
  منظور از بيمه سرنشين چيست ؟
قانون بيمه شخص ثالث افرادي مانند بيمه گزار ، مالك، يا راننده وسيله نقليه مقصر حادثه در صورتيكه سر نشين  2از انجا كه طبق ماده 

 ثالث به افرادمذكور تعلق نمي گيرد بنابرلين خسارتي از محل بيمه نامه شخص . وسيله نقليه مذكور باشند ،شخص ثالث محسوب نمي گردند 
  .مي باشد  در اين گونه موارد غرامت جاني و بدني وارد به افراد فوق از محل تعهدات سرنشين قابل جبران

    
   هزينه هاي بيمارستاني چگونه محاسبه مي گردد ؟ 

مد شركت بيمه حداكثر تا ميزان تعهدات بيمه هزينه هاي پزشكي وي پس از تاييد پزشك معت. در صورتيكه مصدوم تحت درمان قرارگيرد 
هزينه هاي بيمارستاني فقط . ( نامه براي هزينه هاي پزشكي كه معادل يك دهم تعهدات فوت و نقص عضو ميباشد قابل پرداخت خواهد بود 

   )مي باشد  براي سر نشين قابل پرداخت
   

   خسارت سرنشين از چه زماني مشمول مي گردد ؟
  .صدوم پا در ركاب اتومبيل گذاشته تا لحظه اي كه از اتومبيلپياده نشده است را مشمول مي گردداز لحظه اي كه م

   
   جهت گرفتن خسارت مالي شخص ثالث چه مداركي مورد نياز مي باشد ؟ 
  ،گواهينامه ،كارت اتومبيل و بيمه نامه) مقصر و زيانديده (اصل وتصوير مدارك راننده ، مالك و اتومبيل  -1
  مدارك دادگاهي برابر اصل شده - 2
  ريال و خسارت بدون كروكي بازديدمقصر حادثه الزاميست 2,000,000براي دريافت خسارت بيش از  -  3
  الزامياست) وكيل ( براي در يافت خسارت حضور مالك يا نماينده قانوني آن  - 4
معرفي نامه از نمايشگاه .(ارايه معرفينامه رسمي از واگزارنده الزامي است ) رهني ، استيجاري و دولتي ( براي تسويه حساب خودرو هاي  - 5

  )اتومبيل قابل پذيرش نيست 
نامه كه شماره تماس  براي دريافت الحاقي به واحد صدور بيمه.(در صورت تعويض پالك انتظامي ارايه الحاقي تعويض پالك الزامي است  -  6

  )ان در ذيل بيمه نامه ثبتگرديده مراجعه فرماييد
    
   جهت گرفتن خسارت جاني شخص ثالث چه مداركي مورد نياز مي باشد؟ 
  صورت جلسه اوليه پا سگاهانتظامي - 1 
  كروكي افسر كاردان فني ، نظريه كارشناس رسمي دادگستري - 2
  و برگ هاي بازجوييگزارش پاسگاه انتظامي به دادگاه  -  3
  نظريه هاي پزشكي قانوني درمورد مجروحين و مصدومين -  4 

  گزارش معاينه جسد - 5
  )درصورت وجود فوتي(جواز كفن ودفن ، خالصه رونوشت فوت ،  -  6
  صورت حساب هزينه هاي بيمارستاني در مورد مجروحين ومصدومين - 7
  ن حكم دادگاه تجديد نظر ويا اخرين حكم مراجع رسيدگي كننده به موضوعحكم صادره دادگاه اوليه در صورت اعتراض طرفي - 8
  تصوير و اصل گواهينامه مقصر حادثه - 9

  برش بيمه نامه ثالث مقصر حادثه - 10
      گواهي انحصار وراثت براي پرداخت سهم هر يك از بازماندگان -11
      

   مدارك مورد نياز پرونده هاي خسارت سرنشين چيست ؟
  صورت جلسه اوليه پاسگاه پليس و كروكي افسر كاردان فني و نظريه كا رشناس رسمي دادگستري -1
  اصل و تصوير گواهينامه راننده در حين حادثه - 2
  تصوير اسناد مالكيت خودرو -  3



  برش بيمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه - 4
      گواهي انحصار وراثت و قيم نامه در صورت داشتن صغير - 5

        

 نداشتن بيمه شخص ثالث براي دارنده وسيله نقليه چه مشكالتي ايجاد مي كند؟
   

  .نداشتن بيمه نامه براي وسيله نقليه خالف قانون است
  در صورت وقوع حادثه رانندگي، هيچ شركت بيمه اي خسارت را پرداخت نمي كند؛        -
  و مالي اشخاص زيانديده زنداني مي شود؛) ديه(راننده تا زمان پرداخت خسارت جاني        -
هر موقع كه بخواهد بيمه شخص ثالث بخرد، بايد عالوه بر حق بيمه جديد، حق بيمه روزهايي را هم كه وسيله نقليه او بيمه         -

  .بپردازد) حداكثر يك سال( نداشته
 شخص ثالث نداشته باشد و تصادف هم نكند، مشكل چيست؟اگر وسيله نقليه بيمه نامه      
   

  اجباري است؛) موتورسيلكت وانواع خودرو(داشتن بيمه نامه شخص ثالث براي همه وسايل نقليه موتوري        -
  حركت وسايل نقليه موتوري بدون داشتن بيمه نامه شخص ثالث ممنوع است؛        -
و پليس راه وسايل نقليه بدون بيمه نامه را متوقف و راننده متخلف را ملزم به پرداخت جريمه  مأموران راهنمايي و رانندگي        -

  كنند؛ مي
 وسايل نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث از چه خدماتي محروم مي شوند؟

   
توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي، ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري فاقد بيمه نامه شخص ثالث 

  .سازمان ها و نهادهاي مرتبط با حمل و نقل ممنوع است و ثبت معامله اين وسايل نقليه امكانپذير نيست
 علت فروش بيمه نامه شخص ثالث با تعهدات بيشتر از ديه ماه حرام چيست؟

   
ن است مراحل تشكيل و تكميل پرونده در دادگاه به طول بينجامد و يا حادثه زماني كه حادثه رانندگي همراه با خسارت جاني باشد ممك

با توجه به اينكه پرداخت ديه بر اساس رأي دادگاه به اصطالح يوم االداست و همچنين با توجه به افزايش هر ساله . در اواخر سال باشد
امكان پرداخت براي   مه بيشتر از ديه در ماه هاي حرام باشد،در صورتي كه پوشش تعهدات جاني بيمه نا  نرخ ديه از سوي قوه قضائيه،

البته به شرطي . شركت بيمه تا ميزان تعهدات خريداري شده وجود دارد و ديگر نيازي به پرداخت مابه التفاوت توسط بيمه گذار نيست
  .كه ميزان خريداري شده با نرخ ديه در سال جديد برابر و يا بيشتر از آن باشد

  خسارت هايي در بيمه شخص ثالث به زيان ديدگان حادثه پرداخت مي شود؟چه نوع 

وارد مي شود) زيان ديدگان حادثه (جبران زيان هاي مالي كه به اشخاص ثالث : خسارت هاي مالي          · . 
 

 خسارت هاي جاني       
 

 ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه نامه
( جزئي يا كلي ، موقت يا دائم(ه يا ارش ناشي از صدمه،شكستگي،نقص عضو و از كارافتادگيهر نوع دي  

  يمه حوادث راننده چيست ؟ب

بدني وارده به راننده ي مقصر حادثه با پرداخت  كه گفته شد،راننده خودروي مقصر،جزء افراد ثالث نمي باشد ولي خسارت هاي همانطوري
بيمه نامه حوادث ، قابل بيمه شدن مي باشد يطحق بيمه جداگانه طبق شرا  

 

 



  ديه بر چه اساسي محاسبه مي شود ؟

:مجازت اسالمي ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور ششگانه ذيل است297مطابق ماده    
 يكصد شتر سالم وبدون عيب كه خيلي الغر نباشد 
 دويست گاوسالم وبدون عيب كه خيلي الغر نباشد 
شديكهزار گوسفند سالم وبدون عيب كه خيلي الغر نبا  

  دويست دست لباس سالم از حله يماني
نخود است18يكهزار دينار مسكوك سالم وغير مغشوش كه هردينار يك مثقال شرعي طال به وزن     

نخود نقره مي باشد 6/12ده هزار درهم مسكوك سالم وغير مغشوش كه هر درهم به وزن    

  
 


