظر به نفع لت می شخص ثایمه ا و قیمت ب هه از این تخفیفات موجب کاهش هزینه ادفتصویب شده است. است 

 می باشد. 

بیمه شخص ثالث، استعالم و جدول میزان تخفیف بیمه و فرمول  درصد تخفیف اسبه قاله به چیستی بیمه شخص ثالث، نحوه محاین مدر 

ها مطالعه نمایید و در صورت  تا انت ، این مقاله را جزئیات بیشتر  پرداخت. برای اطالع ازخفیف بیمه شخص ثالث خواهیم محاسبه ت 

 ید. لزوم با کارشناسان مشورت در ارتباط باش

 

 ث در قانون جدیدبیمه شخص ثال

ث بیمه ای است که  پیش از پرداختن به این موضوع الزم است تعریف کوتاهی از بیمه شخص ثالث ارائه دهیم. بیمه شخص ثال

نموده و هزینه های مربوط به شخص ثالث را   شود جبراننی که در حوادث رانندگی به افراد ثالث وارد می خسارت های مالی و جا

شخص ثالث به حساب   دهی د انی شخص دوم و فرد ز مهی شخص اول، شرکت ب   هی نقل له ی شخص ثالث راننده وس مه ی در ب پرداخت می کند. 

یی باید این بیمه را  این بیمه، بیمه ای اجباری است و هر خودروموضوع است. نی هم زی شخص ثالث ن  مه ی ب  یگذار  و علت نام دی آیم

  مهی سقف تعهدات شرکت ب  غ در نظر می گیرند، به این نحو کهاتی سقفی برای پرداخت این مبال نامه ها براساس تعهدبیمه  تهیه نماید.

  ر ی در ماه غ هی درصد د ۲.۵ زانی به م یسقف تعهدات پوشش مال نی . همچن باشدی حرام م یهاسال در ماه  ه ی د زانی به م یدر پوشش جان 

 . باشد یحرام م

ت تخفیفات  ف اما با دریا .یانه افزایش می یابدو با افزایش نرخ  دیه به صورت سال  شدهنامه بر اساس دیه محاسبه  ت این بیمه مالبته قی 

 نمود که در ادامه به بررسی چگونگی اجتساب و دریافت این تخفیفات خواهیم پرداخت. تشویقی این بیمه، مبلغ کمتری را پرداخت 

   

 

 حاسبه قیمت بیمه شخص ثالث نحوه م

 ها خواهیم پرداخت: آن دخیل هستند که به  عوامل متعددی در تعیین قیمت بیمه شخص ثالث 

 به سابقه راننده  فی درصد تخف •

 شخص ثالث  نامهمهی ب  دی تمد رکرد ی د مهی جر •

 ی قبل نامهمهی ب  یانقضا خی تار •

 شخص ثالث  نامهمه ی ب  یپوشش مال زانی م •

 شخص ثالث  مه ی عدم خسارت ب  فی تخف •

 ( سالهک ی  ا ی )کوتاه مدت  نامهمه ی اعتبار ب  مدت •

 و ساخت خودرو  د ی تول سال •

 خودرو   یو کاربر لندری س تعداد •

 شود. حرام محاسبه می ساس دیه یک انسان در ماه ه شخص ثالث و میزان پوشش های آن بر احق بیم

 

 دیه: غ مبل

 

در سال  طالعیه مصوب از سوی این سازمان شود که بر اساس ا ف بیمه مرکزی مشخص می صورت سالیانه از طر مبلغ دیه به  



ماه های حرام بر اساس تقویم اسالم شامل   میلیون تومان در ماه غیرحرام است. 600و  تومان در ماه حرام  میلیون  800جاری، معادل  

 می باشد. جب رحجه، محرم و  قعده، ذی الذی ال

 :شخص ثالث مهی نرخ ب 

همراه بوده که   متی ق  شی نسبت به سال گذشته با افزا ۱۴۰۱شخص ثالث سال  مه ی . نرخ ب کند یم ریی تغ انهی شخص ثالث سال مهی ب  حق 

 .دارد ۱۴۰۱سال  هی مبلغ د ش ی با افزا می امر ارتباط مستق نی ا

 

 :شخص ثالث مهی ب  فی تخف

اننده در  ر ای  گذار  مهی که ب رتبط است م ییهاعدم خسارت است، به تعداد سال  فی شخص ثالث که در واقع همان درصد تخف مهی ب  فی تخف

 رصد ها خواهیم پرداخت. در ادامه به کمیت این دثالث خود استفاده نکرده است. مهی تصادف مقصر شناخته نشده و از ب 

 

 مدت اعتبار بیمه نامه: 

 .صادر شوند ساله ک ی  ای شخص ثالث ممکن است کوتاه مدت  یها  نامه مهی ب 

  د ی روز سال اعتبار دارند و خر  ۳۶۵ ی ، برامی شودمشخص  نامه مهی اعتبار ب  انی شروع و پا  ها نامه مه ی ب  نی : در اساله  ک ی  نامه مهی ب 

 .می باشد تر  صرفه  مدت مقرون به   کوتاه  ی ها نامه  مهی ها نسبت به ب  آن

را داشته   اش  ه ی نقل لهی قصد فروش وس ای مدت را نداشته باشد  بلند مه ی حق ب  ی جا  کی توان پرداخت  گذار  مهی مدت: اگر ب   هکوتا نامه همی ب 

 دی با گذاران مه ی دسته از ب   نی . انماید ی داری ماهه را خر ۹ ای ماهه  ۶ماهه،  ۴ماهه،  ۳ ماهه، ۲مدت  کوتاه نامه مهی ب  تواندیباشد، م

  یها محاسبه نم عدم خسارت در آن  فی تخف درغیر این صورت ، سدبر سال ک ی ها به آن  یها ماهوع باید مجمکه  ندتوجه داشته باش

 . شود

 

 کاربری خوذرو: 

  یها  نسبت به خودرو یهنگام رانندگخودروها    ی. برخ رد چشم گیری دا ری شخص ثالث تاث   مهی پرداخت حق ب  زانی خودرو بر م یکاربر

.  باشند ی م یباالتر مه ی موظف به پرداخت حق ب  ،وسایل نقلیه نوع  نی ا گذاران   مه ی ب  جهی هستند، در نت  یشتری در معرض خطر ب  گری د

 :بارتند ازها ممکن است باالتر باشد، ع ثالث آن  خصش  مهی خودرو که حق ب  ی ها ی چند نمونه از کاربر

 

 آمبوالنس •

 ینشان آتش •

 ی برون شهر  یتاکس •

 ی درون شهر یتاکس •

 ی نترنت ی و ا می سیب  یهایتاکس •

 بارکش •

 یصنعت  یکاربر •

 : ید بیمه شخص ثالثتمدیمه دیر کرد جر

 کافی است از فرمول زیر استفاده نمایید:دیر کرد روزانه بیمه شخص ثالث فقط حاسبه جریمه برای م

 جریمه دیرکرد در یک روز   میزان روز سال =  365یم بر  رو تقسحق بیمه خود

 



 

 

 

 رصد تخفیف بیمه شخص ثالث د

ها می توان به  ن از جمله ای  گذار استددی در کاهش نرخ بیمه شخص ثالث تاثیرعوامل متعاشاره شد همانطور که پیش از این به آن 

 شاره کرد: موارد زیر ا

شخص ثالث کمتر   مه ی کمتر، نرخ ب  یانتخاب  ی اضاف ی ها: هر چه پوشش مه ی ب  یاضاف یاز پوشش ها  ی انتخاب تعداد محدود •

   .خواهد بود

هنگام   شتری عدم خسارت ب  ف ی نرخ تخف تی و در نها  مهی تر، تصادفات کمتر، گرفتن خسارت کمتر از شرکت ب  منی ا یرانندگ •

 شخص ثالث.  نامه مهی ب  دی تمد

مل  موجب می شود که کت  شخص ثالث مهی ب  دی شخص ثالث در فرصت مناسب قبل از سررس مهی ب  دی تمد همچنین الزم به ذکر است

 .  جریمه دیر کرد نشوید

،  تصویب شد ۱۳۹۶بهمن   ۱۸که در  دی درصد بود. در قانون جد ۱۰عدم خسارت  فی تخف، قبلی بیمه شخص ثالثدر قانون 

  شی سال افزا  ۱۴سال بود به  ۸ ی درصد ط ۷۰هم که قبال  ف ی کرد و حداکثر تخف دای درصد کاهش پ  ۵عدم خسارت به  فی تخف

 مشاهده است: بیمه شخص ثالث قابل  در جدول زیر درصد تخفیف  . افتی 

 

 شخص ثالث  مهی ب  ف ی تخف ی سال ها ی درصد  به ازا نامهمه ی ب  دی سال تمد

 %۵ اول  سال

 %۱۰ دوم  سال

 %۱۵ سال سوم  

 %۲۰ سال چهارم  

 %۲۵ سال پنجم 

 %۳۰ سال ششم  

 %۳۵ سال هفتم 

 %۴۰ هشتم  سال

 %۴۵ سال نهم 

 %۵۰ سال دهم  

 %۵۵ ازدهم ی  سال

 %۶۰ دوازدهم  سال

 %۶۵ زدهمی س  سال

 %۷۰ چهاردهم   سال

 

  یصادر م یشخص ثالث مطابق قانون قبل مهی عدم خسارت ب  فی تخفاما به نظر می رسد تصویب این قانون به ضرر بیمه گذار است، 

  یروند تا زمان  نی بود؛ چون ا ال ی خوش خ دی هم نبا ادی . البته زب این قانون نگرددحاصل از تصوی  یمتحمل ضرر مال  گذار مه ی شود تا ب 

 شوند.  یکی شخص ثالث با هم  مهی ب  م ی و قد دی شخص ثالث طبق قانون جد مهی عدم خسارت ب  ف ی که درصد تخف ابدی  ی ادامه م

  است اینک بار تصادف ات با ی دم از بین رفتن تمام تخفیفید درنظر گرفته شده است، عدر قانون جدئز اهمیت دیگری که نکته حا

 شرح زیر است: مصوبه به  

  مهی صفر درصد در ب  ف ی رفت و تخف یم نی عدم خسارت از ب  فی تخف  نامه،  مهی که با هر بار تصادف و استفاده از ب  یبرخالف قانون قبل

د؛ بلکه  ن رو ینم نی از ب  کبارهی به  فات ی شخص ثالث با هر بار استفاده، تمام تخف نامه  مهی ب  دی در قانون جد ،شد ی شخص ثالث لحاظ م

 است.  یلکان به صورت پ  ف ی کاهش تخف



 در صورت بروز خسارت  بیمه شخص ثالث ف ی تخف کاهش

اما در قانون   منقضی می شدند، یقبل  یها سال  یها  فی تمام تخف نامه،  مهی خسارت و کنده شدن کوپن ب  نی ثالث با اول مه ی ب  یقانون قبل در

  د،ی جد نامه نیی آ 6ماده   2. طبق تبصره ستگزارش شده ا یکرده و کاهش آنها به صورت پلکان  رییتغ ط ی شخص ثالث شرا مهی ب  دی جد

 زیر پیروی می کند:بلکه از شرایط  رود  ینم نی از ب  باره  ک ی به  گذار  مهی ب  فات ی در صورت خسارت تمام تخف

 %40:  شتر ی % سه بار و ب 30% دو بار :  20بار :   ک ی ث شخص ثال مهی ب  یخسارت مال یهاف ی کاهش تخف ری تاث  •

 %. 100:  شتر ی % سه بار و ب 70% دو بار :  30بار:   کی شخص ثالث  مهی ب  یخسارت جان  یهاف ی کاهش تخف ری تاث  •

 

 ارت هایی را پوشش می دهد؟ چه خس شخص ثالث  مهی ب 

 :دهدی راننده را تحت پوشش قرار م  ای  نی و خسارت سرنش یمال ،یجان  یها  شخص ثالث خسارت  مهی ب 

عنوان غرامت   به ای  یحادثه رانندگ ک ی در  دهی د ب ی منظور درمان افراد آس  که به شود  ی گفته م ییها  نهی : به هزیبدن  ای  ی جان  خسارت

 .شود  یفوت و نقص عضو پرداخت م

 

.  شود   در نظر گرفته می دهی د انی شده بر خودرو و اموال افراد زوارد   یجبران خسارت مال  یاست که برا یا  نهی : هزی مال خسارت

  ۲۰حداقل  ۱۴۰۱شخص ثالث در سال  مهی ب  ی . سقف پوشش مالستی جبران خسارت ن  نی الزم به ذکر است که راننده مقصر شامل ا

 .متفاوت باشد مکن است م  مهی ب  یهاارائه شده در شرکت  ی. سقف تعهدات مالمی باشد تومان ونی لی م ۴۰۰تومان و حداکثر  ونی لی م

 

  مهی تفاوت که ب  نی با ا رد،ی گ  ی شخص ثالث قرار م  مهی تحت پوشش ب  زی مقصر  حادثه ن  یخودرو  مورد، راننده نی راننده: در ا خسارت

ندارد. الزم به ذکر است،   ی تعهدمسئولیت و  یمال یها و در قبال خسارت  دهد  ی را  تحت پوشش قرار م یجان  یها  تنها خسارت 

 باشد.  هی نقل له ی معتبر و مرتبط با وس  نامهی گواه یدارا  نندهکه راممکن است  ی پرداخت خسارت در صورت 

ژو  پ  مثال در خودرویبا توجه به مدل و نوع خودرو متفاوت خواهد بود به عنوان به طور معمول خسارت های تحت پوشش بیمه 

 شخص ثالث تحت پوشش قرار نخواهند گرفت: در بیمه موارد زیر  405

 . شود ی راننده مقصر وارد م  یکه به خودرو  یخسارات  •

 .شود  یراننده مقصر وارد م یخودرو  ل ی که وسا یخسارات  •

 .افتد یراننده اتفاق م ی خودرو  یکه در خارج از کشور برا یخسارات  •

 .شودی وارد م ی در اثر انفجار هسته¬ا خسارت •

 و پرداخت جرائم است.  یجزائ  ت ی از محکوم ی که ناش یخسارات  •

خسارات  خت  و بیمه شخص ثالث مسئولیتی در پردا ی باشندرد زیر از استثنائات پرداخت بیمه مموا 206  ودر مدل پژ  همچنین

 ه ندارد: مربوط

 .شودراننده مقصر وارد    ی که به بدنه خودرو ییها خسارت  •

 .شود  یراننده مقصر وارد م  ی و قطعات خودرو  لی که به وسا ییها  خسارت •

 .هستند یا از انفجار هسته  یکه ناشیب هایی آستصادفات و  •

 .دان و پرداخت جرائم   ییجزا تی که مربوط به محکوم ییها  خسارت •

 ند گرفت. ت پوشش قرار نخواهنیز تح شود یکه به بدنه خودرو در خارج از کشور وارد م ییها بی و آس ها  خسارت •

 

 ؟ کنیماب خانت ث را نه بهترین بیمه شخص ثالوچگ



در انتخاب بهترین بیمه گذار است.   حوه انتخاب و معیار های دخیل ، ن پیش آیدسوالی که برای بسیاری از دارندگان خودرو ممکن است 

زیر کمک کننده  های  ه معیاربیمه گذار با توجه ب آنچه که مسلم است وجود تعداد متعددی از انواع بیمه گذار است بنابراین انتخاب 

 خواهد بود. 

و در واقع مشخص    شود یاعالم م یمرکز  مهی ب  ی است که هرسال از سو ییهااز جمله شاخص  یمال ی شرکت: توانگر یمال یتوانگر

در  ه جریموان دارد و پرداخت میزان خسارت و  این خصوص اهمیت فرا  .است مه ی شرکت ب  ک ی عمل به تعهدات  ییتوانا زانی کننده م

مشکل   ه باات وارد شددر پرداخت خسارتصادفات را تضمین می کند. بیمه گذارانی که از توان مالی مناسبی برخودردار نیستند 

 مواجه خواهند شد. 

است   نی ا ی مشتر یمند ت ی رضا زانی شرکت و م ک ی عملکرد  یاب ی ارز یفاکتورها برا نی تر  از مهم یکی ها:  شرکت  ییپاسخگو زمان

  یمرکز  مهی ب  یاز سو  زی ن  ییخواهد بود. متوسط مدت زمان پاسخگو  یمشتر یپاسخگو  ت، ی چند روز پس از ثبت شکا مهی که شرکت ب 

 و بررسی است. ه  مقایسو قابل  شود  ی م یآور  جمع

  یخسارت است که بر اساس اطالعات منتشر شده از سو   یاز مبلغ پرداخت  تی مورد در واقع رتبه رضا نی ا : یتمندی رضا رتبه

 .شودی ثبت م یمرکز مهی در سامانه ب  مه،ی پژوهشکده ب 

چه تعداد   مه ی است که آن شرکت ب  نی مردم ا ی از سو مهی شرکت ب  ک ی انتخاب  یبرا  تی پر اهم ی پرداخت: از جمله فاکتورها شعب

جبران  . دریافت ری امر در پیگیی این  تا چه حد در دسترس هستند؟  مهی و شعب شرکت ب  هایندگی شعبه در سراسر کشور دارد؟ نما

، مجبور  کند چرا که در صورت عدم وجود شعبه در شهر و محل زندگییانی می حبین خودرو کمک شابه صا خسارات از سوی بیمه

 فت حق بیمه خود صرف نمایید.ی زیادی را در دریاطوالنی به همراه زمان و انرژ  خواهید بود مسافت

برای دریافت   یید. همچنینبا توجه به شرایط خود انتخاب نما  توجه به تمامی این موارد به شما کمک خواهد کرد تا بهترین بیمه را

 . رت در تماس باشیدرشناسان مشوامشاوره بیشتر در این زمینه می توانید با ک

 

 

 شخص ثالث  نامه  مهی مدت اعتبار ب 

شخص ثالث به صورت   مهی ب  د ی باشد. خرمی چند روزه  یعن ی کوتاه مدت  ا ی  و ساله  کی بلندمدت شخص ثالث   نامه مه ی اعتبار ب  مدت

مشکل در پرداخت   ای  دی خود را بفروش  هی نقل له ی وس  یدر عرض چند ماه آت  دی خواه  یاگر م اما خواهد بود  ساالنه مقرون به صرفه تر

  ط ی شرا  نی که در ا د ی چند روزه شخص ثالث بهره مند شو  یحت  ای نامه کوتاه مدت  مهی از ب  د،ی توان  یم  دی شخص ثالث دار مه ی حق ب  ینقد

 است.  سر ی م زی شخص ثالث ن  مهی ب  ی اقساط  دی خر یحت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


