
 

 :ضيحاتتو

 تعرفه های جدول فوق با اعمال تخفيف کرونا محاسبه شده است. .1

 .شد خواهد محاسبه مشابه نقليه وسايل تعرفه اساس بر آنها ظرفيت و نوع به توجه با، نشانيآتش و راديولوژی وسايل حمل، خون حمل ويژه نقليه وسايل، آمبوالنس بيمهحق تعرفه .2

( قانون بيمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از 18نحوه اعمال ساير انواع تخفيف ها و اضافه نرخهای حق بيمه اين پوشش، تابع ضوابط مندرج در آيين نامه اجرايي ماده ) .3

 مي باشد.ايران  ا. کزی ج.بيمه مر 09/12/1396مورخ  120058/400/96و با رعايت بخشنامه شماره وسايل نقليه 

ه است، پوشش بيمه نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدني که ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه باشد، بر عهده صندوق تامين خسارتهای بدني قرار گرفتبا توجه به اين که وفق قانون، جبران کسری  .4

نامه های صادره قبلي، منتفي است. معهذا در صورتي که بيمه گذاران برای جبران خسارتهای مالي تقاضای افزايش تعهدات مالي را  اخذ الحاقيه افزايش تعهدات بدني بيمه شخص ثالث برای کليه بيمه

 داشته باشند، شرکتهای بيمه مکلفند با اخذ حق بيمه مربوط نسبت به صدور الحاقيه افزايش تعهدات مالي بيمه شخص ثالث اقدام نمايند.

 حق بيمه هر خودرو مبلغ مقرر ماليات بر ارزش افزوده اضافه مي شود. بر اساس قانون، به .5

  1400سال اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه در شخص ثالث در خسارات وارد شده به بيمه اجباری انواع وسايل نقليه برای  ساليانه پايه بيمه حق

 با اعمال تخفيف کرونا ميليون ريال 160مالي  اتتعهدو  ميليون ريال 6400 )ديه( بدني اتبرای تعهد

 بيمه )ريال(حق وسيله نقليه
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 55,554,000 نفر با احتساب راننده 7  

 22,943,000 پيكان, پرايد و سپند
 57,159,000 نفر با احتساب راننده 9   28,580,000 تن 3تا  تن 1بيش از 

 57,796,000 نفر با احتساب راننده 10ون با ظرفيت  36,176,000 تن 5تن تا  3بيش از 

 71,054,000 نفره با احتساب راننده 16ميني بوس   46,348,000 تن 10تن تا  5بيش از  26,971,000 سيلندرها 4ساير  

 73,807,000 نفره با احتساب راننده 21ميني بوس   53,933,000 تن 20تن تا  10بيش از  30,184,000 سيلندر 4بيش از 

بيمه براي وسايل نقليه سواري با كاربري آژانس, مبلغ حق

درصد و  10كرايه و مسافركش شخصي درون شهري, 

درصد  20سواري كرايه و مسافركش شخصي برون شهري, 

 بيمه وسايل نقليه سواري مشابه است.بيشتر از حق

 108,838,000 نفر با احتساب راننده و كمك 27اتوبوس  57,159,000 تن 20بيش از 

 136,933,000 نفر با احتساب راننده و كمك 40اتوبوس  بيمه )ريال(حق وسيله نقليه

ساير بيمه )ريال(حق وسيله نقليه
 

 

 145,321,000 نفر با احتساب راننده و كمك 44اتوبوس  9,945,000 كشاورزي

ت
موتور سيکل

 4,810,000 گازي 
شش        14,208,000 سازي و ساختمانيراه سافر با ظرفيت بيش از  شهري حمل م سايل نقليه عمومي  به و

 23,090,000 هاكنحمل زباله و خيابان پاك درصد تخفيف تعلق مي گيرد. 50نفر, 

در صورتي كه وسيله نقليه باركش براي حمل مواد منفجره   5,876,000 سيلندر 1اي دنده

درصد و چنانچه براي حمل مواد سوختني    50به كار رود,  

شود,       ستفاده  شكل ا صد به حق  25مايع و گازي  بيمه در

 شود.مربوط اضافه مي

 6,455,000 سيلندر و به باال 2

چرخ يا  3اي داراي دنده
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