انفجار ،حادثه ،واژگوني و س��رقت كلي تحتِپوشش است .همچنين خطرات اضافي
شامل بالياي طبيعي ،سيل ،زلزله و آتشفشان ،خسارت ناشي از پاشيدهشدن اسيد
و مواد شيميايي ،شكس��ت شيشه بهتنهايي و همچنين سرقتِدرجای تمام قطعات
يا برخي از قطعات وسيلۀ نقليه و هزينۀ ايابوذهاب در مدتتعمير وسيلۀ نقليه نیز
قابلتعهد بوده كه بيمهگذاران ميتوانند با پرداخت حقِبيمۀ مربوطه اين پوششها
ِ
را نيز خريدارينمايند.
* جهت کس��ب اطالع از نوع و چگونگی ارائ��ۀ خدمات بیمهای در حیطۀ بیمههای
خودرو اعم از بیمۀ ش��خص ثالث و بیمۀ بدنۀ اتومبیل ،میتوانید به پورتال «شرکت
بیمۀ حافظ» به الکترونیکی  www.hafezinsurance.irمراجعهکنید .همچنین
میتوانید ازطریق شمارهتلفن  ،021 - 22925481-9با مدیریت بیمههای اتومبیل
«شرکت بیمۀ حافظ» ارتباط حاصلفرمایید.

بینشهريِ کش��ور ما ،اتومبيل بيشترين نقش را بهخود
در مس��افرتهاي درونشهري و ِ
اختص��اص دادهاس��ت .عد ِمبرخ��ورداری خيابانه��ا و جادهها از اس��تانداردهاي مطلوب
و همچني��ن وجود نارس��اييهاي ديگر در ام��ور مربوط به رانندگي ،موجب شدهاس��ت
ت��ا همهس��اله با حجم بس��يار بااليي از ح��وادث رانندگي و خس��ارتهای جاني و مالي
روبهروش��ويم .ش��رکت س��هامي بيمۀ حافظ بهمنظور ارائۀ خدمات مناسب ،پوششهاي
خود را در دو بخش بهشرحذیل به هموطنان عزيز عرضه مينماید:
* بيمۀ شخصِثالث (مس��ئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیۀ موتوری در برابر اشخاص
ثالث منضم به بیمۀ حوادث راننده)
* بيمه بدنۀ اتومبیل
بیمۀ ش�خص ِثالث  -بیمهنامۀ مس�ئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری
زمینی درقبال اشخاص ثالث
بیمۀ ش��خصِثالث یکی از انواع بیمهنامههای مسئولیت است و باآنکه بیمههای بازرگانی
عموماً اختیاری هستند اما براساس قانون بیمۀ مصوب اردیبهشتماه  ،1316و همچنین
قان��ون مص��وب  1347/10/29میبایس��ت تمام وس��ایل نقلیۀ موت��وری دارای این نوع
بیمهنامه بوده و دارا بودن آن اجباری اس��ت .بهموجب مادۀ  1قانون بیمۀ ش��خصِثالث
کلیۀ دارندگان وس��ایل نقلیۀ موتوری زمینی و انواع یدک متصل به وسایل مزبور اعم از
اینکه اش��خاص حقیقی یا حقوقی باشند مس��ئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند
که در اثر حوادث ،درصورتیکه وس��ایل نقلیۀ مزبور و یا محموالت آنها به اشخاص ثالث

خسارت واردنمایند ،بهمنظور جبران خسارت ،دارندگان خودروها موظفند مسئولیت خود
را نزد یکی از ش��رکتهای بیمۀ داخلی بیمهکنند« .ش��رکت بیمۀ حافظ» این نوع پوشش
براس��اس مصوبات ش��ورایعالی بیمۀ کشور
بیمهای را باتوجهبه قانون و مقررات بیمهای و
ِ
ارائهمینماید.

اس��ت .بيمهگذار ميتواند براي جبران خس��ارات بدني و مالي بيشاز حداقل مزبور،
گذاران «شرکت بیمۀ حافظ» ميتوانند با مراجعه
بيمۀ مازاد نيز خريدارينمايد .بيمه
ِ
به هر يك از ش��عب و نمايندگيهای مجاز شرکت ،تعهدات بيمۀ خود را طی صدور
الحاقیۀ اضافی افزايشدهند.

اشخاص ثالث
منظور از شخصِثالث ،هر شخصي بهاستثناء رانندۀ وسيلۀ نقليۀ بيمهشده است كه بهسبب
حوادث وسايل نقليۀ موضو ِع اين قانون دچار زيانهاي بدني و یا مالي شود.

بيمۀ حوادث رانندۀ اتومبيل
اين بيمهنامه به منظور جبران زيانهاي ناشي از حوادثي كه خارج از ارادۀ بيمهگذار
ب��ه راننده وس��يلۀ نقليه موردِبيم��ه واردميگ��ردد ،بههمراه بيمهنامۀ ش��خصِثالث
نقصعضو راننده را براس��اس شرایط مصوب بیمههای
ارائهميش��ود و غرامت فوت و ِ
حوادث تا سقف تعهدات مندرج در بيمهنامه جبرانميکند.

خطرات و خسارات تحتِپوشش
حوادث مذكور ،در بيمهنامۀ ش��خصِثالث شامل هرگونه سانحهاي ازقبيل تصادم ،تصادف،
سقوط ،واژگوني ،آتشسوزي و يا انفجار وسايل نقليه و نيز خساراتي است كه از محموالت
وس��ايل مزبور به اشخاص ثالث واردميشود .خسارات بدني در اين بيمهنامه هر نوع ديه يا
نقصعضو ،ازكارافتادگي (جزئي يا كلي،
ارش (ديۀ جراحات) ناش��ي از صدمه ،شكس��تگيِ ،
موقت يا دائم) يا ديۀ فوت شخصِثالث است كه بهسبب حوادث مشمول بيمه ميباشد .
تعهد مازاد شخصِثالث
حداقل پوش��ش بيمه در بخش خس��ارت بدني ،معادل حداقل ديۀ يك مرد مس��لمان در
ماههاي حرام و در بخش خسارت مالي ،معادل حداقل دوونيم درصد ( )2/5تعهدات بدني

بيمهبدنۀ اتومبيل
در بيمهبدن��ۀ اتومبيل ،جبران خس��ارات وارده به خودرو در اث��ر حادثه ،تصادف دو
خودرو با يكديگر و يا برخورد اتومبيل موردِبيمه با جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد
ش��يء ديگري با اتومبيل موردِبيمه و يا واژگوني ،س��قوط و انحراف موردِبيمه در اثر
حوادث رانندگي تحتِپوشش قرارميگيرد .
خطرات تحتِپوشش بيمهبدنۀ اتومبيل
در بيمهنامۀ بدنۀ «ش��رکت بیمۀ حافظ» ،خطرات اصلي شامل آتشسوزي ،صاعقه،

