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پیام ریاست کل محترم بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران 

اي از تغییـر و  انداختن است، هیچ عرصهدر وضعیت کنونی که تمامیت صنعت بیمه جهانی در حال پوست    

رغم سابقه نسبتاً طـوالنی خـود حتـی در مقـام     عت بیمه در ایران به    تحول فزاینده در امان نخواهد بود، اما صن       

رسـد؛ شـهروندان   مـی نظرنیافته بهآغاز کرده است بسیار توسعه1980مقایسه با کشور چین که بیمه را از سال          

هاي زندگی خود را از تولد فرزندان تا سالخوردگی، بیماري و         ایرانی هنوز آگاهی کافی ندارند که همه عرصه       

افتـاده  خـصوص در شـهرها و منـاطق دور       درصد باالیی از افراد جامعه بـه      . توانند به بیمه پیوند بزنند    مرگ می 

تولید و عرضه اطمینان بـراي  . هاي زندگی اطالع کافی ندارندویژه بیمه کشور در مورد بسیاري از انواع بیمه به       

دگی آحـاد خانوارهـا و شـهروندان    هاي کـشاورزي، صـنعتی و خـدماتی کـشور و جریـان زنـ           چرخه فعالیت 

اي در کشور در کنار سـایر عوامـل نهـادي و       نشدن فرهنگ بیمه  مأموریت اصلی صنعت بیمه است؛ اما نهادینه      

رو شـود و  هاي خـود بـا مـوانعی جـدي روبـه     بنگاهی، باعث گردیده است که این صنعت در ایفاي مأموریت     

برنامه تحول در صنعت بیمه کشور قصد دارد این . اشته باشدضریب نفوذ بیمه در ایران در سطح پایینی قرار د        

انـداز  آورد که این صـنعت در افـق چـشم         وجودهبهایی در صنعت بیمه ایران    نقیصه را برطرف نماید و جهش     

.بیست ساله به صنعت بیمه اول منطقه نائل آید

هـاي دانـشی و   ها و ظرفیتيهاي مهم برنامه تحول در صنعت بیمه کشور، توسعه توانمندیکی از سیاست 

اي گـسترش  ترین عناصر نیل بـه چنـین خواسـته   ايروشن است که یکی از پایه  . فنی فعاالن این صنعت است    

در زمینـه امـر   ... تولید منابع مکتوب اعم از تألیف، ترجمه و گردآوري در قالب کتاب، مجله، نشریه، مقالـه و                

هاي مختلف صنعت بیمه در هاي فنی در سطحصلی ارتقاي قابلیت  ترتیب ابزار ا  گري است تا بدین   بیمه و بیمه  

. اندرکاران این صنعت قرار گیرداختیار دست

اقـدامات شـایان تـوجهی را    انتشار نشریات مختلف و متنـوع  در پی اتخاذ این راهبرد، پژوهشکده بیمه، با      

رود براي کلیه خواننـدگان    امید می این نشریات است که     حاضر یکی از    که نشریه   زمینه آغاز کرده است     دراین

.برداران سودمند باشدو بهره

شوند تشکر و متحمل مینشریه خاطر زحماتی که در امر انتشار این    پژوهشکده بیمه به  همکاران  جادارد از   

. قدردانی نمایم

ماهریانجواد فرشباف

ا.ا.مرکزي جرئیس کل بیمه
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9 پیشگفتار 

پیشگفتار

وسیله نقلیه موتوري ممکن است سبب خساراتی شود که بسیار بیشتر از مبلغی است که دارنـده آن بـراي                

هایی قابل جبران هستند، تقریبًا همـه  براي اطمینان از اینکه چنین خسارت. نامه پرداخت کرده استخرید بیمه 

هـا بـا هـدف پوشـش ایـن      هـا و خیابـان    ع قوانین براي دارندگان وسایل نقلیه موتـوري در جـاده          نیازمند وض 

بنابراین مسئولیت جبران خساراتی که وسیله نقلیه موتـوري باعـث آن          . اندهاي بیمه وسیله شرکت مسئولیت به 

سـت، توسـط دارنـدگان    بیمـه معـروف ا  هزینه این انتقال که به حق. کندشود به صنعت بیمه انتقال پیدا می      می

.شودهاي بیمه پرداخت میوسایل نقلیه موتوري به شرکت

فصل اول، میزان حداقل پوشش رایج بیمه مسئولیت وسایل نقلیه موتوري در اروپا و کشورهاي عـضو                 در

لحاظ حداقل پوشش قـانونی و پوشـش واقعـی در    ررسی شده و کشورهاي مختلف نیز از سیستم کارت سبز ب   

.اندشدهبررسی بازار 
نامـه  بندي ریـسک در بیمـه  ثیرات تجربی طبقهأبندي ریسک در بیمه اتومبیل و تکارآیی طبقه،در فصل دوم  

در این فصل شـواهدي خـواهیم یافـت کـه           . بررسی شده است  اجباري شخص ثالث اتومبیل در کشور آلمان        

کـه  صـورتی انتخـاب شـده، در  کـارایی از  ریـسک  هـاي نا بنديدهد، در بازار بیمه شخص ثالث طبقهنشان می 

وسیله وجـود  هتواند ب هاي این فصل تا حدودي می     نتایج یافته . استاطالعات مفید و بالقوه نادیده گرفته شده      

یک از مالکان نامه واحد براي هرهاي سازمانی همانند صدور بیمه یتهاي ثابت اجباري و دیگر محدود     پوشش

. شودتشریح 

و در اسـت  هاي بیمه اتومبیـل در کـشور فرانـسه    مالی به چگونگی تعیین تعرفه    نیز نگاهی اج   ،فصل سوم 

.راهکارهایی براي کشور ایران ارائه شده استفصل چهارم، 

جنـاب آقـاي حبیـب میرزایـی و مترجمـان و       ا.ا.جدر پایان از مدیریت محترم طرح و برنامه بیمه مرکزي           

ار، الهـام  شـع هـا محبوبـه رزم  عبداهللا آسـتین و خـانم  وردي، آقاي اره از نشریه گزارش م    گردآورندگان این شم  

امید است ایـن شـماره مـورد توجـه          .گزاریمسپاسزادهنجیبه محمد و   ، محبوبه کردي  عنبري، سهیال فریدپور  

.نظران صنعت بیمه قرار گیرداندرکاران و صاحبدست

دکتر محمدرضا نوتاش

رئیس پژوهشکده بیمه
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ول فصل ا

حداقل پوشش بیمه مسئولیت 

وسایل نقلیه موتوري در اروپا 
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همقدم

امـا  ،تهیـه شـده  2001این گزارش در سال . سرمایه بیمه در بیمه شخص ثالث همواره در حال تغییر است  

در این گزارش براي کشورهایی که به تازگی بـه اتحادیـه اروپـا    . استنیز 2002نتایج آن قابل تسري به سال       

هـا و در جـدول شـده  به نرخ رسمی بازار بورس تبـدیل  هاان یورو است، حد پوشششاند و واحد پولپیوسته

هاي محـدود  هاست، ابتدا پوششسمت نامحدودشدن پوششبا توجه به اینکه روند حرکت به     . ذکر شده است  

گـردد،  بررسـی   هاي اختیاري ارائه مینامه با سرمایه بیمه نامحدود در قالب بیمه   ویژه در کشورهایی که بیمه    به

و پـس از آن کـشور تـونس    کردپوشش محدود را تعیین    2002مثال کشور آلمان در سال      نعنوااست؛ به شده  

.کردنیز از این روش تبعیت 

کلیات.1-1

شود که بسیار بیشتر از مبلغی اسـت کـه دارنـده آن بـراي     هاییخسارتوسیله نقلیه موتوري ممکن است سبب  

هـایی قابـل جبـران هـستند، تقریبـًا همـه       ان از اینکه چنین خـسارت براي اطمین . نامه پرداخت کرده است   خرید بیمه 

نیازمند وضع قوانین بـراي دارنـدگان وسـایل نقلیـه     براساس قانونجوار کشورهاي اروپایی و کشورهاي همسایه هم   

بنـابراین  . و پوشـش آن هـستند  ي بیمـه هـا شـرکت ها با هدف انتقال این مسئولیت بـه       ها و خیابان  موتوري در جاده  

هزینـه  . کنـد شود به صنعت بیمه انتقال پیـدا مـی  که وسیله نقلیه موتوري باعث آن میهایی خسارتمسئولیت جبران  

.کنندمیي بیمه پرداخت هاشرکتدارندگان وسایل نقلیه موتوري به -بیمه معروف استکه به حق-رااین انتقال 

دلیـل در کـشورهاي اروپـایی    همـین بـه  ؛قوانین بیمه اجباري از کشوري بـه کـشور دیگـر متفـاوت اسـت              

ارائه بایدشود و حداقل میزان پوشش اجباري که     اي که ارائه می   هاي بیمه توجهی بین پوشش  هاي قابل تفاوت

.شود، وجود دارد

هدف این گزارش بررسی و مطالعه میزان حداقل پوشش رایج بیمه مـسئولیت وسـایل نقلیـه موتـوري در                

اران ارائـه  گـذ هاي واقعـی کـه بـه بیمـه    رسی پوششستم کارت سبز و همچنین بر    اروپا و کشورهاي عضو سی    

.استشود، در صورت دسترسی به اطالعاتمی

ماديهايخسارتصدمات بدنی و : ايهاي بیمهپوشش.2-1

داد در تعـ  . مـالی دارد   هايخسارتکردن صدمات بدنی و     مقررات در بیشتر کشورها الزام به بیمه      وقوانین  

بنـابراین در  ؛شـود نیز ارائـه مـی  »هاي مالی زیان«پوشش بیمه اجباري    ) مثل آلمان و استرالیا   (کمی از کشورها    

در جـایی  ) فریقایی و اسـترالیایی آمثل کشورهاي آسیایی،(چنین وضعیتی کشورهاي اروپایی با دیگر کشورها     

زمـانی  ) روسیه و لیتوانی(و دیگر کشورها نیاز است اي موردکه پوشش صدمات بدنی اغلب تنها پوشش بیمه 

.هایی دارندکه هیچ نوع پوشش بیمه اجباري وسایل نقلیه موتوري وجود ندارد، تفاوت
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حداقل سرمایه بیمه.3-1

کـشورهایی کـه   . ه اسـت اي را براي انواع مختلف بیمه مشخص کـرد    حداقل پوشش بیمه   ،ايمقررات بیمه 

در ادامـه   اي دارنـد کـه      هستند مقررات مختلفی در ارتباط با حداقل پوشش بیمـه         1کارت سبز  نامهتوافق عضو

.شده استبررسی 

را ایـن گـروه  . استمقدار معینی کشورهایی هستند که حداقل پوشش اجباري آنها محدود به           ،اولین گروه 

ی بـا  یو کـشورها -یمبلغ واحدي براي خسارت بدنی و مـال     -اي جامع با پوشش بیمه   یتوان به کشورهای  می

.کردمقدار متفاوت براي خسارات بدنی و مالی تقسیم 

توجه این اسـت  اي آنها نامحدود است اما نکته قابلدومین گروه از کشورها آنهایی هستند که پوشش بیمه    

.)1جدول (جانی است نه مالی هايخسارتبه که در بیشتر این کشورها پوشش نامحدود مربوط

وشش اجباريحداقل پ.1-3-1

توان بین کشورهایی که حـداقل  می. استاي را مشخص کردهاي در اروپا حداقل پوشش بیمهمقررات بیمه 

هاي کمتـري را بـراي خـسارت جـانی و مـالی         کنند و کشورهایی که حداقل پوشش     پوشش جامع را الزام می    

.دارند، تفکیک قائل شد

مالیجانی وهايخسارتبراي 2حداقل پوشش جامع-

الزم بـه ذکـر اسـت     . اندرگزیدهجانی و مالی بهايخسارتکشورهاي زیادي حداقل پوشش یکسانی را براي       

هـاي  برخی دیگر از پوشـش ،کنندکه برخی کشورها براي کلیه وسایل نقلیه از پوشش واحدي استفاده می حالیدر

یـا انـواع    ) نقل عمومی وصی، کامیون، وسایل حمل   سواري شخ  اتومبیل(مختلفی براي انواع مختلف وسایل نقلیه       

در هلند و سوئد، حداقل پوشش یکـسان بـراي کلیـه وسـایل       . کننداستفاده می ) کاالهاي پرخطر (مختلف ریسک   

ها و وسایل نقلیه بـا دو یـا سـه چـرخ     اي یکسان براي اتومبیلرود و در تونس حداقل پوشش بیمه      میکارهنقلیه ب 

اي پرتغـال، سـوئیس و یوگـسالوي حـداقل پوشـش بیمـه      اتریش،،هلنده، مقدونیبانی، ایتالیا،در آل.رودکارمیهب

بـراي مثـال   ؛انـد برخی کشورها مقررات دیگري نیز ایجـاد کـرده       . هاي مختلف متفاوت است   جامع براي اتومبیل  

.استکردهآلبانی، یک حداکثر به ازاي هر فرد براي صدمه بدنی و حداکثري براي خسارت مالی تنظیم

اي بـاالتري را بـراي     هلند حداقل پوشـش بیمـه     . اتریش شیوه مخصوصی در حمل کاالهاي خطرناك دارد       

دارد و یوگسالوي حداقل پوشش را زمانی که چنـد نفـر     ،کندجا می هنفر را جاب   9اي که بیشتر از     وسایل نقلیه 

.کندبرابر میدو، صدمه دیده باشند

1. Green Card Agreement
2. Blanket
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شش بیمه مسئولیت اتومبیل در اروپاحداقل پو.1جدول 

شدهحداقل تضمینپوشش نامحدود

جانیهايخسارتپوشش نامحدود براي 

مالیهايخسارتپوشش محدود براي 

پوشش متفاوت براي صدمه 

مالی و جانی
پوشش جامع

پوشش 

نامحدود براي 

کلیه 

هاخسارت

حداقل پوشش 

اساس متفاوت بر

هنوع وسایل نقلی

حداقل پوشش 

یکسان براي صدمه 

مالی براي کلیه 

وسایل نقلیه

حداقل پوشش 

متفاوت براي 

انواع وسایل 

نقلیه

حداقل پوشش 

یکسان براي همه 

وسایل نقلیه

حداقل پوشش 

متفاوت براي 

انواع وسایل نقلیه

پوشش یکسان 

براي همه وسایل 

نقلیه

کشور

Xلهستان

Xسوئد

X1ستون

X2آلبانی

Xایتالیا

Xمقدونیه

X3هلند

X4اتریش

Xپرتغال

Xسوئیس

X5یوگسالوي

X2بلغارستان

Xدانمارك

Xاستونی

Xیونان

Xایسلند

X6/2لیتوانی

X2رومانی

X7اسپانیا

X7جمهوري چک

Xاوکراین

X7مجارستان

X7قبرس

Xبوسنی و هرزگوین

X2آلمان

Xکراواسی

Xونیلواس

X8/2ترکیه

Xفنالند

Xانگلستان
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شدهحداقل تضمینپوشش نامحدود

جانیهايخسارتپوشش نامحدود براي 

مالیهايخسارتپوشش محدود براي 

پوشش متفاوت براي صدمه 

مالی و جانی
پوشش جامع

پوشش 

نامحدود براي 

کلیه 

هاخسارت

حداقل پوشش 

اساس متفاوت بر

هنوع وسایل نقلی

حداقل پوشش 

یکسان براي صدمه 

مالی براي کلیه 

وسایل نقلیه

حداقل پوشش 

متفاوت براي 

انواع وسایل 

نقلیه

حداقل پوشش 

یکسان براي همه 

وسایل نقلیه

حداقل پوشش 

متفاوت براي 

انواع وسایل نقلیه

پوشش یکسان 

براي همه وسایل 

نقلیه

کشور

X2ایران

Xایرلند

X9فلسطین اشغالی

Xمالت

X9مراکش

X10مولداوي

Xنروژ

Xآندوراس

Xفرانسه

X11بلغارستان

X11لوکزامبورگ

Xاسلواکی

X12تونس

: توضیح

خ؛چر3و 2و وسایل نقلیه صرفًا براي اتومبیل.1

؛تضمین براي صدمه بدنی با حداکثر مقدار براي هر فرد.2

؛نفر8اي خاص براي وسایل نقلیه با ظرفیت حمل بیش از حداقل پوشش بیمه.3

؛مقررات خاص براي حمل کاالهاي خطرناك.4

که بیش از یک نفر آسیب دیده باشد؛مقررات خاص براي زمانی .5

؛بدنی و مالیهايخسارتراي مقررات خاص ب.6

؛پوشش صدمه بدنی براي هر فرد.7

؛بدنیهايخسارتمقررات خاص براي پوشش .8

؛بدنی بدون اجبار قانونی براي صدمه مالیهايخسارتمقررات خاص براي پوشش .9

؛مالیهايخسارتمقررات خاص براي .10

؛سوزي و انفجاروال ناشی از آتششده شامل خسارت مالی یا اممبلغ تضمین.11

؛   فقط براي وسایل نقلیه به غیر از اتومبیل دو یا سه چرخ.12
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متفاوت براي جراحت بدنی و خسارت مالیحداقل پوشش-

هـاي متفـاوتی را بـراي جراحـت بـدنی و خـسارت مـالی                تعداد قابل توجهی از کشورها حداقل پوشـش       

اولین گروه از این کـشورها تفکیـک و تمـایزي بـین انـواع مختلـف وسـایل نقلیـه قائـل          .اندگذاري کردهپایه

بـراي جراحـات بـدنی و    (کننـد  مـی ها قیـد  را براي انواع پوشش    یمتفاوت هايصراحت حداقل هباند، اما   نشده

، رومـانی،  لیتـوانی این دسته از کشورها شامل بلغارستان، دانمارك، اسـتونی، یونـان، ایـسلند،        ؛)خسارت مالی 

.اسپانیا، جمهوري چک، اکراین، مجارستان و قبرس هستند

این کـشورها  کند؛میمالك و معیاري است که حداقل پوشش را مشخص       ،در گروه دوم، نوع وسیله نقلیه     

.هستندشامل بوسنی و هرزگوین، آلمان، کرواسی، اسلونی و ترکیه 

اي هر نفربراي جراحت بدنی با شرط حداکثر برحداقل پوشش-

هاي حـداقل بـراي جراحـات    اي از پوششآمده است، از الیهاغلب کشورهایی که نام آنها در فهرست باال       

، مـستقل از  اسـت ]به ازاي هر فـرد [ايدهنده حداکثر مقدار پوشش بیمهاین مبالغ نشان؛کنندبدنی استفاده می  

شـود و بـراي میـزان    حـداقل پوشـش تعیـین مـی    ،ايبدین معنا که در پوشش بیمـه   (تعداد افراد درگیر در آن      

. )گرددپرداختی به هر نفر نیز حداکثري مشخص می

نامـه  رومـانی و ترکیـه، در یـک بیمـه     آلمان،در بلغارستان، . اندمتفاوتی را یافته   راهکارتعدادي از کشورها    

در لیتـوانی،  .وجـود دارد  سقف حداکثري نیز براي هر شـخص         ،جامع با حداقل پوشش براي جراحات بدنی      

. نامه جامع با حداقل پوشش براي جراحات بدنی وجـود نـدارد          اسپانیا، جمهوري چک و مجارستان هیچ بیمه      

پوشش به  ازاي هر شخص وجود دارد؛نامه با حداقلبیمه،در کشورهاي اسپانیا، جمهوري چک و مجارستان      

مبـالغ حـداکثري بـراي هـر شـخص براسـاس نتـایج         ،لیتوانیشده در کشور    هاي ارائه نامهکه در بیمه  در حالی 

.شـود دادن درآمـد تعریـف مـی   دسـت هاي بیمارستانی و فقدان یـا از  نهاز قبیل هزی   انفرادي به ازاي هر حادثه،    

،جـایی مـواد خطرنـاك باشـد    هاتریش حداکثري را براي هر نفر در مواردي که جراحت بـدنی ناشـی از جابـ                

.کندتصریح می

:صورت مجزا وجود داردنوع پوشش حداقل براي جراحت بدنی به2ترکیه در 

؛هاي بیمارستانیو هزینه) ، داروپزشک(هاي سرپایی پوشش هزینه-

.کارافتادگی، ناتوانی و ازبراي مرگپوشش-
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1هاي نامحدودپوشش.2-3-1

نامحـدود را  هـاي پوشـش  -مت غـرب اروپـا    شده در قس  کشورهاي واقع  اغلب-تعداد زیادي از کشورها   

که در بسیاري از موارد این پوشش نامحدود تنهـا  دارد نهایت اهمیت هرحال این مطلب بی  به. داننداجباري می 

شـود  که براي خسارت مالی یک پوشـش محـدود تعریـف مـی    حالی؛ درشودشامل پوشش جراحات بدنی می    

). 2جدول (

راحت بدنی و خسارت مالی   نامحدود براي جبران جپوشش-

اخیرًا، کشورهاي اسلواکی و تونس پوشـش بیمـه اجبـاري نامحـدود را بـراي هـر دو جراحـات بـدنی و                      

چـرخ  3یـا  2هـا یـا وسـایل نقلیـه بـا         اند و در تونس این پوشش شامل اتومبیل       مالی، اجباري کرده   خسارت

.شودنمی

ن که در این کشورها پوشش نامحدود براي تمام انـواع     اي هستند، همچنا  بلژیک و لوکزامبورگ موارد ویژه    

در ایـن  ؛شـود عیـین و مـشخص مـی   ها و براي هر دو نوع پوشش جراحت بدنی و خـسارت مـالی  ت    اتومبیل

انفجار و تشعـشعات اتمـی پوشـش محـدودي الزامـی      سوزي،  کشورها تنها براي خسارت مالی ناشی از آتش       

.است

حدود و نامحدوداي مبیمهترکیبی از پوشش-

اي در بسیاري از کشورها ترکیبی از پوشش نامحدود براي جراحت بدنی و پوشـش محـدود                 مقررات بیمه 

این دسته از کشورها شـامل آنـدورا، فنالنـد، فرانـسه، انگلـستان، ایـران،       : کندبراي خسارت مالی را تعیین می     

شـود محـدودیتی را    پوشش نامحدودي که ارائه می    در ایران   . باشندایرلند، مالت، مراکش، مولداوي و نروژ می      

اي بـراي پوشـش خـسارت    در کشور مولداوي مقررات ویژه. کندنامه تصریح و شرط می براي هر فرد در بیمه    

یک از کشورهاي فوق براي انواع وسـایل نقلیـه حـداقل            هیچبه استثناي کشور آندورا،     . مالی وضع شده است   

هاي متفـاوتی  میان کشورهاي فوق تنها کشور آندورا سقف پوشش     در(شوندهاي متفاوتی را قائل نمی    پوشش

. )دهدمختلف وسایل نقلیه ارائه میرا براي انواع 

پوشش بیمه اجباري فقط براي جراحت بدنی    -

پوشش اجبـاري   . شوددر فلسطین اشغالی، پوشش بیمه نامحدود اجباري فقط براي جراحت بدنی ارائه می            

اسـت و قـوانین   شـده نظرگرفتـه گـردد و محـدودیتی بـراي هـر فـرد در پوشـش در      خسارت مالی نمـی   شامل

.مخصوصی براي محاسبه حداکثر پوشش وضع گردیده است

1. Unlimited Covers
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: هاي نامحدود بیمه مسئولیت وسیله نقلیه موتوريپوشش.2جدول 
شوند یا توسط قانون بیمه میصورت اجباري هاي نامحدود یا بهها در کشورهایی که در آنها پوششمحدودیت

توانند بیمه شوندرف و داوطلبانه میبراساس عمعموالً 

هاي نامحدودنوع و اعتبار پوششکشورنوع وسیله نقلیههاي پوشش نامحدودمحدودیت

اسلواکیتمام انواعندارد
براي جراحت بدنی و 

خسارت مالی

ندارد

براي وسایل نقلیه با 

کاربري تجاري و نیز 

که به ايوسایل نقلیه

اند براي ثبت رسیده

ی تجاري افرادجایهجاب

تونس

سوزي و آتشخسارت مالی ناشی از 

.شودبیمه مییورو1239468انفجار تا 
لوکزامبورگ-بلژیکتمام انواع

بیمه یورو300506خسارت مالی تا 

. شودمی
آندوراچرخ4وسایل نقلیه 

بیمه یورو15590بیمه خسارت مالی تا

. شودمی
چرخ3و 2وسایل نقلیه 

فنالندتمام انواعشوندیورو بیمه می3363759خسارت مالی تا 

انگلستانتمام انواعشوندپوند بیمه می250000خسارت مالی تا 

ایرانتمام انواع. شودل بیمه میریا2000000خسارت مالی تا 

ایرلندتمام انواع.شودبیمه مییورو114276خسارت مالی تا 

اي براي خسارت مالی هیچ پوشش بیمه

. الزامی نیست
الیفلسطین اشغتمام انواع

برحسب لیره (50000خسارت مالی تا 

.شودبیمه می)مالت
مالتتمام انواع

سوزي و ی از آتشخسارت مالی ناش

برحسب درهم (1000000انفجار تا 

.شودبیمه می)مراکش

مراکشتمام انواع

برحسب (180000خسارت مالی تا 

.شودبیمه می)مولداويلئو
مولداويتمام انواع

برحسب (1000000خسارت مالی تا 

.شودبیمه می)کرون نروژ
نروژتمام انواع

براي پوشش فقط

جراحت بدنی 

خسارت مالی (

صورت موردي هب

تحت پوشش قرار 

)گیردمی

که کشورهاییدر 

داشتن پوشش 

نامحدود 

ونی صورت قانهب

الزامی است

هابراي اتومبیل.محدودیت ندارد

ت مالی پوشش بیمه خسارمعموالً

.محدودیت دارد
سایر وسایل نقلیه

انگلستان

هابراي اتومبیل.محدودیت ندارد

معموًال پوشش بیمه خسارت مالی 

.محدودیت دارد
سایر وسایل نقلیه

ایرلند

اي اگر پوشش بیمه

صورت نامحدود هب

براي خسارت مالی 

.هم صادر شود

که ییکشورهادر 

پوشش نامحدود 

صورت اختیاري به

در دسترس است
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هاي نامحدودنوع و اعتبار پوششکشورنوع وسیله نقلیههاي پوشش نامحدودمحدودیت

بیمه جراحات بدنی محدود تا پوشش 

یورو7669378
1آلمانتمام انواع

فرانسهتمام انواع.محدودیت ندارد

این نوع پوشش در تمام (محدودیت ندارد 

)ي بیمه در دسترس نیستهاشرکت
ایتالیاهابراي اتومبیل

الپرتغتمام انواع.محدودیت ندارد

پوشش بیمـه جراحـت بـدنی و خـسارت       

ســوزي و انفجــار و مــالی ناشــی از آتــش

هاي جلوگیري از عشعات اتمی و هزینه   تش

ــا خــسارت مع ــوًال ت ــک 3000000م فران

ي بیمه مبـالغ    هاشرکتبرخی از   (سوئیس  

)دهندباالتري را نیز ارائه می

2سوئیسهابراي اتومبیل

پوشش بیمـه جراحـت بـدنی و خـسارت       

ســوزي و انفجــار و مــالی ناشــی از آتــش

وگیري از هاي جلتشعشعات اتمی و هزینه   

ــا خــس ــوالً ت ــک 4000000ارت معم فران

ــی از   ــوئیس، برخ ــرکتس ــاش ــه ه ي بیم

طورمعمــول مبــالغ بــاالتر را نیــز بیمــه هبــ

ي بیمه تنها در    هاشرکتکنند، برخی از    می

ــ  ــورت درخواس ــهص ــذت بیم ــین گ ار چن

.دهندپوششی را ارائه می

اي که براي وسایل نقلیه

نقل تجاري مسافر وحمل

نفر40بیش از 

مـه جراحـت بـدنی و خـسارت      پوشش بی 

ســوزي و انفجــار و مــالی ناشــی از آتــش

وگیري از هاي جلتشعشعات اتمی و هزینه   

ــا   ــوًال ت ــک 6000000خــسارت معم فران

ــوئیس ــی از . س ــرکتبرخ ــاش ــه ه ي بیم

معمــول مبــالغ بــاالتر را نیــز بیمــه طورهبــ

یمه تنها در   ي ب هاشرکتکنند، برخی از    می

ــه  ــت بیم ــورت درخواس ــذص ــین گ ار چن

.دهندوششی را ارائه میپ

انواع وسایل نقلیه 

مخصوص حمل مواد 

خطرناك

اي اگر پوشش بیمه

صورت نامحدود هب

ی و ارت مالبراي خس

جراحت بدنی  صادر 

شود

3اسپانیاتمام انواعکدامهیچ

مجارستانتمام انواعکدامهیچ

: توضیح

هاي تجاري جدید با پوشش جامع تا فعالیتاند و نیز نامه جدید را متوقف کردهیی که صدور بیمههافقط شرکت2002از سال . 1

؛میلیون یورو پوشش دارند50

؛میلیون فرانک100جدید با پوشش هاي تجاري اند و نیز فعالیتنامه جدید را متوقف کردههایی که صدور بیمهشرکتفقط 2003از سال . 2

. یورو به ازاي هر فرد50350000در آینده نزدیک . 3
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)3و2هاي جدول(اي واقعی بیمهپوشش. 3-3-1

اي قـانونی را داوطلبانـه   هـاي بیمـه  هاي باالتر از حـداقل پوشـش      گذار غالبًا پوشش  در اغلب کشورها بیمه   

.اسـت دستاي واقعی درهاي بیمهسفانه آمار و اطالعات اندکی از مبالغ و فراوانی پوششأمت. کندخریداري می 

ـ این اطالعات براي نمونـه در مـورد کـشورها         3اسـت در جـدول   دسـترس ر و اطالعـات آنهـا  در  کـه آمـا  یی

.آوري و ارائه شده استجمع

نامحدود براي جراحت بدنیکشورهاي داراي پوشش-

معمول پوشش بیمه مسئولیت خسارت     طوري بیمه به  هاشرکتدر کشورهاي انگلستان و ایرلند، تعدادي از        

پوشـش بیمـه   براي وسـایل نقلیـه تجـاري،      .  دهندحدود ارائه می  صورت نام هاي سواري به  مالی را به اتومبیل   

.  شـود مسئولیت خسارت مالی نامحدود بسیار کم است و تنها بنا به درخواست و در موارد ویـژه  صـادر مـی                

.استبسیار متداول ) اجباري(هاي قانونی اي مازاد بر حداقلهاي بیمهوجود ارائه پوششبااین

هاي با پوشش خسارت مـالی نامحـدود     نامهبیمه ،ي بیمه هاشرکتبیل فرانسه، غالب    در دیگر کشورها از ق    

همچنین کـشورهایی وجـود    .رسانندها براي تمام انواع وسایل نقلیه به فروش می        استاندارد را مازاد بر حداقل    

تقاضـاي  واسـت و  درخبـه  صـورت مـوردي و بنـا     هاي باالتر براي خسارات مالی بهدارند که در آنها پوشش   

.شودگذار صادر میبیمه

کشورهاي بدون پوشش نامحدود براي جراحت بدنی یا خسارت مالی-

در آنهـا نیـازي بـه    (داشتن پوشش نامحدود وضع نکـرده اسـت      برايدر کشورهایی که قانون هیچ الزامی       

هـاي  اي بـاالتر از حـداقل  مـه ، عرف بازار با درنظرگرفتن مبالغ بی   )پوشش نامحدود به وسیله قانون دیده نشده      

.استاجباري متفاوت 

اي نامحدود استانداردشورهاي داراي پوشش بیمهک�

درصـد از کـل وسـایل    99که تقریبـًا    طوريدر آلمان، اسپانیا و سوئیس وضعیت نسبتًا غیرمعمول است، به         

مـالی بـراي صـدمات بـدنی نیـز      بـر خـسارت   شوند و ایـن امـر عـالوه       نقلیه براي مقادیر نامحدودي بیمه می     

بیمـه ایـن نـوع    زیرا حق ؛کنندصورت اختیاري استفاده می   وسایل نقلیه این نوع بیمه را به       مالکان. رودمیکارهب

نامحدود فقط مقدار محدودي    هرچند در آلمان بیمه   . کمی باالتر از حداقل قانونی است      ،اي جامع پوشش بیمه 

نقل مواد خطـرزا  ولاي حمسوزي، انفجار، تشعشعات هستهناشی از آتشبراي صدمات بدنی یا خسارت مالی    

.پردازدهاي پیشگیري از خسارت میي هزینهبراو 
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هاي نامحدود غیرمعمولکشورهاي با بیمه�

هاي مازاد بر حـداقل قـانونی را بـراي      ي بیمه پوشش  هاشرکتدر بیشتر کشورها همانند هلند و دانمارك،        

در سـایر کـشورها   . کننـد هاي عـادي ارائـه مـی     یا حتی گهگاهی براي تمام وسایل نقلیه با مدل        موارد انتخابی   

شود و هر دارنده وسیله نقلیه باید براي یکـی  هاي باالتر پیشنهاد داده میهمانند ایتالیا، طیف وسیعی از پوشش 

.استشود و نادره نمیهاي نامحدود معموًال در این کشورها عرضپوشش. ها تصمیم بگیرداز این گزینه

کندندرت از حداقل تجاوز میاي آنها بهبیمهکه پوششکشورهایی�

هاي شمالی و شرقی اروپا، در کشورهایی مانند استونی، فنالند، لیتوانی یا سـوئد رویـه معمـول             در قسمت 

.شوندندرت بیمه میمبالغ باالتر به. اقل قانونی استکردن با حدبیمه

کارت سبزسامانه. 4-1

در مواردي  . برندمیکارههمان کشور ب  بههاي مربوط را فقط براي خسارت    کشورهاي نامبرده حداقل پوشش   

اي در یکی از کشورهاي عضو پیمان کارت سبز باعث ایجاد خسارت وسـیعی شـود،        شدهکه وسیله نقلیه بیمه   

بیمه یکسانی را بـراي حـداقل   ) اداره مشهور استهمچنین به پیمان متحدالشکل یا پیمان بین چند (این پیمان   

نامـه  شده در بیمـه مبلغ بیمه  کند که مستقل از   عرضه می  ،پوشش قانونی در کشوري که تصادف رخ داده است        

نامـه  شده در بیمـه پوشش باالتر از قرارداد پذیرفته     دیگر ممکن است براي تصادف شدید، مبلغ      عبارتاست؛ به 

مثال یک وسیله نقلیه ایتالیایی با پوشش مسئولیت محدود، باعث ایجـاد خـسارتی در      طوربه ؛گرفته شود نظردر

نامـه وسـیله نقلیـه     در فرانسه بیمـه   . شودفرانسه که پوشش صدمات بدنی نامحدود در آنجا اجباري است، می          

.طور اتوماتیک، پوشش مسئولیت نامحدود براي خسارات بدنی را خواهد دادایتالیایی به

کـشورهاي خـارجی کـه تـصادف     نامه از حداقل قانونی درزمانی که مقدار پوشش بیمه-ارد برعکس در مو 

مثال وقتی که یـک وسـیله نقلیـه       طوربه شود؛نامه اعمال می  االتر در بیمه  مقدار پوشش ب   -باشدرخ داده، باالتر    

رانسوي پوشش نامحدودي براي مطابق قانون فرانسه، وسیله نقلیه ف،شودفرانسوي باعث تصادفی در ایتالیا می     

قانون ایتالیا فقط مـستلزم پوشـش محـدود    اگر ن پوشش در ایتالیا نیز معتبر است، حتی      ای. صدمات بدنی دارد  

ی توافـق  یکـشورهاي اروپـا  سو ازیکترتیب اینبه. ده توسط یک وسیله نقلیه باشد  شبراي صدمات بدنی ایجاد   

ایجاد خسارت شد، دست کم حداقل قانونی قابل اجرا براي پرداخـت     اي باعث   گاه وسیله نقلیه  اند که هر  کرده

داخلـی  واسطه یک وسیله نقلیهباشد و اهمیت ندارد که خسارت بهپذیرغرامت در کشور محل تصادف امکان  

نامه هرجا که بـاالتر از    اند که مقادیر پوشش بیمه    دیگر، آنها همچنین توافق کرده    سوياز. ایجاد شده باشد یا نه    

واسطه یک وسـیله  پذیر باشد و اهمیت ندارد که خسارت بهحداقل قانونی باشد در کشور محل تصادف امکان   

بنابراین در تصادفات در کشورهاي خارجی ممکـن اسـت هـر پوشـش              .نقلیه داخلی ایجاد شده باشد یا خیر      
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نامـه  قـدار پوشـش در بیمـه   در چنـین مـواردي، م    . نامه انفرادي اعمال شود   قانونی مازاد بر مقادیر پوشش بیمه     

.وسیله نقلیه مسئول حادثه فقط ارزش فرضی دارد

اي در اتحادیه اروپاکردن حداقل پوشش بیمههماهنگ.5-1

به علت اختالف زیاد قوانین پوشش حداقل براي بیمه مسئولیت مدنی در مقابل شخص ثالـث در کـشورهاي          

کفایـت کـرده   هماهنگی و تعیین افزایش حداقل پوشش به مقـدار  هاي طوالنی براي اروپائی، اتحادیه اروپا تالش 

عـد شـده   اساس برخی از کشورها از جمله پرتغال، ایرلند، ایتالیا و یونـان مطـابق اتحادیـه اروپـا متقا            براین. است

ر طـی   عالوه، اتحادیه اروپـا د    به. با استانداردها افزایش دهند    اي خود را براي انطباق    بودند تا حداقل پوشش بیمه    

نویس قرارداد جدید را به جاي پنجمین دستورالعمل بیمه مـسئولیت مـدنی دارنـدگان وسـایل                 مدت جاري پیش  

.میلیون یورو پیشنهاد داد2بر افزایش پوشش حداقل تا ه موتوري در مقابل شخص ثالث مبنینقلی

هاي واقعی در بازارنظر حداقل پوشش قانونی و پوششبررسی کشورها  از. 6-1

)مبالغ به لک آلبانی(آلبانی-

مقادیر پوشش

نوع خسارتمقدار پوشش براي هر

صدمات بدنی
پوشش جامع براي نوع وسیله نقلیهنوع پوشش

انواع خسارت
هر شخصهر حادثه

خسارت مالی

تمام وسایل نقلیه 

هاجز اتوبوسهب
میلیون 5میلیون20میلیون50

حداقل پوشش قانونی

میلیون 10میلیون 20میلیون 150هااتوبوس

ی که معموًال در یهاپوشش

شونداین بازارها بیمه می
اطالعاتی در دسترس نیستتمام وسایل نقلیه

)یوروبرحسب مبالغ (آندورا -

مقادیر پوشش

نوع خسارتمقدار پوشش براي هر

صدمات بدنی
مقدار پوشش جامع نوع وسیله نقلیهنوع پوشش

واع خسارتبراي ان
هر شخصهر حادثه

خسارت مالی

ها و اتومبیل

هاموتورسیکلت
میلیون90152--نامحدود

حداقل پوشش قانونی

میلیون300506--نامحدودسایر وسایل نقلیه

که معموًال در هاییپوشش

شونداین بازارها بیمه می
اطالعاتی در دسترس نیستام وسایل نقلیهتم
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)مبالغ به یورو(اتریش -

میزان پوشش

میزان پوشش براي هر نوع خسارت

صدمات مالی
هاي زیان

مالی
خسارات 

براي هر مالی
فرد

براي هر 
حادثه

میزان پوشش جامع براي انواع خسارت
نوع وسیله نقلیه

نوع 
پوشش

همه وسایل نقلیه موتوري1090903

صندلی20تا 2180185
صندلی اضافه5براي هر +545046

استثنائاتهااتوبوس

صندلی10تا 1090092
صندلی اضافه5براي هر 545046

هاي اتوبوس
داردنباله

10901
با مطابق

مجموع تعهد
تراکتورها و 

مواد هاي حملماشین
پرخطر

سیستم 
پوشش 
قانونی

سهم به 
2درصد

1نوع 131453457- 21

2نوع 52180185

3نوع 587267283- 65

4نوع 77499836

3ماکزیمم ضمانت19999782

اتومبیل سواري

1نوع 201453457- 39

2نوع 32180185- 10

3نوع 6-43633642

4نوع 77267283- 36

3ماکزیمم ضمانت19999782

وسایل نقلیه موتوري تجاري

1نوع 2914534567- 44

2نوع 81453457- 11

3نوع 32180185

4نوع 122633642- 15

5نوع 27267283

3ماکزیمم ضمانت17499836

دیگر وسایل نقلیه موتوري

1نوع 2180185145345721801858999782

10901
مطابق با 

مجموع تعهد

3ماکزیمم ضمانت4360370218018543603706
کنندگان مواد پرخطرحمل

هاي پوشش
متداول 

اي بیمه
موجود در 
بازار   

: توضیح

به تقاضاي فرد پذیرفته شود؛توجهاران باگذین نوعی که ممکن است توسط بیمهباالتر.1
؛)برطبق نظر شرکت(درصد پوشش وسیله نقلیه موتوري بیش از میزان پوشش .2
.کردنماکزیمم پوشش استاندارد رایج قابل بیمه.3
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)مبالغ به یورو(بلژیک -

میزان پوشش

میزان پوشش 

براي هر نوع 

خسارت

هاي جزئیمحدودیت
میزان پوشش جامع براي 

انواع خسارت

نوع پوششنوع وسیله نقلیه

سوزي، انفجار و انرژي واسطه آتشخسارات مالی به

. شودیورو بیمه می1239468اي ماکزیمم تا هسته

یورو براي هر 2,479لباس و اثاث منزل ماکزیمم تا 

.شوندفرد بیمه می

نامحدود

همه وسایل نقلیه 

موتوري

سیستم پوشش 

قانونی

1یزان سهم بر درصدم

سوزي، انفجار و انرژي واسطه آتشخسارات مالی به

. شودیورو بیمه می1239468اي ماکزیمم تا هسته

یورو براي هر 2479لباس و اثاث منزل ماکزیمم تا 

.شوندفرد بیمه می

نامحدود100

همه وسایل نقلیه 

جز وسایل نقلیه به

تجاري

سوزي، انفجار و انرژي واسطه آتشخسارات مالی به

.شوندیورو بیمه می2478935ا تاي ماکزیمم هسته
وسایل نقلیه نامحدود1

2موتوري تجاري

هاي پوشش

اي متداول بیمه

ود در موج

بازار

:  توضیح

؛)طبق نظر شرکت(درصد پوشش وسیله نقلیه موتوري بیش از میزان پوشش .1

اران با توجه گذمجموعی که ممکن است توسط بیمههاي بیمه باالترین  وسیله شرکت شدن در بازار به   مهماکزیمم پوشش متداول قابل بی    . 2

.  به تقاضاي فرد پذیرفته شود

) مبالغ به لف(بلغارستان -

میزان پوشش

میزان پوشش براي هر نوع خسارت

خسارات بدنی
خسارات 

مالی
براي هر 

فرد

براي هر 

حادثه

میزان پوشش جامع 

براي انواع خسارت

نوع پوششنوع وسیله نقلیه

4000060000100000
همه وسایل نقلیه 

موتوري

حداقل پوشش 

قانونی

باشد اطالعات موجود نمی
همه وسایل نقلیه 

موتوري

هاي متداول پوشش

اي موجود در بازاربیمه
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)مبالغ به یورو(ین بوسنی هرزگو-

میزان پوشش

میزان پوشش براي هر نوع خسارت

خسارات بدنی

خسارات مالی
براي هر 

فرد
براي هر حادثه

میزان پوشش 

جامع براي انواع 

خسارت

نوع پوششنوع وسیله نقلیه

84363

168726

140605

281210

همه وسایل نقلیه موتوري 

با استثناي اتوبوس و 

جاريوسایل نقلیه ت

اتوبوس و وسایل نقلیه 

موتوري تجاري

حداقل پوشش 

قانونی

1درصد سهم

1نوع8584363140605

2نوع 15126565210908

6749051124842
داکثر ح

2تعهد

همه وسایل نقلیه موتوري 

با استثناي اتوبوس و 

وسایل نقلیه تجاري

1نوع168726281210

2نوع 5337453562421

13498112249684
حداکثر 

2تعهد

اتوبوس و وسایل نقلیه 

موتوري تجاري

هاي پوشش

اي متداول بیمه

موجود در بازار

: توضیح

؛)طبق نظر شرکت(درصد پوشش وسیله نقلیه موتوري بیش از میزان پوشش . 1

.شودهاي خصوصی عرضه میکه توسط شرکتدر این بازارشدن اکثر مقادیر پوشش رایج قابل بیمهحد.2

) مبالغ به پوند قبرس(قبرس -

میزان پوشش

میزان پوشش براي هر نوع خسارت

خسارات بدنی خسارات 

مالی
براي هر حادثهبراي هر فرد

میزان پوشش جامع براي انواع 

خسارت

نوع پوششنوع وسیله نقلیه

یونمیل600002
همه وسایل نقلیه 

موتوري
حداقل پوشش قانونی

باشداطالعات موجود نمی
همه وسایل نقلیه 

موتوري

هاي متداول پوشش

اي موجود در بازاربیمه



27 ...حداقل پوشش بیمه مسئولیت

)مبالغ به کرون کرواسی(کرواسی -

میزان پوشش

میزان پوشش براي هر نوع خسارت

خسارات بدنی

خسارات مالی
براي هر 

فرد

براي هر 

حادثه

مع میزان پوشش جا

براي انواع خسارت

نوع پوششنوع وسیله نقلیه

میلیون 4/1میلیون75/0

همه وسایل نقلیه موتوري 

با استثناي اتوبوس و کامیون

اتوبوس و کامیونمیلیون 8/2میلیون5/1

1نوعمیلیون4/1میلیون75/0

2نوع میلیون1/2میلیون125/1

3نوعمیلیون8/2میلیون5/1

4نوع میلیون2/4میلیون25/2

همه وسایل نقلیه موتوري 

با استثناي اتوبوس و کامیون

1نوعمیلیون 8/2میلیون5/1

2نوع میلیون2/4میلیون25/2

3نوعمیلیون6/5یونمیل0/3

4نوع میلیون4/8میلیون 5/4

اتوبوس و کامیون

حداقل پوشش 

قانونی

)مبالغ به کرون دانمارك(دانمارك -

میزان پوشش

میزان پوشش براي هر نوع خسارت

خسارات بدنی خسارات مالی

حادثهبراي هر براي هر فرد

میزان پوشش جامع 

براي انواع خسارت

نوع پوششنوع وسیله نقلیه

حداقل پوشش قانونیهمه وسایل نقلیه موتوريمیلیون 79میلیون2میلیون16

کردن باالتر از حداقل اما بیمه. اطالعات موجود نیست

شده استپوشش قانونی استثنا
همه وسایل نقلیه موتوري

هاي متداول پوشش

اي موجود در بیمه

بازار
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)مبالغ به کرون چک(چکسلواکی -

میزان پوشش

میزان پوشش براي هر نوع خسارت

خسارات بدنی

خسارات مالی
براي هر 

فرد

براي هر 

حادثه

میزان پوشش جامع 

براي انواع خسارت

نوع پوششنوع وسیله نقلیه

میلیون5
18

میلیون

حداقل پوشش 

قانونی

درصد 

1مسه

45
5

میلیون

18

میلیون
1نوع 

22
20

میلیون

36

میلیون
2نوع 

23
40

میلیون

45

میلیون
3نوع

46 -10
50

میلیون

50

میلیون
2ماکزیمم تعهد

همه وسایل نقلیه 

ريموتو

هاي متداول پوشش

اي موجود در بیمه

3بازار

: توضیح

؛)نظر شرکتطبق بر(یه موتوري بیش از میزان پوشش درصد پوشش وسیله نقل. 1

شود؛هاي خصوصی عرضه میتوسط شرکتکه شدن در این بازاراکثر مقادیر پوشش رایج قابل بیمهحد.2

. شوداي هر شخص پذیرفته میي بیمهباالترین مجموعی که با توجه به نیازها.3

)مبالغ  به کرون استونی(استونی -

میزان پوشش

زان پوشش براي هر نوع خسارتمی

خسارات بدنی خسارات مالی

براي هر حادثهبراي هر فرد

میزان پوشش جامع براي انواع 

خسارت

نوع پوششنوع وسیله نقلیه

میلیون5/5میلیون6/1
همه وسایل نقلیه 

موتوري

حداقل پوشش 

قانونی

نیستاطالعات موجود 
همه وسایل نقلیه 

موتوري

هاي پوشش

اي بیمهمتداول 

موجود در بازار
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)مبالغ به یورو(فنالند-

میزان پوشش

میزان پوشش براي هر نوع خسارت

خسارات بدنی
خسارات مالی

براي هر فرد
براي هر 

حادثه

میزان پوشش جامع براي انواع 

خسارت

نوع پوششنوع وسیله نقلیه

نامحدود3363758
همه وسایل نقلیه 

موتوري

قل پوشش حدا

قانونی

کردن باالتر از حداقل پوشش قانونی مستثناء بیمه

شده است

همه وسایل نقلیه 

موتوري

هاي متداول پوشش

اي موجود در بیمه

بازار

)مبالغ به یورو(فرانسه -

میزان پوشش

میزان پوشش براي هر نوع خسارت

خسارات بدنی

براي هر حادثهبراي هر فردخسارات مالی

میزان پوشش 

جامع براي انواع

خسارت

نوع وسیله 

نقلیه

نوع پوشش

نامحدود
همه وسایل 

نقلیه موتوري

حداقل پوشش 

قانونی

درصد 

1مسه

1نوع نامحدود2460000

2نوع نامحدودمیلیون5/1- 810

3نوعنامحدودامحدودن90

هاي پوشش

اي متداول بیمه

موجود در 

بازار

:    توضیح

اي براي گروه وسـایل نقلیـه   میزان پوشش استاندار بیمه). برطبق نظر شرکت(درصد پوشش وسیله نقلیه موتوري بیش از میزان پوشش           .1

.       موتوري که از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است
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)مبالغ به یورو(آلمان -

میزان پوشش

میزان پوشش براي هر نوع خسارت

خسارت جانی خسارات  

مالی
خسارت مالی

در هر حادثهبراي هر فرد

پوشش جامع براي 

همه وسایل نقلیه

نوع پوششیلهنوع وس

511295112922556459
براي 7669378

بیش از سه نفر

ها جز اتوبوسهمه وسایل نقلیه به

و تریلرها

5112,55651129
ازاي هر صندلی به

نفر10اضافی بیش از 

ها اتوبوس

و تریلرها

256127825565
ازاي هر صندلی هب

نفر81اضافی بیش از 

حداقل پوشش 

قانونی

میزان سهم 

1دبه درص

وسایل نقلیه سواري شخصیدنامحدو99

وسایل نقلیه تجارينامحدود90- 98

تا سقف 

7669378

دیگر وسایل نقلیهنامحدود99براي هر نفر 

هایی که پوشش

طورمعمول در هب

این بازار ارائه 

2شوندمی

: توضیح

؛ )طبق نظر شرکت(اند بیش از این مقدار بیمه شدهاي که در این گروه درصد وسایل نقلیه.1

. ازاي هر حادثهمیلیون یورو به50: 2003از تاریخ نیمه سال .2

)مبالغ به یورو(یونان -

میزان پوشش

میزان پوشش براي هر نوع خسارت

خسارت جانیخسارت مالی

در هر حادثهبراي هر فرد

پوشش جامع براي 

همه وسایل نقلیه

نوع پوششنوع وسیله

حداقل پوشش قانونیهمه وسایل نقلیه100,000500,000

نیستاطالعات در اختیار 
طور معمول ههایی که بپوشش

.شونددر این بازار ارائه می
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)مبالغ به فورینت(مجارستان -

میزان پوشش

میزان پوشش براي هر نوع خسارت

خسارت جانیخسارت مالی

براي هر 

فرد

در هر 

حادثه

پوشش جامع براي 

همه وسایل نقلیه

نوع پوششنوع وسیله

حداقل پوشش قانونیهمه وسایل نقلیهمیلیون300میلیون500

میزان سهم به 

1ددرص

نوع اولمیلیون300میلیون500نامعلوم

نوع دومنامحدودنامعلوم
همه وسایل نقلیه

هایی که پوشش

معمول در این طورهب

شوندبازار ارائه می

: توضیح

.)طبق شرکت(ه بیش از این مقدار شددرصد وسایل نقلیه بیمه. 1

)کرونامبالغ به (ایسلند -

میزان پوشش

میزان پوشش براي هر نوع خسارت

خسارت جانیخسارت مالی

در هر حادثهبراي هر فرد

پوشش جامع براي همه 

وسایل نقلیه

نوع پوششنوع وسیله

اقل پوشش قانونیحدهمه وسایل نقلیهمیلیون1170میلیون202

همه وسایل نقلیه.نیستدسترساطالعات در 
معمول طورههایی که بپوشش

شونددر این بازار ارائه می
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)مبالغ به ریال(ایران-

میزان پوشش

میزان پوشش براي هر نوع خسارت

خسارت جانیخسارت مالی

حداکثر بازاي 

هر فرد

بازاي هر 

حادثه

پوشش جامع 

براي همه 

وسایل نقلیه

نوع پوششنوع وسیله

نامحدود1میلیون180میلیون2
همه وسایل 

نقلیه
حداقل پوشش قانونی

نیستاطالعات در اختیار 
همه وسایل 

نقلیه

طورمعمول ههایی که بپوشش

شونددر این بازار ارائه می

: توضیح

میلیـون و  533در مورد جراحت بدنی براي هر فـرد بـه   1387شخص ثالث مصوب     این ارقام با توجه به اصالحات قانون جدید بیمه        . 1

. )مترجم(میلیون افزایش یافته است 13ی به خسارت مال

)مبالغ به یورو(ایرلند -

میزان پوشش

میزان پوشش براي هر نوع خسارت

خسارت جانی
براي رت مالیخسا

هر فرد
در هر 
حادثه

پوشش جامع براي 
همه وسایل نقلیه

نوع پوششنوع وسیله

حداقل پوشش قانونیهمه وسایل نقلیهنامحدود114,276

سهم به
درصد

نامحدود100
ها و اتومبیل

هاسیکلتموتور
سهم به 

1ایل نقلیهسایر وس2صددر

هایی که پوشش
طورمعمول در این هب

شوندبازار ارائه می

نوع اولنامحدودمیلیون303/1
نوع دومنامحدودمیلیون16/2

نوع سومنامحدودمیلیون19/3

نامحدودمیلیون15/6
حداکثر 
3پوشش

:  توضیح

شش قرار گیرد؛د تحت پوتوانار و با موافقت شرکت، میگذباالتر بنا به درخواست هر بیمهمبالغ . 1
؛)مطابق با هر شرکت بیمه(شوند با این مبالغ پوشش، هایی که در این گروه بیمه میدرصد اتومبیل. 2
. علی توسط هر شرکت بیمه به تنهایی قابل بیمه استحاضر در بازار فحداکثر مبالغ پوشش که درحال.  3



33 ...حداقل پوشش بیمه مسئولیت

)واحد پول فلسطین اشغالیمبالغ به(فلسطین اشغالی-

)   مبالغ به التس(لتونی -

ادیر پوشش مق

براي هر نوع خسارتمقدار پوشش

صدمات بدنی

هر شخص
خسارت مالی

نوع پوشش
نوع وسیله 

نقلیه

مقدار 

پوشش کلی 

براي انواع 

خسارت
هاي هزینههر حادثه

تدفین و مراسم 

کفن و دفن

هاي هزینه

پرداختی به 

بازماندگان در 

سال

پرداخت 

هاي هزینه

نقص عضو 

در سال

هاي هزینه

پزشک 

ستانی بیمار

نقص عضو 

موقت

خسارت 

مادي

خسارت 

محیطی

حداقل 

پوشش قانونی

انواع 

وسایل 

نقلیه

400100010001000090001000

ی یهاپوشش

که معموالً در 

این بازارها 

شوندبیمه می

تمام 

وسایل 

نقلیه

اطالعات در دسترس نیست     

مقادیر پوشش

نوع خسارتمقدار پوشش   براي هر

صدمات بدنی
نوع وسیله نقلیهنوع پوشش

مقدار پوشش 

کلی براي انواع 

هر شخصهر حادثهخسارت
خسارت  مالی

تمام وسایل نقلیهحداقل پوشش قانونی

نامحدود-

دادن درآمد دستسبه زیان ازمحا

براساس بار3تنها ) النفععدم(

متوسط درآمد

حداکثر جبران زیان براي -

65000تحمل درد و رنج مبلغ 

بیمه خسارات مالی 

نیستاجباري 

هایی که معموًال در پوشش

شونداین بازار بیمه می
اطالعاتی در دسترس نیستتمام وسایل نقلیه
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)مبالغ به یورو(ایتالیا -

مقادیر پوشش

نوع مقدار پوشش  براي هر

خسارت

صدمات بدنی

مقدار پوشش کلی له نقلیهنوع وسینوع پوشش

براي انواع خسارت

نسبت 

سهم به 

2درصد
خسارت  

مالی

774685هاجز اتوبوسهتمام وسایل نقلیه ب
حداقل پوشش قانونی

2582284هااتوبوس

0- 177468548نوع

2103291412نوع

28- 3154937146نوع

5- 4206582811نوع

10- 5258228432نوع

هااتومبیل

0-5نامحدود6نوع

0- 177468539نوع

11- 2103291416نوع

23- 3154937144نوع

420658282نوع

13- 5258228433نوع

وسایل نقلیه تجاري

2-651645695نوع

1258228465گونه

8- 2361519927نوع

26- 3516456933نوع

3- 4774685322نوع

هایی که پوشش

ار معموالً در این باز

1شوندبیمه می

هااتوبوس

5103291387نوع

: توضیح

؛ واند تحت پوشش قرار گیردتگر میگذار و موافقت بیمهمبالغ باالتر بنا به درخواست هر بیمه. 1

).طبق نظر شرکت بیمه(شوند هایی که در این گروه و با این مبالغ بیمه میدرصد اتومبیل.2
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)مبالغ به دالر آمریکا(لیتوانی -

مقادیر پوشش

نوع خسارتبراي هرمقدار پوشش  مقدار پوشش کلی براي انواع نوع وسیله نقلیهنوع پوشش

خسارت مالیصدمات بدنیخسارت

حداقل پوشش 

قانونی

تمام انواع  

وسایل نقلیه
1نیستبیمه اجباري 

سهم به 

3درصد

1625090نوع

2125007نوع

3250002نوع

ی که یهاپوشش

معموالً در این 

بازارها بیمه 

2شوندمی

تمام انواع  

وسایل نقلیه

32500001حداکثر تضمین

: توضیح

وسایل موتوري هنوز اجباري نیست؛در کشور لیتوانی بیمه مسئولیت.1

ار و داوطلبانه  خریداري شوند و ممکن است که توسط راننده وسیله براساس اختیاي از طرف شرکت بیمه پیشنهاد میمبالغ پوشش بیمه.2

گردد؛

). طبق نظر هر شرکت بیمه(شوند مبالغ بیمه میهایی که در این گروه و با این اتومبیل.3

) مبالغ به یورو(مقدونیه -

مقادیر پوشش

مقدار پوشش براي هر نوع خسارت 

صدمات بدنی
مقدار پوشش کلی نوع وسیله نقلیهنوع پوشش

براي انواع خسارت
هر شخصهر حادثه

خسارت مالی

ل نقلیه تمام انواع وسای

ها ها و کامیونجز اتوبوسبه

هاو بارکش

51129

حداقل پوشش قانونی

ها و ها و کامیوناتوبوس

هابارکش
102258

هایی که معموًال در پوشش

شونداین بازارها بیمه می
تمام وسایل نقلیه

اطالعاتی در دسترس 

نیست
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)مبالغ به یورو(لوکزامبورگ-

مقادیر پوشش

نوع خسارتبراي هرمقدار پوشش
مقدار پوشش کلی براي انواع خسارت

صدمات بدنی له نقلیهنوع وسینوع پوشش

محدودیت در انواع مختلف پوشش 

با مبالغ پوشش جامع
هر شخصهر حادثه

تمام انواع وسایل 

نقلیه
نامحدود

هاي مالی ناشی از خسارت

اي و انرژي هستهسوزي، انفجارآتش

.بیمه هستند1239468حداکثر تا  حداقل پوشش قانونی

پوشاك و چمدان بار سفر حداکثر 

.ازاي هر فرد بیمه هستندهب2479تا 

که یهایپوشش

معموالً در این بازارها 

شوندبیمه می

تمام انواع  وسایل 

نقلیه
هاحداقل پوشش

)مبالغ به لیر مالت(مالتا-

مقادیر پوشش

نوع خسارتبراي هرمقدار پوشش

صدمات بدنی
وسیله نقلیهنوعنوع پوشش

مقدار پوشش 

کلی براي 

هر شخصهر حادثهانواع خسارت
خسارت مالی

حداقل پوشش قانونی
تمام انواع وسایل 

نقلیه

تمام انواع 

وسایل نقلیه
50000نامحدود

هایی که معموًال در پوشش

شوندمیبیمه این بازار

تمام انواع  

وسایل نقلیه
اطالعاتی در دسترس نیست

)مولداويولئحسب مبالغ بر(مولداوي -

میزان پوشش

اساس نوع صدمهمیزان پوشش بر

صدمه جانیصدمه مالی

در هر حادثهبراي هر فرد

پوشش جامع براي 

همه وسایل نقلیه

نوع پوششنوع وسیله

همه وسایلامحدودن180000
حداقل پوشش 

قانونی

همه وسایلاطالعات در دسترس نیست
پوشش معمول در 

بازار
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)درهم مراکشحسب مبالغ بر(مراکش -

میزان پوشش

پوشش جامع براي همه وسایل نقلیهاساس نوع صدمهمیزان پوشش بر

صدمه جانیصدمه مالی

در هر حادثهبراي هر فرد
زیرحدها

نوع پوششنوع وسیله

صدمه مالی ناشی از 

سوزي و انفجار تا آتش

میلیون1حداکثر 

حداقل پوشش قانونیهمه وسایلنامحدود

پوشش معمول در بازارهمه وسایلاطالعات در دسترس نیست

)     مبالغ به یورو(نروژ -

میزان پوشش

س نوع صدمهمیزان پوشش براسا

صدمه جانیصدمه مالی

براي هر 

فرد

در هر 

حادثه

پوشش جامع براي همه 

وسایل نقلیه

نوع پوششنوع وسیله

سهم به 

1درصد
همه وسایل نقلیهنامحدودمیلیون1

حداقل پوشش 

قانونی

اتومبیلنامحدودمیلیون1005

میلیون1005
5/3تا 

تن

وسایل 

تجاري

100-0

100-0

میلیون5

میلیون10

نامحدود

نامحدود

1نوع 

2نوع 

بیشتر 

5/3از 

تن

سایر وسایل نقلیهنامحدودمیلیون1005

پوشش معمول 

2در بازار

: توضیح

؛)طبق نظر شرکت(درصد وسایل نقلیه در این طبقه که باالي این میزان پوشش دارند .1

.گیردگر مورد موافقت قرار میگذار، توسط بیمهاست بیمهپوشش باالتر در صورت درخو.2
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)مبالغ به یورو(هلند -

میزان پوشش

اساس نوع صدمهمیزان پوشش بر

صدمه جانیصدمه مالی

براي هر فرد
در هر 

حادثه

پوشش جامع براي همه وسایل نقلیه
نوع پوششنوع وسیله

13613

براي هر 

صندلی

136134

اي هر بر

صندلی

همه وسایل نقلیه907560
حداقل پوشش 

قانونی

سهم به 

1درصد

1نوع 992268901

14537802
حداکثر 

2تعهد

اتومبیل

1نوع 982268901

2نوع 2-15437802

4-16806703
حداکثر 

2تعهد

وسایل نقلیه تجاري
پوشش معمول در 

3بازار

1نوع 152722681

2نوع 34537802

3نوع 16806703

19075604
حداکثر 

تعهد

هااتوبوس

56806703
تضمین 

استاندارد

وسایل نقلیه براي 

نقل مواد خطرناكوحمل

:  توضیح

؛)طبق نظر شرکت(اند دهاي که بیش از حداقل بیمه شدرصد وسایل نقلیه.1

؛ گذار مورد توافق قرار گیردتواند در صورت درخواست بیمهمیزان سرمایه باالتر می.2

.شدن استها قابل بیمهحاضر در بازار توسط شرکتحالحداکثر پوشش که در.3
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)مبالغ به یورو(لهستان -

میزان پوشش

میزان پوشش براساس نوع صدمه

صدمه جانیصدمه مالی

ع براي همه وسایل پوشش جام

نقلیه

نوع پوششنوع وسیله

همه وسایل نقلیه600,000
حداقل پوشش 

قانونی

سهم به 

1درصد

100600000
تضمین 

استاندارد
اتومبیل

1نوع 94600000

2نوع 3900000

3نوع 11000000

4نوع 11200000

13500000
حداکثر 

3تعهد

وسایل نقلیه تجاري

1نوع 97600000

2نوع 1900000

3نوع 11200000

13500000
حداکثر 

3تعهد

سایر وسایل نقلیه

3500000
حداکثر 

3تعهد

وسایل نقلیه براي حمل و 

نقل مواد خطرناك

پوشش معمول در 

2بازار

: توضیح

؛ایل نقلیه در این طبقه که باالي این میزان پوشش دارنددرصد وس. 1

گر قرار گیرد؛توافق بیمهتواند در صورت درخواست موردسرمایه باالتر می.2

. شودحاضر در بازار عرضه میشدن که درحالحداکثر پوشش قابل بیمه.3
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)مبالغ به یورو(پرتغال-

میزان پوشش

ساس نوع صدمهایزان پوشش برم

صدمه جانی

براي هر صدمه مالی

فرد

در هر 

حادثه

پوشش جامع براي همه وسایل نقلیه
نوع پوششنوع وسیله

598557

همه وسایل نقلیه

جز مسافربري به

تجاري

براي هر نفر598557حداکثر 1197115
وسایل نقلیه 

مسافري تجاري

حداقل پوشش 

قانونی

سهم به 

1ددرص

1نوع 3625000

2نوع 56750000

نامحدود10- 13
حداکثر  

3پوشش

اتومبیل

1نوع 2625000

2نوع 55750000

3نوع 101250000

نامحدود16
حداکثر  

3پوشش

وسایل نقلیه 

تجاري

1نوع 4625000

2نوع 39750000

3نوع 41250000

نامحدود14
حداکثر  

3پوشش

نقلیهسایر وسایل 

پوشش معمول 

2در بازار

:توضیح

؛)طبق نظر شرکت(درصد وسایل نقلیه در این طبقه با پوشش باالتر .1

اند در صورت درخواست توافق شود؛تومقادیر باالتر می.2

.ک شرکتشدن در بازار توسط یحداکثر پوشش قابل بیمه. 3
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)رومانیلئومبالغ به (رومانی -

میزان پوشش

میزان پوشش براساس نوع صدمه

صدمه جانیصدمه مالی

براي هر 

فرد
در هر حادثه

پوشش جامع 

براي همه 

وسایل نقلیه

نوع پوششنوع وسیله

همه وسایل نقلیهمیلیون500میلیون1100میلیون400
حداقل پوشش 

انونیق

سهم به 

2درصد

1نوع میلیون500میلیون5400

میلیون1000میلیون951000
حداکثر 

3تضمین

اتومبیل

1نوع میلیون500میلیون20400

میلیون1000میلیون801000
حداکثر 

3تضمین

وسایل نقلیه 

دیگر

همه وسایل نقلیه

پوشش معمول 

در بازار

: توضیح

شوند؛لئورومانی بیمه می1000000هاي مازاد بر فقط خسارت. 1

؛ درصد وسایل نقلیه با پوشش باالتر. 2

. شدن توسط یک شرکت در بازاربیمهحداکثر پوشش قابل. 3

)مبالغ به کرون اسلواکی(اسلواکی  -

میزان پوشش

میزان پوشش براساس نوع صدمه

صدمه جانیصدمه مالی

در هر حادثهبراي هر فرد

ي همه پوشش جامع برا

وسایل نقلیه

نوع پوششنوع وسیله

حداقل پوشش قانونیهمه وسایل نقلیهنامحدود

پوشش معمول در بازارهمه وسایل نقلیهنامحدود
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)توالرمبالغ به (ی ووناسل-

میزان پوشش

صدمهاساس نوع میزان پوشش بر

صدمه جانی
صدمه مالی

در هر حادثهبراي هر فرد

پوشش جامع 

براي همه 

وسایل نقلیه

نوع پوششنوع وسیله

میلیون 4/34میلیون 9/22
همه وسایل 

نقلیه

میلیون68میلیون 9/45
ها و وسایل اتوبوس

نقلیه تجاري

میلیون 8/91
7/137

میلیون

وسایل نقلیه حامل 

مواد خطرناك

استثنائات

حداقل پوشش 

قانونی

سهم به 

1درصد

1نوع میلیون 8/68میلیون 709/45- 90

میلیون 18/91
7/137

میلیون 
2حداکثر تضمین

همه وسایل نقلیه

1نوع میلیون8/68میلیون 309/45

میلیون 508/91- 60
7/137

میلیون
2حداکثر تضمین

وسایل نقلیه تجاري

1نوع میلیون8/68میلیون 879/45

میلیون 38/91
7/137

میلیون
2حداکثر تضمین

هااتوبوس

میلیون 1008/91
7/137

میلیون
1نوع 

5
6/183

میلیون 

4/275

یون میل
2نوع 

3حداکثر تضمینمیلیون 459

وسایل نقلیه براي 

نقل مواد وحمل

خطرناك

استثنائات

پوشش معمول 

4در بازار

: توضیح

؛درصد وسایل نقلیه با پوشش باالتر در این طبقه. 1

؛شدن توسط یک شرکت در بازارحداکثر پوشش قابل بیمه. 2

؛حداکثر پوشش براي صدمه جانی و مالی. 3

. گرصورت توافق با بیمهباالتر بهسرمایه . 4
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)مبالغ به یورو(نیا اسپا-

میزان پوشش

میزان پوشش براساس نوع صدمه

صدمه جانیصدمه مالی

در هر حادثهبراي هر فرد

پوشش جامع براي 

همه وسایل نقلیه

نوع پوششنوع وسیله

همه وسایل نقلیه100000350000
حداقل پوشش 

قانونی

سهم به 

1ددرص

اتومبیل100تا نامحدود

وسایل نقلیه تجاري100تا نامحدود

وسایل نقلیه دیگر100تا نامحدود

پوشش معمول در 

2ربازا

: توضیح

؛ )طبق نظر شرکت(ر از این امتیاز درصد وسایل نقلیه با پوشش باالت. 1

. یورو براي هر نفر50350000در آینده نزدیک . 2

)ن سوئدمبالغ به کرو(سوئد -

مقادیر پوشش

نوع خسارتمقدار پوشش براي هر

صدمات بدنی
مقدار پوشش جامع نوع وسیله نقلیهنوع پوشش

براي انواع خسارت
هر شخصهر حادثه

خسارت مالی

تمام وسایل نقلیه 

هاجز اتوبوسهب
میلیون 300

حداقل پوشش قانونی

که معموًال در یهایپوشش

شونداین بازارها بیمه می

تمام وسایل نقلیه

دسترس اطالعاتی در

نیست، اما بیمه مبالغ 

تضمین باالتر 

نسبت نایاب استبه
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)مبالغ به فرانک سوئیس(سوئیس -

مقادیر پوشش

نوع وسیله نقلیهنوع پوشش
مقدار پوشش جامع براي انواع خسارت

مقدار پوشش براي 

ع  خسارتنوهر

میلیون3تمام وسایل نقلیه

وسایل نقلیه موتوري و تریلی مخصوص 

باالبهنفر41نقل از وحمل
میلیون4 حداقل پوشش 

جزهبقانونی
وسایل نقلیه موتوري و تریلی مخصوص 

حمل کاالهاي خطرناك
میلیون6

سهم به 

2درصد

هاي محدودیت براي انواع پوشش

انفرادي به اندازه مقدار پوشش کلی

هااتومبیل

نامحدود

از سال 

2003

میلیون100

99

صدمات بدنی و خسارات مالی زیر 

:اندبیمه شده

هاي پیشگیري از خسارت و هزینه* 

هاي ناشی از تشعشعات هزینه

میلیون3اي حداکثر تا هسته

سوزي و هاي ناشی از آتشهزینه* 

3میلیون10تا میلیون3انفجار از 

وسایل نقلیه تجاري

نامحدود

از سال 

2003

میلیون100

99 -42

4-25

4لیونیم
60 -4

حداکثر تجهیزات سنگین

30تضمین 

5میلیون

60 -4

براي صدمات بدنی و خسارات 

هاي پیشگیري از مالی، هزینه

هاي ناشی از تشعشعات خسارت

سوزي و انفجار در اي، آتشهسته

میلیون3مجموع حداکثر 

که یهایپوشش

معموالً در این 

بازارها بیمه 

1شوندمی

هاي حمل کاالهاي وسایل نقلیه موتوري و تریلی

خطرناك

نامحدود

از سال 

2003

میلیون100

100-80

صدمات بدنی و خسارات مالی زیر 

:اندبیمه شده

هاي پیشگیري از خسارت هزینه* 

شعشعات هاي ناشی از تو هزینه

میلیون6اي حداکثر تا هسته

سوزي و هاي ناشی از آتشهزینه* 

3میلیون10تا میلیون6انفجار از 
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مقادیر پوشش

نوع وسیله نقلیهنوع پوشش
مقدار پوشش جامع براي انواع خسارت

مقدار پوشش براي 

ع  خسارتنوهر

5حداکثر تضمین

نامحدود از 

2003سال 

میلیون100

20

صدمات بدنی و خسارات مالی زیر 

: اندبیمه شده

هاي پیشگیري از خسارت هزینه* 

هاي ناشی از تشعشعات و هزینه

میلیون6اي حداکثر تا هسته

سوزي و هاي ناشی از آتشهزینه* 

3میلیون20انفجار 

: توضیح

هاي انفرادي پذیرفته شود؛در بیمهمبالغ باالتر ممکن است .1

؛ )طبق نظر شرکت(شوندالتر از مقدار پوشش بیمه میدرصدي از وسایل نقلیه در این طبقه با.2

هـا از شـرکتی بـه شـرکت     این حد فرعی). فرعیحد(عنوان محدودیت دارند هاي یک شرکت مقدار استاندارد یکسانی بهنامهتمام بیمه .3

شوند؛گران پشنهاد میه توسط بیمهترین حد فرعی هستند کمرتب از باالترین تا پایینطوراین مقادیر به. ددیگر فرق دارن

؛ اندها نامحدود نشدهاین پوشش. شوندي بیمه پیشنهاد میهاشرکتقادیر پوشش هستند که توسط   ترین و باالترین م   ها معموالً پایین  این.4

دهد؛ها و وسایل پوشش میدر ماشینرو سوئیس در بیمه مسئولیت اتومبیل، مسئولیت در مقابل حوادث قطعی ناشی از کار را ایناز

.کنندعرضه میشدن در این بازارها راحداکثر مقادیر پوشش قابل بیمه.5

)مبالغ به دینار تونس(تونس -

مقادیر پوشش

نوع خسارتمقدار پوشش براي هر

صدمات بدنی
مقدار پوشش جامع نوع وسیله نقلیهنوع پوشش

براي انواع خسارت
هر شخصهر حادثه

خسارت مالی

وسایل نقلیه شخصی 

3و2وسایل نقلیه 

رخچ

50000
حداقل پوشش قانونی

نامحدودسایر وسایل نقلیه

که معموًال در یهایپوشش

شونداین بازارها بیمه می
تمام وسایل نقلیه

اطالعاتی در دسترس 

نیست
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)مبالغ به لیر ترکیه(ترکیه -

مقادیر پوشش

نوع خسارتمقدار پوشش براي هر

صدمات بدنی

هاي پزشکیهزینهفوت و صدمه بدنی
سارت مالیخ نوع وسیله نقلیهنوع پوشش

حادثههرشخصهرحادثههرشخصهرحادثههر
وسیلههر

نقلیه

ها، ها، تاکسیاتومبیل

تراکتورها

55000

ونیمیل

11000

میلیون

55000

میلیون

11000

میلیون

2400

میلیون

1200

میلیون

،هاکامیونها،بارکش

صندلی،14هاي باالي اتوبوس

هاي مخصوص حمل تریلی

تجهیزات سنگینمسافر،

110000

ونیمیل

11000

میلیون

110000

میلیون

11000

میلیون

2400

میلیون

1200

میلیون

25تا15هاي بااتوبوس

صندلی

143000

میلیون

11000

میلیون

143000

میلیون

11000

میلیون

2400

میلیون

1200

میلیون

25هاي با بیش از اتوبوس

صندلی

242000

میلیون

11000

میلیون

میلیون 

242000

11000

میلیون

2400

میلیون

1200

میلیون

حداقل پوشش 

قانونی

هاموتورسیکلت
33000

میلیون

11000

میلیون

33000

میلیون

11000

میلیون

2400

میلیون

1200

میلیون

ییهاپوشش

که معموالً در 

این بازارها 

شوندبیمه می

اطالعاتی در دسترس نیستم وسایل نقلیهتما

) مبالغ به گریونا(اوکراین -

مقادیر پوشش

مقدار پوشش براي هر نوع خسارت

صدمات بدنی
مقدار پوشش کلی نوع وسیله نقلیهنوع پوشش

براي انواع خسارت
هر شخصهر حادثه

خسارت مالی

850025500تمام وسایل نقلیهحداقل پوشش قانونی

هایی که معموًال در پوشش

شونداین بازارها بیمه می
اطالعاتی در دسترس نیست تمام وسایل نقلیه
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)مبالغ به پوند انگلیس(انگلستان -

مقادیر پوشش

نوع خسارتمقدار پوشش براي هر

ات بدنیصدم
نوع پوشش

نوع وسیله 

مقدار پوشش جامع براي نقلیه

انواع خسارت

شخصهرهر حادثه
خسارت مالی

حداقل 

پوشش 

قانونی

تمام وسایل 

جز هنقلیه ب

هااتوبوس

20250000نامحدود

سهم به 

1درصد

Ca.100نامحدودهااتومبیل

سهم 

به 

ددرص

15میلیون11مدل

ییهاپوشش

که معموالً در 

این بازارها 

سایر وسایل شوندبیمه می

نقلیه
نامحدود

2مدل

2حداکثرتضمین

میلیون5

میلیون10

85

1

: توضیح

؛)طبق نظرات(شوند اي که در این طبقه باالتر از مقدار پوشش بیمه میدرصد وسایل نقلیه. 1

.دکننشدن در این بازارها را عرضه میهاي خصوصی حداکثر مقادیر پوشش رایج قابل بیمهشرکت. 2
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1)امریکآمبالغ به دالر (یوگسالوي -

مقادیر پوشش

مقدار پوشش جامع براي 

انواع خسارت
نوع خسارتمقدار پوشش براي هر

صدمات بدنی

نوع وسیله نقلیهنوع پوشش

23

هر شخصهر حادثه
خسارت مادي

تمام وسایل نقلیه 

ها و جز اتوبوسهب

یه سنگینوسایل نقل

100000200000

حداقل پوشش قانونی

ها و وسایل اتوبوس

نقلیه سنگین
200000400000

که معموًال در ییهاپوشش

شونداین بازارها بیمه می
تمام وسایل نقلیه

نگاه کنید به 

حداقل 

پوشش

: توضیح

شود؛خسارات به دینار تبدیل می. 1

ها از مقـدار  بیند یا زمانی که قربانیان زیادي وجود دارند که مجموع ادعاي خسارتمقدار پوشش زمانی که فقط یک شخص صدمه می      . 2

کند؛پوشش تجاوز نمی

. )1تحت بند(کند ها از مقدار پوشش تجاوز میبینند و مجموع ادعاي خسارتزمانی که اشخاص زیادي صدمه می،مقادیر پوشش. 3
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فصل دوم 

بندي ریسک همیشه آیا طبقه

کارآمد است؟
)شواهدي از بیمه شخص ثالث در آلمان(



50گزارش موردي 50



51 بندي ریسک همیشه کارآمد است؟آیا طبقه

مقدمه

شروع بحـث  . دار استدر بیمه اتومبیل از جمله مباحث همیشگی و ادامه       ریسک   بنديطبقهمبحث کارآیی   

زمانی که قوانین و مقـررات موجـود بـه    1980متعاقب آن در سال . (Muir, 1957)گردد باز می1950به سال 

هـاي دخیـل در     عنـوان مشخـصه   فاکتورهایی مثل جنسیت، سن و موقعیت مکانی بـه         تأثیردلیل درنظرنگرفتن   

اي مطرح و مورد توجه جدي قـرار گرفـت   رزیابی ریسک نادیده گرفته شده بود، در سطح گستردهتعیین و ا

(Blackmon & Zeckhauser, 1991; Cummins & Tennyson, 1992; Harrington & Doerpinghaus, 1993).

بـراي  اي خـاص  هـ هـاي داغ سیاسـی و قـانونی بـا موضـوع تعرفـه      در همین زمان، اتحادیه اروپا شاهد بحث 

هـاي اجبـاري در بـسیاري از      آمیز بیمه هاي تبعیض هاي  قانونی و وضع تعرفه     به تحریم خارجیان بود که منجر   

هاي اتومبیل از دستورالعمل اتحادیه اروپـا      بندي ریسک در بیمه   ضربه نهایی علیه طبقه   . کشورهاي اروپایی شد  

اکتور جنـسیت را در تمـام محـصوالت    بیمه برحسب فـ در مورد جنسیت ناشی شد که ممنوعیت محاسبه حق   

.هاي زندگی، سالمت و بیمه جامع اتومبیل پیشنهاد کردهاي غیراجباري نظیر بیمهبیمه خصوصی شامل رشته

ریـسک  مـورد بررسـی قـرار     بنـدي طبقـه اي از مقاالت اقتصادي غیرمرتبط با بیمه، کـارآیی    تاکنون در مجموعه گسترده   

آوري آنهـا نیـز   تخاب چنین اطالعات کارآیی کـه جمـع  که چگونگی اناندبه این نتیجه کلی رسیدههمه گرفته است و تقریبًا   

بنـدي بـر پایـه اطالعـات     ت، طبقـه امـا در برخـی مـوارد، ممکـن اسـ     . هزینه است، توسط بـازار مـشخص خواهـد شـد         کم

و (Hoy, 1982; Hoy, 1988, Crocker & Snow, 1986; Crocker & Snow, 2000)تري انجام گیـرد هزینهپر

چنـین  .(Harrington & Doerpinghaus, 1993)ضروري  بازار انتخـاب نـشود  یا اطالعات اختیاري و یا غیر

آزاد بـه خریـد هـر میـزان پوشـش      ،آیـد کـه در آن مـشتریان   میدستقاعده بهاطالعاتی غالبًا  از یک بازار بی      

تنها مقـاالت محـدودي موجودنـد کـه بـه      ). ششبدون شرط حداقل و حداکثر پو     (متناسب با نیازشان هستند     

در سـال  1هاي. اندهاي اجباري پرداخته ولی به نتایج قابل استنادي دست نیافتهبندي ریسک در بازار بیمه  طبقه

و شـرایط  هاي پیشنهادي نامهبیمهتوان متناسب با    بندي ریسک را می   نشان داده است که تفکیک و طبقه       1984

ریسک بنديطبقهثابت کرده که 2پولبورن.(Hoy, 1984)یک از متقاضیان انجام داد ز هرهاي مورد نیاو پوشش

ثابـت  3و همچنـین بـوزاچی و والتـی     نامه شود کنندگان بیمه ها ممکن است باعث تغییر رفتار استفاده      در برخی زمینه  

گـذاري  هـاي قیمـت  استسیي انحصاري براي اهداف وهاشرکتریسک توسط بنديطبقهاند که ممکن است،   کرده

. مورد استفاده قرار گیرد

در کـشور آلمـان   4نامه اجباري شخص ثالث اتومبیل بندي ریسک را در بیمه    ات تجربی طبقه  تأثیراین مقاله   

1. Hoy, 1984
2. Polborn, 1997
3. Buzzachi & Valetti, 2002
4. Third –Party Motor Insurance
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دهد، در بازار بیمه شـخص ثالـث  در این مقاله شواهدي خواهیم یافت که نشان می    . دهدمورد مطالعه قرار می   

که اطالعات مفید و بالقوه نادیده گرفتـه شـده  صورتیاست؛ درانتخاب شده   ریسکرایی از   هاي ناکا بنديطبقه

. بخـشد شدگان را بهبود نمـی    کارآیی طرفین قرارداد و یا ترکیب ساختار بیمه        ،ریسک بنديطبقهمعموًال. است

هاي ي و دیگر محدودیت  هاي ثابت اجبار  وسیله وجود پوشش  هتواند ب هاي این مقاله تا حدودي می     نتایج یافته 

.یک از مالکان تشریح گرددواحد براي هرنامهبیمهسازمانی همانند صدور 

: بخش تقسیم شده است6به فصلاین 

دهـیم و ثابـت   ریـسک را مـورد بررسـی و بـازنگري قـرار مـی       بنديطبقهات کارایی   تأثیر-2-1در بخش   

عنوان مکمـل سیـستم پـاداش و جریمـه و نیـز بخـشی از       دي بهبنگونه طبقهاین خواهیم کرد که ممکن است،    

. گذاري تجربی مطرح باشدسیستم نرخ

بندي ریسک بیمه اجباري شخص ثالث در کشور آلمـان        مروري اجمالی به تاریخچه طبقه     -2-2در بخش   

عنـوان  از آن بـه 1994هاي جدید ریسک که اتحادیه اروپا از سـال   خواهیم داشت و الگوهاي ترویج مشخصه     

.کند، بررسی خواهیم کردهاي غیرزندگی تبعیت میدستورالعمل بیمه

ي بیمـه هـا شـرکت ي جدید ریـسک را بـر عملکـرد       هامؤلفهکارگیري  هاي تجربی به  تأثیر-2-3در بخش   

هـاي  مطالعات ما بر پایه مشاهده تغییرات در ضریب خسارت خاص هر شرکت در طی سال              . کنیمبررسی می 

. ستا1997تا 1995

بنـدي ریـسک در بـازار بیمـه         ات طبقـه  تأثیرها و نتایج مطالعات را با مشاهده مجموع         یافته 2-4در بخش   

ـ . شخص ثالث تکمیل خواهیم کـرد      مـدت و رونـد     هـاي بلند  گـذاري در دوره   خـصوص رونـدهاي قیمـت     هب

مـشهود  ن آثـار نا رعی و کمکی به جهت داشـت عنوان شواهد فبه) عبور و مرور(اشی از ترافیک   هاي ن خسارات

. دهیمدر ارائه اقالم جدید تعرفه را مورد بحث قرار می

عنوان یک عامـل  دهد، تخلفات اولیه رانندگی بهدهیم که نشان میشواهد جدیدي ارائه می  -2-5در بخش   

کـار  ریسک در کشور آلمان بهمؤلفهقوي براي تصادفات آینده هستند و در مورد اینکه چرا این   کنندهبینیپیش

. ، بحث خواهیم کردرودنمی

هایمان در برابـر منـاظرات و مباحـث    طور ضمنی در مورد یافته هنتایج را خالصه کرده و ب     -2-6در بخش   

.کنیمسیاسی رایج در اتحادیه اروپا بحث می
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ریسکبنديطبقهیی آکارتأثیرات.1-2

ات تأثیربراقتصاددانان  . بعد انصاف تمرکز دارد    بربندي ریسک بیشتر  مشی عمومی در طبقه   که خط درحالی

بنـدي  استدالل اصـلی طرفـداران ایـن نظریـه در حمایـت از طبقـه           . ریسک بر کارآیی آن متمرکزند     بنديطبقه

قادر به تمایز بین انواع مختلف ریسک نبوده و مشتریان چنین توانـایی      هاشرکتریسک این است که چنانچه      

. اسـت 2متقـارن آوري اطالعـات نا آید  که به معناي جمـع میوجودهب1مساعدانتخاب نارا داشته باشند، مشکل   

تـر از  بیمـه پـایین  ال قادر به خریـد پوشـش بیمـه بـا حـق     شود که افراد با ریسک با     باعث می  نامساعدانتخاب  

همچنـین  .شـوند ي بیمه در چنین قراردادهایی متضرر می     هاشرکتخسارت مورد انتظارشان باشند و درنتیجه       

هـاي پـایین و فـشارهاي رقـابتی         کتقاضا بـراي ریـس     وجودعدمواسطه  هشود که ب  باعث می  نامساعدانتخاب  

. هاي باال و پایین به خارج از بازار رانـده شـود  ، قراردادهاي صندوق مشترك با ریسک     هاشرکتسوي دیگر   از

زمانی که حق بیمه بـراي  نامساعدتخاب در فرآیند ان.تتشریح شده اس3مشکل فقدان تقاضا در مقاله آکرلوف

گـذاران بـا ریـسک پـایین بـه طـور       شـود، بیمـه  بیمه عایده نزدیک مـی    هاي باال از لحاظ آماري به حق      ریسک

گرانی کـه  بیمه. رقابت است ،ریسک بنديطبقهعامل مهم دیگر براي     . کوشندگري می اي براي خودبیمه  فزاینده

دهند، با قراردادهـاي متناقـضی   نامه ارائه میبیمه) هاي باال و پایین   ریسکبا پذیرفتن   (هاي مشترك   در صندوق 

دلیـل چنـین   . هـاي پـایین ایـن صـندوق مواجـه خواهنـد شـد       گران با هدف جذب ریسک    سوي دیگر بیمه  از

عـاتی  چنـین اطال . استي خالق و نوآورهاشرکتاي براي  اي با قیمت باال، ایجادکردن اطالعات اجاره      عرضه

یی که اطالعـات آنهـا ربـوده شـده اسـت، متقـابًال            هاشرکتدر حقیقت   زیرا   وقتی و زودگذر دارد؛   خاصیت م 

هاي ریسک  این چنین اجاره اطالعاتی باعث ایجاد انگیزه براي یافتن  مشخصه          . العمل نشان خواهند داد   عکس

.شود که به شناسایی بهتر متوسط ریسک در هر بازار مستقلی کمک خواهد کردمی

انـد، اند که مجموعه قراردادهایی که براساس شدت ریسک تفکیـک شـده           ثابت کرده  4اشتیگلیتزو   راتشیلد

هـاي بـاال در صـندوق    مشروط بر آنکـه سـهم ریـسک     کنند؛موازنه ایجاد    د در بازار انتخاب ناسازگار    نتوانمی

ریـسک  مشتریان پراي متفاوت براي هبا ارائه پوشش 5موازنه منفک این  . ن، باالي سطح بحرانی باشد    شدگابیمه

که مشتریان بـا    صورتی؛ در کنندمشتریان با ریسک باال پوشش کامل دریافت می       . شودریسک مشخص می  و کم 

د و هر دو دسته متناسب با میزان ریسکی کـه  نکنتر از میزان پوشش کامل دریافت میریسک پایین پوششی کم 

ل و عنوان مفهوم تعـاد  حل که به  این راه . شوندگذاري می نصفانه نرخ بیمه واقعی و م   با حق  با آن مواجه هستند،   

ممکـن اسـت در   .(Wilson, 1977)شـود  ریسک مشخص مـی بندي مشتریان کمیا موازنه مطرح شده با دسته

1. Adverse Selection
2. Asymmetric Information
3. Akerlof, 1970
4. Rothschild & Stiglitz, 1976
5. Separating Equilibrium
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گر به یمهتر، ب تر و دقیق  ظاهر مثبتی نداشته باشد اما با دریافت اطالعات کامل         ،بندي ریسک دستهگونه  اینابتدا  

تـوان   گـذاران مـی  بندي کامل همه بیمـه با تفکیک و دسته. کندمیبندي ریسک را دسته گذاران کم سهولت، بیمه 

هاي افزایش اطالعات و راه. کردبیمه عادالنه را محاسبه و تعیین گذار، حقمتناسب  با پوشش دریافتی هر بیمه      

ــاال ــ ب ــات ب ــارایی اطالع ــتهبردن ک ــط روش  دس ــده، توس ــشیلد آم ــتیگلیتز رات ــی و اش ــده بررس ــتش اس

(Rothschild & Stiglitz, 1976) .

یـک از مـشتریان   اي دریـافتی هر  ه میزان پوشش بیمـه    زمانی مفید خواهد بود ک    بندي ریسک گونه دسته این

گـذار تنهـا اختیـار خریـد     اما ممکن است، زمانی که بیمـه    . متناسب با نیازهاي متفاوتشان، متغیر انتخاب گردد      

ي بر نرخ تأثیربندي ریسک با این تعریف طبقه   . پوشش ثابتی را دارد، درخواست پوشش نامحدود نماید        میزان

بیمه بـاالتر، باعـث کـاهش جنبـه       ریسک با حق  گذاري مشتریان پر  اگرچه نرخ . اشتپوشش انتخابی نخواهد د   

تصمیماتـشان در  وصخـص بـه تغییـر رفتـار و   عـدم بـه  شود، اما   گذاري در طرح بیمه اجباري می     نرخحمایتی

بنـدي  رو طبقـه  ازایـن . منجر خواهـد شـد    ) ریسکریسک و کم  گذاران پر پذیرش بیمه (یمه مشترك   خصوص ب 

دیگر باعث برقراري نـوعی عـدالت و انـصاف خواهـد     عبارتاست و بهریسک به نوعی توزیع دوباره ریسک  

.ي نخواهد داشتتأثیرولی بر کارایی بیمه اجباري ؛شد

ریـسک و  گـذاران پر شـود، بهبـود ترکیـب بیمـه    ریسک ناشـی مـی  بنديطبقهات تأثیردومین کارآیی که از    

، 1یـا ر. ارائه شـده اسـت  1نمودار در   تأثیریک مثال ترسیمی ساده     . استریسک در جامعه آماري رانندگان      کم

شـده  نامـه خریـداري  بیمـه و تعداد ) E/X(عامل تمایل به پرداخت      .)استداده  در ارائه   را  توضیحات مشابهی   

)X (      توسط دو گروه رانندگان پرریسک)H  (ریسک و کم)L (ریـسک  راننـدگان پر . گیـریم مینظررا در)DH (

ستند، تمایـل بیـشتري بـه    به علت اینکـه در معـرض ریـسک بیـشتري هـ     ) DL(ریسک نسبت به رانندگان کم 

اي معادل بـا    بیمهریسک تمایل به پرداخت حق    ن کم منفک، رانندگا  در یک بازار کامًال   . بیمه دارند پرداخت حق 

. دهـیم نمـایش مـی  *Lریـسک را بـا   گذاران کـم دارند و تعداد بیمه را  ) PL(خسارت مورد انتظار در هر دوره       

*Hگـذاران را بـا   پردازند کـه تعـداد ایـن بیمـه        می) PH(اي معادل با    بیمهریسک حق طور مشابه رانندگان پر   به

بایـد  بنـابراین هـر دو دسـته مـشتري           ،صورت محدود انجـام شـود     ریسک به  بنديطبقهگر  ا. دهیمنمایش می 

که تعداد رانندگان حالیدر.یابدکاهش می  L1ریسک به   بپردازند و لذا تعداد رانندگان کم      P1اي با نرخ    بیمهحق

میـزان هزینـه     ریـسک ریـسک بـه کـم     را با تغییر نسبت راننـدگان پر      زی ؛افزایش خواهد یافت   H1ریسک به   پر

بـودن،  دهانبیمـه را بـا هـدف اجتنـاب از زیـ           گران میانگین حق  نتیجه بیمه ؛ در یابدافزایش می   P2ها به   پوشش

بنـدي ریـسک بـراي    عنوان قیمت تعادلی نهایی، نتیجـه اسـتفاده از طبقـه       به P2با انتخاب   . افزایش خواهند داد  

علت کـه میـانگین   اینبهاساساً. خواهد بود ) a(ریسک  پر افزایش هزینه براي رانندگان   ) b(ریسک  رانندگان کم 

1. Rea
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منفـک موازنـه بـه سـمت   ) H2و L2(بـا حرکـت از صـندوق متعـادل       یابد،کاهش می   P1به    P2بیمه از   حق

)H*   وL* (  رفاه)  ـ هاي اجتمـاع زیرا با کاهش هزینه ؛کندافزایش پیدا می  ) انصاف و عدل واسـطه کـاهش   هی ب

مـان بـا افـزایش تعـداد     زهـم ). c(، تمایل به پرداخت، افزایش خواهـد یافـت، نقطـه      ریسکتعداد رانندگان پر  

زیـرا تمایـل بـه پرداخـت بیـشتر از            ؛سود اجتماعی به همراه خواهد داشـت       ،ریسک در صندوق  رانندگان کم 

افزایش رفـاه cو  bمجموع  . یابدافزایش می  bاشورزده  هسمت منطقه   خسارات ناشی از تصادفات رانندگی به     

کـه ناشـی از بهبـود ترکیـب انتخـاب      (Rae, 1992)دهـد  ریـسک را نـشان مـی   بنديطبقهواسطه هاجتماعی ب

.استگذاران بیمه

ریسکبنديطبقهکارآیی .1نمودار 

،  ممکـن اسـت بـه        نامـساعد امـا مـسئله انتخـاب        ؛کـرد را بررسـی     نامساعدمثال قبل تنها مسئله انتخاب      

بیمـه پرداختـی توسـط    گر، با میـزان حـق  شده توسط بیمه  پوشش ارائه اگر  . نیز تبدیل شود   1یاخالق مخاطرات

اي براي دریافـت پوشـش   و انگیزه هاي مورد انتظار آنان را پوشش نداده        گذاران متناسب نبوده و خسارت    بیمه

گذار و افزایش مخـاطرات  بیمهگر و بیمهممکن است باعث اختالف بین وجودنیاورد، هگذاران ب اي در بیمه  بیمه

کنند و  شتر رانندگی می  بی کنند، معموالً تري نیز پرداخت می   بیمه پایین ریسک که حق  رانندگان پر . اخالقی گردد 

تـر راننـدگی    ریسک بسیار محتاطانـه   که رانندگان کم  درصورتی. ندارند هاي الزم را در زمان رانندگی     یا احتیاط 

1 . Moral Hazard

2
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حتی ممکن است، تمایل چندانی به راننـدگی نداشـته   وتر استبه مراتب کم کنند و میزان رانندگی آنها نیز     می

.کنندمیبیمه بسیار باالیی پرداخت نندگان در مقایسه با طبقه قبل حقکه این طبقه از رادرصورتی؛باشند

. آیـد میوجودهب1اي براي استفاده از سیستم پاداش و جریمه  انگیزهریسک  بنديطبقهگونه  اینترتیب با بدین

بیمه و دریافت اضـافه نـرخ و جریمـه، برپایـه     سیستم پاداش و جریمه روشی است که در آن تخفیف در حق          

صورت گـسترده در کـشورهاي عـضو     سیستم پاداش و جریمه به    . گیردصورت می  ،گذارسوابق خسارتی بیمه  

نسه، آلمان، ایتالیا و سـوئد بـا هـدف    دانمارك، فنالند، فراشامل بلژیک، 2سازمان توسعه و همکاري اقتصادي

در اصل سیستم پاداش  و جریمه، بخـشی از سیـستم   . گرددکنترل ترافیک ناشی از مخاطرات اخالقی اجرا می   

.  زیرا بر پایه احتمال وقوع حوادث طراحی شده است و نـه شـدت وقـوع خـسارت      ؛گذاري تجربی است  نرخ

سیـستمی کـه   یعنی (سیستم صندوق مشترك،کند که چگونه   میبیان   1اي از این سیستم در جدول       مثال ساده 

تمایـل  گـذاري تجربـی   ده از سیستم پاداش و جریمه و نرخبه استفا)نشدهبنديطبقه) p(هاي در آن حق بیمه 

. دارد

مخاطرات اخالقی از سیستم معمولیتأثیر. 1جدول 

به سیستم پاداش و جریمه) صندوق مشترك(

گذاران پر ریسکبیمهریسکن کمگذارابیمه

مقدار مورد انتظار خسارت )  EDL)  :05/0: × 40=800( ) 100101000 =´ /:HED خسارت انتظاري مقدار

70):p (70بیمه صندوق مشتركحق:)pH=pL=p(حق بیمه صندوق مشترك

14=: Dp20 %14نشدهبندياضافه نرخ، در سیستم طبقهDp=:20%نشده بندياضافه نرخ، در سیستم طبقه

8D EDL=:20 %20شدهبندياضافه نرخ، سیستم طبقهD EDH==:20 %شدهبندياضافه نرخ، سیستم طبقه

احتمـال  ٪10ضرب واحد باشد که  حاصل100ریسک گذاران پرزیان مورد انتظار بیمهفرض کنید متوسط   

گـذاران  یـان مـورد انتظـار بیمـه    ترتیب متوسط ز  همینبه. است1000ت  وقوع تصادف با میانگین تعداد خسار     

. اسـت 800درصـدي در میـانگین تعـداد خـسارت           5ضرب احتمـال وقـوع      که حاصل است  50ریسک  کم

جریمـه در متوسـط     % 20حـال اگـر     . شـود میگرفتهدرنظر 70بیمه صندوق مشترك نیز براي هر دو گروه         حق

بیمـه در هـر دو گـروه    حـق % 14، باعـث افـزایش    شودگرفتهنظرلین خسارت در  مه به محض مشاهده او    بیحق

ریسک گذاران پر بیمهبیمهحقتأثیر زیادي بر    ،ین اضافه نرخ  اما ا ). سیستم پاداش و جریمه جزئی    (خواهد شد   

اي انگیـزه بـر  ) EDiوi=L,H(شـده  هاي تفکیکبیمهیک صندوق مشترك، در مقایسه با حقنتیجه در  در ؛ندارد

1. Bonus- Mauls System
2. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
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2ریـسک ذاران کـم گـ پائین خواهد بود و براي بیمه   1رعایت مقررات و رانندگی محتاطانه  براي افراد پرریسک        

.بسیار باالست

در قراردادهـاي  تـأثیر اولـین  ؛بندي ریسک حاصل خواهد داشـت  کارآمد مجزا از طبقه    تأثیر3در مجموع،   

ریسک را قادر به خرید پوشش کامـل مطلـوب در بـازار    ران کمگذا، بیمهبندي ریسکطبقه. منعقده خواهد بود  

اما چنین شرایطی در طرح پوشش بیمه ثابت اجباري     . خواهد کرد  اشتیلگیتز-راتشیلداز نوع    نامساعدانتخاب  

تعـداد راننـدگان   ،ریـسک بنـدي طبقـه . استگذاران یافته بیمه ترکیب بهبود  تأثیردومین  . وجود نخواهد داشت  

وضـوح در یـک بـازار    بـه تـأثیر این . ریسک صندوق افزایش خواهد داددر مقایسه با رانندگان پر ریسک را کم

سـومین مزیـت   . ي در قالب کاهش میانگین قیمت بیمـه ظـاهر خواهـد شـد     تأثیرچنین  . شودقاعده دیده می  با

کـارگیري  طه بـه واسـ اعمال تعرفه بـه . استبندي ریسک و ارتباط با مخاطرات اخالقی   اقتصادي ناشی از طبقه   

درنتیجـه وزن  . رانندگان را به تعدیل و تغییر رویه در ارتباط با ریسک ترغیب خواهد کـرد          ،ریسک بنديطبقه

بـه کـاهش   ي منجرتـأثیر چنـین  . گذاري تجربی خواهـد داد پاداش و جریمه جزئی بر پایه نرخ  زیادي به طرح  

.خواهد شدهاشرکتخسارت در همه 

ه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوري در آلمانریسک بیمبنديطبقه.2-2

تـوان بـه دو دسـته    مان را مـی   بندي ریسک بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوري در آل         هاي طبقه سیستم

هاي ریسک با معرفـی بیمـه شـخص ثالـث اجبـاري در سـال       سیستم قدیمی تعیین مشخصه  . بندي کرد تقسیم

مطـرح  1942کمیسیون ملی قـوانین و مقـررات در سـال    از جمله خصوصیات ریسک که در . آغاز شد  1942

ات تـأثیر انتخاب چنین خـصوصیاتی از ریـسک ناشـی از درك    . شده بود، کاربري تجاري و قدرت موتور بود  

سیستم پاداش و جریمـه   1962در سال   . استریسک و وضعیت و خطرات ناشی از وسیله و نوع فعالیت آن             

کـه تقریبـاً   بندي ریسک و رانندگی در چنـین سیـستمی بـود       ت طبقه سماین اولین حرکت مهم به    . معرفی شد 

گـران در آن  بود، بـراي تمـام بیمـه   کرده تهیه 3ریسکی که انجمن بیمه آلمان  هاي  جدولزیرا   ؛اجباري بود نیمه

سمت تعیین تعرفه برمبناي موقعیت و حرفه رانندگان انجـام        نیز حرکتی به   1960در دهه   . ا بود االجرزمان الزم 

اروپـا  1994زندگی در بیمه شخص ثالـث در سـال   هاي غیرناسب با دستورالعمل بیمه  تغییرات اساسی مت  . شد

را آزاد بـه  هـا شـرکت کامل در بازار بیمه شده بود و )  ايحذف نظام تعرفه  (زدایی  وجودآمد که سبب قانون   هب

ي بیمـه   هـا شرکت،ايحذف نظام تعرفه  زدایی و   در ابتداي دوره قانون   . کرده بود  انتخاب و تعیین نرخ ریسک    

.کردندارائه GDVهاي گونه اقتباسی از نرخها را بدون هیچکوچک انواع تخفیفات و اضافه نرخ

1. H-Type
2. L-Type
3. Gesamtverband der Deutschen Versicherungs wirtschaft (GDV)
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مـورد توجـه قـرار گرفـت،         GDVاز جمله اولین مواردي که در جدول ریـسک اختیـاري             1998در سال   

کـه  حـالی در. بـود »ه نقلیـه و یـا همـان پارکینـگ    محل نگهداري وسـیل «و »وسیله خودروهشده بمسافت طی«

ي بیمـه همـوار   هـا شـرکت ها و مقررات در اروپا راه را براي انتخاب و پـذیرش ریـسک توسـط           دستورالعمل

ات تـأثیر . گران در آلمـان تغییـري نکـرده بـود    کرد، طبیعت اجباري بیمه شخص ثالث و شرح وظایف بیمه می

کارگیري خصوصیات جدید ریـسک بـود و   یشی بهاز اجراي دوره آزما  سال پس  10اجراي دستورالعمل اروپا    

نکته قابل توجه دیگر دخیل دانستن خصوصیات مرتبط به راننده مثـل سـن و جـنس بـه جـاي خـصوصیات            

هاي جدید را پـس از حـذف تعرفـه    بندي ریسک، خصوصیات و نتایج دسته2جدول . مربوط با راننده بود غیر

هـاي  ها و اضافه نرخدهنده تخفیفنشان2سطر و ستون جدول . دهدآلمان نشان میدر 1994قانونی در سال  

انـد،  کـاربرده بـه که چنـین متغیرهـایی   را یی هاشرکتدرصد (استهاي مختلف اعمالی به بازار بیمه طی سال     

فـضاهاي خـالی درون جـدول    . اسـت ي بیمـه در هـر سـال    هـا شـرکت دهنده تعـداد  نشان N). دهدنشان می 

هـاي  مشخـصه . خصوص شرکت از چنین ابزاري استفاده نکـرده اسـت  هکه در آن سال باین است  دهنده  ننشا

ع زیـرا تفکیـک متغیرهـاي ریـسک بـراي انـوا      ؛کامل گزارش شده استطورریسک براي بازار بیمه اتومبیل به     

همـه  تقریبـًا ) 1995-1997از سال ( سال اول 3در طول . پذیر نبوده استاي موجود، امکان  هاي بیمه پوشش

گویی برخـی  پاسخخاطر عدمههاي بعد ب در سال  گزارش شده است؛   1تستزنگزارشات بازار بیمه آلمان به فاین     

.ي بیمه اطالعات کمتري موجود بوده استهاشرکتاز 

، یابیم که متغیرهایی همچون سـن خـودرو  در می2003با نگاهی به سیستم فعلی پاداش و جریمه در سال       

دیگـر  . شده، شغل راننده و داشتن پارکینـگ بیـشتر از دیگـر متغیرهـا دخیـل هـستند                 سن راننده، مسافت طی   

ؤثر دانـسته   مـ  هـا شـرکت بودن شرکت توسط نیمی از      بودن و یا مشتري جدید    تري همیشگی متغیرها مانند مش  

عـداد بـسیار کمـی از    که متغیرهایی مثل تخفیف براي رانندگان محتـاط و ایمـن، توسـط ت             حالیدر. شده است 

.مورد توجه قرار گرفته استهاشرکت

1. Finanztest
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الگوي انتشار.2نمودار

.استدر بازار بیمه % 100سرعت در بازار نفوذ کرده در حقیقت به معناي نفوذ ، بهپس از شروع:1موفق-

ترتیـب  بدین،)تقریبًا یک دهه(وده است نفوذ در بازار پس از یک دور زمانی طوالنی مدت ب   :2افتادهتأخیربه-

.برسد% 100نهایت به نفوذ کند تا درطح پایین نفوذ پیدا میکه در یک س

و کند و پس از آن به زیر سطح ماکزیمم سرعت در بازار تا سطح ماکزیمم نفوذ پیدا می     در ابتدا به   :3ناموفق-

.رسدمینهایت به سطح نفوذ صفرکند و درکاهش پیدا می% 30تا 

.یک دهه ثابت خواهد بودماند و براي یک دوره زمانی طوالنی مدت، مثالًنفوذ در سطح پایین باقی می:4الگوي ثابت-

شده، محل نگهداري خودرو در پارکینگ یابیم که عواملی مثل سن خودرو،  مسافت طی      در می  2از جدول   

سرعت در بـازار نفـوذ پیـدا    است که در ابتدا بهده یک منحنی نرمال دهنا منزل، سن راننده و شغل او نشان     و ی 

زمانی (دي راننده انفرا. توان  الگوي موفق نامیدی را  میچنین الگوی . کند و متعاقب آن نفوذ کم خواهد شد       می

و مـشتریان  ، زنان، فرزندان و راننـده غیرمالـک  )کندعنوان راننده از اتومبیل استفاده می   که تنها فقط یک نفر به     

یعنی آنها همچنان در مرحلـه  . دهیمي نمایش می تأخیراند را با الگوي     همیشگی که از پاداش نیز استفاده کرده      

هایی از ریسک به نفوذ کامل در بازار در   توان گفت که آیا چنین مشخصه     در حقیقت نمی  . افزایش نفوذ هستند  

تخفیـف  هـاي قـدیمی،  ماشـین مـصرف، اي کـم هـ ماشـین ). چـین خطـوط نقطـه  (ده خواهند رسید یـا نـه        آین

تخـصص  یی کـه هـا شرکتقدرت در الگوي ثابت هستند که توسط هاي پردگان و اضافه نرخ اتومبیل  افتاکاراز

عواملی مانند، تخفیـف بـراي   . ها در بازار ثابت خواهد بودشود که نفوذ این ویژگیچندانی ندارند، استفاده می   

ی منـاطق خـاص   سال و یا اضافه نرخ براي برخـ 25رانندگان با تجربه باالي  تعلیم رانندگی ایمن و محتاط و     

.موفق مطرح شده استعنوان یک الگوي نانیز آزمون شده که به

Successful1.
Delayed2.

3. Unsuccessful
4. Niche
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در آلمانانتشار خصوصیات جدید ریسک.2جدول 

خصوصیات ریسک
1995

)96=N(

1996

)106=N(

1997

)105=N(

1999

)88=N(

2000

)82=N(

2001

)80=N(

2002

)64=N(

2003

)50=N(

(%)تخفیف 

1/138/694/72 ماشین نو یا اولین (سن خودرو 

0/219/06/12)مالک
5/953/965/979/9696

معموالً کمتر (شده مسافت طی

) Km/a9000از  
1/39/348/642/856/86906/9096

1/30/347/658/896/86958/9396پارکینگ

0/316/68/23
استفاده محدود از وسیله

2/447/42/35
5/455/41355038

52/446/229/219/232/122/1620،342جنسیت

--1/264/525/67---)25- 65(6سن راننده

7/472/738/833/8186--76/39شغل

9/236/25252/4242-8فرزندان

0/336/363/319/3544---9گیمشتریان همیش

4/111/175/124/98---10تعلیم رانندگی ایمن

2/15/21/32-0/19/18/3مصرفهاي کمماشین

----3/2--3/7معلوالن و ازکارافتادگان

اضافه نرخ

اضافه نرخ براي (سن خودرو

)سال و بیشتر7خودروهاي 
4/91/492/565/953/965/979/9696

معموًال بیشتر (شده مسافت طی

)Km/a30000از 
1/25/731/42/856/86909/9096

9/7194------)سال20زیر (سن راننده 

استفاده از خودرو در دیگر 

11کشورها
----1/178/181/2818

12/528/148-----راننده غیرمالک

گران دادهایی که توسط بیمهقرار

شدهقبلی فسخ
-----51/3-

-7/38/37/4----هاي پرقدرتماشین

شدهخصوصیات ویژه انتخاب

3/75/128/186----12مناطق خاص

3/16/14-5/4---هلتأ
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خصوصیات ریسک
1995

)96=N(

1996

)106=N(

1997

)105=N(

1999

)88=N(

2000

)82=N(

2001

)80=N(

2002

)64=N(

2003

)50=N(

4/28/37/410----نقل و انتقال عمومی

2/153/68----13هاي اجباريپوشش

-4/24208/32----ماشین کهنه و قدیمی

(Finanztest, 1994-2003)

: توضیح

؛اتومبیل صفر کیلومتر یا نو. 1

؛دست اول. 2

؛تخفیف انفرادي. 3

؛تخفیف مشترك. 4

؛تخفیف براي رانندگان زن مجرد. 5

25گان جوان باالي چنین تخفیفی با توجه به اعمال اضافه نرخ براي رانند2002ال در س. ساله و یا بیشتر25تخفیف براي رانندگان . 6

سال حذف شد؛

؛... ها وکشیشخاص مثل مأمور پلیس، کارمندان دولت،هاي هتخفیف براي صاحبان حرف. 7

؛)سال سن15زیر(مالکان داراي فرزندان جوان . 8

رسد؛نامه منازل به فروش میبیمهایی که همراههنامهتخفیف به مشتریان دائمی و یا بیمه. 9

؛هاي آموزش ترافیک دولتکنندگان موفق در برنامهتخفیف براي شرکت. 10

گی زیادي در خارج از آلمان دارند؛کسانی که رانند. 11

کنند؛طق با تعرفه خاص رانندگی میاضافه نرخ براي رانندگانی که در برلین و یا دیگر منا. 12

. راديهاي انفهاي گروهی جامع و اضافه نرخ براي پوششیف براي پوششتخف. 13

گذاري با هدف آزمـودن انـواع   هاي جدیدشان در نرخ  گران آلمانی از آزادي   یابیم که بیمه  در مجموع در می   

رسـد  مـی نظرکه بهحالیدر. عداد کمی از آنها موفق بودندولی ت؛بندي ریسک استفاده زیادي نمودندجدید طبقه 

نیز پـس از مـدتی ایـن رونـد را کنـار      هاشرکتبرخی از . هستندگسترشگران هنوز در پروسه   برخی از بیمه  

هاي قـانونی  سال ابتدایی پس از حذف تعرفه   3هاي ریسک در    موفق مشخصه  گسترشسرعت زیاد   . گذاشتند

.دهنده نوعی بدعت، نوآوري و خالقیت استنشان1995-1997از سال 

شـکاري  در حقیقـت دلیـل آ     . ین میزان ریسک صاحبان پارکینگ مورد توجه خاصی قرار گرفتـه اسـت            تعی

داران نسبت به کسانی که پارکینگ ندارند، تصادفات راننـدگی کمتـري خواهنـد              وجود ندارد که چرا پارکینگ    

یک معیار سـومی   اما شاید   . هیچ رابطه مستقیمی بین صاحبان پارکینگ و رانندگان محتاط وجود ندارد          . داشت

تـوان  مـی ل نگرش محافظتی نسبت به خودرو کـه         مثاعنوانبه ؛اشد که هنوز شناخته نشده است     وجود داشته ب  
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اي جدیـد  طور مشابه روند کنونی ارائه بسته محصوالت بیمه   به. گرفتنظرمعنادار مثبت در  عنوان یک ارتباط    به

مک هزینه براي بیمه منازل با هزینه بیمـه اجبـاري دارنـدگان    مثال ک عنوانبه؛  واند جنبه رقابتی داشته باشد    تمی

.دهدایی بین مالک و رانندگی محتاطانه را نشان میاتومبیل که ارتباط مستقیم و ناشناخته

هاشرکتخصوصیات جدید ریسک بر عملکرد تأثیر.3-2

و مبتکـر ایجـاد   ي خـالق  هـا شرکتبندي ریسک، اطالعات مفیدي را براي منظور آزمودن اینکه آیا طبقه  به

هـا شـرکت هاي جدید ریسک را بـر نـسبت خـسارت          کارگیري مشخصه هب تأثیرطور خالصه   یا نه؟ به  کندمی

تقـسیم مجمـوع   صـورت حاصـل  دهیم و بهنمایش می) LRt(را با tنسبت خسارت در زمان   . کنیمبررسی می 

:   عنیشود، یتعریف میtبیمه در دروه زمانی ادعاها بر مجموع حق

t = (LRtمجموع ادعاها در زمان / tمجموع خالص حق بیمه در زمان (100×

.باشد<LRt  0از دیدگاه اقتصادي انتظار داریم 

شود، درصد تغییرات نـسبت خـسارت در طـی دو    نمایش داده می   VRTتغییرات در نسبت خسارت که با       

: یعنی؛دهدسال متوالی را نشان می

1001 ´
-

= +

t

tt
t LR

LRLRVR

:شودشرح بیان میاین به چندین عامل بستگی دارد که بهعالمت مورد انتظار نرخ تغییرات

اقتـصادي مواجـه   تـأثیر گیرد، در دیدگاه اول با دو     مینظر، تخفیف در  هاي خوب گري که براي ریسک   بیمه

کمتري دارند، درنتیجـه درآمـدهاي   بیمهپایینی دارند تمایل به پرداخت حقهاي کسانی که ریسک  خواهد بود؛ 

یـد  هـاي جد گـر ریـسک  دیگر، بیمـه عبارت؛ به کاهش خواهد یافت  ) -DP(شرکت در مقایسه با قبل به اندازه        

افزایش خواهـد  PN+اش به اندازه    هاي دریافتی بیمهخوب را حذف خواهد کرد و بنابراین درآمد ناشی از حق          

.یابدهاي جدید افزایش مینامهبیمهواسطه بهLN+دازه  که خسارات پرداختی به انحالیدر. یافت

:صورت محاسبه خواهد شداین بنابراین، در سال بعد نسبت خسارت به 

N
t

N
t

t PPP
LLLR
+D-

+
=+1

LRt+1وLRtنیاز بـه مقایـسه   VRTگیري در خصوص عالمت مورد انتظار براي نرخ تغییرات   براي تصمیم 

:ر باشد، یعنیتکوچکLRtاز LRt+1اگر. است

t

t
N

t

N
t

P
L

PPP
LL

á
+D-

+

:منفی خواهد شد، اگرVRTعالمت 
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t

t
N

N

P
L

PP
L

á
D-

. باشـد  PN-DPتربـودن   و بـزرگ   LNواسـطه کوچـک بـودن       ههمچنین نرخ منفی تغییرات ممکن اسـت بـ        

. اتژي اسـت  باشد که هدف اصلی این استر      »هاي خوب ریسک«ممکن است، ناشی از جذب       LNبودن  کوچک

هـاي  بیمـه طـرف مجمـوع حـق   یـک از. متفاوت باشـد تأثیرممکن است، نتیجه دو DPو PNتفاوت زیاد بین 

DPهـاي درآمـدي    دیگر خـسارت طرفهاي جدید قابل توجه باشد و ازسکواسطه پذیرش ری هب PNدریافتی  

وسـیله یـک یـا چنـد     تخفیفـی کـه بـه   منطقی است که در ابتدا   . اران کم باشد  گذناشی از ارائه تخفیف به بیمه     

بیمـه  همچنین منطقی است که مجموع حق. تشود، ناچیز اس  داده می  »هاي خوب ریسک«شرکت براي جذب    

. کـم اسـت  ) DP(بیمـه   هاي عایدي ناشی از تغییـرات حـق       در ابتدا زیاد خواهد بود، زیرا خسارت      PNعایدي  

عنـوان بخـشی از     کـه ارائـه تخفیـف و پـاداش تنهـا بـه             شـد بنابراین زمانی انتظار داریم نرخ تغییرات منفی با       

.فرض شود1»رقابت خالق«استراتژي

تخفیفاتی را در نـرخ  ) رفتار تقلیدي(هاشرکتگري در واکنش به رفتار و تجربیات گذشته دیگر         چنانچه بیمه 

هـاي  ت ناشی از ریسکبیمه اعمال کند، در حقیقت هدف او در مقایسه با رقباي خود، جلوگیري از وقوع خسار               

،مانـد هـا ثابـت بـاقی مـی     ه خـسارت  استراتژي مقلد با این مشکل روبروست ک      . خوب موجود در صندوق است    

:شودصورت محاسبه میایننسبت خسارت در این استراتژي به. یابدکه درآمدها کاهش میصورتیدر

PP
LLR

t

t
t D-

=+1

.مثبت خواهد بودVRTیابد و در نتیجه تغییرات افزایش میtLR+1بنابراین، مخرج کسر کاهش یافته و 

دیگر استراتژي رقابت مقلدانه بر پایه اعمال تخفیف، به افزایش ضـریب خـسارت خـتم خواهـد                  عبارتبه

ق باشد، مشوقی براي تـرك صـندو       »هاي بد ریسک«ه اعمال جریمه و اضافه نرخ براي        سیاستی که بر پای   . شد

در  هـا شـرکت بیمه دریـافتی    در نتیجه خسارت و حق    . ، خواهد شد  هایی دارند توسط افرادي که چنین ریسک    

بنـابراین ضـریب   .  یابـد کـاهش مـی  PM-و LM- شود، بـه  نشان داده میPMو LMترتیب با  این بخش که به

:صورت محاسبه خواهد شداین به T+1خسارت در زمان 

M
t

M
t

t PP
LLLR

-
-

=+1

منفی خواهد بود و یا VRTباشد، نرخ تغییرات LRtکمتر از tLR+1اگر

t

t
M

t

M
t

P
L

PP
LL

á
-
-

:نتیجه خواهیم داشتو در

1. Innovation Competition
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t

t
M

M

P
L

P
L

ñ

از میانگین ضریب خـسارت  کنند، بیشترگذارانی که صندوق را ترك می  آن، اگر ضریب خسارت بیمه    پیدر

دیگـر،  عبارتبه. ي اعمال اضافه نرخ منفی باشدفعلی صندوق باشد، انتظار خواهیم داشت که نرخ تغییرات برا 

هاي بد صندوق را ترك کنند که هدف اصلی چنین استراتژي نیـز همـین موضـوع            در شرایطی افراد با ریسک    

تیابی به نتایج فوق باشد، امـا نـابرابري و   اه مناسبی براي دس   ر ،گونه اعمال اضافه نرخ   با فرض اینکه این   . است

.تساوي ناشی از آن مسلم استعدم

در )  رقابـت تقلیـدي  (اعمال کند هاشرکتهایی را به تبعیت از دیگر اضافه نرخ،چنانچه یک شرکت بیمه 

م اسـت کـه چنـین    و مـسل اسـت هاي بد به شـرکت      حقیقت هدف از چنین کاري جلوگیري از ورود ریسک        

:ضریب خسارت جدید عبارت است ازاستراتژي تدافعی موفق خواهد بود و

t

t
t P

LLR =+1

.بنابراین در بهترین حالت اعمال اضافه نرخ در رقابت مقلدانه، نرخ تغییرات ضریب خسارت ثابت باقی خواهد ماند

کاهش (د ساختار زیرا هزینه بهبو؛منفی مشاهده شودVRT ه یک ي بیمهاشرکتممکن است در اطالعات 

کنـیم اجـاره   برپایـه اسـتدالل قبلـی، فـرض مـی     . کنـد کامل به مشتریان انتقال پیدا نمـی  طوربه) مجموع ادعاها 

وآوران با هدف اعمال تخفیـف در  زیرا ن. شودواسطه عمل نوآوران و خالقان و نه مقلدان منتج می  هاطالعات ب 

هـاي  د داشت و همچنین بـا اعمـال اضـافه نـرخ       نهاي خوب خواه  مه شانس بهتري براي جذب ریسک     بیحق

بنـابراین  . خواهنـد داشـت  هـا شـرکت هاي بد به دیگر شانس بهتري در انتقال ریسک،شدهمشخص و ارزیابی 

%) 5بیـشتر از  (%50اگـر کمتـر از   ) مقلدان(کنیم؛ براي نوآوران میبنديطبقهترتیب ي ریسک را بدین  هامؤلفه

. دهدنمایش می1995-1997هاي بندي را در دوره سالنتایج این طبقه3جدول . کارگیردبازار آن را به

رقابت نوآوران و مقلدان در آلمان.3جدول 

199519961997

)M(تقلیدي )M(تقلیدي)N(نوآور سن خودرو

)M(تقلیدي )N(نوآور)N(نوآورشدهمسافت طی

)N(نوآور)N(نوآور)N(نوآور...)استفاده انحصاريزنان،(کنندگان محدود استفاده

بیمه تخفیفات خاص و یا اضافه حق

)گذاري خاصسیستم نرخمصرف،تخفیف براي خودروهاي کم(
)N(نوآور)N(نوآور)N(نوآور

)M(تقلیدي)N(نوآور)N(نوآورتخفیف داشتن پارکینگ

انتظـار  ) 1995فقـط در سـال   (ي ریـسک  هـا مؤلفهعنوان یکی از تیجه به کارگیري سن خودرو به عنوان ن به

از ٪50آن این مشخصه از ریسک توسط بـیش از  ازهاي پسزیرا در سال ؛منفی باشد  VRTخواهیم داشت که    
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ر سال و نگهداري    شده در ه  فاکتور مسافت طی   2تظار داریم که    طور مشابه، ان  به. ي بیمه پذیرفته شد   هاشرکت

شـود،  قبـل از اینکـه ایـن     1996و 1995نسبت خسارت در سـال  ) کاهش(خودرو در پارکینگ باعث بهبود  

. ممنوع شود1997از ریسک در سال مؤلفه

کنندگان عنوان استفادهندگان که در تمام دوره مطالعه به     کنندگان انحصاري و همسران ران    براي زنان، استفاده  

بـود و  بنابراین گروهی با تخفیفات خاص خواهنـد ؛شودنظرگرفته می شوند، تخفیف در  بندي می ود گروه محد

و اضافه نرخ براي رانندگانی که در خارج از آلمـان  1مصرفهاي کمبیمه اتومبیلهمانند اعمال تخفیف در حق  

زیرا بـسیاري   . ارکینگ شده است  کنند، توجه خاصی به اعمال تخفیف براي رانندگان داراي پ         زیاد رانندگی می  

را 2ما روش معمولی رگرسیون حـداقل مربعـات  . ي مستقیم ریسک تمرکز خاصی دارندهامؤلفهاز منتقدین بر   

عـواملی مثـل تعمیـر در محـل،     (بـریم میکارگذارند، بهتأثیربراي کنترل دیگر عواملی که بر ضریب خسارت         

) :هاي خاصگذاران مثل اعضاي حرفهاصی از بیمهمحدود براي گروه ختأمینعملیات محلی و یا 

e+b+b+b++bb++b= -- PersonalLocalserviceMBMNNBVR ttttT 876143121 ....o

bi :؛ضریب ثابت رگرسیون

e :؛خطا

Nt : ؛ )رودکار میبههاشرکتاز همه % 50در کمتر از (مشخصه ریسک نو

Mt : ؛)شوداستفاده میهاشرکت% 50در بیش از (مشخصه ریسک تقلیدي

Service :گیرد؛را می) 0و1(توسط فرد که دو مقدار تعمیر در محل

Local :؛گیردرا می) 0و1(مین و خدمات محدود محلی که مقدار تأ

Personal :0و1(با دو مقدارهاکششهاي خاص مثلارائه خدمات به گروه.(

.نمایش داده شده است4ها در جدول در این مجموعه دادهVRTتوصیف و تشریح مقادیر

رخ تغییرات ضریب خسارتن.4جدول 

92/9193/9294/9395/9496/9597/9698/9799/98

521/1975/2303/5936/6-562/2-08/10-474/5049/3میانگین

860/0174/4755/5963/1-099/2-829/8-737/3314/1میانه

-56/30-8758-32/44-77/51-76/29-44/29-07/57-61/17مینیمم

4/18741/2241/451/4667/5511/4373673/538ماکزیمم

14/19994/9824/5633/921/12129/1269/1746/52انحراف معیار

)(Nتعداد

%

107109110111112115111109

.آمده است6و 5در جداول OLSکارگیري روش رگرسیون نتایج حاصل از به

1. Fuel Saving Car
2. Ordinary Least Square
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1)در یک سال مشابه(هاشرکتهاي ریسک بر شخصهمتأثیرسطح .5جدول 

)1996سال (2مدل )1995سال (1مدل 
33مدل 

)1997سال (

واسطه سن خودرو در هاعمال تخفیف و یا اضافه نرخ ب

)1=یک و یا بیشتر(N1995/N1996/ M1997سال 

***828/8

)152/3 -(

753/0

)320/0(

862/1-

)666/0 -(

Nشده در سالواسطه مسافت طیهخفیف و یا اضافه نرخ بت

1995/ N1996/ M1997)1=یک و یا بیشتر(

708/2-

)585/0 -(

***386/8-

)161/2 -(

*352/7

)899/1(

دلیل استفاده محدود از خودرو در سال هتخفیف ب
N1995/N1996 /N1996)1=یک و یا بیشتر(

385/2-

)618/0 -(

287/4

)525/1(

524/2-

)928/0 -(

هاي خاص و یا  حق بیمه اضافی  در سال تخفیف
N1995 /N1996 /M1996)1=یک و یا بیشتر(

795/1-

)682/0 -(

627/0

)294/0(

**970/5-

)364/2 -(

تخفیف داشتن پارکینگ در سال
N1995 /N1996 /M1996)1=بلی(

938/0

)184/0(

496/3

)999/0(

498/1-

)441/0 -(

)1=بلی(ر خودرو توسط فرد تعمی
446/0

)211/0(

974/0

)440/0(

553/3

)176/1(

)1=بلی(خدمات محلی 
264/0-

)276/0 -(

089/1-

)038/1 -(

127/0-

)150/0 -(

)1=بلی(هاي خاص گروه
180/0

)057/0(

065/5

)389/1(

*051/5-

)954/1 -(

ضریب ثابت رگرسیون
754/1-

)936/0 -(

708/0

)280/0(

378/2

)884/0(

068/0015/0069/0شدهتعدیل2Rآماره

)Pآماره (Fآماره 
*779/1

)094/0(

174/1

)324/0(

*889/1

)072/0(

N(879597(تعداد 

2H0آزمون نرمالیتی
na

)406/0(
H0

a***

)004/0(
H0

a***

)000/0(

3H0هابودن واریانسآزمون یکسان
na

)991/0(
H0

na

)929/0(
H0

a***
)000/0(

: توضیح

قرار دارد؛بین پرانتزt-valueدرصد، معنادار است و مقدار آمار 10و 5، 1هاي در سطحOLSبرآورد . 1

2 .H0
a :را رد کرد، نتوان آفرض صفر که میH0

na :توان آن را رد کرد و مقادیر فرض صفر که نمیp-valueداد؛بین دو پرانتز قرار

0/4Eviewsکـه توسـط   اطالعات موجود در بازار بیمه وسایل نقلیـه موتـوري اسـت        ها،منبع داده (OLSبودن برآوردگر   کسانآزمون ی . 3

).ارزیابی شده است



67 بندي ریسک همیشه کارآمد است؟آیا طبقه

را برضریب خسارت در همان سال آنالیز      1995شده در آغاز سال     هاي جدید استفاده  تعرفه تأثیر:1مدل-

. کندمی

هـاي  را بر ضریب خـسارت در سـال       1996ي ریسک در سال     هامؤلفهاستفاده از این    تأثیرنفوذ و    :2مدل  

. کندمشابه برآورد می

.توجه دارد1997شده در سال اعمال تعرفه جدید استفادهتأثیربه :3مدل -

هـا شـرکت بر سودآوري معناداري تأثیر،هاي جدیددهد که تنها تعداد کمی از مشخصهنشان می5جدول  

این تغییرات عالئم مورد انتظار را نشان   . شده و تخفیفات خاص   مثال سن خودرو، مسافت طی    عنوان؛ به شتنددا

اگـر اسـتراتژي تقلیـدي    ؛دهند، یعنی کاهش ضریب خسارت بعد از اینکه فاکتور ریسک معرفی شده است  می

تخفیـف  توجـه اسـت کـه   جالب.سته مطابق با عالمت مورد انتظار ما    نیز داشته باشیم عالمت نسبت حاصل     

تحلیـل  وکلـی کـه از ایـن تجزیـه    تـصویر . بر نسبت خسارت هیچ سالی ندارد    معناداري  تأثیرداشتن پارکینگ   

؛کننـد مـی ایجـاد اي بـراي نـوآوران   هاي ریسک اطالعـات اجـاره   آید، این است که برخی از مؤلفه      میدستهب

. هستندتأثیربی) کینگمثل تخفیف پار(از فاکتورها نظر برخیکه بهصورتیدر
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)يتأخیرمدل (1هاشرکتهاي ریسک بر مشخصهتأثیرسطح .6جدول 

)1998سال (6مدل)1997سال (5مدل )1996سال (4مدل 

واسطه سن هاعمال تخفیف و یا اضافه نرخ ب

)1=یک و یا بیشتر(N1995خودرو در سال 

***759/4-

)540/1 -(

*068/6

)918/1(

180/3

)857/0(

شده واسطه مسافت طیهتخفیف و یا اضافه نرخ ب

)1=یک و یا بیشتر(N1995در سال 

431/3-

)672/0 -(

**604/11

)108/2(

232/5-

)832/0 -(

دلیل استفاده محدود از خودرو در سال هتخفیف ب
N1995)1=یک و یا بیشتر(

016/5

)178/1(

161/5-

)172/1 -(

347/3

)619/0(

بیمه اضافی  در سال خاص و یا  حقهاي تخفیف
 N1995)1=یک و یا بیشتر(

675/6

)299/2(

262/3-

)154/1 -(

092/3

)975/0(

)1=بلی(N1995 تخفیف داشتن پارکینگ در سال
775/4-

)849/0 -(

582/2

)379/0(

760/8-

)149/1 -(

)1=بلی(تعمیر خودرو توسط فرد 
795/1

)770/0(

635/0-

)272/0 -(

975/2-

)127/1 -(

)1=بلی(خدمات محلی 
697/1-

)612/1 -(

555/1

)447/1(

617/0-

)513/0 -(

)1=بلی(هاي خاص گروه
999/5

)704/1(

728/3-

)042/1 -(

094/1

)273/0(

ضریب ثابت رگرسیون
170/0-

)082/0 -(

*581/3

)736/1(

661/7

)308/3(

-053/0043/0045/0شدهتعدیل2Rآماره

)Pماره آ(Fآماره 
601/1

)138/0(

499/1

)170/0(

547/0

)817/0(

N(879086(تعداد 

2H0آزمون نرمالیتی
a***

)000/0(
H0

a***

)000/0(
H0

a**

)017/0(

3H0هابودن واریانسآزمون یکسان
na

)985/0(
H0

na

)914/0(
H0

a***

)358/0(

متغیرهایی تأثیر4مدل . موقتی استاطالعات اصوًالدهد که اجاره نشان می 6ي در جدول    تأخیرهاي  مدل

یرهـا  همان متغتأثیر5مدل . معرفی شده بودند1995در سالدهد که قبالًنشان می 1996از ریسک را در سال      

.کندسال برآورد می3ي  مدل را پس از تأخیرات تأثیر، 6دهد و مدل نشان می1997را در سال 

:توضیح

ا قرار دارد؛بین پرانتزهt-valueدرصد، معنادار است و مقدار آماره 10و 5، 1هاي در سطحOLSبرآورد . 1

2 .H0
a :را رد کرد، توان آن فرض صفر که میH0

na :توان آن را رد کرد و مقادیر فرض صفر که نمیp-valueبین دو پرانتز قرار داد؛

. ارزیابی شده است0/4Eviewsاست که توسطه وسایل نقلیه موتوري اطالعات موجود در بازار بیمها،منبع داده. 3
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هش بـه کـا  ریـسک منجر مؤلفـه ایـن  . قابل مشاهده استسن خودرو  بر   VRTتأثیردر  معمولیک الگوي   

امـا چنـین   . شـده اسـت   ) 6، جـدول    4مدل  (1996و  ) 5، جدول   1مدل  (1995هاي  نسبت خسارت در سال   

عنـوان  ریسکی را بـه مؤلفهچنین 1995شرکتی که در سال . داده است دستخود را از   تأثیرسرعت  فاکتوري به 

یعنـی تنهـا   ) 5مدل (1997در ضریب خسارت در سال  معناداري  گرفت، افزایش   ار در نظر  نوآور براي اولین ب   

1997شـده در سـال   توان براي فـاکتور مـسافت طـی   هی میهمچنین الگوي مشاب. دو سال پس از اجرا داشت    

.دید) 5مدل (

صورت کوتاه به1990د در آلمان در اواسط دهه    هاي جدی ریسک بنديطبقهات کارآمد   تأثیرتصویر کلی از    

گرفتند، موفق به کاهش نظري صحیح ریسک را درهامؤلفهیی که  هاشرکت. کلی پدیدار شد  طورو پس از آن به    

هاي خوب سود اقتصادي پایداري را بـراي        ب ریسک انتخا .ضریب خسارت و بالتبع افزایش سود خود شدند       

.معکوس شد و نسبت خسارت دوباره باال رفتهاشرکتگذاران نداشت و بعد از دو سال سودآوري سرمایه

بیمه و ایمنی ترددخصوصیات جدید ریسک بر حقتأثیر.4-2

کـه نتیجـه آن   استبیمه حقکاهش میانگین،بندي ریسککلیدي مورد انتظار ناشی از طبقه      تأثیرکارآیی و   

توانـد باعـث   کامل نمیطوربه هاشرکتتغییرات خاص ضریب خسارت     . ستهابهبود ساختار مجموع پوشش   

تـأثیر بنـابراین مـا   . اسـت زیرا تنها سود حاصل از یک محـصول خـاص       ؛آمدن مزایاي اجتماعی شود   وجودبه

. اي وسایل نقلیـه موتـوري بررسـی خـواهیم کـرد          هاي بیمه شبندي جدید ریسک را بر ارزش بازار پوش       طبقه

بـا  اي را گذاري مشتریان و بالتبع نظام تعرفـه   بیمه را از روش عمومی به روش ارزش       روند تغییر حق   3نمودار

و سـالنامه آمـاري آلمـان اخـذ     2003در سال GDVاطالعات از سرشماري . کنداي مقایسه می  تعرفهنظام غیر 

.شده است

را  در پـی  معناداري ش بازار پوشش شخص ثالث که با خطوط پررنگ نمایش داده شده است، کاهش             ارز

و نیز براي مبالغ بـاال  1998دهد، اما براي بعد از سال  نشان می  1995-1997هاي    در طی سال   حذف تعرفه 

زایـاي اجتمـاعی   کید دوباره بـر ایـن مطلـب اسـت کـه م        تأ). چینخط(شود  سمت روند عمومی نزدیک می    به

تـأثیر و هاشرکتموارد مشترك بین  . هاشرکتبر سود    تأثیرهمانند   ت؛ریسک موقتی اس   بنديطبقهحاصل از   

ي هـا شـرکت بـراي  را مـدتی  سود اقتصادي کوتاه،سازي نرخ بیمه شخص ثالثدهد که آزادبر بازار، نشان می   

هـا را بهبـود   دهد و یـا سـاختار کلـی پوشـش    یش نمیبخشی کلی قرارداد را افزا    ، اما اثر  آوردمیوجودبهنوآور  

ي را تا حدي وجود سیستم بیمه شخص ثالث اجباري در آلمـان بیـان     تأثیرشاید بتوان دلیل چنین     . بخشدنمی

. کرد
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ریسکبنديطبقهثر از بیمه متأحق.3نمودار

نـشده منـصفانه در یـک صـندوق         بنـدي قـه هـاي طب  بیمـه اي از حق  در بخش دوم ثابت کردیم که مجموعه      

گـذاري تجربـی پـاداش و جریمـه تبـدیل      رآمدي براي استفاده از سیـستم نـرخ  هاي ناکابه انگیزه ) p(مشترك  

اساس نوع و میزان ریسک مـورد توجـه راننـدگان قـرار     بندي مشتریان برممکن است، طبقه رو  ازاین ؛شوندمی

هـاي  هـا و مشخـصه  رو اعتبـار ویژگـی   ازاین. ش بیمه اجباري گردد   گیرد و در برخی موارد منتج به طرح پوش        

که توجه و رعایت نکـات ایمنـی   آنجااز. ایمنی تردد آزمون خواهیم کردجدید ریسک را با برخی اثرات آن بر       

عنـوان متغیـر نماینـده    هـا بـه   ، از مجموع خـسارت    نیستمستقیم قابل مشاهده    طورتوسط رانندگان مختلف به   

اگر فرض کنیم کـه   ). ضرب تعداد تصادفات در متوسط خسارت در هر تصادف        یعنی حاصل (کنیم  یماستفاده  

هاي جانبی افزایش دقت و احتیاط، براي افراد با ریسک باال نسبت به افراد با ریسک پایین کمتر اسـت،                 هزینه

بـا توجـه و    در کـل    .رعایت احتیاط و نکات ایمنی خواهـد بـود         تأثیردهنده افزایش   ها نشان مجموع خسارت 

هـاي جدیـد و معتبـر ریـسک         کارگیري ویژگی اي از به  نتیجهعنوان  ط بیشتر، مجموع خسارت کمتر را به      احتیا

.انتظار داریم
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مجموع خسارت و نسبت خسارت.4نمودار 

اي از سـال  تعرفهساله اجراي نظام غیر5ر یک دوره د. ناامیدکننده است)4نمودار (خسارت  ضریبروند  

افـزایش خـسارت در ایـن دوره مغـایر بـا رونـد              . ها هستیم شاهد افزایش در مجموع خسارت     1999-1994

سواري در شرق آلمان بعد     زمان با موج جدید ماشین    که هم است  1960بلندمدت کاهش خسارت بعد از دهه       

.استاز اتحاد 

ت را نیز بررسی خواهیم کـرد؛ یعنـی حاصـل تقـسیم             ، میانگین تجمعی نسبت خسار    تأثیربراي کنترل این    

هرچند که میانگین تجمعی نسبت خسارت نیـز رونـد   . ها در بازار بیمهبیمهها بر مجموع حق   مجموع خسارت 

1999در سـال  ٪110بـه  1993در سـال     ٪95در دوره بعـد از حـذف تعرفـه از           . دهـد مشابهی را نشان می   

خالصـه هـیچ نـشانه و عالمتـی       طـور به. شودنزدیک می   2001در سال    يیابد و به سطح آزادساز    افزایش می 

. کنـد و افـزایش ایمنـی کمـک مـی    ریسک به خودداري از بروز مخاطرات اخالقـی بنديطبقهوجود ندارد که    

دلیـل  . توان به سیستم بیمه اجباري منسوب کـرد      ریسک را نمی   بنديطبقهگویی رانندگان به    پاسخعدمگونهاین

بیمـه  نـسبت داد کـه حـق   1ايخوردهي ریسک خنثی و یا شکست  هامؤلفهتوان به انتخاب    ایجی را می  چنین نت 

بیمـه  کننـده حـق  مثال سیستم تفکیک پرداخـت عنوانبه ؛شودمتناسب با ریسک برمبناي انگیزه راننده تعیین می       

مؤلفهکارگیري این   هرفتن اثر ب  نبیبل سیستم بیمه مالکیت واحد در از      و راننده به دو دسته مجزا در مقا       ) مالک(

چنین سیستم بیمه مالکیت واحد قانونی بیمه که در آلمان و بسیاري . بسزایی خواهد داشت  تأثیرریسک خنثی   

گونـه کـه در فـصل    ریسک را همانبنديطبقهایمنی تردد در تأثیربینیم، ممکن است   از کشورهاي اروپایی می   

.کندبعد خواهیم دید، کمرنگ 

1. Incentive Failure
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شده ریسکگرفتهیک خصوصیت نادیده: 1لیاقت رانندهعدم.5-2

دهیم، اثـر  هاي جدید را براي رسیدن به ایمنی تردد مورد توجه قرار می     هاي ریسک مسلم است زمانی که ویژگی    

.قت راننـده بررسـی خـواهیم کـرد    لیاکه تاکنون استفاده نشده را در قالب عدم     2ي ریسک رفتاري  هامؤلفهکارگیري  هب

. اسـت لمـان  آ 3نقل فدرال ورانندگی برطبق قانون حمل   گوناگون  به تخلفات   لیاقت راننده، به معنی میزان اهمیت       عدم

بیمـه بـراي   قمنظور اعمال اضافه نـرخ و تخفیـف در حـ   در کانادا بهصورت گستردهبه4لیاقت رانندههاي عدمسیستم

هـاي  کـارگیري طـرح  ها را بـراي بـه  دولتOECDها  و پس از آن مدت    شود  میهاي قانونی مشخص استفاده     دوره

در حقیقـت  .(OECD, 1990)تـشویق کـرده اسـت    گذاري مشابه با هدف ایجاد انگیزه براي رانندگی ایمن،نرخ

و استرالیا موجـود  (Hauer et al, 1991; Smiley, et al 1990; Chen et al, 1995)شواهد بسیاري در کانادا 

و بـد  ) محتـاط (آمیـزي راننـدگان خـوب    خطـی از قـوانین راننـدگی بـه طـور موفقیـت      است که عامل اولیه ت  

بـا ریـسک تـصادف بـه        (شمار راننـدگان بـد      ویژه به شناسایی گروه انگشت    به. کندرا تفکیک می  ) احتیاطبی(

.کمک خواهد کرد) مراتب چندین برابر میانگین تصادفات معمولی

احتمال وقـوع تـصادف بـر    5و هینزلمندشی. کندیید میها را تأهتدر آلمان این یاف   FTAاخیر   هايپژوهش

.انـد بـرآورد نمـوده    را) سـوابق راننـدگی فـرد     (پایه متغیرهاي فـردي ماننـد تعـداد تخلفـات قبلـی راننـدگی               

با برآورد احتمال وقـوع  نویسندگان. انجام گرفتFTAهاي اساس برش طولی و عرضی از داده    این تخمین بر  

هـا  گـروه و با احتمال وقوع در دیگر زیـر  هاي رانندگان مختلف را محاسبه      وقوع در زیرگروه   تصادف، احتمال 

.ارائه شده است7نتایج حاصل از محاسبه نسبت احتماالت در جدول . کردندمقایسه 

احتمـال وقـوع   . شـوند تعریف می) 1*(عنوان مبناي ریسک سال به60تا 41هاي بین رده سنی   گروه خانم 

گـذاران ایـن   شـدن بیمـه   تربا جـوان  . شودگذار برآورد می  بیمه 10000تصادف براي هر     36ین گروه   تصادف ا 

کـه  در حـالی ؛)رسدمی8/2سال این احتمال به 25تا  18براي زنان   (یابد  برابر افزایش می   3تا    ریسک تقریبًا 

8/4بـه  25تا 18ي مردان بین رده سنی برا(یابد میبرابر افزایش 5تا  در گروه مردان جوان این احتمال تقریبًا      

هـا، ریـسک   گـروه طور قابل توجهی در همه زیر   سارتی قبلی وجود داشته باشد، به     چنانچه سوابق خ  ). رسدمی

شده در سـطح پـایین باشـد، بـدون          که چنانچه تخلف واقع   (از یک تخلف    براي افراد با بیش     . یابدافزایش می 

برابر ریسک پایه نیـز ممکـن اسـت، افـزایش          25وقوع احتمال حتی تا     نسبت  ) تعلیق گواهینامه صورت گیرد   

.یابد

1. Demerit Point (DP)
2. Behavioral Risk
3. Federal Transport Authority (FTA)
4. Demerit Point System (DPS)
5. Schade & Heinzelmann, 2004
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کننده تصادفبینیعنوان عامل پیشبه) سوابق خسارتی(خلفات رانندگی ت.7جدول 

...t ،1 ،tهاي افراد با تخلف رانندگی در زمانسایر جنسیت

تخلف3بیشتر از تخلف3تا 2یک تخلفبدون تخلفسن

مرد

25 -188/44/108/177/24

30 -263/21/57/81/12

40 -319/11/49/66/9

60 -417/18/34/69/8

60>6/14/39/51/8

زن

25 -188/21/63/103/14

30 -264/1357

40 -311/14/246/5

60 -41*12/27/31/5

60>9/024/37/4

راننـدگان مختلـف، ممکـن اسـت ایـن      هايتفاوت آشکار ریسک بین گروهمسلم است که با وجود چنین   

) ايحذف نظام تعرفـه (زدایی ال مطرح شود که چرا چنین فاکتور ریسکی در بازار بیمه آلمان بعد از قانون              سؤ

چنانچه خصوصیات سیستم بیمه در کانادا را با بیمه شخص ثالث در آلمان مقایسه کنـیم،  . انتخاب نشده است  

.آن مشخص خواهد شددلیل

DPSگـر انحـصاري   بخشی از بیمه اجباري پایه است که دولت فدرال کانـادا از طریـق یـک بیمـه    ،کانادا

تحت نظارت قانونی دولت هستند، ارائـه     گران خصوصی که کامًال   ها از طریق بیمه   دولتی و یا در برخی ایالت     

مواضـع  . نامـه تعبیـه شـده اسـت       راننده و دارنده بیمـه     عنوان یک سیستم دوگانه   به DPSاین  بر؛ عالوه شودمی

در برابر تمـام  باید ، رانندگان 1مثال در ایالت مانیتوباعنوان؛ بههاي مختلف، متنوع است قانونی بیمه بین ایاالت   

. اشـند پایـه دولتـی داشـته ب   نامـه بیمـه بایـد زمان تجدید گواهینامه رانندگی نیز      . خطاهاي رانندگی بیمه شوند   

.شودلیاقت راننده با هدف محاسبه نرخ بیمه برمبناي ریسک استفاده میمورد عدمایندر

،با مقایسه بیمه شخص ثالث در کانادا و آلمان، به دلیل استفاده از سیستم دوگانه دارنده و راننده در کانـادا            

) الـک یـا دارنـده وسـلیه نقلیـه     نامه واحد بـراي م سیستم صدور بیمه(تري را نسبت به آلمان بازار بیمه رقابتی  

هـا و اشـتباهات بـزرگ کـه     انگـاري جـز سـهل  هرانندگان در آلمان قانوناً  مسئول تصادفات نیستند، ب . یابیممی

کانـادا و تعـدیل آن مطـابق بـا       DPSبا استفاده از سیستم     . آنها را نیز تکذیب خواهد کرد      شرکت بیمه معموالً  

1. Manitoba
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دیگـري  ندهکنبرابر رانندگی خود و هر استفادهنامه  مسئولیت کامل درهسیستم مالکیت واحد آلمان، مالک بیم     

یابـد و  الک و راننده تغییر میمهاسطحگذار به   گر و بیمه  بیمههاي  سطحترتیب مشکل از    بدین. از خودرو دارد  

م دوگانـه   اما هزینه تغییر جهت بـه یـک سیـست   . رسد اگر هر دو یک هویت نداشته باشند   منطقی می نظر غیر به

براي راننـده   (زیرا نیازمند یک سیستم دوگانه حسابداري تصادفات         ؛بیمه راننده و بیمه مالک قابل توجه است       

کـارگیري  هبنـابراین وجـود چنـین مـوانعی باعـث عـدم بـ             . اسـت نقل فدرال آلمان    ودر قانون حمل  ) و مالک 

ي بیمـه  هـا شرکتی اجراي این طرح توسط عنوان مانع اصلی ریسک در آلمان خواهد شد که به هاي ذات لفهؤم

.آلمانی مطرح است

خالصه.6-2

. وجـود دارد ختلـف ریـسک  بنـدي انـواع م  گونه که بیان شد، توجیهات اقتصادي خوبی بـراي طبقـه          همان

اخالقـی  مخاطراتگذاران و کاهش  کردن ریسک باعث افزایش کارآیی قراردادها، بهبود ترکیب بیمه        بنديطبقه

)  بیمـه حـق (از جمله مزایاي اجتماعی آن کاهش مجموع خسارت و بالتبع کاهش قیمت بیمه         . شودیموجود م 

که وقـوع آن در یـک بـازار         استکلی دستیابی به چنین مزایایی مشروط به ساختار بازار          حالتدر. خواهد بود 

دت وجود قوانین و مقـررات و  مممکن است، این مزایا در بازارهایی با سابقه طوالنی   . استنرمال مورد انتظار    

ات تـأثیر وضوح تجلی پیـدا نکنـد و در نتیجـه       به) ص ثالث اجباري در آلمان    خمثل قانون بیمه ش   (ها  نامهآیین

.فایده خواهد بودیسک در چنین بازارهایی بالقوه بیبندي رطبقه

. بررسـی کـردیم  را بندي ریسک بر بیمه اجبـاري شـخص ثالـث در آلمـان             تجربی طبقه  تأثیردر این مقاله    

کـه  حـالی در:اسـت هاي ناکارآمدي از ریـسک انتخـاب شـده   بنديدهد که دسته  ه نشان می  آمددستهشواهد ب 

بندي ریسک کـه در دهـه   همچنین دریافتیم که موج طبقه    . انداطالعات بالقوه کارآمد و مؤثر نادیده گرفته شده       

ات کارآمـد، کوتـاه     تـأثیر امـا اکثـرًا     . ران را بهبود بخشید   گذاکارآیی قراردادها و ترکیب بیمه     ،مطرح شد  1990

دهنـده،  عنـوان اولـین پیـشنهاد    گذار بر ریسک را بـه     تأثیرهاي معتبر و    لفهؤیی که م  هاشرکتتنها  . مدت هستند 

رفتـار آنهـا را تقلیـد    یی که سـریعاً هاشرکتکردند، توانایی کاهش ضریب خسارت را نسبت به دیگر          معرفی  

متوسـط  . سـال معکـوس شـد      2ات موقتی بود و نسبت خسارت حداکثر پـس از           تأثیراما این   . ندکردند، داشت 

خـسارت  . افزایش داشـت 1990سرعت در اواخر دهه موقت کاهش یافت و به   طورقیمت بیمه خودرو فقط به    

ریـسک را  ي جدیـد   هـا مؤلفهکارگیري  هکننده ب نتیجه ناامید . ي نیز افزایش داشت   رانندگی حتی بعد از آزادساز    

نامـه واحـد بـراي مالکـان در بـازار بیمـه       هایی همچون بیمهتوان وجود پوشش ثابت اجباري و محدودیت    می

.تشریح نمود

هـاي الزم در برابـر انتقادهـاي    احتیـاط بایـد   زیـرا    پی مباحث سیاسی اخیر در اروپـا بـود؛         هاي ما در  یافته
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هـاي اجرایـی   هزینـه رسـد  مـی نظـر به. شدرعایت میواسطه تساوي جنسیهاقتصادي شدید موجود در اروپا ب    

عنوان یک خصوصیت ریسک در بازارهاي بیمه اجبـاري، همچـون بیمـه شـخص     جنسیت بهمؤلفهاستفاده از   

بنـابراین  . اي خـارج از آلمـان متفـاوت خواهـد بـود     تعرفـه امـا در بازارهـاي غیر  . ن، کـم باشـد    ثالث در آلمـا   

امنه استفاده از بیمه اجباري در اروپا، الزم نیست این عامل ریسک بیش از          کردن د رسد، جهت محدود  مینظربه

. فایده قرار گیرد-مورد بررسی و تحلیل هزینهاین
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فصل سوم 

نگاهی گذرا به نحوه تعیین 

هاي بیمه اتومبیل در کشور تعرفه

فرانسه
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مقدمه

واساس اطالعات و آماري که تعداد تـصادفات     این نرخ بر  . در فرانسه آزاد است    اتومبیل هايبیمهنرخ حق 

تـصادفات و دهـد کـه بیـشترین تعـداد    نشان میآماراین .شودتعیین می،دهدآن را نشان می  هايهزینهمیزان  

سـبب میـزان   همـین به؛استنقلیه وسایلمتعلق به گروه خاصی از رانندگان و انواع خاصی از        شدیدترین آنها 

.بیمه براي همگان یکسان نیستحق

بیمهعوامل اصلی در تعیین نرخ حق. 1-3

:بیمه نقش اساسی دارندعامل و عنصر در تعیین نرخ حقهارچ

؛نوع اتومبیل-

؛و مشخصات رانندهشرایط-

؛مکان جغرافیایی تردد و یا محل پارك-

. اتومبیلنوع استفاده از -

نوع اتومبیل. 1-1-3

:استویژگی براي تعیین نرخ حائز اهمیت سه

قدرت ماشین�

سـرعت  ،ژانـدارمري اتاساس گزارشـ بر. رت باال منشاء بیشترین تعداد تصادفات هستند  با قد  هاياتومبیل

؛)درصـد حـوادث  30نزدیـک بـه    (هاسـت   بیشترین عامل ایجاد حوادث منجربه خسارت جانی در جاده         ،باال

.شودمیگرفتهنظرماشین از مشخصات مهمی است که دردلیل قدرت و سرعت بااليهمینبه

نو اتومبیل مورد بیمهارزش و قیمت�

در واقـع، تعمیـر یـک اتومبیـل     . بیمـه اسـت  کننـده در میـزان حـق   تعیینهايارزش یک اتومبیل از کاراکتر 

. داردهزینه و دستمزد باالتري،قیمتگران

کرد ماشینمیزان کار�

بعـضی از  ا گیـرد و تنهـ  بیمـه قـرار نمـی   مطلق جهـت تعیـین نـرخ حـق     واین معیار مورد استفاده عمومی    

پیماینـد  میـزان کمتـري مـسافت مـی    ترجیحـی بـراي راننـدگانی کـه در طـی سـال            اي تعرفـه  سسات بیمه ؤم

.گیرندمینظردر
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و مشخصات رانندهشرایط.2-1-3

ار ذگـ و نه بیمهراندمیمعمول اتومبیل راطورهخصوص عبارت از شخصی است که باینمنظور از راننده در   

1.شینو یا صاحب کارت ما

اتفاقیگیرانند�

گیرد چنانچه راننـده  شده را به امانت می   اتومبیل بیمه  گاهیکه  ايمورد راننده تصادف در در صورت وقوع    

بـر  سال باشد عالوه25ازکمترسن وي و یا داشته باشد سال3یا 2کمتر از با سابقه رانندگی گواهینامهمزبور  

مکـان  البتـه در ابتـداي خریـد بیمـه ا    . گذار خواهد بـود نیز به عهده بیمه  تکمیلیز  یفرانشیک  فرانشیز معمول،   

. بیمه بیشتر وجود داردپوشش این ریسک با پرداخت حق

انحصاريگیرانند�

مـورد  اسـتفاده قـرار نگیـرد    گذار متعهد شود که ماشین جز توسط خود او و یا همسرش          هنگامی که بیمه  

شخـصی  هاگـر راننـد  ،در صورت وقوع حادثه،در این هنگام نیز. گرددمیدمنبیمه بهره معموالً از تخفیف حق   

.گردداعمال میيغیر او و همسرش باشد فرانشیز

سن و جنس راننده�

سایر رانندگان متوسطمعموًال حوادث بیشتري از) خصوصاً جوانان(شخصی که به تازگی گواهینامه گرفته   

تـصادف  منجربـه ایجـاد  سال بـه بـاال  30رانندگان ونیم برابر2اله تقریباً س20تا   18راننده جوان   . آفرینندمی

.گذار استبیمه تأثیربودن راننده نیز در تعیین نرخ حقزن یا مرد. گردندمی

کارتازهگانرانند�

. ودشمیگرفتهنظرفی براي این گروه از رانندگان دربیمه اضاحق ،بیمه شخص ثالث اجباري   در  در سال اول    

.بیمه اصلی فراتر رودحق٪100نباید از یبیمه اضافاین حق

:شوندکار شمرده میافرادي که راننده تازه

.اندسال است که صاحب گواهینامه رانندگی شده3افرادي که کمتر از -

.دارنداي نداد بیمهدر طی سه سال گذشته هیچ نوع قرارسال دارند اما 3کسانی که گواهینامه باالي -

ـ دار ٪100هایشان را در محدوده     تعرفه) بنديدرجه(اي امکان تغییر  سسات بیمه ؤم ـ ؛دن مثـال بـراي   طـور هب

انجـام  عدم.گر معرفی شودگذار به بیمهکند باید توسط بیمهجز راننده، مرتباً از ماشین استفاده میدر تمامی موارد اگر شخص دیگري به      . 1

). نیتمغایرت با اصل حسن(گردد نامه میاین کار منجر به لغو بیمه



81 بندي ریسک همیشه کارآمد است؟آیا طبقه

بـا  صـاحبان گواهینامـه   از یگـر  دسـوي کنند و ازبیمه اضافی اعمال میسال حق  25کار زیر   تازه گانگروه رانند 

.شودمیاخذ با سن باالتر رکاتازهرانندگاننسبت به بیمه کمتري حقسابقهسال2حداقل

مکان جغرافیایی تردد و یا محل پارك.3-1-3

اتـومبیلی کـه در    زیـرا     ؛ار اسـت  ذکند در تعیین تعرفه تأثیرگـ     کلی مکانی که اتومبیل در آن تردد می       طورهب

شـهرهاي خلـوت سـکونت    افرادي که در .آفریندکند حوادث و تصادفات کمتري می   تر تردد می  مکان خلوت 

.مندنـد تري نسبت به ساکنین شهرهاي بزرگ چون پاریس، لیون یا مارسی بهرههاي مناسببیمهکنند از حق می

.شوددر نرخ تعرفه مکانی است که معموالً ماشین در آنجا پارك میمحل پارك مالك 

نوع استفاده از اتومبیل.4-1-3

اتومبیـل کنند نسبت به کـسانی کـه تنهـا از      ه می شان استفاد هایشان براي حرفه و شغل    افرادي که از ماشین   

در ) شخصی یـا بـراي کـار   (پس نوع استفاده از ماشین      . آفرینندمی حوادث بیشتري  کنند،میاستفاده شخصی   

.نرخ گذاري تأثیر دارد

کاررفته براي تشویق به احتیاطهبهاي روش. 2-3

هـایی را دیـده باشـند    ادي کـه چنـین آمـوزش   هاي تشویقی بـراي افـر  تعرفه،بیمههاي  و شرکت  انگربیمه

.دنگیرمینظردر

کار، تصادف منجربه خـسارت ناشـی از مـسئولیت          ه تازه رانند کهصورتیدر شدن،از همان سال اول بیمه    -

کـاهش  % 50براي وي حداکثر تـا  شود کاران گرفته می  بیمه اضافی که معموًال از تازه     قح خویش نداشته باشد،  

.خواهد یافت

بیمه حق) یا داشتن حدي از تصادف در گذشتهاساس نداشتنبر(سیستم پاداش و جریمه     اعمال  برعالوه-

. تر، کمتر خواهد بودکار محتاطگان تازهراننداضافی براي 

.کننـد میی اعمال   ترجیحهاي  مند باشند نرخ  بهره 1گران براي اشخاصی که از آموزش پیش از موعد        بیمه-

بیمه اضافی براي رانندگانی که از آموزش پـیش از موعـد برخـوردار باشـند     اول بیمه، میزان حق  از همان سال  

کـه راننـده تـصادف منجربـه       صورتیپس از سال اول در    . کار خواهد بود  کمتر از رانندگان تازه   % 50ثر تا   حداک

. یابدشده به نصف تقلیل میخویش نداشته باشد مبلغ یادخسارت ناشی از مسئولیت 

سـال از زمـان دریافـت    4اي کـه بـیش از   تجربـه دهد که بـه همـراه راننـده بـا     سال امکان می16موعد به رانندگان جوان کمتر از     آموزش پیش از  . 1

خسارت ناشی سال گذشته تصادف شدید منجربه 3در سال داشته و28بیش از باید اننده همراه براین، ر؛ عالوهاش گذشته باشد، رانندگی کندگواهینامه

. از مسئولیت خویش نداشته باشد
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کارشده از رانندگان تازهبیمه اضافی مطالبهمیزان حق. 8جدول

رانندگی معمولیآموزشماکزیمم حق بیمه اضافه
پیش آموزش رانندگی 

از موعد

٪50٪100در شروع قرار داد بیمه

٪25٪50بعد از یکسال بدون حادثه

فهبیمه اضابدون حقبیمه اضافهبدون حقسال بدون حادثه2بعد از 

اساس سوابق رانندهبیمه برماکزیمم افزایش حق. 9دولج

رفتار راننده
بیمه ماکزیمم حق

قابل افزایش

ت ناشی از مسئولیت خـویش  واردي که راننده در حالت مستی مرتکب تصادف منجربه خسار   م

شده باشد 

:یا مقصر یک تخلفسئول یک تصادف وراننده مگواهینامه در صورتی که 

150٪

٪50تعلیق شده باشدماه6تا 2دت مبه 

٪100تعلیق شده باشدماه6ه مدت بیش از  ب

٪200ابطال یا تعلیق در موارد متعدد

٪100دام به فرار پس از وقوع حادثهاق

٪100سال گذشته3و یا عوامل تشدید خطر در طی گذارلیت بیمهبه مسئوتصادفات منجراعالمدمع

در طی یک سالمعمول باالتر از میزان واتر تصادفات ت

)تصادف یا بیشتر در طی یک سال3عبارت از (
50٪

: توضیح

.شودمیگرفتهنظرماه پیش از اتمام قرار داد سالیانه در2ماه قبل از شروع قرارداد جدید تا 2ساله از دوره یک. 1

ازآنهـا مجمـوع حـال هرگردد اما در  می جمعکرشده  ذي جدول   هاافزایشدر صورت داشتن سوابق متعدد      

.شودسال حذف می2بیمه بعد از این افزایش حق.نخواهد کردوز تجا% 400

هاي ترجیحیتعرفه. 3-3

اما اگر  . گیرندمینظربیمه در حق هاي ترجیحی تعرفهشده  بیمههاي  تبلیغات براي برخی از گروه     باگران  بیمه

منـد  بهـره دیگـر از ایـن تخفیـف    نـه تنهـا   سال داشـته باشـد   دو حادثه در یک، هاین تعرفه موضوع ا  ارذگبیمه

در مورد رانندگانی که تصادف (میزان افزایش معمول ساالنه ازسال بعد بیشتر بیمهافزایش حق ، بلکه   شودنمی

. است) اندداشته
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فصل چهارم

گیريخالصه و نتیجه
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85 گیري خالصه و نتیجه

هدف طرح. 1-4

ه میزان حداقل پوشش رایـج بیمـه مـسئولیت وسـایل نقلیـه موتـوري در         هدف این طرح، بررسی و مطالع     

تـأثیر شـود و  گـذاران ارائـه مـی   هاي واقعی که بـه بیمـه      اروپا و کشورهاي عضو کارت سبز و بررسی پوشش        

. استهاي شخص ثالث نامهمنظور کاربري آن در آئینبندي ریسک در کشور آلمان بهطبقه

خالصه طرح . 2-4

تقریبـًا همـه   . کردن صدمات بدنی و خـسارات مـالی دارد      قررات در بیشتر کشورها الزام به بیمه      قوانین و م  

نیازمنـد وضـع قـوانین بـراي دارنـدگان وسـایل نقلیـه           قانونیطوربهجوار  کشورهاي اروپایی و کشورهاي هم    

قـوانین بیمـه   . ستندي بیمه ههاشرکتها با هدف انتقال پوشش این مسئولیت به        ها و خیابان  موتوري در جاده  

دلیـل در   همـین بـه  ؛وري بـه کـشور دیگـر متفـاوت اسـت          اجباري شخص ثالث در کشورهاي اروپایی از کش       

شـود و حـداقل میـزان پوشـش         اي که ارائـه مـی     هاي بیمه کشورهاي اروپایی تفاوت قابل توجهی بین پوشش      

. وجود دارد،انجام شودباید اجباري که 

ولیت اتومبیل در اروپا حداقل پوشش بیمه مسئ. 1-2-4

ایـن  . اي دارنـد کشورهایی که عضو کارت سبز هستند مقررات مختلفی در ارتباط با حداقل پوشـش بیمـه               

: شوندکشورها به دو گروه تقسیم می

ایـن گـروه شـامل      . کشورهایی که حداقل پوشش اجباري آنها محدود به یک مقدار تعیـین شـده اسـت               -

و کـشورهاي بـا     ) پوشش یکسان براي صدمات بـدنی و خـسارات مـالی          (امع  اي ج کشورهاي با پوشش بیمه   

. شودمیخسارات مالی ومتفاوت براي صدمات بدنیپوشش 

اي نامحدود براي برخـی از کـشورها   هاي بیمهپوشش. استاي آنها نامحدود کشورهایی که پوشش بیمه   -

به پوشش صـدمات  وشش نامحدود تنها مربوط کشورها پ  اجباري و براي برخی اختیاري است و در بیشتر این         

. شودمیگرفتهنظراي خسارات مالی یک پوشش محدود درنه خسارات مالی و براست بدنی 

اي واقعیپوشش بیمه. 2-2-4

اي قانونی هاي بیمههایی باالتر از حداقل پوشش    شطور اختیاري غالبًا پوش   هگذاران ب در اغلب کشورها بیمه   

: شونداین کشورها به دو گروه تقسیم می. کنندمیخریداري 

اي پوشش نامحدود براي صدمات بدنیکشورهاي دار-

هـاي سـواري ارائـه    شود که پوشش نامحدود خسارات مالی را بـه اتومبیـل    این گروه شامل کشورهایی می    

نهـا در مـوارد   بسیار کـم اسـت و ت  ،دهند و براي وسایل نقلیه تجاري ارائه پوشش خسارات مالی نامحدود    می
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پوشـش خـسارات مـالی    ،ي بیمـه هـا شرکتالبته در برخی کشورها،    . شودصورت موردي صادر می   ویژه و به  

. کننداستاندارد مازاد بر حداقل را براي تمام انواع وسایل نقلیه صادر می

براي صدمات بدنی یا خسارات مالیکشورهاي بدون پوشش نامحدود-

و عـرف  ندارنـد  داشتن پوشش نامحـدود   قانونی براي   هیچ الزامی    ،یی هستند که  این گروه شامل کشورها   

. استمتفاوتهاي اجبارياي باالتر از حداقلنظرگرفتن مبالغ بیمهبازار با در

به علت اختالف زیاد قوانین پوشـش حـداقل بـراي بیمـه مـسئولیت مـدنی در مقابـل شـخص ثالـث در                         

هاي بسیاري براي هماهنگی و تعیین افزایش حداقل پوشش به مقـدار            شکشورهاي اروپایی، اتحادیه اروپا تال    

اي خـود را مطـابق بـا    اساس برخی از کشورها متقاعد شدند تا حداقل پوشش بیمـه اینبر ؛کفایت نموده است  

. استانداردها افزایش دهند

بـق قـانون   کشورهاي عضو کارت سبز و داراي پوشش بیمه مسئولیت شخص ثالث اجبـاري ط             ایران جزء 

اي در بخـش  حـداقل پوشـش بیمـه      ،1387به استناد قانون اصالح قانون بیمه شـخص ثالـث مـصوب             . است

هـاي حـرام و در      صدمات بدنی مطابق با قانون مجازات اسالمی برحسب دیه کامل یک مرد مـسلمان در مـاه                

تواننـد  گـذاران مـی  ولـی بیمـه  ؛درصد تعهدات بدنی تعیین شده است5/2بخش خسارات مالی معادل حداقل  

پوشـش نامحـدود بـراي    در این کـشور  . کنندطور اختیاري خریداري اي مازاد بر حداقل را به  اي بیمه هپوشش

هاي محدود ازاي هر حادثه با شرط حداکثر مقدار براي هر فرد و براي خسارات مالی پوشش         صدمات بدنی به  

.گرددیکسان براي کلیه وسایل نقلیه ارائه می

در نامه اجرایی قانون بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسـایل نقلیـه موتـوري زمینـی               د آیین به استنا 

حسب نوع و ظرفیت وسـیله نقلیـه، کـاربري      صورت ریالی و بر   بیمه به حق 1347مقابل شخص ثالث مصوب     

نون بیمـه شـخص   قانون اصالح قـا 8ولی طبق ماده ؛شدوسیله نقلیه و سوابق خسارتی وسیله نقلیه تعیین می       

مبناي مجموع تعهدات مالی و بدنی و با لحاظ عواملی چـون  صورت نرخ و بربیمه به، حق1387مصوب  ثالث  

ساز و قدمت خودرو محاسبه و     کاربري وسیله نقلیه، نوع و ظرفیت وسیله نقلیه، سوابق راننده، تخلفات حادثه           

. وزیران پیشنهاد شده استهیئت جهت تصویب به 

سه تطبیقیایقم. 3-4

ریسکبنديطبقهاثرات کارایی . 1-3-4

افزایش کارایی قراردادها-

؛شـود آوري اطالعات متقارن مـی را از بین برده و منجربه جمع       نامساعدریسک مشکل انتخاب     بنديطبقه

گـران  مههمچنین باعث ایجاد رقابت بین بی. شوندي بیمه در چنین قراردادهایی متضرر نمی     هاشرکتدر نتیجه   
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بـا قراردادهـاي   کننـد مـی هاي باال و پایین را در یک صندوق مشترك بیمه          گرانی که ریسک  زیرا بیمه . شودمی

شـوند و اطالعـات     هاي پایین این صندوق مواجه مـی      گران با هدف جذب ریسک    سوي دیگر بیمه  قضی از نامت

.پردازندمیهاي جدید ریسکیافتن مشخصهبهشود لذا براي مقابله آنها ربوده می

: گذارانبهبود ترکیب بیمه-

. کنـد شود در بازار انتخاب ناسازگار، موازنـه ایجـاد مـی   قراردادهایی که براساس شدت ریسک تفکیک می      

بنابراین هـر دو    . شودریسک مشخص می  متفاوت براي مشتریان پرریسک و کم     هاي  این موازنه با ارائه پوشش    

ایـن  . شـوند گذاري میبیمه واقعی و منصفانه نرخبا آن مواجه هستند با حق      که دسته متناسب با میزان ریسکی    

اي دریـافتی هریـک از مـشتریان متناسـب بـا            بندي ریسک زمانی مفید خواهد بود که میزان پوشش بیمه         دسته

. نیازهاي متفاوتشان، متغیر انتخاب گردد

طرات اخالقیاخمکاهش -

گذاران را در سطح مناسب منعکس نکنـد و انگیـزه بـراي       انتظار بیمه  بیمه پرداختی، خسارت مورد   اگر حق 

گـذاران و افـزایش   نیـاورد باعـث ایجـاد اخـتالف بـین بیمـه      وجـود بـه گذاران  اي در بیمه  دریافت پوشش بیمه  

بندي ریسک، رانندگان را به تعـدیل و تغییـر رویـه در    واسطه طبقه اعمال تعرفه به  . گرددمخاطرات اخالقی می  

. شودمیهاشرکتکند و باعث کاهش خسارت اط با ریسک ترغیب میارتب

سیستم پـاداش و جریمـه       ،منظور کنترل ترافیک ناشی از مخاطرات اخالقی      به OECDدر کشورهاي عضو    

زیـرا بـر پایـه احتمـال وقـوع حـوادث             ؛گذاري تجربی است  این سیستم بخشی از سیستم نرخ     . گردداجرا می 

. ع خسارتطراحی شده نه شدت وقو

خواهـد  ) بیمهحق(بندي ریسک، کاهش مجموع خسارت و بالتبع کاهش قیمت بیمه      مزایاي اجتماعی طبقه  

و در بازارهـاي بـا سـابقه طـوالنی مـدت        استدستیابی به چنین مزایایی در یک بازار نرمال مورد انتظار           . بود

. خواهد بودفایدهوجود قوانین و مقررات بیمه شخص ثالث اجباري مثل آلمان بی

بندي ریسک بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوري در آلمان هاي طبقهسیستم. 4-4

: شودریسک در آلمان به سه دسته تقسیم میبنديطبقهسیستم 

یستم قدیمی بیمه شخص ثالث اجباريس-

.از جمله خصوصیات ریسک در این سیستم کاربري تجاري وسیله نقلیه و قدرت موتور بود
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سیستم پاداش و جریمه-

. شدمبناي موقعیت و حرفه رانندگان انجام میاجباري بود و تعیین تعرفه براین سیستم نیمه

ايسیستم حذف نظام تعرفه-

هـا  آزاد به انتخاب و تعیین نرخ ریسک بودند و انواع تخفیفـات و اضـافه نـرخ              هاشرکت،در این سیستم  

. شدهاي انجمن بیمه آلمان ارائه مین هیچ اقتباسی از نرخدوب

هاي جدید پس از حذف تعرفه در آلمان بندي ریسکخصوصیات و دسته. 1-4-4

9000کمتـر از  (شـده  ، مـسافت طـی  )دسـت اول ماشـین نـو،   (خصوصیات ریسک از جمله سن خـودرو      

، جنسیت راننده، سـن  )فراديراننده ان(، استفاده محدود از خودرو )پارکینگ(، محل نگهداري خودرو     )کیلومتر

سـال، مـشتریان همیـشگی، تعلـیم راننـدگی           15، شغل راننده، تعداد فرزندان مالک زیر        )سال 25-65(راننده  

شوند و ی هستند که مشمول تخفیف می یمصرف، معلوالن و ازکارافتادگان جزء فاکتورها     ایمن، خودروهاي کم  

، سن راننده زیـر    )کیلومتر 000/30بیش از   (شده  افت طی ، مس )سال به باال   7(عوامل ریسکی مثل سن خودرو      

انتقال عمومی، خودروهاي کهنه و قدیمی ودیگر کشورها، راننده غیرمالک، نقل     در سال، استفاده از خودرو    20

ـ . شـوند نیز از جمله مواردي هستند که مـشمول اضـافه نـرخ مـی       هـاي کـارگیري عوامـل فـوق طـی سـال     هب

: استداشتهبرنتایج را درن ایدر آلمان 1995-2003

سـرعت در  نگ، سن و شغل راننده در ابتـدا بـه  شده، پارکیعوامل ریسکی چون سن خودرو، مسافت طی   -

. توان الگوي موفق نامیدچنین الگویی را می. شودوذ کم میبازار نفوذ کرده و متعاقب آن نف

مـشتریان همیـشگی کـه از تخفیـف اسـتفاده           و   لـک راننـده غیرما   ،عوامل راننده انفرادي، زنان، فرزندان    -

. شوندکنند طی یک دوره زمانی طوالنی مدت باعث افزایش نفوذ در بازار میمی

افتادگـان و اضـافه نـرخ بـراي         کـار خودروهاي قدیمی، تخفیف از    ،مصرفعواملی چون خودروهاي کم   -

اسـتفاده  ،تخفیـف چنـدانی ندارنـد   یی کـه هـا شرکتخودروهاي پرقدرت یک الگوي ثابت هستند که توسط         

. شوند و نفوذ آنها در بازار پایین و در یک دوره زمانی طوالنی مدت ثابت خواهد ماندمی

ضـافه نـرخ بـراي    سـال و یـا ا  25عواملی مثل تعلیم رانندگی ایمن و محتاط و رانندگان با تجربه باالي         -

سـرعت در بـازار تـا سـطح     اسـت و در ابتـدا بـه      عنوان یک الگوي ناموفق مطرح شده       برخی مناطق خاص به   

فر صنهایت به سطح نفوذ یابد و درکاهش می % 30زیمم و تا    ماکزیمم نفوذ کرده و پس از آن به زیر سطح ماک          

. رسدمی
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بیمه و ایمنی ترددخصوصیات جدید ریسک بر حقتأثیر. 2-4-4

کلیدي مورد انتظـار ناشـی   تأثیرست،هاع پوششبیمه که نتیجه آن بهبود ساختار مجموکاهش میانگین حق  

بندي ریـسک مـوقتی   دهد که مزایاي اجتماعی حاصل از طبقه      نشان می  تجربهولی   .بندي ریسک است  از طبقه 

ي نـوآور  هـا شـرکت مـدتی بـراي   شـخص ثالـث نیـز سـود اقتـصادي کوتـاه      حتی آزادسازي نرخ بیمه    .است

. استسیستم بیمه شخص ثالث اجباري در آلمان ي وجود تأثیردلیل چنین . آوردمیوجودبه

رود رعایت احتیاط و نکات ایمنی توسط رانندگان        عوامل ریسک بر ایمنی تردد انتظار می       تأثیرهمچنین از   

سـاله اجـراي نظـام    5ایـن عوامـل در یـک دوره       تأثیرها گردد ولی    مختلف، موجب کاهش مجموع خسارت    

. گردیدها اي موجب افزایش خسارتغیرتعرفه

ي در خودداري از بروز مخاطرات اخالقـی و افـزایش        تأثیر،بندي ریسک شود که طبقه  بنابراین مالحظه می  

خـورده ماننـد اجـراي سیـستم     هاي ریسک خنثی و یا شکستاي انتخاب مؤلفه  دلیل چنین نتیجه  . ایمنی ندارد 

ـ مؤلفهکارگیري این هب. استبیمه مالکیت واحد در آلمان  بنـدي طبقـه ایمنـی تـردد را در   تـأثیر ، یریسک خنث

. کندمیرنگ ریسک کم

شده ریسکگرفتهنادیدهعاملعنوان یک لیاقت راننده بهعدم. 3-4-4

منظور بررسی تخلفـات و  لیاقت راننده بهریسک رفتاري را در قالب عدم     مؤلفهاخیر در آلمان     هايپژوهش

شواهد بسیاري وجود . استکرده بیمه بررسی ه نرخ یا تخفیف در حق اعمال اضاف  سوابق رانندگی افراد جهت   

احتیـاط را تفکیـک   آمیزي رانندگان محتـاط و بـی  طور موفقیتهدارد که عامل اولیه تخطی از قوانین رانندگی ب      

) شده در سطح پایین باشـد، بـدون تعلیـق گواهینامـه    چنانچه تخلف واقع(یش از یک تخلف     افراد با ب  . کندمی

با وجود چنین تفـاوت آشـکار ریـسک بـین     . دهندبرابر ریسک پایه افزایش می    25مال وقوع ریسک را تا      احت

. یسکی در بازار بیمه آلمان انتخاب نشده استور رهاي رانندگان مختلف چنین فاکتهگرو

یـک  طریـق   لیاقت راننده در کانادا بخشی از بیمه اجباري پایه است که دولت فدرال کانـادا از                 سیستم عدم 

گران خصوصی کـه کـامًال تحـت نظـارت قـانونی        ها از طریق بیمه   گر انحصاري دولتی و در برخی ایالت      بیمه

ـ دارنده بیمهعنوان یک سیستم دوگانه راننده و   لیاقت راننده به  عدم. دهدمیارائه   ،دولتی هستند  شـده  هنامه تعبی

. رابر تمام خطاهاي رانندگی بیمه شونددر بباید مثال در این سیستم رانندگان عنوانبه؛است

یابیم که کانادا به دلیل استفاده از سیستم دوگانه دارنده با مقایسه بیمه شخص ثالث در کانادا و آلمان در می    

نامه واحد براي مالک یا دارنده وسیله نقلیـه    که از سیستم بیمه   (تري نسبت به آلمان     بازار بیمه رقابتی   ،و راننده 

مـسئولیت کامـل در   نامـه بیمهرانندگان در آلمان قانوناً مسئول تصادفات نیستند و مالک     . دارد) کنداستفاده می 

استفاده این سیستم در آلمان به دلیـل       عدم. را دارد دیگري از خودرو     کننده  هر استفاده وبرابر رانندگی خودرو  
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زیرا نیازمنـد یـک سیـستم     است؛  ) مالک(و دارنده   هزینه قابل توجه تغییر جهت به یک سیستم دوگانه راننده           

ـ  بنـابراین چنـین مـوانعی باعــث    اسـت؛ نقـل فــدرال آلمـان   وحـسابداري تـصادفات در قـانون حمـل    هدوگان

. ي ذاتی ریسک در آلمان خواهد شدهامؤلفهکارگیري هبعدم

گیرينتیجه. 5-4

ي هـا مؤلفهیی که هاشرکتدهد ن میهاي جدید در آلمان نشابندي ریسککارایی طبقه  تأثیرتصویر کلی از    

موفـق بـه کـاهش      ) ي نـوآور  هاشرکت(کردند  دهنده معرفی عنوان اولین پیشنهاد  صحیح و جدید ریسک را به     

ولـی  . مدت بوده است  موقتی و کوتاه   هامؤلفهاین   تأثیرضریب خسارت و بالتبع افزایش سود خود شدند ولی          

همچنین . یافتندبه نتایج معکوسی دست می) رفتار تقلیدي(کردند د مییی که سریعًا رفتار آنها را تقلی    هاشرکت

کـه  درحـالی .اسـت هاي ناکارآمدي از ریـسک انتخـاب شـده          بنديدهد که طبقه  آمده نشان می  دستهشواهد ب 

. انداطالعات بالقوه کارآمد و مؤثر نادیده گرفته شده

توان وجود پوشش ثابـت اجبـاري و    ر آلمان را می   هاي جدید ریسک د   کارگیري مؤلفه هبموفقیتدلیل عدم 

.کردنامه مالکیت واحد در بازار تشریح هایی همچون بیمهمحدودیت

راهکارهاي پیشنهادي جهت توسعه فرهنگ رانندگی . 6-4

؛نامه با استفاده از سیستم دوگانه راننده و دارندهصدور بیمه-

؛هاي مناسبمنظور پذیرش ریسکک بههاي مدیریت ریسکارگیري تکنیکبه-

؛مبناي ریسکاران برذگهاي متفاوت به بیمهها و پوششارائه نرخ-

اران و ذگـ بیمـه تنبیـه عنـوان ابـزاري جهـت تـشویق و     بیمه بهاي به جاي تعیین حقعرفهاعمال سیستم ت  -

؛کاهش مخاطرات اخالقی

. ابق خسارتی رانندهؤثر از جمله سوبندي ریسک براي فاکتورهاي مطبقه-

:شوندهاي مطالعاتی زیر نیز پیشنهاد میهمچنین پروژه

؛مبناي آنبندي ریسک و اعمال تعرفه برمنظور طبقهثر بر ریسک بهؤاکتورها و عوامل مبررسی ف-

؛بررسی راهکارهاي ایجاد بازار نرمال و خروج از قوانین و مقررات بیمه شخص ثالث اجباري-

؛و راننده) مالک(ی موانع و راهکارهاي ایجاد سیستم بیمه دوگانه دارنده بررس-

؛منظور دستیابی به اطالعات متقارن و جلوگیري از انتخاب بدبررسی راهکارهاي مدیریت ریسک به-

ــی - ــهبررس ــامؤلف ــسه ــدم ي ری ــاري و ع ــده و  ک رفت ــت رانن ــأثیرلیاق ــه  ت ــرخ بیم ــین ن .آن در تعی
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