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ضرورت به کارگيری دانش مدیریت ریسک در 
رشته بيمه شخص ثالث و تأثير قانون جدید بيمه 

شخص ثالث بر ریسک مرتبط با این بيمه

مؤلفان:  دکتر سعید صحت1
        سیدسعید علوی2

چکيده
بیمه شخص ثالث به عنوان ویترین شرکت های بیمه به حساب می آید و بیمه گران 
بیمه  مي کنند.  یاد  بیمه ای  سایر محصوالت  فروش  برای  دروازه ای  به عنوان  آن  از 
بیمه است. آمار  بد  نامطلوب و  از ریسک های  و  زیانده  از رشته های  ثالث  شخص 
ساالنه منتشرشده در زمینه فعالیت های شرکت های بیمه دولتی و خصوصی نشانگر 
و  خصوصی سازی  روند  به  باتوجه  است.  بیمه ای  رشته  این  باالی  خسارت  ضریب 
پیوستن احتمالی کشورمان به سازمان تجارت جهانی و در نتیجه افزایش رقابت میان 
کاهش  برای  راه کاری  باید  بیمه  شرکت های  خارجی(،  و  )داخلی  بیمه  شرکت های 
ضریب خسارت این رشته بیمه ای پیدا کنند. مسلمًا عوامل متعددی می تواند دلیل 
باشد که می توان  ثالث  بیمه شخص  بیمه در رشته  باالی شرکت های  ضرر و زیان 
آنها را برمبنای چندین عامل گوناگون تقسیم بندی کرد که این دالیل می تواند فنی، 
قانونی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیکی باشد. در بیمه که عملیات 
ایفا  بیمه گری براساس احتماالت و آمار و ارقام است مدیریت ریسک نقش مهمی 
می کند. در رشته بیمه  شخص ثالث هم این امر مستثنی نیست و به کارگیری دانش 
مدیریت ریسک در این رشته بیمه ای باتوجه به ریسک باالی آن بسیار ضروری است. 
رشته  این  میزان خسارت  تا حدودی  می توان  ریسک  مدیریت  دانش  از  استفاده  با 
را در  بیمه کشور  امر می تواند سودآوری شرکت های  این  را کاهش داد؛  زیان ده 
ابتدا به بیان مفاهیم کلیدی در  بازار بیمه شخص ثالث  تضمین کند. در این مقاله 
زمینه مدیریت ریسک و رشته بیمه شخص ثالث پرداخته و در ادامه عوامل مؤثر بر 
افزایش میزان خسارت پرداختی و تشدید ریسک مرتبط با فعالیت شرکت  های بیمه 
در این رشته بیمه ای را به تفصیل می آوریم و درنهایت ضمن پرداختن به راهکارهای 
کاهش ریسک های مرتبط با بیمه شخص ثالث، تأثیر قانون جدید بیمه شخص ثالث 
بیمه بررسی  این نوع  تاریخ 1387/5/16( را بر ریسک  نگهبان در  )مصوب شورای 

مي کنیم.

1. عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده حسابداری و مدیریت 
2. کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بیمه، دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده حسابداری و مدیریت
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1. مديريت ريسک، اهداف و اجزاي آنش
مدیری��ت ریس��ك در حقيقت یك ج��زء کليدي 
در سيس��تم هاي کارآم��د مدیریت اس��ت؛ یك روش 
سيس��تماتيك تش��خيص خطرات و ارزیابي ریسك ها 
براي فراه��م آوردن اطاعات الزم جه��ت اتخاذ یك 
تصميم مناسب در مواقع مورد نياز براي اندازه گيري ها 

و انجام اقدامات کاهش ریسك است.  
اهداف مدیریت ریسك عبارت اند از:

- بق�اء: حفظ هزینه ه��ا زیر حد معين��ي که تداوم 
شرکت را به مخاطره نياندازد؛

- صرفه جويي: در صورت سازگاري با سایر اهداف، 
تأثيرات کليدي بر موفقيت شرکت مي گذارد؛

- ايجاد سطح قابل قبولي از نگراني و اضطراب؛ 
- ثب�ات عاي�دات ي�ا درآمده�ا: ایجاد س��طح 
قابل قبول��ي از عایدات ب��ا محدودنم��ودن کاهش هاي 
پيش بيني نش��ده در درآمدها یا جریانات نقدي ناش��ي از 

خسارات.
2. فرآيند مديريت ريسک

فرآیند مدیریت ریسك شامل 4 مرحله است:
1-2. شناسايی ريسک

هدف از شناس��ایی ریسك ها، گردآوری اطاعات 
در مورد انواع خس��اراتی اس��ت که مؤسسه در معرض 
آن قرار دارد. منابع جمع آوری اطاعات برای شناسایی 

ریسك ها عبارت اند از:
- منابع داخلی: )صورت های مالی، سوابق کتبی، 

نيروی انسانی مؤسسه و...(؛
- مناب�ع خارج�ی: )ش��رکت ها، نماین��دگان و 
کارگزاران صنعت بيمه، متخصصين ایمنی و بهداشت، 

مشاوران حقوقی و...(. 
2-2. ارزيابي ريسک

مرحله اول فرآیند مدیریت ریس��ك، شناسایي و فهم 
ریسك هاي خاص مربوط به سيستم مورد بررسي است که 
باید مدیریت شود. قسمت هاي ارزیابي ریسك یك برنامه 
مدیریت ریسك سؤاالت اساسي ذیل را بررسي مي نماید:

 - چه نوع ریسك هایي مورد بررسي قرار مي گيرد؟
 - چه وقایع نامطلوبي مي تواند اتفاق افتد؟

 - چه ميزان احتمال وقوع این اتفاقات وجود دارد؟
 - شدت پيامدهاي رخدادهاي اتفاق افتاده چقدر است؟

 - پروفایل ریسك چگونه است؟
3-2. كنترل ريسک

ای��ن مرحل��ه از فرآین��د مدیریت ریس��ك توضيح 
مي دهد که چگونه می توان روش مناس��بي براي کنترل 
ریسك شناس��ایي نموده، این روش را ارزیابي کرده و 
درنهایت بهترین روش را براي کنترل ریسك و کاهش 
آن به کار ب��رد. در واقع نتيجه عم��ل و کارایي مرحله 
قب��ل تا حدودي در این مرحله مش��خص خواهد ش��د. 
درصورتي ک��ه ارزیابي دقيقي از ریس��ك هاي موجود 
در یك سيستم وجود داش��ته باشد، مي توان روش هاي 
کنترلي مناس��ب و س��ازگار با ریس��ك هاي موجود را 
طراح��ي نموده و آنه��ا را اجرا ک��رد. اقداماتي که در 
ارتباط با کنترل ریسك انجام مي گيرد، باتوجه به موارد 
خواسته ش��ده از برنامه مدیریت ریس��ك ممكن اس��ت 

روش هاي مختلفي براي آن درنظرگرفته شود:
- روش هاي بر پایه حذف ریسك؛

- روش هاي بر پایه کاهش ميزان ریسك؛
- روش هاي بر پایه انتقال ریسك؛
- روش هاي بر پایه قبول ریسك.

قس��مت کنترل ریس��ك و پش��تيباني از تصميم هاي 
اتخاذش��ده در برنامه مدیریت ریس��ك این س��ؤاالت 

پایه اي را پاسخ مي دهد:
 - کنترل ریس��ك چه تأثيراتي بعد از اعمال خواهد 

داشت؟
 - مزایاي نسبي هریك از روش هاي کنترل ریسك 

چيست؟
 - بهتری��ن مجموعه اقدامات ک��ه مي توان با آنها به 

اهداف مدیریت ریسك رسيد، کدام اند؟

4-2. ارزيابی كارايی و بازخورد
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ش در اجزاي فرآیند مدیریت ریس��ك، ریس��ك هاي 
ج��اري ارزیاب��ي ش��ده و مجموع��ه اي از فعاليت هاي 
کنترل ریس��ك جه��ت کنترل این ریس��ك ها انتخاب 
می ش��ود،  اکنون الزم اس��ت که روش ها و نحوه کار 
انتخاب شده براي ارزیابي و شناخت ریسك و همچنين 
ش��ناخت و انتخاب روش ه��اي کنترل ریس��ك مورد 
بازبيني و بررس��ي مجدد قرار گي��رد.  ارزیابی کارایي 
فرآین��د مدیری��ت ریس��ك و بازخورد گرفته ش��ده از 
اعمال روش ه��اي کنترلي، اصولي را براي اندازه گيري 
ميزان تأثير تصميم هاي اتخاذش��ده در کنترل ریسك و 
کل برنامه مدیریت ریس��ك ارائه خواهد داد. ارزیابی 

کارایي و بازخورد، این سؤاالت را بررسي می نماید:
- چ��ه بهبودهای��ي از تصميم گيري ه��اي کنت��رل 

ریسك، مورد انتظار است؟
- چه اندازه گيري هایي، خروجي هاي مورد انتظار را 

بهتر نشان مي دهد؟
- آی��ا اقدام��ات کنت��رل ریس��ك داراي اث��رات 

خواسته شده و مورد نظر هستند؟
- چگونه مي توان فرآیند کلي مدیریت ریس��ك را 

بهبود بخشيد؟
در واقع می توان 6 گام اساس��ی را در زمينه مدیریت 

ریسك برشمرد:
- تعریف هدف مش��خص از مدیریت ریسك؛ مثًا 
در بيمه ش��خص ثال��ث می توان به کاه��ش هزینه های 

جانی و مالی ناشی از تصادفات اشاره کرد.
- شناس��ایي ریس��ك ها؛ مثًا در بيمه شخص ثالث  
شناس��ایی خودروهای��ی  ک��ه نقص در سيس��تم ایمنی 
دارن��د یا رانندگانی که س��وابق رانندگی خوبی ندارند 
و ریسك بد به حساب می آیند، ضروری است؛ چرا که 
این گونه موارد احتمال باالرفتن خسارت را ایجاد کرده 

و به شرکت های بيمه زیان باالیی وارد می کنند.
- ارزیاب��ي خس��ارت بالقوه که به وس��يله محاس��به 
احتمال یا ش��انس خس��ارت  و همچنين اثر خسارت بر 
شرکت انجام می ش��ود؛ در رشته بيمه شخص ثالث نيز 

ش��رکت های بيمه باید تخمين قابل قبولی از ش��دت و 
تواتر خسارات  داشته باشند.

- انتخاب ابزار مقابله با مشكات یا کنترل ریسك؛ 
به طورکلی برای مقابله با ریسك می توان از این ابزارها 

استفاده کرد:
 اجتناب از ریسك؛ 

 کاه��ش احتمال وق��وع خس��ارات و در صورت 
وقوع، جلوگيري از توسعه آن؛ 

 انتقال خسارات به طرف دیگر مثل سازمان بيمه گر؛
 نگهداري و یا تحمل خسارت )خود بيمه گري(.

در بيم��ه ش��خص ثالث ني��ز در صورت رف��ع موانع 
قانون��ی، اجتن��اب از بيمه کردن رانندگان پرریس��ك و 
متخل��ف و یا اصاح نق��اط حادثه خيز و ایجاد فرهنگ 
مناس��ب ترافي��ك و ... از ابزاره��ای کنت��رل ریس��ك 

به شمارمی آیند. 
 - اجراي تصميم؛ بع��د از انتخاب ابزار یا ابزارهای 
مناس��ب برای مقابله با ریسك باید به اجرای تصميمات 

مرتبط با آن پرداخت.
 - ارزیاب��ي نتای��ج؛ درنهای��ت بای��د کل فرآین��د 
مدیریت ریسك را برای شناس��ایی انحرافات احتمالی 

و مشكات، مورد ارزیابی مجدد قرار داد.
3. رابطه بيمه و مديريت ريسک

ش��رکت  های بيمه  گر، ضمن آنكه درصدد راهبری 
فرآینده��ای قيمت گذاری، مدیری��ت دارایی و بدهی 
و بازاریاب��ی خود، ح��ول محور تحليل ریس��ك جامع 
می باشند؛ به دنبال آن هستند تا به جای تدابير ساده انگارانه 
مهار هزینه های غيرخس��ارات، اس��تراتژی های خود را 
برمبنای ریس��ك جام��ع طراحی ک��رده و به کاربندند. 
ریسك جامع یك شرکت بيمه  گر، شامل ریسك هایی 
از قبيل تك ت��ك فعاليت های ش��رکت از قبيل فرآیند 
فروش بيمه  نامه ها و رسيدگی به موارد  ادعای خسارت 
در هریك از رش��ته  های بيمه، فرآیند خرید و مدیریت 
اتكایی، فرآیند توزیع س��ود و عواید سرمایه گذاری و 
... اس��ت. هریك از این فرآیندها بر جریان  های نقدی 
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مثبت و منفی در یك ش��رکت بيمه، اث��ر گذار بوده و 
در واقع نيل به س��ودآوری بهينه در سطح کل شرکت، 
جز با مدیریت مؤثر ریس��ك جام��ع امكان پذیر نخواهد 
بود. س��اختارهاي بيم��ه اي در واقع ب��ه نوعي مدیریت 
ریس��ك هس��تند که در آنها بيش��تر هدف م��ا کاهش 
عدم اطمين��ان موجود در پدیده هاس��ت. تمامي مراحلي 
که در یك پروژه مدیریت ریس��ك به کارمي روند در 
یك ش��رکت بيمه اي نيز به کارمي روند. البته این مسائل 
در سایر ش��رکت ها نيز الزم هستند، اما در شرکت هاي 
بيمه اي به علت سروکارداش��تن مس��تقيم با ریسك ها و 
قدرت انتخاب، شرایط متفاوت و بسيار پيچيده تر است. 
در ش��رکت هاي غيربيمه اي به طورعم��وم حق انتخاب 
در مورد ریس��ك وج��ود ندارد. به رغ��م تمایل آنها به 
دوربودن از ریس��ك، ریسك در همه جا وجود دارد و 
به وقوع مي پيوندد. در ش��رکت هاي بيمه اي یك سري 
از ریس��ك ها قابل کنترل نيس��تند؛ مثل ریس��ك رکود 
در بازاره��اي مالي. ازطرف دیگر طيف گس��ترده اي از 
ریس��ك ها در ش��رکت هاي بيمه، ریس��ك هایي است 

که آنان از بيمه گذاران خود مي پذیرند. اینجاس��ت که 
کارب��رد مدیریت ریس��ك بيش ازپيش جل��وه مي یابد. 
ریس��ك های مرتبط با بيمه گذاران بيمه ش��خص ثالث 
ني��ز جزیی از همين  ریسك هاس��ت. فرآین��د مدیریت 
ریس��ك در بيمه با ادراك و فهم ریس��ك، شناسایي و 
اندازه گيري آن پيگيري مي ش��ود تا بتوان  از واماندگي 
در پرداخت دی��ون جلوگيري کرد و بت��وان پيش بيني 
و برنامه ری��زي براي حصول درآمده��اي آتي را انجام 
داد. همچنين اخذ و تقبل ریس��ك هاي بهينه تر و بهبود 
عملك��رد از این مج��را را به دس��ت آورد و جلوگيري 
از سياس��ت هاي محافظه کارانه را در سراس��ر س��ازمان 
تروی��ج داد. بهينه س��ازي کاربري س��رمایه و دارایي ها 
ني��ز از دیگر دالی��ل به کارگيری مدیریت ریس��ك در 
ش��رکت های بيمه است. مدیریت ریسك در سازمان ها 
ممكن است در مورد فعاليت ها، فرآیندها، محصوالت، 
اموال، سرمایه گذاري ها، ش��رایط قانوني، شرایط بازار 

به کاررود. 
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4. بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه 
زميني )بيمه شخص ثالث اتومبيل( 

این بيمه از انواع بيمه هاي مسئوليت است که مسئوليت 
راننده را در مقابل اش��خاص دیگر )ثالث( بيمه مي کند. 
با آنكه بيمه ه��اي بازرگاني عموماً اختياري هس��تند به 
علت ضرورت ملي و هماهنگي با سيس��تم هاي حمایتي 
در جهان، این بيمه اجباري شد و نيروي انتظامي مكلف 
 گردید از تردد وسایل فاقد این بيمه نامه جلوگيري کند.  
کليه اشخاصي که در اثر حوادث وسایل نقليه موتوري 
زميني دچار زیان هاي بدني و یا مالي مي ش��وند، اعم از 
اینكه داخل و یا خارج از وس��يله  نقليه مورد بيمه باشند، 
ثال��ث تلقي مي گردند. با رش��د روزافزون اس��تفاده از 
اتومبي��ل، صاحبان و رانندگان س��ایر اتومبيل ها و حتي 
عابرین پياده و بس��ياري دیگر از ش��هروندان به صرف 
اینك��ه هریك از م��ا هدایت یك اتومبيل ش��خصي و 
یا ی��ك اتومبيل عموم��ي را برعهده داری��م در معرض 
خطر تص��ادف و تصادم ق��رار دارند و ب��ا وقوع چنين 
خطراتي دچار خس��ارت هاي بدني یا مالي مي ش��وند؛ 

درحالي ک��ه خ��ود دخالتي در وق��وع آن نداش��ته اند. 
قان��ون، اخاق، ع��رف و منطق، س��زاوار نمي دانند که 
فردي به واسطه تقصير فرد دیگري متحمل ضرر و زیان 
م��ادي و یا جاني ش��ود؛ به همين واس��طه قوانين مدني 
و مس��ئوليت مدني، مقصر یا مس��بب حادثه را مس��ئول 
 جبران ضرر و زی��ان وارده به افراد حادثه دیده مي داند.
ابعاد جان��ي و مالي این نوع هزینه هاي پيش بيني نش��ده 
معم��والً مبالغ هنگفت��ي را دربرمي گيرد ک��ه تأمين آن 
براي مقصر حادثه بسيار سخت بوده و مي تواند گردش 
چرخ اقتصادي خانواده وي را مختل س��اخته و حتي در 
مواردي مي تواند یك خان��واده را ازلحاظ اقتصادي به 
مرز فروپاش��ي برس��اند. هدف از بيمه مسئوليت مدني 
دارندگان وس��ایل نقليه زميني ک��ه در عرف جامعه به 
بيم��ه ش��خص ثالث معروف گش��ته، جب��ران این گونه 
خسارت هاس��ت تا هم حق اخاقي و قانوني زیان دیده 
پایمال نشود و هم مقصر حادثه به واسطه تقبل هزینه هاي 
هنگف��ت بابت جب��ران زیان هاي وارده، دچار عس��ر و 

حرج نشود.
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5. بيمه شخص ثالث پاشنه آشيل شركت های بيمهش
بيمه ش��خص ثالث از مهم ترین محصوالت صنعت 
بيم��ه اس��ت؛ زیرا بيمه ش��خص ثال��ث مانن��د ویترینی 
اس��ت که بيمه  گران، محصوالت خود را پش��ت شيشه 
آن در مع��رض دید مش��تریان قرار می  دهن��د. عملكرد 
ش��رکت  های بيمه در این رشته به هر شيوه  ای که باشد، 
س��ایر رش��ته های بيمه  ای را تحت تأثير قرار می  دهد و 
شاید بتوان بيان کرد که این رشته کليد ورود بيمه  گران 
به بازار بيمه اس��ت. این رش��ته بيمه  ای  45/3 درصد از 
پرتف��وی حق بيمه صنعت بيمه کش��ور و 60/52 درصد 
از پرتفوی خس��ارات این صنع��ت را به خود اختصاص 
داده اس��ت )زارع��ی، 1388(. بنابراین باتوجه به س��هم 
باالی این رش��ته در پرداخت خس��ارات مالی و جانی، 
ش��رکت های بيمه دولتی و خصوص��ی دچار زیان های 
عمده ای در رش��ته بيمه ش��خص ثالث می شوند. قانون 
از بابت حمایت از افراد جامعه، دارندگان وس��ایل نقليه 
موت��وری زمينی را مكلف نموده به صورت اجباری این 
بيمه نامه را خریداری نمایند و ش��رکت های بيمه اعم از 
دولتی و خصوصی مجبور به فروش این بيمه نامه هستند 
و بای��د در بازار براس��اس تعرفه، بيمه ش��خص ثالث را 
عرضه کنند؛ زیرا دولت به عنوان تنها تعيين کننده قيمت 
بيمه شخص ثالث ایفای نقش می  کند. این بيمه به عنوان 
یكی از رش��ته های نامطلوب بيمه ای به حساب می آید و 

ش��رکت های بيمه نيز تمایل چندانی ب��ه فعاليت در آن 
ندارن��د و این بيم��ه را به عنوان یك ریس��ك بد تلقی 
می کنند. دليل این بی ميلی را باید در ضریب خسارت1 
باالی این رشته بيمه ای دانست که خود شامل دو حوزه 
حق بيمه و خس��ارت می شود. متأسفانه در کشورمان در 
هر دو حوزه، رش��ته بيمه ش��خص ثالث  دچار مش��كل 
اس��ت. همان طورکه در نمودار 1 و جدول 1 مش��اهده 
می  کنيد ميزان کلی خس��ارات پرداختی در رش��ته بيمه 
ش��خص ثال��ث اتومبي��ل از س��ال 1387-1381 روند 
صعودی داشته اس��ت که باتوجه به نمودار 1 این روند 
افزایشی، شيب به نسبت زیادی نيز به خود گرفته است. 
یكی از علل افزایش ميزان خس��ارت پرداختی، افزایش 
تع��داد تصادف��ات رانندگی ی��ا به عبارتی دیگر افزایش 
تعداد خس��ارات پرداختی بيمه ش��خص ثالث اتومبيل 
اس��ت. همان طورکه در نمودار 2 و جدول 1 مش��اهده 
می کنيد روند کلی تعداد خس��ارات پرداختی در رشته 
بيمه ش��خص ثالث اتومبيل )به اس��تثناي س��ال 1383( 

صعودی بوده است.
بنابرای��ن در ادامه مقاله به علت یابی این معضل یعنی 
باالبودن ميزان خس��ارت بيمه ش��خص ثال��ث اتومبيل 
ی��ا به عبارت دیگر به بررس��ی ریس��ك  های پيش روی 

شرکت های بيمه در این رشته بيمه  ای می پردازیم. 

1. Loss Ratio

جدول 1. تعداد و ميزان خسارات پرداختی بازار بيمه كشور در رشته بيمه شخص ثالث

1387138613851384138313821381سال

میزان خسارت پرداختی
)مبالغ به میلیارد ریال(

14980/513527/69552/78264/85845/84440/33121/2

1625035146912814565651165282717694812955699351تعداد خسارات پرداختی

 )زارعی، 1388(
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ش نمودار 1. ميزان خسارات پرداختی بازار بيمه كشور 

در رشته بيمه شخص ثالث )مبالغ به ميليارد ريال(

نمودار 2. تعداد خسارات پرداختی بازار بيمه 

كشور در رشته بيمه شخص ثالث

6. داليل باالبودن ميزان خس�ارت بيمه شخص 
ثالث اتومبيل

ریس��ك  های مرتب��ط با افزای��ش ميزان خس��ارات 
پرداختی بيمه ش��خص ثالث اتومبيل )که برخی از آنها 
در حيطه کنترل شرکت های بيمه قرار ندارند و نيازمند 
همكاری س��ایر نهادها با شرکت های بيمه جهت کنترل 

آنهاست( عبارت اند از:
- افزايش تواتر و ش�دت خسارت اين رشته در كشور 

به خصوص در سال های اخير 

در س��ال های اخي��ر ه��م تع��داد تصادف��ات و هم 
ش��دت تصادفات این رش��ته بيم��ه ای افزایش داش��ته 
اس��ت و این امر ناش��ی از علل��ی مانند افزای��ش تعداد 
خودروه��ا و ورود خودروه��ای م��دل باال و س��رعت 
 ب��االی ای��ن خودروه��ا و قيم��ت باالت��ر آنهاس��ت.

- افزايش ساليانه نرخ ديات 

ق��وه قضائي��ه هر س��ال ن��رخ دی��ه را ب��اال می برد و 
ب��دون هي��چ توجهی ب��ه حق بيمه ه��ا این��كار صورت 
می گي��رد. بنابرای��ن ش��رکت های بيم��ه هر س��ال باید 
خس��ارات بيش��تری بپردازند؛ ول��ی حق بيمه ه��ا ثابت 
 مان��ده و یا به نس��بتی کمتر از دیات افزای��ش می یابند.

- نگرش نادرس�ت برخی از ماموران نيروی انتظامی 

به كاربرد بيمه 

نگرش نادرس��ت برخی از مأم��وران نيروی انتظامی 
به کاربرد بيمه موجب می ش��ود که گاهی مقصر حادثه 
را برمبنای داش��تن بيمه نامه تعيين کنند. این مورد ناشی 
 از عوام��ل آسيب س��از اجتماع��ی و اقتصادی اس��ت.
- رايج ش�دن پرداخت خس�ارت اين رش�ته به استناد 

حکم دادگاه 

در بس��ياری از موارد، ش��رکت های بيمه خس��ارت 
کمت��ری را نس��بت به آنچه که مش��تری انتظ��ار دارد، 
می پردازند؛ این امر موجب کشيده ش��دن پای طرفين به 
محاکم قضایی می ش��ود. البته با تأسيس شوراهای حل 

اختاف این معضل کم رنگ تر شده است. 
- دقيق نب�ودن حق بيمه ه�ا )عدم درياف�ت حق بيم�ه 

متناسب با وسيله نقليه و كاربری آن و راننده(

متأس��فانه در بس��ياری از موارد محاس��به حق بيمه ها 
علمی نيس��ت. باتوجه به اهميت این موضوع بيش��تر به 
تشریح و موشكافی آن می پردازیم. هم اکنون حق بيمه 
جه��ت بيمه نامه ش��خص ثالث و م��ازاد از دو آیين نامه 
32 و 35 ش��ورای عالی بيمه اس��تخراج مي شود. در این 
آیين نامه ها برای خودروهای س��واری براس��اس قدرت 
موتور وس��يله نقليه، برای انواع وسيله بارکش براساس 
ظرفيت، برای اتوکارها براساس ظرفيت سرنشين و برای 
موتورس��يكلت ها براساس تعداد س��يلندر حق بيمه های 

ثالث و مازاد استخراج مي شود.
در چني��ن محاس��به ای به هيچ عنوان س��ال س��اخت 
خ��ودرو، ن��وع بدنه، قدرت ه��ای کنترل��ی آن، تجربه 
خ��ودرو  در  به کاررفت��ه  روز  تكنول��وژی  و  رانن��ده 
مدنظر قرار نمی گيرد. ش��اید در نگاه اول نوع محاس��به 
حق بيم��ه تأثي��ری در رفع بح��ران بيمه ش��خص ثالث 
نداش��ته باش��د و فقط بازی با اعداد باشد ولی هنگامي 
 که نوع��ی دیگر از محاس��به حق بيم��ه را تجربه کنيم، 
خواهيم یافت اثرات آن از بيمه ش��خص ثالث نيز فراتر 
 خواهد رفت و بر مس��ائل مختلفی تأثير خواهد داشت.
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ام��روزه در تولي��د خودروه��ا توجه زیادی ب��ه امنيت ش
راننده و سرنش��ينان مي ش��ود، همچني��ن عوامل زیادی 
جه��ت جلوگي��ری از ح��وادث اندیش��يده ش��ده که 
 احتمال بروز حوادث رانندگی را به حداقل مي رس��اند.
از جمل��ه ای��ن عوام��ل در جهت حفظ جان مس��افران 
و راننده سيس��تم کيس��ه هوا1  و سيس��تم کمربند ایمنی 
هوشمند را مي توان نام برد و براي جلوگيری از حوادث 
 رانندگی مي توان به سيس��تم  ترمز ضدقفل2 اشاره کرد.
هرچ��ه به س��مت خودروهای س��اخت روز نزدیك تر 
مي ش��ویم )جدید تر( ش��اهد موارد بهتر و مطمئن تر در 
جهت کنترل حوادث رانندگی و حفظ جان مس��افران 
خواهي��م ب��ود و ازطرفی دیگر باتوجه به نوع محاس��به 
فعلی حق بيمه ش��خص ثالث، روش��ن اس��ت که س��ال 
س��اخت خودرو در این نوع محاس��به بی تأثير اس��ت؛ 
در حالی ک��ه باتوجه ب��ه مطالب ذکر ش��ده در می یابيم 
بيش��تر پارامترهای ذکر ش��ده وابس��ته به س��ال ساخت 
خودرو است. در خودرو های به روز معایب خودرو در 
سال های گذشته، برطرف مي شود و استهاك که خود 
باعث بروز خسارت یا شدت آن است، حذف مي شود.

به ع��اوه مي��زان آالیندگ��ی خودروه��ای قدیمي 
ب��ر محي��ط  تأثي��ر آن   نس��بت به خودروه��ای روز و 
 زیس��ت کام��ًا نمایان اس��ت و ب��ا کاه��ش آلودگی 
مي ت��وان نگاه��ی ب��ه هزینه ه��ای درم��ان داش��ت و 
 نيم نگاه��ی ب��ه کاهش آم��ار مرگ ومير ناش��ی از آن.

تمام��ي  تأثي��رات فوق صرفاً ب��ا اعمال یا بهت��ر بگویيم 
اضافه کردن چند پارامتر و تغيير در شيوه های محاسبات 
حق بيمه به دس��ت مي آید. اميد اس��ت ب��ا تاش صنعت 
بيمه و هم��كاری نيروهای انتظامي  بيمه نامه مس��ئوليت 
رانندگان وس��ایل نقليه موتوری در قبال اشخاص ثالث 
شكل بگيرد که سال ساخت خودرو نيز یكی از عوامل 

مؤثر در این بيمه نامه  باشد.
الزم به ذکر اس��ت که در برخی کشورها امروزه از 
روش هایی مانند محاسبه حق بيمه اتومبيل براساس تعداد 

1. Airbag
2. A.B.S

کيلومتری که خودرو کارکرده است، استفاده مي شود 
که روشی مناسب در جهت کاهش خسارت این رشته 

است. 
- عدم توجه به سوابق رانندگان در تعيين حق بيمه 

بدون شك رانندگانی که قانونمند رانندگی می کنند 
بای��د حق بيمه کمتری را نس��بت به رانن��دگان متخلف 
بپردازند درحالی که در کش��ور ما توجه الزم به این امر 
نمی ش��ود و در صدور بيمه نامه ها، حق بيمه یكس��انی از 

همه دریافت می شود.
- فرهنگ نامناسب ترافيک 

متأسفانه امروزه ش��اهد ضعف فرهنگی در موضوع 
ترافيك هس��تيم و عدم رعایت قوانين و مقررات توسط 
رانندگان منجربه افزایش تصادفات و در پی آن افزایش 
خسارت پرداختی ش��رکت های بيمه می شود که باید با 
همكاری همه آحاد مردم و رسانه ها و مسئوالن ذی ربط  

این مشكل را برطرف کرد.
- صحنه سازی در محل تصادف 

در بس��ياری از م��وارد به دلي��ل نداش��تن بيمه نامه یا 
مقصربودن، بس��ياری از رانندگان اقدام به صحنه سازی 
تصادف می کنند و به این ترتيب خس��ارات کاذبی را از 

شرکت های بيمه دریافت می  کنند.
- غيراستانداردبودن جاده ها 

متأس��فانه هر ساله شاهد کشته یا مجروح شدن تعداد 
زیادی از هموطنان عزیزمان هس��تيم و این همه کش��ته 
و زخمی، خس��ارات س��نگينی را به ش��رکت های بيمه 
تحميل می کند. اس��تانداردنبودن جاده های کشور یكی 
از دالیل آمار وحشتناك مرگ ومير در تصادفات است 
که باید وزارت راه و ترابری به اصاح نقاط حادثه خيز 
بپردازد. البته ش��اید دانستن این نكته جالب باشد که در 
رابطه با بروز حوادث جاده  ای، عامل انسانی 70 درصد، 
عام��ل جاده 15 درصد و عامل خودرو نيز 15 درصد از 
سهم علل ایجاد حوادث را به خود اختصاص داده اند. 

- كمبود كارشناسان ماهر در ارزيابی خسارت

در بس��ياری از موارد کارشناس��ان ارزیابی خسارت 
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ش ميزان خس��ارات را بيشتر یا کمتر از حد معمول ارزیابی 
می کنن��د که در ه��ر دو صورت به زیان ش��رکت های 
بيمه است؛ زیرا در صورت تخمين بيشتر، زیان بيشتری 
متوجه ش��رکت های بيمه می شود و در صورت تخمين 
کمتر، مشتریان ش��رکت های بيمه ناراضی خواهند شد 

و دیگر از آن شرکت بيمه، بيمه نامه ای نخواهد خرید.
- وج�ود ن�اوگان حمل ونقل فرس�وده در جاده ها و 

شهرهای كشور 

در کشور ما ميانگين سال اس��تفاده از خودرو بسيار 
باالت��ر از اس��تانداردهای جهانی اس��ت و خودروهای 
س��بك و س��نگين زی��ادی که ب��ه اصطاح فرس��وده 
به حس��اب می آیند در کش��ور در حال تردد هستند که 
باتوج��ه به احتمال ب��االی نقص فنی و اس��تهاك باال 
احتم��ال حادثه نيز بس��يار ب��اال م��ی رود و و باتوجه به 
یكس��ان بودن حق بيمه این نوع خودروها با خودروهای 
مدل باال، این امر موجب افزایش زیان دهی شرکت های 

بيمه می شود.
- كيفي�ت به نس�بت پايي�ن برخ�ی از خودروه�ای 

توليدی در كش�ور و ضعف ايمنی مانند نداشتن ترمز 

ضد قفل و كيسه هوا 

کيفي��ت پایي��ن خودروهای س��اخت داخ��ل مانند 
نداش��تن ترمز ضدقفل و کيس��ه هوا و ی��ا کيفيت پایين 
آنها  نيز برای ش��رکت های بيمه گران تمام شده است؛ 
به عنوان مث��ال کامي��ون هوگو به دليل نقص در سيس��تم 
ترمز و پژو 405 به دليل نقص در سيستم سوخت رسانی 
و خودروی پراید به دليل نداش��تن سيستم تعليق مناسب 
)س��هم این خودرو از کل واژگونی ه��ای خودروهای 
کش��ور، بيش از 40 درصد اس��ت که رقم قابل توجهی 
اس��ت(  موجبات خسارات جانی و مالی زیادی را برای 

شرکت های بيمه فراهم آورده اند.
- وجود تعداد زيادی از خودروهای فاقد بيمه در كشور 

باتوجه به قانون اعداد ب��زرگ هرچه جامعه آماری 
در بيم��ه بزرگ تر باش��د ش��رکت های بيمه با ش��انس 
بيش��تری برای مدیریت موفق خسارات مواجه خواهند 

بود. متأس��فانه تعداد زی��ادی خودروی فاق��د بيمه نامه 
شخص ثالث در کش��ور تردد می کنند که البته باتوجه 
به تهدید نيروی انتظامی به باطل کردن کارت س��وخت 
این خودروها، از شمار آنها تا حدي کاسته شده است. 

- عدم وجود يک سيستم پاداش مناسب 

امروزه در بسياری از کشورهای جهان به رانندگانی 
که تصادف نداشته باش��ند تخفيفات ویژه ای در هنگام 
تمدید بيمه نامه هایش��ان داده می ش��ود. این امر می تواند 
مش��وق خوبی برای بيمه گذاران ب��رای رانندگی بهتر و 

فرهنگ سازی ترافيك باشد. 
- ضعف تکنولوژی و عدم وجود يک سيستم اطالعاتی 

ب�رای پرداخت خس�ارت و ثبت و نگهداری س�وابق 

رانندگان

از مهم تری��ن دالیل زیان دهی ش��رکت های بيمه در 
ای��ن رش��ته، ضعف تكنول��وژی و فقدان یك سيس��تم 

اطاعاتی مناسب است.
در زمان روبروش��دن با خس��ارت نخس��تين دغدغه 
فك��ری بيمه گذار زم��ان الزم برای بازیافت خس��ارت 
است. با وقوع خسارت، ارزیاب خسارت، نياز به بازدید 
از وسيله نقليه و ارزیابی خسارت دارد؛ به عبارت دیگر یا 
ارزیاب خس��ارت باید در صحنه تصادف حاضر شود و 
یا وسيله نقليه باید به محل مناسبی حمل شود تا ارزیاب 
خس��ارت بتوان��د فرآیند قب��ول یا عدم قبول خس��ارت 
را به انجام برس��اند. ای��ن فرآیند مس��تلزم صرف وقت و 
هزینه ای اس��ت که با تغيير در روش ارزیابی خس��ارت 
این ام��كان به وجودمی آید که پرداخت خس��ارت در 
زمان کمتر و با هزینه کمتر انجام ش��ود. سيس��تم ارسال 
تصوی��ر از راه دور با اس��تفاده از ویدئوکنفرانس باعث 
می ش��ود تا بيمه گ��ذار بتواند تصاویر زن��ده را از طریق 
ارتباط با پهنای باند باال برای ارزیاب خسارت به عنوان 
نماین��ده بيمه گ��ر در پرداخت خس��ارت ارس��ال کند. 
اس��تفاده از ای��ن روش برای پرداخت خس��ارت نياز به 
زیرس��اخت های مخابرات��ی و مه��ارت کارشناس��ان و 
اینترنت بيس��يم،  سرویس پيام چندرسانه اي1  و فناوری 
1. Multimedia Messaging System (MMS)
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نوی��ن دارد. برق��راری خدمات اینترن��ت از طریق تلفن ش
هم��راه از جمله این زیرساخت هاس��ت. بدین ترتيب در 
زمان وقوع حادثه برحس��ب مورد با استفاده از هرکدام 
از ابزارهای موجود توس��ط بيمه گذار آس��يب دیده و با 
راهنمایی ارزیاب خسارت از زوایای مناسب تصاویری 
تهيه می ش��ود و براس��اس آن ارزیابی انجام و خسارت 
تعيين می گردد. باتوجه به رش��د استفاده از تلفن همراه 
در کش��ور و امكان استفاده از سرویس MMS به عنوان 
یك مزیت نسبی، امكان استفاده از خدمات اینترنت از 
طریق تلفن همراه در ارزیابی خس��ارت ایجاد می شود. 
بااین وجود تس��لط کارش��ناس خسارت به اس��تفاده از 
فناوری نوین مهم ترین بخش��ی است که بيمه گر باید به 
آن توجه کند. کارشناسان  بيمه داشتن تجربه کافی در 
استفاده از فناوری نوین و جلوگيری از خسارت را بسيار 
مهم و ض��روری می دانند. امكانات موجود راهنمایی و 
رانندگی، مخابرات و شرکت های بيمه به صورت بالقوه 
این فرصت را  فراهم می کند که از فناوری ارتباطات و 
اطاعات برای سهولت پرداخت خسارت استفاده شود؛ 
ول��ی باید تمهيداتی ب��رای جلوگيری از ب��روز خطا یا 
تقلب احتمالی اندیشيده شود. همچنين ضرورت داشتن 
یك سيستم اطاعاتی یكپارچه در بين شرکت های بيمه 
احساس می شود؛ چرا که این سيستم می تواند اطاعات 
کام��ل و جامعی در مورد خودرو، رانن��ده، بيمه گذار، 
بيمه نام��ه و س��ابقه آنها نگه��داری کند و زمينه س��وء 

استفاده و تقلبات گسترده را ازميان بردارد.
- كيفيت پايين خدمات ارائه شده به مشتريان 

پایين ب��ودن کيفيت خدمات ارائه ش��ده به مش��تریان 
باعث خواهد ش��د که برخی از مشتریان دیگر بيمه نامه 
شخص ثالث نخرند و از راه های دیگری مانند پس انداز 

در پی جبران خسارات برآیند.
- عملکرد نامناسب برخی نهادهای ذی ربط 

نهادهایی مانند اورژانس، وزارت راه و ترابری، پليس 
راهنمایی و رانندگی و رس��انه مل��ی باید با برنامه ریزی 
اس��تراتژیك و هماهنگ��ی کامل با بيم��ه مرکزی زمينه 

کاهش حوادث رانندگی و خس��ارات جانی و مالی را 
فراه��م آورند. الزم به ذکر اس��ت ک��ه نهادهایی مانند 
پلي��س راهنمایی و رانندگ��ی بای��د از تكنولوژی های 
نوینی مانند سيستم موقعيت یاب جهاني1 به طورگسترده 
استفاده نماید که خوشبختانه نصب این دستگاه بر روی 
خودروهای سنگين و سبك بين شهری آغاز شده است 
که می  تواند به عنوان یك سيستم کنترل کننده سرعت، 
موقعي��ت خودروه��ا را نيز ب��ر روی نقش��ه ماهواره ای 
مش��خص کند. البته نصب دوربين های کنترل س��رعت 
و به خصوص کنترل س��رعت در ش��ب، باید در تمامی 

جاده های کشور هر چه سریع تر صورت گيرد.
7. قانون جديد بيمه شخص ثالث

قانون جدید »بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان 
وس��ایل نقليه موتوري زميني در مقابل ش��خص ثالث« 
مع��روف به بيمه ش��خص ثال��ث پس ازحدود 5 س��ال 
کش وقوس طوالن��ی در فرآیند قانون گ��ذاری پس از 
تصویب کميس��يون اقتصادی مجلس ش��ورای اسامی 
براساس اصل 85  قانون اساسی جمهوری اسامی ایران 
و موافقت مجلس شورای اس��امی با اجرای آزمایشی 
آن به مدت 5 س��ال در تاری��خ 1387/5/16 به تصویب 
شورای محترم نگهبان رسيد و در تاریخ 1387/5/31 از 
سوی ریاست محترم جمهوری اسامی ایران برای اجرا 

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اباغ شد. 
8. ويژگی ه�ای قان�ون جدي�د و تأثي�ر آن بر 

ريسک های مرتبط با رشته بيمه شخص ثالث
در این بخش به بررس��ی ویژگی ه��ای قانون جدید 
بيمه ش��خص ثالث به عنوان بخش��ی از محيط خارجی 
حاکم بر فعاليت های ش��رکت های بيم��ه و تأثير آن بر 
افزایش یا کاهش ریس��ك مرتبط با خسارت پرداختی 

شرکت های بيمه می پردازیم.
1-8. برابری ديه زنان با مردان 

از مهم تری��ن تغييرات قانون جدید نس��بت به قانون 
قبلی، برابربودن دیه زنان با مردان است. در تبصره 2 ماده 
4 آمده است: »بيمه گر موظف است در ایفاي تعهدات 
1.  Global Positioning Systems (GPS)
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ش مندرج در این قانون خس��ارت وارده ب��ه زیان دیدگان 
را ب��دون لحاظ جنس��يت و مذهب تا س��قف تعهدات 
بيمه نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعيين ش��ده از 
س��وي محاکم قضایي، به عنوان بيمه حوادث محسوب 
مي گ��ردد«. پرداخت دیه زن��ان به اندازه دی��ه مردان، 
خس��ارت  پرداختی شرکت های بيمه را افزایش خواهد 
داد و به عنوان یك ریسك نامطلوب برای شرکت های 

بيمه مطرح می  گردد. 
2-8. شموليت بيشتر اشخاص ثالث 

از مشكات شرکت های بيمه این بود که تعيين کنند 
براساس ماده 2 قانون قبلی  چه کسی شخص ثالث است 
و چه کسی نيست. خوشبختانه تمامی این استثنائات در  
قانون جدید ح��ذف گردید و براس��اس تبصره 6 ماده 
1 قانون جدید، تمامی اش��خاصی که به س��بب حوادث 
موضوع این قانون، دچار صدمه ش��وند ش��خص ثالث 
محسوب می شوند به جز راننده مسبب حادثه. تصویب 
ای��ن تبصره بس��ياری از اختاف��ات بي��ن  بيمه گران و 
زیان دی��دگان را کاهش می دهد. این مورد هم  موجب 
افزایش خس��ارت پرداختی بيمه ش��خص ثالث خواهد 
ش��د؛ زیرا دامنه ش��موليت افراد ثال��ث افزایش می یابد 
و به نوعی موجب افزایش ریس��ك مرتبط با خس��ارت 

پرداختی شرکت های بيمه می  شود.
3-8. حداقل شدن استثنائات قانون 

در ماده 4 قانون قبلی، قانون گذار 6 مورد استثنا برای 
پرداخت خس��ارت قائل شده بود که 2 استثنا »خسارات 
ناگهاني از قبيل جنگ، س��يل، زلزله و خس��ارات وارد 
به متصرفين غيرقانونی وس��ایل نقليه یا به رانندگان فاقد 
گواهينام��ه رانندگی« در قانون جدی��د حذف گردید. 
البته ش��رکت های بيمه با دریافت حق بيمه اضافی مورد 
دوم را ب��ا درج این جمله »بند4 ماده4 خریداری ش��د« 
پوشش داده بودند. بنابراین در بخش پرداخت خسارت 
استثنائات به حداقل رسيد. این مورد هم موجب افزایش 
خسارات پرداختی شرکت های بيمه و به نوعی موجب 

تشدید ریسك مالی برای شرکت ها خواهد شد. 

4-8. پذي�رش بيمه نام�ه به عن�وان وثيق�ه ازس�وی 
محاكم 

مهم ترین مشكل برای مقصران حادثه در زمان بروز 
تصادف، فراهم نمودن وثيقه معتبر برای محاکم قضایی 
بود. در بيش��تر مواقع مقصر حادثه به دليل نداشتن وثيقه 
)عمدت��اً ملك��ی( باید در زن��دان به س��رمی برد تا نوبت 
رس��يدگی فرا رسد. با تصویب این ماده به محض تأیيد 
اصالت و اعتبار بيمه نام��ه، مقصر با قرار وثيقه که وثيقه 
آن بيمه نامه شخص ثالث خواهد بود، آزاد خواهد شد. 
این مورد در جهت تسهيل امور و مقررات زدایی انجام 

شده است.
5-8. افزاي�ش حداقل تعه�دات بدنی به اندازه ديه 

مرد مسلمان در ماه های حرام 
در س��ال های پي��ش ک��ه حداقل تعه��دات اجباری 
بيمه نام��ه مع��ادل 80 ميليون ریال بود، مبل��غ واقعی دیه 
برابر300 الی350 ميليون بود. بس��ياری از ش��رکت های 
خودروس��از ب��ا تبليغات پر س��روصدا ک��ه خودروی 
توليدی آنها بيمه نامه شخص ثالث دارد عمًا خودروها 
را با بيمه نامه80 ميليون ریالی به مردم واگذار می نمودند 
و خری��داران ني��ز به امي��د اینكه خودرو آنه��ا بيمه نامه 
دارد، پش��ت فرمان می نشس��تند، ليك��ن در زمان بروز 
حوادث متوجه می شدند که بيمه نامه آنها کامل نيست؛ 
به همين خاطر بخش��ی از زنداني��ان از افرادی این چنينی 
تش��كيل می ش��د. برای رفع این معضل هيئت دولت در 
س��ال 1385 حداقل ميزان تعه��دات بدنی را معادل دیه 
م��رد مس��لمان در ماه های حرام تصوی��ب نمود که این 
موضوع در قانون جدید نيز به صراحت آمد. این مورد 
هم  موجب افزایش ميزان خسارت  پرداختی  و افزایش 

ریسك مالی بيمه شخص ثالث خواهد شد.
6-8. افزايش تعهدات صندوق تأمين خسارت های 

بدنی به ميزان حداقل تعهدات بدنی 
به منظور پرداخت کامل خس��ارت به زیان دیدگانی 
که مقص��ران آنه��ا فاق��د بيمه نامه ش��خص ثالث معتبر 
هس��تند، تعهدات صندوق تأمين خس��ارت های بدنی به 



28

14
5 

1 و
44

ی 
ها

ره 
ما

اندازه تعهدات بيمه نامه ش��خص ثال��ث افزایش یافت. ش
قبل از این، تعهدات صندوق معادل 80 ميليون ریال بود 
که در اواخر س��ال 1386 ب��ه 160 ميليون ریال افزایش 
یافت��ه بود. بااین حال چنانچه کس��ی تصادف می کرد و 
بيمه نامه نداشت باز باید در صورت عدم جبران خسارت 
زیان دیده به زندان می رفت. لذا با افزایش س��قف تعهد 
صن��دوق به مي��زان تعهدات بيمه نامه، ای��ن معضل قابل 
ح��ل خواه��د بود. ای��ن مورد ه��م در جه��ت افزایش 
رضایتمندی زیان دیدگان انجام ش��ده اس��ت. این تغيير 
نيز افزایش خسارات پرداختی و تشدید ریسك مالی را 

برای شرکت های بيمه به دنبال خواهد داشت.
7-8. افزايش منابع مالی صندوق تأمين خسارت های 

بدنی 
ب��رای ایف��ای تعه��د از جان��ب صن��دوق تأمي��ن 
خس��ارت های بدنی مناب��ع مالی صندوق به این ش��رح 

افزایش یافته است:
- 5 درصد از حق بيمه بيمه اجباري موضوع این قانون؛
- 20 درصد از جرائم وصولي راهنمایي و رانندگي 

در کل کشور؛
- 20 درص��د از کل هزینه ه��اي دادرس��ي و جزاي 

نقدي وصولي توسط قوه قضائيه؛
- جرائ��م موض��وع م��اده )28( ای��ن قانون. س��هم 
شرکت های بيمه در قانون قبلی معادل 3 درصد بود که 
در این قانون به 5 درصد افزایش یافته اس��ت. این مورد 
نيز موجب افزایش هزینه شرکت های بيمه در این رشته 
بيمه ای می شود و می  تواند ریسك مالی را تشدید نماید.

8-8. معافيت صندوق تأمين خس�ارت های بدنی از 
پرداخت عوارض و ماليات 

براي اینكه تمام منابع مالی صندوق در جهت ایفای 
تعهد خود صرف ش��ود صن��دوق از پرداخت هرگونه 
ع��وارض، مالي��ات، هزینه های دادرس��ی و حق االجرا 
معاف ش��د. ضمناً در نحوه اداره صن��دوق نيز تغييراتی 
حاصل ش��ده که مدیر صندوق بنا به پيشنهاد رئيس کل 
بيمه مرک��زی ج.ا.ا وتصویب مجم��ع عمومی صندوق 

منصوب می ش��ود. مجمع عمومی صندوق نيز متش��كل 
از وزی��ر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بازرگانی، وزیر 
کار و ام��ور اجتماعی، وزیر دادگس��تری و رئيس کل 
بيم��ه مرک��زی ج.ا.ا خواهد بود. این تغيي��ر، تأثيری در 
خسارات پرداختی شرکت های بيمه و ریسك ناشی از 

آن ندارد.
9-8. پرداخت بيش از يک ديه به يک زيان ديده 
در تبص��ره 1 م��اده 4 قان��ون جدی��د آمده اس��ت: 
»درصورتي که در یك حادثه، مس��ئول آن به پرداخت 
بي��ش از یك دیه ب��ه هریك از زیان دی��دگان محكوم 
شود، بيمه گر موظف به پرداخت تمامي دیه هاي متعلقه 
خواهد بود«. مفاد چنين تبصره ای را ش��ورای عالی بيمه 
در آذر ماه س��ال 1382 تصویب ک��رده بود، اما برخی 
شرکت های بيمه در اجرای آن سليقه ای عمل می کردند 
که باصراحت قانون، اميد است به صورت وحدت رویه 
عمل ش��ود. این م��ورد هم  موجب افزایش خس��ارت 
پرداختی بيمه ش��خص ثالث و تشدید ریسك مرتبط با 

آن برای آن دسته از شرکت های بيمه خواهد شد.
10-8. مکلف بودن بيمه گر به پرداخت سريع خسارت 
برخی ش��رکت های بيمه با استناد به ماده 302 قانون 
مجازات اس��امی، دیه زیان دیدگان را پس از دو سال 
پرداخت می نمودند. این موضوع عاوه بر مشكاتی که 
برای زیان دی��دگان و ذی نفعان ایجاد نموده بود، مبنای 

قانونی هم نداشت. 
به همين خاطر در این قان��ون به صراحت در ماده 15 
اش��اره ش��ده اس��ت که »بيمه گر موظف است حداکثر 
پان��زده روز پ��س از دریافت مدارك الزم، خس��ارت 
متعلق��ه را پرداخت نماید«. این م��ورد اصوالً در جهت 
افزایش رضایتمندی زیان دیدگان انجام ش��ده اس��ت و 
موجب افزایش فش��ار بر روی ش��رکت های بيمه برای 
پرداخت به موقع دیون خود اس��ت که به نوعی افزایش 

ریسك مالی را به دنبال دارد.
11-8. حق رجوع مستقيم زيان ديده به بيمه گر 

در ماده 14 قانون جدید آمده است: »اشخاص ثالث 
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ش زیان دیده حق دارند با ارائه مدارك الزم براي دریافت 
خسارت به طورمستقيم برحس��ب مورد به شرکت بيمه 
مربوط و یا صندوق تأمين خس��ارت هاي بدني مراجعه 
نماین��د«. روال قب��ل بدین ص��ورت بود ک��ه زیان دیده 
از مقص��ر حادثه ش��كایت می نمود و مقص��ر حادثه نيز 
جه��ت دریاف��ت خس��ارت زیان دیده به ش��رکت بيمه 
مراجع��ه می نمود و برخی از ش��رکت های بيمه در اکثر 
مواقع از پاس��خ دادن به زیان دیدگان امتناع  می کردند. 
این موضوع باعث طوالنی ش��دن روند تكميل مدارك 
پرونده و درنهایت دریافت خس��ارت می شد. این مورد 
در جهت افزایش رضایتمندی زیان دیدگان انجام شده 

است. 
12-8. اعمال جريمه به تخلفات حادثه ساز  

به منظور ایجاد بازدارندگی در تخلفات حادثه س��از 
)س��رعت غيرمجاز، س��بقت غيرمجاز، عب��ور از چراغ 
قرم��ز و...( در بخش��ی از م��اده 5 آم��ده اس��ت: »در 
ح��وادث رانندگي منجربه جرح یا فوت که به اس��تناد 
گزارش کارش��ناس تصادفات راهنمایي و رانندگي یا 
پليس راه علت اصلي وق��وع تصادف یكي از تخلفات 
رانندگي حادثه  ساز باشد بيمه گر موظف است خسارت 
زیان دیده را بدون هيچ شرطي پرداخت نماید و پس از 
آن مي تواند جهت بازیافت یك درصد از خسارت هاي 
بدني و دو درصد از خس��ارت هاي مالي پرداخت ش��ده 
به مس��بب حادثه مراجع��ه نماید«. این امر ش��اید باعث 
عامل بازدارندگی در بعضی از متخلفين رانندگی باشد. 
البته تشخيص اینكه آیا تخلف حادثه ساز منجربه ایجاد 
حادثه شده است یا نه، کمی مشكل است. این مورد هم 
به دليل بازیافت درصدی از خسارات فوق الذکر موجب 
کاهش  خسارت پرداختی بيمه شخص ثالث و کاهش 

ریسك ناشی از آن خواهد شد.
جرح�ی  خس�ارت های   %05 پرداخ�ت   .8-13

به صورت علی الحساب 
در مواقع زیادی مشاهده می شد که زیان دیده پس از 
تصادف، تا بهبودی کامل قادر به کار نيست و بهبودی 

کامل نيز برخی مواقع تا 2 س��ال طول می کشيد. در این 
مدت زیان دیده باید از جيب خود هزینه می نمود تا رأی 
مرجع قضایی صادر شود و از این رو خانواده زیان دیده 
با مش��كل مالی مواجه می گش��ت. لذا به منظور حمایت 
از زیان دی��دگان حوادث رانندگی، براس��اس ماده 16 
شرکت های بيمه گر و صندوق تأمين خسارت های بدنی 
موظف اند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایي 
و رانندگ��ي و یا پلي��س راه و در صورت لزوم گزارش 
س��ایر مقام��ات انتظامي و پزش��كي قانون��ي بافاصله 
حداقل پنجاه درصد از دیه تقریبي را به اش��خاص ثالث 
زیان دی��ده پرداخ��ت  نموده و باقي مان��ده آن را پس از 
معين ش��دن ميزان قطعي دیه بپردازند. این مورد هم در 
جهت افزای��ش رضایتمندی زیان دیدگان انجام ش��ده 
اس��ت و موجب افزایش فشار بر روی شرکت های بيمه 
برای پرداخت به موقع بخشی از دیون خود مي شود که 

به نوعی افزایش ریسك مالی را به دنبال دارد.
14-8. حض�ور نماينده بيمه گر در جلس�ات محاكم 

قضايی 
محاکم قضایی آرای مربوط به س��وانح رانندگی را 
بدون حضور نماینده بيمه گر ص��ادر می نمودند که در 
برخی مواقع با قوانين و مقررات بيمه مغایرت داش��ت و 
ازسوی دیگر رأی صادره به شرکت بيمه اباغ  نمی شد 
و از ای��ن حي��ث مش��كاتی ب��رای ش��رکت های بيمه 
به وجودمی آورد. لذا براس��اس ماده 22 »محاکم قضایي 
مكلف اند در جلس��ات رس��يدگي به دعاوي مربوط به 
حوادث رانندگي، حسب مورد شرکت بيمه ذي ربط و یا 
صندوق تأمين خسارت هاي بدني را جهت ارائه نظرات 
و مس��تندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسي 
یك نسخه از رأي صادره را به آنها اباغ کنند«. این امر 
افزایش دیه ناشی از عدم ارائه رأی دادگاه در پایان سال 
به شرکت بيمه را نيز به حداقل خواهد رساند. این مورد 
هم به دليل  گرفته ش��دن تصميمات منطقی تر و پرداخت 
به موقع دیه و حضور نماینده ای از ش��رکت بيمه و دفاع 
از مواضع بيمه گران می  تواند موجب کاهش خس��ارات 
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پرداختی بيمه ش��خص ثالث و کاهش ریسك ناشی از ش
آن شود.

15-8. امکان تقسيط حق بيمه 
باتوجه ب��ه اینكه بعض��ی از مردم به دلي��ل باالبودن 
حق بيم��ه  بيمه ش��خص ثال��ث، از خرید ای��ن بيمه نامه 
امتناع می نماین��د و از ای��ن باب��ت در برخ��ی مواق��ع 
دچ��ار زیان ه��ای جبران ناپذی��ری می گردن��د، امكان 
تقسيطی نمودن نحوه پرداخت حق بيمه در ماده 8  قانون 
پيش بينی ش��ده اس��ت. این امر موج��ب افزایش تعداد 
بيمه  گذاران بيمه شخص ثالث می  شود و می تواند تعداد 
افراد فاق��د بيمه را کاه��ش دهد و درنهای��ت عاوه بر 
افزایش رضای��ت بيمه گذاران، باتوجه ب��ه قانون اعداد 
بزرگ، موجب بهبود وضعيت مالی ش��رکت های بيمه 

در زمينه پرداخت خسارات شود.
16-8. حذف مرور زمان 

یك��ی از مهم ترین تغيي��رات قانون جدید نس��بت به 
قانون قبلی ح��ذف بحث مرور زمان اس��ت. در الیحه 
مصوب کميس��يون اقتصادی مجلس مرور زمان ناش��ی 
از دع��اوی موض��وع بيمه نامه ش��خص ثالث، 3 س��ال 
درنظرگرفته ش��ده بود ک��ه ای��ن موض��وع ب��ا مخالفت 
شورای محترم نگهبان مواجه شد و درنهایت کميسيون 
اقتصادی مجلس با حذف مرور زمان موافقت نمود که 
شورای نگهبان نيز قانون را تأیيد کرد. در قانون مصوب 
1347 مروز زمان، 2 س��ال پيش بينی شده بود. این مورد 
هم در جهت افزای��ش رضایتمندی زیان دیدگان انجام 

شده است. 
9. نتيجه گيری

باتوج��ه ب��ه مباحث مطرح ش��ده دیدیم که رش��ته 
بيم��ه ش��خص ثالث پاش��نه آش��يل ش��رکت های بيمه 
به حس��اب می آید و دارای باالتری��ن ضریب خس��ارت 
)به اس��تثنای سال 1388( در بين رشته های بيمه ای است 
و باتوج��ه به روند خصوصی س��ازی و اجرای اصل 44 
قانون اساسی و احتمال پيوستن ایران به سازمان تجارت 
جهانی می توان تصور کرد که شرکت هایی که کارایی 

الزم را نداش��ته باش��ند، در ميدان رقابت ب��ا دیگر رقبا، 
محكوم به شكس��ت خواهند ب��ود. باتوجه به اینكه بيمه 
ش��خص ثال��ث چيزی در ح��دود 50 درص��د پرتفوی 
شرکت های بيمه را تشكيل می دهد، باید توجه ویژه ای 
به مدیریت مؤثرتر این رش��ته بيمه ای معطوف داش��ت. 
دراین راس��تا به کارگي��ری دانش مدیریت ریس��ك و 
اج��رای فرآیند مدیریت ریس��ك می تواند راه گش��ای 
خس��ارت باالی این رشته بيمه ای باش��د. مسلماً این امر 
با یك رویكرد سيس��تمی و با هماهنگی س��ازمان های 
گوناگون مانند شرکت  های بيمه، بيمه مرکزی، وزارت 
راه، پلي��س راهنمایی و رانندگ��ی، اورژانس، نهادهای 
قانون گذاری، ش��رکت های خودروس��ازی، رسانه ملی 
و دیگر س��ازمان های ذی رب��ط امكان پذیر خواهد بود. 
درنهای��ت با بررس��ی ویژگی ه��ای قان��ون جدید بيمه 
ش��خص ثالث و تأثير آن بر ریس��ك این رشته بيمه ای 
و ضریب خس��ارت آن دیدیم ک��ه اجرای قانون جدید 
با داشتن فواید گوناگون به خصوص برای زیان دیدگان 
ناش��ی از تصادفات رانندگی و حت��ی بيمه  گذاران بيمه 
ش��خص ثالث، به س��بب افزایش تعهدات شرکت های 
بيمه، بار مالی مضاعفی را به  ش��رکت های بيمه تحميل 
می  کند. به نظرمی  رسد افزایش منطقی حق بيمه این رشته 
بيمه ای یك��ی از اقدامات اجتناب ناپذیر به منظور جبران 
افزایش تعهدات شرکت  های بيمه به واسطه قانون جدید 
است که باید با تأمل بيشتر و بررسی دقيق تر و اقدامات 

کارشناسانه این مهم صورت گيرد. 
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