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 چکیده 

گاهی به آمار و ارقان بیندازیم متوجه می شویم که چه درصد کشورمان ایران دارای اتباع مختلفی به ویژه از شرق و غرب آسیاست. اگر ن

اینکه فرد مصدوم اتباع کدام کشور است، تفاوتی    .هستند  کار  و  معاش   امرار  مشغول  ما  میهن  در  …باع کشور افغانستان، چین و  باالیی از ات

شد، بیمه باید خسارت را جبران کند. البته از آنجا که . اگر او در تصادف خسارت های جانی و مالی دیده و دارای کارت تابعه باوجود ندارد

ها جی کشور اهل کشور افغانستان هستند، از این رو نرخ تصادف با اتباع افغانستان بیشتر است؛ اما هیچ تفاوتی در بیمه آنبیشتر اتباع خار

ها نیز متضرر می شوند، بیمه ثالث به جبران  با داشتن بیمه شخص ثالث، زمانی که با شخص دیگری تصادف می کنید و آن  .وجود ندارد

در بیمه شخص ثالث راننده شخص اول است و شخصی که با آن تصادف می کنیم، شخص سوم یا ثالث است.  پردازد.  خسارات وارده می  

به دلیل تبعات اجرا شود.  و هم غیر ایرانی. در واقع قانون تصادف با اتباع خارجی باید برای همه  این شخص سوم هم می تواند ایرانی باشد  

سال   در  زیاندیدگان  از  حمایت  برای  قانونگذار  حوادث،  این  زیانبار  آثار  و  رانندگی  مدنی  »قانون    6311حوادث  مسئولیت  اجباری  بیمة 

رندگان  اصالح قانون بیمة اجباری مسئولیت مدنی دا» را تصویب کرد. قانون    «ثالثدارندگان وسایل نقلیة موتوری زمینی در مقابل شخص  

  6311سال از قانون بیمة شخص ثالث مصوب سال  10بعد از گذشت  6331در سال  «ل اشخاص ثالثوسایل نقلیة موتوری زمینی در مقاب

شرکت از  حمایت  راستای  در  قانونگذار  شد.  تصویب  پنجساله  و  آزمایشی  صورت  از  به  حمایت  آنها،  زیاندهی  از  جلوگیری  و  بیمه  های 

 6بیمة اجباری خسارات واردشده به    »نداخت خساراتوارده به آنها و همچنین تقویت جنبة بازدارندگی بیمه، قانوزیاندیدگان و تضمین پر

نوآوریهای    6331نند قانون اصالحی  این قانون ما .تصویب کرد  20/2/6332را در تاریخ   «شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

 . چیست  6331که نوآریهای قانون جدید در مقایسه با قانون اصالحی    زیادی دارد. سؤال اصلی مقاله این است
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 مقدمه: 

به ش واردشده  خسارات  اجباری  »بیمة  نقلقانون  وسایل  از  ناشی  حوادث  اثر  در  ثالث  سال  خص  عبارت» 6332یة  حذف   «با 

مسئولیت مدنی دارنده« از عنوان قانون و همچنین تکلیف شرکتهای بیمه و صندوق به پرداخت خسارت به اشخاص زیاندیده  

اثر قوحتی در مقابل حوادث     قانون .  است  کرده  مجزا  مهی ب  قانون  از  را  مسئول  اشخاص  مسئولیت  شرایط  قاهره،  ەەرانندگی بر 

گذار از جمله حذف الحاقیه، و   نوآوریهای زیادی در زمینة تقویت بازدارندگی بیمه مثل بازیافت خسارت، حمایت از بیمه  مذکور

ارائة خدمات   به  تکلیف  عدم  جمله  از  بیمهگران  از  برای حمایت  مختلفی  مقررات  قانونگذار  است. هرچند  کرده  مقرر  را  بیمه 

قررات ویژه دارد، شرایط و قواعد مربوط به  بة بازدارندگی وضع کرده است، ولی همانطور که حوادث رانندگی نیاز به متقویت جن

ا حذف مسئولیت دارنده و ارجاع  مسئولیت مدنی اشخاص درگیر در حوادث رانندگی نیز نیاز به مقررات ویژه دارد، قانون جدید ب

با داشتن بیمه شخص ثالث، زمانی که با    .باعث ناکارمدشدن مقررات بیمه شود  شرایط مسئولیت به قواعد عمومی ممکن است

پردازد. در بیمه شخص ها نیز متضرر می شوند، بیمه ثالث به جبران خسارات وارده می  شخص دیگری تصادف می کنید و آن

شخص سوم هم می تواند    خص اول است و شخصی که با آن تصادف می کنیم، شخص سوم یا ثالث است. این ثالث راننده ش

یکی دیگر از مهم ترین و بهترین  ادف با اتباع خارجی باید برای همه اجرا شود.  ایرانی باشد و هم غیر ایرانی. در واقع قانون تص

که به وسیله نقلیه شخص سوم وارد می شود. به زبان ساده تر  پوشش های بیمه شخص ثالث، جبران خسارت های مالی است  

قیمت   .جبران خواهد شد  که به ماشین یا موتور شخص سوم در تصادف وارد می شود، بوسیله شرکت بیمه  هرگونه خسارتی

اعالم می شود، به همین دلیل نمی توان عدد ثابت و دقیقی را برای آن   سازمان بیمه مرکزی بیمه شخص ثالث هرسال از سوی 

 :ص ثالث دارندم کرد. موارد زیر بیشترین تاثیر را به صورت سالیانه روی قیمت بیمه شخاعال

 تخفیف بیمه شخص ثالث .1

 جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث  داشتن .2

 تعهد مالی انتخابی  .3

 نوع و کاربری ماشین .4

ودرو مانند تاکسی یا  به دیه مرد در ماه های حرام اعالم می شود. با توجه نوع کاربری خ  حق بیمه با توجه  به صورت کلی مبلغ 

 .آمبوالنس به دلیل اینکه ریسک بیشتری دارند امکان افزایش نرخ نیز برای این دسته بیشتر وجود دارد

 

 بیان مسئله: 

برابری دیة زن و مرد و ... نسبت به قانون   ثالث،   اشخاص  ەەدایر   تغییرات زیادی از جمله محدودکردن  1387در قانون اصالحی  

دارد. به طور مثال،    1387نیز نوآوریهای متعددی نسبت به قانون اصالحی   1395ایجاد شده بود. قانون جدید سال    1347سال  

رت متناظر وارده به گرانترین قانون جدید خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسا  8  ەەماد  3  ەەبر طبق تبصر

بیمهنامة شخص   از طریق  متعارف  تبصرخودروی  به موجب  بود.  قابل جبران خواهد  یا مقصر حادثه  و    ماده،   همان  1  ەەثالث 

پنجاه  از  منظور از  کمتر  آن  قیمت  که  است  خودرویی  متعارف  سال    خودروی  هر  ابتدای  در  که  بدنی  تعهدات  سقف  درصد 

های مختلف دارد: از جمله تغییر مبنای مسئولیت شرکتهای   زمینهوهبراین، نوآوریهای متعددی درمشخص میشود، باشد. عال

ررات بیمه، تقویت جنبة بازدارندگی قانون، پیشبینی مقررات حمایتی از حقوق بیمهگذاران، بیمهگران و اشخاص ثالث و وضع مق

قا ذیل،  شرح  به  بنابراین،  خسارت.  پرداخت  تسهیل  زمینة  در  اصالحی  جدید  قانون  با  جدید  مهمترین   1387نون  و  مقایسه 

https://www.centinsur.ir/
https://bimeh.com/mag/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%9f/
https://bimeh.com/mag/delay-penalty-of-third-party-insurance-extension/
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این جهت که شرایط    .نوآوریهای آن مورد بررسی قرار میگیرد از  را برطرف کرده است، ولی  ابهام سابق  نوآوری قانون جدید، 

ویژه دارد، شرایط و  است، ایراد دارد؛ زیرا همانطور که حوادث رانندگی نیاز به مقررات    مسئولیت را به قواعد عمومی ارجاع داده

وادث رانندگی نیز نیاز به مقررات ویژه دارند. به بیان دیگر، بیمة مسئولیت  قواعد مربوط به مسئولیت مدنی اشخاص درگیر در ح

ن جبران خسارت  برای  کارایی  ابزار  مدنی  مسئولیت  تحول  بدون  بودمدنی  و  .خواهد  شهروندی  قوانین  دنیا  تمام کشورهای  در 

اتبا برای  ایرانکشوری  اتباع خارجی در تصادفات مغایرت دارد،  این قاعده جدا نیست. همانقدر که خود   ع آن کشور و  از  نیز 

ات با  تصادف  نیست.  حدس  قابل  کنیم  تصادفی  هم  فردی  چه  با  مان  شانس  از  اینکه  است  بینی  پیش  غیرقابل  باع  تصادف 

قانون اصالَ  ایرانی خارجی؟  غیر  اتباع  با  این  تصادف  همه  ازچیست؟  تواند  می  رانندگی    ها  زمان  در  ما  ذهنی  های  درگیری 

کشورمان ایران دارای اتباع مختلفی به ویژه از شرق و غرب آسیاست. اگر نگاهی به آمار و ارقان بیندازیم متوجه می شویم .باشد

  که   اینجاست  سوال  حال.  هستند  کار  و  معاش  امرار  مشغول  ما  میهن  در  …که چه درصد باالیی از اتباع کشور افغانستان، چین و  

 پرداخت  چگونگی  یعنی   سوال  این  به  پاسخ   شود؟می  انجام  و  تعیین  چگونه  آن  پرداخت  و  دیه  نرخ  خارجی،  اتباع  با   تصادف   در

بیشتر در مردان متفاوت است. در زنان تصادف قانون   قانون  این  البته.  ایمنوشته   ادامه  در  را  ایرانی   غیر  اتباع   با  تصادف  در  دیه

 .یکسانی را حدودا با اتباع ایرانی در نظر گرفته استشرایط 

 

 اهمیت وضرورت تحقیق: 

در قانون جدید برای حمایت از اشخاص ثالث زیاندیده نیز نوآوری وجود دارد. در قسمت ذیل نوآوریهایی که قانونگذار به نفع  

اده و خسارت ناشی  مفهوم حادثه را توسعه د  قانونگذار در قانون جدید.کرده است، مورد بررسی قرار میگیرداشخاص ثالث مقرر  

قانون جدید در خصوص تعریف حادثه مقرر میدارد:    1  ەەماد  (پ)قاهره را مشمول حوادث رانندگی دانسته است. بند    ەەاز قو

بند   موضوع  نقلیة  وسایل  از  ناشی  سانحة  هرگونه  سقوط،    (ث)حوادث:  تصادف،  تصادم،  قبیل  از  آنها  محموالت  و  ماده  این 

از وسو یا هر نوع سانحه ناشی  انفجار  یا  این تعریف، هرگونه  اژگونی، آتشسوزی و  بر طبق  اثر حوادث غیرمترقبه.  بر  نقلیه  ایل 

قو اثر  بر  که  نقلیه  وسیلة  از  ناشی  ثالث  اشخاص  به    و  بوده  قانون  این  مشمول  باشد،  آمده   بهوجود  هم   قاهره   ەە خسارتوارده 

  ەەوم حادثه، خسارات ناشی از وسیلة نقلیه که بر اثر قوکنند. بنابراین، به دلیل توسعة مفه شرکتهای بیمه مکلفاند آن را پرداخت

یکی از عواملی که می تواند بصورت موثر قیمت بیمه  .استثناهای پوشش بیمه ذکر نشده است  موارد  از  باشد،  آمده  بهوجود  قاهره

برای افرادی که به درستی رانندگی کنند و با اتفاقاتی  های بیمه  خص ثالث را کاهش دهد، تخفیف ها است. معموال شرکتش

تمدید    مانند  آن  از  تواند  می  تمدید  زمان  در  راننده  نظر می گیرد؛ صاحب  را در  تخفیفی  تشویق  برای  نشوند،  روبرو  تصادف 

هیچ    های بیمه مختلف بیمه، های شخص ثالث شرکتدر تمامی بیمه  .خود را کاهش دهد ه شخص ثالثنرخ بیم استفاده کند و

دف با اتباع افغانی یا دیگر کشورها وجود ندارد و تمامی پوشش ها برای  بند و قاعده ای مبنی بر وجود تفاوت پوشش ها در تصا

بیمه باید در زمان تصادف با این افراد نسبت به پوشش  همه افراد از هر کشوری یکسان می باشد. در هر صورت شرکت های  

قانون تصادف با اتباع خارجی تاثیری در قیمت اصلی بیمه نامه ندارد. شما چه بیمه نامه    .خسارات بصورت کامل وارد عمل شود

اتباع   با  تصادف  زمان  در  کوتاه،  چه  باشید  داشته  مدت  بلند  نامه  بیمه  چه  نقدی،  چه  باشید  داشته  هیچ  قسطی  ایرانی  غیر 

هیچ مبلغ اضافه تری را در زمان تصادف    206مه ثالث  آید. شما با داشتن برای مثال بیتغییری در قیمت بیمه ثالث بوجود نمی

بهتر است با مسئول کنید. در صورت کارشکنی شرکت بیمه یا گذاشتن شرایط عجیب و غریب    با افراد غیر ایرانی نباید پرداخت

 .دتوانید از طریق شکایات بیمه مرکزی اقدام کنییا بیمه مرکزی تماس بگیرید. همچنین می اصلی آن شرکت بیمه

https://bimeh.com/mag/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7-%da%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af/
https://bimeh.com/mag/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7-%da%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af/
https://bimeh.com/mag/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7-%da%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af/
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مسئولیت مدنی» از عنوان قانون حذف  «قانون جدید بیمه، مثل قانون اصالحی نوآوریهای زیادی دارد. در قانون جدید، عبارت  

 از  بحث  است،  نقلیه  وسیلة  برای  بیمهنامه  اخذ  ەەتنها تکلیف دارندشده است و به همین دلیل، با توجه به اینکه در قانون جدید  

الث در قانون جدید بیشتر شده است و رانندگان مسبب حادثه در است. جنبة بازدارندگی بیمة ثمسئولیت مدنی دارنده منتفی  

تخفیفات بیمه، جنبة   عنوان فرانشیز متحمل میشوند. همچنین،  صورت تعدد حادثة رانندگی بخش بیشتری از خسارت را به

ا از  انتقال وسیلة نقلیه  قانونگذار برای تضمین شخصی پیدا کرده و دارنده میتواند حتی در صورت  ین تخفیفات استفاده کند. 

  قابل   بیمه  شرکتهای  توسط  را  قاهره  ەەارده به اشخاص ثالث حتی بر اثر قوپرداخت خسارت ناشی از حوادث رانندگی، خسارتو

ا دانسته  ع پرداخت  بر  را  بیمه  ارائة خدمات  تکلیف  بگیرد،  را  بیمه  شرکتهای  ورشکستگی  جلوی  که  این  برای  ولی    ەە هدست، 

برای   دولتی  شرکت  یک  عنوان  به  ایران   بیمة  شرکت قانونگذار  ندارند.  بیمه  ارائة خدمات  به  تکلیفی  بقیة شرکتها  و  داده  قرار 

قرر کرده که نیازی به اخذ الحاقیه نیست و شرکتهای بیمه و صندوق  گذار در صورت افزایش نرخ دیه، م  ازبینبردن دغدغة بیمه

ایراد وارده به   .رت را به نرخ روز پرداخت کنند و شرایط پرداخت خسارت را تسهیل کرده استرا مکلف کرده که پرداخت خسا

باب و میزان خسارتوارده و قانون جدید این است که مثل قانون اصالحی نسبت به حوادث رانندگی بین وسایل نقلیه، تعدد اس

همچنین هرچند قانونگذار مقررات مختلفی برای   همچنین مسئولیت شرکتهای بیمه در این خصوص تعیین تکلیف نکرده است.

طور که حوادث رانندگی نیاز به مقررات ویژه دارد، شرایط و قواعد مربوط به  تقویت جنبة بازدارندگی وضع کرده است، ولی همان

 ارنده و ارجاعحذف مسئولیت د اشخاص درگیر در حوادث رانندگی نیز نیاز به مقررات ویژه دارد، قانون جدید با  مسئولیت مدنی

 . شرایط مسئولیت به قواعد عمومی ممکن است باعث ناکارآمدشدن مقررات بیمه شود

 

 نحوه گرفتن خسارت بیمه ثالث برای افراد غیر ایرانی 

غیر   اتباع  با  تصادف  زمان  مبلغ  در  نکنید  فراموش  پیدا خواهید کرد.  نیاز  تان  بیمه  از شرکت  گرفتن خسارت  به  قطعا  ایرانی 

اید مدارک  یمه همان مبلغی باید باشد که برای تصادف با یک فرد ایرانی پرداخت می شود. برای انجام این پروسه بپرداختی ب

 زیر را همراه داشته باشید؛

 کروکی تصادف  •

 اهنمایی رانندگی کروکی تایید شده پلیس ر •

 گزارش های اضافی و تشریحی پلیس •

 رای مربوط به دادگاه تشکیل شده  •

 وح یا فوتی( د متضرر شده ) مجرکارت شناسایی افرا •

 جواز و اجازه نامه کفن و دفن  •

 گواهی فوت •

 پرونده پزشکی مربوط به بیمارستان •

 بیمه شخص ثالث دو طرف در تصادفات با خسارت مالی  •
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 افراد غیر ایرانی تصادف با 

اند، تصادفات و حوادث م از پیش غیرقابل پیش بینی شده  اتفاق هایش بیش  از گذشته بیشتر امروزه که زندگی و  ختلف نیز 

و نه کسی آن را ببیند، به همین دلیل می بایست از همین تواند پیش بینی کند  انتظارمان را می کشد. آینده را نه کسی می

 .قبل برای چنین شرایطی آماده بوداالن به فکر بود و از 

شرکت بیمه ابتدا کمی سردرگم شوید و    20را دارید، ممکن است با روبرو شدن با بیش از   ه شخص ثالثبیم  خرید اگر قصد

گونه نیست و می توانید با مراجعه به سایت بیمه دات کام ابتدا  فکر کنید چه کار پیچیده و سختی را در پیش دارید. اما این  

مقایسه ک باهم  را  بیمه  نیز می فروشد.  قیمت و شرایط همه شرکت های  را قسطی  نامه  بیمه  این  ببینید کدام شرکت  نید و 

 . بهتر می توانید تصمیم بگیرید که بیمه بلند مدت بخرید یا کوتاه مدت ،همچنین با دیدن شرایط آنها

 

 بیگانه اتباع  دیه

ایران   منظور   بدین   است،  تهگرف  قرار   پذیرش  مورد  دیگری  به  صدمه  و  آسیب   پرداخت دیه در صورت ورود  ،از منظر حقوق 

 حادثه  شخص  به  لذا  باشد،  می  گذار  قانون  حمایت  مورد  باشد..(  و   پاکستانی  ،افغانی)  بیگانه  اتباع  از  دیدهحادثه  فرد  اگر  حتی

 .گیرد  می  تعلق دیه دیده 

بین اتباعی که ورود  و در این راستا تفاوتی فی ما   دیه تعلق می گیرد  ،به اتباع بیگانه که به صورت غیر مجاز وارد کشور شده اند

 .شته اند و اتباعی که ورود غیرمجاز داشته اند وجود ندارد و همگی مورد حمایت قانون می باشندقانونی دا

گونه شرط و محدودیتی ندارد، بدین شرح باید گفت :  دیده هیچخصوص نوع اقامت یا تابعیت زیانقانون بیمه شخص ثالث در  

چه در برخورد با وسایل نقلیه دچار حادثه شوند بدون هیچ قید و شرطی دیه آنها پرداخت ناتباع خارجی مجاز و غیر مجاز چنا

 .مقصر حادثه مراجعه کندتواند به شود و شرکت بیمه هم نمیمی

همانند یک فرد ایرانی محسوب شده لذا اگر محل    ، کارگرانی که مطابق قانون مجوز اقامت و کار در کشور ایران را داشته باشند

شود لکن اگر کارگر به کارگرفته شده نه فاقد مجوز نامه پرداخت مییمهر توسط کارفرما بیمه شده باشد دیه آنان از محل بکا

 .شودنامه پرداخت نمییه از محل بیمه اقامت و نه مجوز کار باشد د

می باشد مع هذا اگر کارفرما از   درصورتکی که کارگر فاقد مجوزات قانونی باشد کارفرما موظف به پرداخت دیه به حادثه دیده

  تقاضای  حادثه  مقصران  از  کارفرما  از  شکایت  اعالم  با  توانندمی  او  دم  اولیای  یا  دیده حادثه  شخص پرداخت دیه خودداری نمایند

 .کنند دیه

 

 میزان دیه اتباع بیگانه در سال  

دیه اتباع بیگانه    574تا    563دیه اتباع بیگانه مانند دیه اتباع ایرانی می باشد : بدین شرح مستنداً به قانون مجازات اسالمی مواد

 .ددمحاسبه می گر

 تومان  میلیون 600: میزان دیه کامل اتباع خارجه در ماه های عادی

 تومان   میلیون  680   :حرام  های   ماه در خارجه اتباع   میزان دیه کامل

 

https://bimeh.com/thirdparty
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 ماههای حرام 

از ماه   این   بودن  حرام.    است  نموده  واجب  مؤمنان  بر  را  ها آن   هایی می باشد که خداوند رعایت احترامهای حرام، ماهمقصوذ 

  در  حسنات  و  ها   نیکی  ثواب  و  گناهان  عقاب  لذا  ، بوده  دیگر  هایماه  از  بدتر  و  شدیدتر  هاماه  این   هتک  که  معناست  این  به  هاماه

 .تاس بیشتر ماهها نای

 محرم   –  الحجه ذی  –  القعده  ذی  –  رجب : ماههای حرام

 

 1401دیه ماه های حرام سال  

عادی  ماههای  در  دیه  به  شده  اعالم  مبلغ  سوم  یک  افزودن  سال    ،با  حرام  های  ماه  در  میلیون   800 مبلغکه    1401دیه 

 .بدست خواهد آمد تومان

 

 تحلیل وبررسی

دیده از  خت دیه در صورت ورود صدمه و آسیب به دیگری مورد پذیرش است، اما اینکه اگر فرد حادثهاز نظر حقوق ایران، پردا

های قانونی در این رابطه برخوردار هستند یا خیراتباع اتباع بیگانه بوده و به طور غیر مجاز وارد کشور شده باشد آیا از حمایت

مند هستند، گفت: حمایت قانون از تمامیت  ز حمایت کامل قانونی بهرهای شخص ثالث و مسئولیت اهبیگانه در رابطه با بیمه

مند هستند.در بیمه مسئولیت که  های قانونی بهرهانسانی به نحوی است که حتی اتباع فاقد مجوز اقامت و اشتغال از حمایت

  در  که  هستند  دخیل  …ساختمانی و  الک، سازنده، پیمانکارانهای ساختمانی مطرح است افراد مختلفی اعم از معمدتاً در پروژه

  خسارتی   بیمه  شرکت  شوند  سانحه  دچار  کاری  فعالیت  اثنای  در  چهچنان  مجاز  غیر  چه  و  مجاز  طور  به  چه  کارگران  صورتاین

پیشامد حادثه، دیه  که بر اساس نظریه وزارت کار یا کارشناس دادگستری با توجه به درصد مسئولیت در  بل  کندنمی  پرداخت

 شود.پرداخت می

گونه شرط و محدودیتی ندارد، گفت: اتباع خارجی غیر  دیده هیچقانون بیمه شخص ثالث در خصوص نوع اقامت یا تابعیت زیان

شود و شرکت بیمه چه در برخورد با وسایل نقلیه دچار حادثه شوند بدون هیچ قید و شرطی دیه آنها پرداخت میمجاز چنان

 عه کند. تواند به مقصر حادثه مراجمیهم ن

نامه شود و دیه آنان از محل بیمه کارگری که مجوز اقامت در کشور و مجوز کار داشته باشد همانند یک فرد ایرانی محسوب می 

شخص  شود اما  نامه پرداخت نمیشود اما در حالتی که نه فاقد مجوز اقامت و نه مجوز کار باشد دیه از محل بیمه پرداخت می

های  توانند با اعالم شکایت از کارفرما از مقصران حادثه تقاضای دیه کنند.با اشاره به محدودیتاو می  دیده یا اولیای دمحادثه

اشتغال افراد فاقد مجوز کار در کشور گفت: مطابق قانون کار برای کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد مجوز اقامت و اشتغال را به 

 شده است. مجازات کیفری در نظر گرفته  گمارند کار می

 

 نتیجه گیری: 

شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع  

ثالث می   بیمه شخص  فعالیت در رشته  بیمه متقاضی  بیمه منعقد کند. سایر شرکتهای  قانون قرارداد  اخذ  این  از  توانند پس 

کزی اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث کنند. بیمه مرکزی موظف است براساس آیین نامه اجرائی که به  مجوز از بیمه مر
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پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد، برای شرکتهای متقاضی، مجوز فعالیت در  

اده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه  در آیین نامه اجرائی موضوع این م  رشته شخص ثالث صادر کند.

مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت های الزم برای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت باید مد نظر قرار 

مقررات این قانون و   مرکزی دریافت می کنند، موظفند طبقگیرد. شرکتهایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه ای را از بیمه  

آیین نامه های مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند. ادامه فعالیت در رشته 

وط به اخذ مجوز از شخص ثالث برای شرکتهایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند، من

ترین  توانیم پرمخاطببیمه شخص ثالث را می  .مدت دوسال از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون می باشد  بیمه مرکزی ظرف

شوند،  های جانی مینوع بیمه در ایران بدانیم. با استفاده از بیمه شخص ثالث همه افرادی که در یک حادثه رانندگی دچار زیان

، اگر فرد بیمه شخص ثالث داشته باشد، در صورت آسیب رسیدن به سایر  عنوان مثالخسارت خواهند بود. به  مشمول دریافت

شخص ثالث در نام این بیمه هم  .کندهای مربوط به درمان یا فوت را جبران میسرنشینان یا افراد غیرسرنشین، بیمه خسارت 

گر شخص ثانی شرکت بیمه یا بیمه  ، شخص اول همان مالک وسیله نقلیه،شود. در واقع دقیقا به افرادی غیر از راننده اطالق می

های مالی و جانی شده است. بنابراین در صورت تصادف، شرکت و شخص ثالث کسی است که در یک حادثه تصادف دچار زیان

  .دهداند، تحت پوشش خود قرار میبیمه همه افرادی را که در این حادثه آسیب دیده

برای اتباع آن کشور و اتباع خارجی در تصادفات مغایرت دارد، ایران نیز از  های دنیا قوانین شهروندی و کشوری  در تمام کشور

این قاعده جدا نیست. همانقدر که خود تصادف غیرقابل پیش بینی است اینکه از شانس مان با چه فردی هم تصادفی کنیم  

نگاهی به آمار و ارقان بیندازیم    به ویژه از شرق و غرب آسیاست. اگرقابل حدس نیست. کشورمان ایران دارای اتباع مختلفی  

. اینکه  هستند  کار  و   معاش  امرار  مشغول  ما   میهن  در  …متوجه می شویم که چه درصد باالیی از اتباع کشور افغانستان، چین و  

جانی و مالی دیده و دارای کارت تابعه  فرد مصدوم اتباع کدام کشور است، تفاوتی وجود ندارد. اگر او در تصادف خسارت های  

باشد، بیمه باید خسارت را جبران کند. البته از آنجا که بیشتر اتباع خارجی کشور اهل کشور افغانستان هستند، از این رو نرخ 

 .ها وجود نداردتصادف با اتباع افغانستان بیشتر است؛ اما هیچ تفاوتی در بیمه آن

آبا داشتن بیمه شخص ثالث، زما ها نیز متضرر می شوند، بیمه ثالث به جبران ننی که با شخص دیگری تصادف می کنید و 

پردازد. در بیمه شخص ثالث راننده شخص اول است و شخصی که با آن تصادف می کنیم، شخص سوم یا  خسارات وارده می  

ه  ون تصادف با اتباع خارجی باید برای همثالث است. این شخص سوم هم می تواند ایرانی باشد و هم غیر ایرانی. در واقع قان

 .اجرا شود

 ایرانی  غیر اتباع  با  تصادف  در ثالث شخص بیمه های  پوشش

 :مهم ترین این پوشش های بیمه شخص ثالث به شرح زیر هستند

 خسارت بدنی  •

و درمان دارو  نقص عضو، فوت، هزینه های  مانند  بدنی  ایرانی خسارت های  غیر  اتباع  با  تصادف  زمان  یا    در  تصادف  از  ناشی 

 .است جبران قابل  یهد نرخ حادثه براساس

 خسارت مالی  •
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بهترین پوشش های بیمه شخص ثالث، جبران خسارت های مالی است که به وسیله نقلیه شخص   از مهم ترین و  یکی دیگر 

تصادف   موتور شخص سوم در  یا  ماشین  به  تر هرگونه خسارتی که  زبان ساده  به  وارد می شود.  بوسیله  سوم  وارد می شود، 

 .د شدشرکت بیمه جبران خواه

 را  دقیقی   و   ثابت  عدد  توان  نمی   دلیل  همین  به  شود،   می  اعالم مرکزی  بیمه  سازمان قیمت بیمه شخص ثالث هرسال از سوی

 :ن تاثیر را به صورت سالیانه روی قیمت بیمه شخص ثالث دارندبیشتری زیر موارد. کرد اعالم آن برای

 بیمه شخص ثالثتخفیف  •

 ثالث  شخص بیمه دیرکرد جریمه داشتن •

 تعهد مالی انتخابی  •

 نوع و کاربری ماشین •

به صورت کلی مبلغ حق بیمه با توجه به دیه مرد در ماه های حرام اعالم می شود. با توجه نوع کاربری خودرو مانند تاکسی یا  

  افزایش نرخ نیز برای این دسته بیشتر وجود دارد.آمبوالنس به دلیل اینکه ریسک بیشتری دارند امکان 

از عوا های بیمه ملی که می تواند بصورت موثر قیمت بیمه شخص ثالث را کاهش دهد، تخفیف ها است. معموال شرکتیکی 

اتفاقاتی مانند تصادف روبرو نشوند، برای تشویق تخفیفی را در نظر م با  افرادی که به درستی رانندگی کنند و  ی گیرد؛  برای 

 .دهد کاهش را خود ثالث شخص بیمه نرخ تفاده کند وصاحب راننده در زمان تمدید می تواند از آن تمدید اس

های بیمه مختلف بیمه، هیچ بند و قاعده ای مبنی بر وجود تفاوت پوشش ها در تصادف  های شخص ثالث شرکتدر تمامی بیمه

ر هر صورت ندارد و تمامی پوشش ها برای همه افراد از هر کشوری یکسان می باشد. دبا اتباع افغانی یا دیگر کشورها وجود  

 .شرکت های بیمه باید در زمان تصادف با این افراد نسبت به پوشش خسارات بصورت کامل وارد عمل شود

ه باشید چه نقدی، چه قانون تصادف با اتباع خارجی تاثیری در قیمت اصلی بیمه نامه ندارد. شما چه بیمه نامه قسطی داشت

ز در  کوتاه،  چه  باشید  داشته  مدت  بلند  نامه  بوجود  بیمه  ثالث  بیمه  قیمت  در  تغییری  هیچ  ایرانی  غیر  اتباع  با  تصادف  مان 

هیچ مبلغ اضافه تری را در زمان تصادف با افراد غیر ایرانی نباید پرداخت   206آید. شما با داشتن برای مثال بیمه ثالث  نمی

ل اصلی آن شرکت بیمه یا بیمه رت کارشکنی شرکت بیمه یا گذاشتن شرایط عجیب و غریب بهتر است با مسئوکنید. در صو

 . مرکزی تماس بگیرید

مبلغ   نکنید  فراموش  پیدا خواهید کرد.  نیاز  تان  بیمه  از شرکت  گرفتن خسارت  به  قطعا  ایرانی  غیر  اتباع  با  تصادف  زمان  در 

 که برای تصادف با یک فرد ایرانی پرداخت می شود.   پرداختی بیمه همان مبلغی باید باشد

از گذشته بیشتر   امروزه که زندگی و  اند، تصادفات و حوادث مختلف نیز  از پیش غیرقابل پیش بینی شده  اتفاق هایش بیش 

ت از همین تواند پیش بینی کند و نه کسی آن را ببیند، به همین دلیل می بایسانتظارمان را می کشد. آینده را نه کسی می

 .االن به فکر بود و از قبل برای چنین شرایطی آماده بود

بیمه شخص ثالث شرایطی برای ایرانی یا خارجی بودن اشخاص در نظر گرفته نشده است. در واقع پرداخت بیمه در تصادف    در

های وارد شده به اتباع  خسارت  های بیمه موظف هستند کهبا اتباع بیگانه هم دقیقا مانند تصادف با اتباع ایرانی است. شرکت

گذار، حق دارید از شرکت مورد نظرتان شکایت کرده  عنوان بیمه غیر این صورت، شما به   بیگانه را در تصادفات پرداخت کنند. در

،  عنوان مثالو خسارت را دریافت کنید. از طرفی خارجی یا ایرانی بودن شخص ثالث هیچ تاثیری در قیمت نهایی بیمه ندارد. به
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های  توانید در صورت تصادف با اتباع بیگانه بدون پرداخت هزینه اضافی از پوششمی بلغ بیمه شخص ثالث پرایدم با پرداخت

 .بیمه استفاده کنید

 

 

https://itoll.ir/insurance/car/pride
https://itoll.ir/insurance/car/pride
https://itoll.ir/insurance/car/pride
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