خـودرو

بیمه خودرو
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بيمه هاي خودرو
بیمــه خــودرو را مي تــوان از جملــه رايــج تريــن بيمه هايــي بــه شــمار
آورد کــه در عصــر حاضــر مــردم بــا آن ســر و کار دارنــد .تعــداد زيــاد
وســايل نقليــه ســبک و ســنگين بــا کاربردهــاي متفــاوت و وقــوع حــوادث
و اتفاقاتــي کــه بــه اشــکال گوناگــون موجــب بــروز زيان هــاي جانــي و
مالــي فــراوان مي شــود کــه جبــران اغلــب ايــن خســارت هــا خــارج از تــوان
مالــي دارنــدگان و يــا راننــدگان وســايل نقليــه موتــوري اســت .بیمــه خــودرو
وظیفــه جبــران اینگونــه خســارت هــا را بــرای بیمه گــذاران بــه عهــده دارد.
در بيمــه خــودرو موضــوع بيمــه عبــارت اســت از هــر نــوع وســيله نقليــه
موتــوري زمينــي از قبيــل :خــودرو ،وانــت ،کاميونــت ،کاميــون ،تريلــي،
اتوبــوس ،موتورســيکلت و يــا هــر نــوع وســيله نقليــه ديگــري کــه بــا نيــروي
محرکــه موتــور حرکــت مي کنــد.

بیمه خودرو شرکت بیمه نوین در یک نگاه
بیمــه خــودرو در ســه عنــوان اصلــی تقســیم بنــدی میشــودکه بــه شــرح
ذیــل ایــن بیمــه نامــه هــا را بررســی می کنیــم.
الف) بيمه شخص ثالث
بــر اســاس قانــون بيمــه اجبــاري شــخص ثالــث ،کلیــه دارنــدگان وســایل
نقلیــه موتــوری زمینــی اعــم از اینکــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی باشــند،
مکلفنــد وســایل نقلیــه خــود را در قبــال خســارت بدنــی و مالــی کــه در اثــر
حــوادث وســایل نقلیــه مذکــور بــه اشــخاص ثالــث وارد میشــود معــادل
حداقــل ریالــی دیــه یــک مــرد مســلمان در مــاه هــای حــرام و در بخــش
خســارت مالــی معــادل دو و نیــم درصــد ( )2/5تعهــدات بدنــی ،نــزد شــرکت
بیمــهای کــه مجــوز فعالیــت در ایــن رشــته را از بیمــه مرکــزی داشــته
باشــد ،بیمــه کننــد.
خســارت مالــي :زیــان هایــی کــه بــه ســبب حــوادث مشــمول بیمــه
موضــوع ایــن قانــون بــه امــوال شــخص ثالــث وارد شــود.
خســارت بدنــي :هــر نــوع دیــه یــا ارش ناشــی از هــر نــوع صدمــه بــه بــدن
ماننــد شکســتگی ،نقــص و ازکارافتادگــی عضــو اعــم از جزئــی یــا کلــی ـ
موقــت یــا دائــم ،دیــه فــوت و هزینــه معالجــه.

.
.

در صورتــي كــه در مــدت اعتبــار بيمه نامــه خســارتي اعــام نشــود و
بيمه گــذار موجــب پرداخــت خســارتي از طــرف بيمه گــر نگــردد ،هنــگام
تجديــد بيمــه نامــه بــه ميــزان مشــخص شــده در جــدول از حــق بيمــه بــه
بيمه گــذار تخفيــف داده مي شــود.
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تعداد سال عدم خسارت

درصد تخفیف

يك سال عدم خسارت

 10درصد

دو سال عدم خسارت

 15درصد

سه سال عدم خسارت

 20درصد

چهار سال عدم خسارت

 30درصد

پنج سال عدم خسارت

 40درصد

شش سال عدم خسارت

 50درصد

هفت سال عدم خسارت

 60درصد

هشت سال عدم خسارت و بيشتر

 70درصد

ب) بيمه حوادث راننده
در ايــن رشــته از بيمــه ،دارنــده وســیله نقلیــه مکلــف اســت بــرای پوشــش
خســارتهای بدنــی واردشــده بــه راننــده مســبب حادثــه ،حداقــل بــه
میــزان دیــه مــرد مســلمان در مــاه غیرحــرام ،بیمــه حــوادث اخــذ کنــد.

ج) بيمه بدنه خودرو
بيمــه بدنــه خســارت وارده بــه خــودرو مــورد بيمــه را جبــران مينمايــد.
خســارتهاي تحــت پوشــش ایــن بیمــه نامــه شــامل مــوارد زیــر مــی شــود:

.

خسـارتي كـه ناشـي از برخورد موضوع بيمه به يك جسـم ثابـت يا متحرك
و يـا برخـورد اجسـام ديگـر بـه موضوع بيمـه و يـا واژگوني و سـقوط موضوع
بيمـه باشـد و يـا چنانچه در حين حركـت  ،اجزا و يا محمـوالت موضوع بيمه
بـه آن برخـورد نمايد و موجب بروز خسـارت شـود.
خســارتي كــه در اثــر آتــش ســوزي  ،صاعقــه و يــا انفجــار بــه موضــوع
بيمــه و يــا لــوازم يدكــي اصلــي همــراه آن وارد گــردد.
در صورتــي كــه موضــوع بيمــه دزديــده شــود و يــا در اثــر عمــل دزدي
يــا شــروع بــه دزدي بــه وســيله نقليــه و يــا وســايل اضافــي آن كــه در
بيمه نامه درج شده است خسارت وارد شود.
خســارتي كــه در جريــان نجــات و يــا انتقــال موضــوع بيمــه
خسارت ديده به آن وارد شود.
خســارت باطــري و الســتيك هــاي چــرخ موضــوع بيمــه در اثــر هــر يــك
از خطــرات بيمــه شــده تــا پنجــاه درصــد قيمــت نــو قابــل پرداخــت اســت.

.
.
.
.
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پوشش های اضافي
در صــورت تمایــل بیمــه گــذار و بــا پرداخــت حــق بیمــه اضافــی  ،بیمه گــر
می توانــد تمــام یــا تعــدادی از خطــرات ذیــل را تحــت پوشــش قــرار دهــد.

..
..
..
.

سرقت درجاي قطعات و لوازم خودرو
هزينه اياب ذهاب در دوره تعميرات
شكست شيشه به تنهايي
پاشیدن مواد شيميايي ،رنگ و اسيد
خطرات حوادث طبيعي ( سيل ،زلزله و )...
حذف ماده  10قانون بيمه (نوسان قيمت ها تا  25درصد خسارات جزئي)
افت قیمت

در صورتي كه در مدت اعتبار بيمه نامه خسارتي اعالم نشود و بيمه گذار
موجب پرداخت خسارتي از طرف بيمه گر نگردد ،هنگام تجديد بيمه نامه در
شرکت بیمه نوین به ميزان ذيل از حق بيمه به بيمه گذار تخفيف داده ميشود.
تعداد سال عدم خسارت

درصد تخفیف

يك سال عدم خسارت

 30درصد

دو سال عدم خسارت

 45درصد

سه سال عدم خسارت

 55درصد

چهار سال عدم خسارت

 65درصد

پنج سال عدم خسارت و بيشتر

 75درصد

مرور یک تجربه واقعی
شــاید بــرای شــما هــم جالــب باشــد ،نمونــه برجســته ای در ارتبــاط بــا پرداخــت
خســارت بیمــه خــودرو را بدانیــد .مقــارن ســاعت  12 : 30مــورخ 1393/11/03
یــک دســتگاه ســواری پرایــد کــه در غــرب بــه شــرق مســیر قوچــان بــه چنــاران
در حــال حرکــت بــوده بــه علــت نقــص فنــی حــادث (ترکیدگــی ناگهانــی
الســتیک عقــب ســمت چــپ) از ســمت راســت جــاده خــارج و واژگــون گردیــد
کــه منجــر بــه مصدومیــت سرنشــینان خــودروی مقصــر (چهــار نفــر) شــد کــه
ســواری پرایــد بــه علــت نقــص فنــی حــادث (ترکیدگــی ناگهانــی الســتیک
عقــب ســمت چــپ) بــه میــزان  100درصــد مقصــر تشــخیص داده شــد  .در
تاريــخ  1394/02/22پرونــده در دادگاه جزائــي دادگســتري بررســي ،رأي صــادر
و در ســال  94مقصــر را محكــوم بــه پرداخــت 16/5درصــد ديــه كامــل در
حــق زیاندیــده اول و  20درصــد ديــه كامــل در حــق زیاندیــده دوم نمــود،
همچنیــن در تاریــخ  1395/03/31پرونــده مجــددأ در دادگاه کیفــری بررســی،
رأی مربــوط بــه زیاندیــدگان ســوم و چهــارم صــادر و در تاریــخ 1395/04/10
مقصــر را محكــوم بــه پرداخــت  239/6درصــد دیــه کامــل در حــق زیاندیــده
ســوم و  495/5درصــد درحــق زیاندیــده چهــارم نمــود .بــا توجــه بــه طوالنــی
بــودن دوره درمــان و واریــز دو مرحلــه علــی الحســاب در نهایــت دیــه زیاندیــده
چهــارم بــه مبلــغ  8/380/330/000ريــال و دیــه زیاندیــده ســوم بــه مبلــغ
 3/266/730/000ريــال تســویه شــد .خســارت ســایر زیاندیــدگان جمعــاً بــه
مبلــغ  329/057/144ريــال تســویه و جمعــاً مبلــغ  11/976/117/144ريــال
پرداخــت گردیــد.

فرآیند خرید این بیمه نامه
شــما در ســاده تریــن شــکل می توانیــد بــا مرکــز ارتبــاط نویــن بــه شــماره
 )021( 23047تمــاس بگیریــد تــا همــکاران مــا شــما را راهنمایــی کننــد .در
صورتی کــه خودتــان شــخصاً می خواهیــد بــرای خریــد ایــن بیمه نامــه اقــدام
کنیــد می توانیــد بــه نزدیک تریــن شــعبه یــا نمایندگــی شــرکت بیمــه نویــن
مراجعــــه و مراحــل زیــر را طــی کنیــد .در نظــر داشتــــه باشــــید بــرای خریــد
بیمــه نامــه شــخص ثالــث ارائــه مــدارک خــودرو بــه همــراه کارت بیمــه نامــه
شــخص ثالــث قبلــی و بــرای بیمــه نامــه بدنــه عــاوه بــر مــدارک ،بازدیــد
خــودرو نیــز الزم اســت.

مراجعه به نماینده
یا شعبه بیمه نوین
گام اول

گام دوم
پرکردن فرم پیشنهاد

بررسی سوابق اتومبیل
توسط کارشناس بیمه
گام سوم

گام چهارم
تعیین نرخ و شرایط
بیمه نامه جدید

چاپ بیمه نامه و تحویل
به بیمه گذار
گام پنجم

مراحل دریافت خسارت مالی از محل بیمه نامه شخص ثالث
الف :هرگاه دو وسیله نقلیه با یکدیگر برخورد نمایند:
در هنــگام وقــوع حادثــه بیــن دو وســیله نقلیــه ،چنانچــه میــزان خســارت وارده
تــا حــدود تعهــدات بیمــه نامــه شــخص ثالــث باشــد ،در صورتــی کــه وســایل
نقلیــه درگیــر در حادثــه دارای بیمــه نامــه معتبــر بــوده و مقصــر حادثــه بــه
تقصیــر خــود معتــرف باشــد راننــدگان آنهــا می تواننــد بــه یکــی از شــعب ایــن
شــرکت مراجعــه ،تشــکیل پرونــده نمــوده و پــس از رؤیــت خودروهــای مقصــر و
تأییــد کارشــناس بیمــه گــر خســارت خــود را دریافــت نماینــد.
ب :در غیر این صورت تهیه گزارش مقامات محترم انتظامی ضروری است.
برای دریافت خسارت بدنی چه باید کرد؟
الــف :در صــورت وقــوع حادثــه منجــر بــه جــرح یــا فــوت مــی بایســت در اســرع
وقــت وقــوع حادثــه بــه اطــاع ایــن شــرکت رســانده شــود.
ب :مــدارک مــورد نیــاز عبارتنــد از :تصویــر برابــر اصــل شــده کروکــی و
گــزارش هــای مقامــات محتــرم انتظامــی و قضایــی ،بیمــه نامــه مقصــر حادثــه،
کارت انتظامــی خــودرو مقصــر ،کارت ملــی راننــده مقصــر و آســیب دیــدگان.
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در هنگام بروز خسارت به کجا مراجعه نماییم؟
در اســرع وقــت بــا مراجعــه بــه یکــی از شــعب شــرکت بیمــه نویــن نســبت بــه
تشــکیل پرونــده خســارت اقــدام فرماییــد.

سرپرستي  /شعب

تلفن

دورنگار

شعبه مرکزی

021 -22258046 - 53

22257269

شعبه غرب

021-44622330 - 31
021- 44622338

44622339

شعبه شرق

021- 77760722-8

شعبه كرج

026- ۳۲۴۰۱۳۹۰-4
32251095

داخلی 1509
32254662
33248684

شعبه قزوين

028-33248680-3

شعبه سمنان

023-33360217
۳۳۳۲۰۹۴۲

33360207

شعبه قم

025-32400495-7

داخلی 9

شعبه مشهد

051-38460687-9

38421369

شعبه بجنورد

058-32241612-13

32241612

شعبه بيرجند

056-32425410-12

32425413

شعبه سبزوار

051-44670772-4

44645443

شعبه کرمان

۰۳۴-۳۲۱۲۶۸۷۰-۵

داخلی 0

شعبه بندرعباس
شعبه زاهدان

076 - 33685700
33665934

33685600

054-33251113

شعبه شیراز

071-36291380-1
36291254-36291252

شعبه ياسوج

074 - 33231134

داخلی 5

شعبه بوشهر

077-33326593-4

داخلي ۱۶

33251112
داخلي9

شعبه همدان

081 - 38327500

داخلي 1

شعبه كرمانشاه

083-38212023-4

داخلي صفر

شعبه سنندج

087-33629501-3

33668214

شعبه تبریز

041-35578340

داخلی  112و 124

شعبه زنجان

024- 33335314
33336567

33335315

شعبه اروميه

044 - 33378574-33378050

33378051

شعبه اردبيل

045-33254435-8

داخلی 8

شعبه اصفهان

031-37866970-9

37866136

شعبه يزد

035-35260126-7
35235722-35232722

۳۵۲۳۵۴۲۲

شعبه شهركرد

038-33349353-4

33332592

شعبه اراك

086-32218922-3

داخلی 1

شعبه کاشان

031 - 55456091

55456091

شعبه اهواز

061-33334821
۳۳۳۶۹۰۹3-۴

33369095

شعبه ايالم

084-33366875-7

33366542

شعبه خرم آباد

066-33338311-14

33330556

شعبه رشت

۰۱۳-33519882-3

داخلی 8

شعبه ساری

011-33359460-3

33359464

شعبه گرگان

017-32354515-17

داخلي 7

شعبه تنكابن

011 - ۵۴۲۱۱۷۱۱

54211710

ارتباط با بیمه نوین
• نشانی :تهران ،بلوار میرداماد ،میدان مادر
خیابان شهید سنجابی ،نبشکوچه یکم ،پالک 11
• کدپستی1911933183 :
• تلفن021-22277775 :
• دورنگار021-22923846 :
• وب سایتwww.novininsurance.com :
• مرکز ارتباط021-23047 :

