حقبيمه پایه ساليانه انواع وسایل نقليه برای بيمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقليه در سال 1401
برای تعهدات بدنی (دیه)  8000ميليون ریال و تعهدات مالی  200ميليون ریال و با اعمال تخفيف کرونا

پیکان ،پرايد و سپند

27,760,000

ساير  4سیلندرها

32,630,000

بیش از  4سیلندر

36,520,000

مبلغ حقبیمه برای وسايل نقلیه سواری با کاربری آژانس،
کرايه و مسافرکش شخصي درون شهری 10 ،درصد و
سواری کرايه و مسافرکش شخصي برون شهری 20 ،درصد
بیشتر از حقبیمه وسايل نقلیه سواری مشابه است.

موتور سيكلت

وسیله نقلیه

حقبیمه (ريال)

گازی

5,820,000

دندهای  1سیلندر

7,110,000

 2سیلندر و به باال

7,810,000

دندهای دارای  3چرخ يا
سايد کار

8,400,000

تا  1تن

28,720,000

بیش از  1تن تا  3تن

34,580,000

بیش از  3تن تا  5تن

43,770,000

بیش از  5تن تا  10تن

56,080,000

بیش از  10تن تا  20تن

65,260,000

بیش از  20تن

69,160,000

وسیله نقلیه

سایر

سواری

کمتر از  4سیلندر

23,440,000

بارکش با ظرفيت بارگيری

حقبیمه (ريال)

حقبیمه (ريال)

حقبیمه (ريال)

کشاورزی

12,030,000

راهسازی و ساختماني

17,190,000

حمل زباله و خیابان پاكکنها

27,940,000

اتوکار (استيشن ،ون ،مينی بوس و اتوبوس)

وسیله نقلیه

وسیله نقلیه

وسیله نقلیه

حقبیمه (ريال)

 7نفر با احتساب راننده

67,220,000

 9نفر با احتساب راننده

69,160,000

ون با ظرفیت  10نفر با احتساب راننده

69,930,000

میني بوس  16نفره با احتساب راننده

85,980,000

میني بوس  21نفره با احتساب راننده

89,310,000

اتوبوس  27نفر با احتساب راننده و کمك

131,690,000

اتوبوس  40نفر با احتساب راننده و کمك

165,690,000

اتوبوس  44نفر با احتساب راننده و کمك

175,840,000

به وسايل نقلیه عمومي شهری حمل مسافر با ظرفیت بییش از شیش
نفر 50 ،درصد تخفیف تعلق ميگیرد.

در صورتي که وسیله نقلیه بارکش برای حمل مواد منفجره
به کار رود 50 ،درصد و چنانچه برای حمل مواد سیوختني
مايع و گازی شکل استفاده شود 25 ،درصید بیه حقبیمیه
مربوط اضافه ميشود.

توضيحات:
 -1تعرفه های جدول فوق با اعمال تخفیف کرونا محاسبه شده است.
 -2تعرفه حقبیمه آمبوالنس ،وسايل نقلیه ويژه حمل خون ،حمل وسايل راديولوژی و آتشنشاني ،با توجه به نوع و ظرفیت آنها بر اساس تعرفه وسايل نقلیه مشابه محاسبه خواهد شد.
 -3نحوه اعمال ساير انواع تخفیفها و اضافه نرخهای حقبیمه اين پوشش ،تابع ضوابط مندرج در آيین نامه اجرايي ماده ( ) 18قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقلیه و با رعايت
بخشنامه شماره  96/400/120058مورخ  1396/12/09بیمه مرکزی ج .ا .ايران ميباشد.
 -4طبق قانون بیمه شخص ثالث ،اخذ الحاقیه افزايش تعهدات بدني بیمه شخص ثالث برای بیمهنامههايي که تاريخ شروع پوشش آنها قبل از  1401/01/01بوده است ،منتفي ميباشد .معهذا؛ در خصوص آن دسته از بیمهنامههای
شخص ثالثي که شروع پوشش آنها از تاريخ  1401/01/01لغايت  1401/01/08بوده و با تعهدات سال قبل صادر شدهاند ،از آنجا که مطابق قانون بیمه شخص ثالث مصوب  1395تعهدات بدني بیمهنامه شخص ثالث بايد به میزان
ديه ماههای حرام باشد ،شرکتهای بیمه مکلفند به نحو مقتضي به اين قبیل بیمهگذاران اطالعرساني کنند تا نسبت به افزايش تعهدات بدني بیمهنامههای خود به میزان مقرر در قانون مذکور اقدام نمايند .همچنین در صورتي که
بیمهگذاران برای جبران خسارتهای مالي تقاضای افزايش تعهدات مالي را داشته باشند ،شرکتهای بیمه مکلفند با اخذ حقبیمه مربوط ،نسبت به صدور الحاقیه افزايش تعهدات مالي بیمه شخص ثالث اقدام نمايند.
 -5بر اساس قانون ،به حقبیمه هر خودرو مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه ميشود.

