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 مقدمه 

آيد و توسعه بيمه شاخصی براي توسعه  امروزه صنعت بيمه از عوامل مهم توسعه كشورها به حساب می

مينان به جاي عدم ماهيت بيمه، مشاركت در خسارت و جايگزين كردن اط. شود اقتصادي كشورها تلقی می

 .بنابراين بيمه به عنوان يک روش مقابله با خطر، پاسخی به شرايط نامطمئن و پرمخاطره است. اطمينان است

هاي مديران و مسئوالن بدون انجام بررسی و پژوهش كافی به  با توجه به ذات و ماهيت صنعت بيمه، تصميم

گيري صحيح  سازي و در نهايت، تصميم نجر به تصميمتواند م ها می اين پژوهش. نتيجه مطلوب نخواهد رسيد

اي  از سوي ديگر جدا بودن فضاي پژوهشی از صنعت بيمه كه صنعتی كامالً حرفه. از جانب مديران ارشد شود

 .تواند به اتالف منابع انسانی و مادي منجر شود و مبتنی بر تخصص عملی است، می

نعت بيمه، با درك اين واقعيت و در راه تحقق فرهنگ ايران به عنوان نهاد ناظر ص.ا.بيمه مركزي ج

نظران براي شناسايی  ، بر استفاده بيشتر از محققين و صاحب"سازي متکی بر تحقيق و پژوهش تصميم"

بازيابی . ها، تدوين استانداردها و ارائه راهکارها از طريق پژوهشکده بيمه تأكيد دارد ها و فرصت چالش

پردازش  ،هاي مختلف تجربيات عملی و عينی در رشته شامل هاي بيمه درون شركت ازهاي اطالعاتی  گنجينه

از اهم مسايل و مشکالت صنعت بيمه و همچنين شناسايی و ارائه راه حل براي  اي به دانش بيمه آنها و تبديل

  .شود محسوب میوظايف محوله به پژوهشکده بيمه 

ارزيابی و پرداخت خسارت بيمه هاي اتومبيل در  بررسی كيفيت خدمات واحدهاي"طرح حاضر با عنوان 

ايران . ا.به پژوهشکده بيمه از سوي بيمه مركزي ج شده سفارشهاي  طرحنتيجه يکی از  ،" هاي بيمه شركت

 كيفيت خدمات واحدهايطرح حاضر مبتنی بر بررسی . است كه با رويکرد كاربردي به انجام رسيده است

در شركتهاي بيمه و مطالعه قوانين و مقررات كشور و تجربيات ساير ل ارزيابی و پرداخت خسارت اتومبي

در نهايت نيز الگوي مناسبی براي بهبود فرآيند ارزيابی و پرداخت خسارت اتومبيل بيان  .باشد كشورها می

 .خواهد شد
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  خالصه مدیریتی

بررسی كيفيت خدمات واحدهاي ارزيابی و پرداخت خسارت بيمه هاي اتومبيل در "طرح پژوهشی 

 . انجام شده استبه منظور بهبود روند ارزيابی خسارت و پرداخت آن با رويکردي كاربردي  " هاي بيمه شركت

با تمركز بر فرآيندهاي )هاي اتومبيل در كشور ايران  كم بر بيمهاين طرح ابتدا به بررسی قوانين و مقررات حا

 فرآيندهاي و اي بيمه در بخش دوم اين طرح با نگاهی به مقررات. پرداخته است( ارزيابی و پرداخت خسارت

اتومبيل در ايران و برخی كشورهاي منتخب جهان به شناسايی عوامل و  بيمه خسارت ارزيابی و پرداخت

هاي پيشنهادي  و مدل( مطالعات تطبيقی)پردازيم  گذار می گيري نارضايتی بيمه اثيرگذار در شکلفاكتورهاي ت

با درج سواالتی پيرامون عوامل مذكور در پرسشنامه، به تحليل دقيق داليل نارضايتی  وكرده آنها را بررسی 

و در نهايت مدل مناسب ارزيابی  شدهديده  از فرايندهاي ارزيابی و پرداخت خسارت پرداخته  گذاران زيان بيمه

با . شود پيشنهاد می( گذاران به حداقل ميزان خود كاهش يابد به نحوي كه نارضايتی بيمه)و پرداخت خسارت 

ايران را مورد بررسی قرار داد و  بيمه صنعت در اتومبيل بيمه موجود توان وضعيت استفاده از اين تحليل می

اي به  پس از شناخت و تحليل اين عدم رضايت، پرسشنامه. ر پرداختگذا به آسيب شناسی عدم رضايت بيمه

هاي  گذار و ارائه راهکار مناسب، تهيه شده و بين شركت منظور بررسی صحت موارد بيان شده از طرف بيمه

مانند حالت قبل، با تحليل پرسشنامه عوامل نهايی و تاثيرگذار در عدم رضايت . بيمه اي توزيع خواهد شد

توان به آسيب شناسی نهايی  گر  مشخص خواهد شد و می ار و داليل و موارد بيان شده توسط بيمهگذ بيمه

گذار و فاكتورهاي موثر بر نحوه  براساس عوامل موثر بر عدم رضايت بيمهطرح  نيا یانيقسمت پا در. پرداخت

فرايند ارزيابی و پرداخت ي شنهاديپ مدلارائه  بهارزيابی خسارت اتومبيل كه در مراحل قبل شناسايی شدند 

 .پرداختخسارت بيمه اتومبيل خواهيم 

  :بررسی عوامل زير بوده استطرح اين هدف از اجراي 

 رانيدر اهاي اتومبيل  نحوه ارزيابی و پرداخت خسارت بيمه یو بررس يیشناسا -

 خب كشورهاي منتدرهاي اتومبيل  بررسی قوانين و مقررات نحوه ارزيابی و پرداخت خسارت بيمه -

 گذاران شناسايی عوامل تاثيرگذار بر ميزان رضايتمندي بيمه -

طراحی مدل پيشنهادي فرايند ارزيابی و پرداخت خسارت مبتنی بر عوامل تاثيرگذار شناسايی شده  -

 در مراحل قبل

مطالعه در خصوص كارهايی كه در گذشته در ) در اين طرح اي مهمترين ابزارهاي گردآوري اطالعات كتابخانه

باشد كه در فاز اول اين طرح صرفاً به  می( استفاده از پرسشنامه)و ميدانی ( حوزه انجام شده است اين

هاي اتومبيل  پرداخته و سپس وارد   شناسايی الگوهاي هاي مختلف در حوزه ارزيابی و پرداخت خسارت بيمه
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امه براي بررسی سطح در طراحی پرسشن .ايم شدههاي به دست آمده از پرسشنامه  تجزيه و تحليل داده

هاي بيمه در ارزيابی خسارت اتومبيل از ابعاد كيفيت مدل سروكوال كه با طيف  كيفيت خدمات شركت

 .شود، استفاده شده است ليکرت سنجيده می

هاي مورد  مشتريان در گروه. هدف از طراحی سروكوال ارزيابی كيفيت خدمات بر مبناي ادراك مشتريان است

ا بر اساس ميزان هماهنگی بين عملکرد خدماتی و سطح عملکرد مورد انتظار در ابعاد نظر كيفيت خدمات ر

كيفيت خدمات باال ممکن است در سطحی از عملکرد كه مورد انتظار . دهند مختلف مورد مباحثه قرار می

رات سطحی از عملکرد كه يک خدمت با كيفيت باال بايد ارائه دهد همان انتظا. مشتريان است، ارائه شود

كيفيت . تر از سطح انتظارات باشد، كيفيت از نظر مشتريان پايين خواهد بود اگر عملکرد پايين. مشتري است

هر گاه . خدمات در مدل اساسی پاراسورامان و همکارانش ناشی از فاصله بين انتظارات و عملکرد است

تر از انتظارات باشد كيفيت كاهش عملکرد فراتر از انتظارات باشد كيفيت افزايش و هر گاه عملکرد پايين 

هاي موجود بين انتظارات و عملکرد در ابعاد مختلفی كه جهت ارزيابی خدمات مورد  بنابراين، فاصله. يابد می

 .استفاده قرار می گيرد، مبانی نظري مدل سروكوال را شکل می دهد

ط آنان در اثر گذشت زمان محققان معتقدند كه اختالف ميان انتظارات مشتريان و خدمات دريافتی توس

مديريت انتظارات . هايی صورت گرفته و مديريت انتظارات به عمل آيد بيشتر خواهد شد، مگر آنکه مراقبت

اي است كه  شامل آگاهی از منبع يا منابع شکل گيري انتظارات مشتريان و تأثير گذاري بر آنها به گونه

انمند سازي خود و مجموعه سازمان جهت برآورده سازي مديريت از منطقی شدن نيازهاي مشتريان و نيز تو

 .آن نيازها اطمينان يابد

  :اند در اين طرح با استفاده از مدل سروكوال فرضيات زير بررسی شده

 اند داشتهضايت شركت بيمه رخدمات  عوامل محسوسمشتريان زيان ديده از : يه اولفرض . 

 شركت بيمه واحد ارزيابی و پرداخت خسارت  د بودنقابل اعتمامشتريان زيان ديده از : فرضيه دوم

 .اند داشتهضايت ر

 شركت  ارزيابی و پرداخت خسارت واحد كاركنان پاسخگويی مشتريان زيان ديده از :فرضيه سوم

 . اند داشتهضايت بيمه ر

 اند داشتهضايت شركت بيمه رقابليت اطمينان كيفيت خدمات  مشتريان زيان ديده از: فرضيه چهارم. 

 شركت بيمه  ارزيابی و پرداخت خسارت واحد همدلی كاركنان مشتريان زيان ديده از: رضيه پنجمف

 .اند داشتهضايت ر
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  شركت بيمه  ارزيابی و پرداخت خسارتخدمات  دسترسی به مشتريان زيان ديده از: ششمفرضيه

 .اند داشتهضايت ر

ارزيابی و پرداخت خسارت اتومبيل  احدكيفيت خدمات و مشتريان زيان ديده از "و در حالت كلی، فرضيه 

 .مورد بررسی قرار داده شده است ".اند داشتهضايت ر

عوامل  مشتريان زيان ديده ازمی شود؛ يعنی  ردنتايج اين تحقيق حاكی از آن است كه فرضيه اول تحقيق 

خسارت براي  ارزيابی و پرداختتجهيزات و امکانات عبارتی ديگر،  به. اند رضايت كافی نداشته محسوس

توان چنين عنوان نمود كه كليه تجهيزات، تسهيالت، فضاي عمومی  بنابراين می. مشتريان اهميت داشته است

شود، بر رضايت  ، ظاهر كاركنان، و نهايتاً مجراهاي ارتباطی كه بواسطه آنها خدمات ارائه میهاي بيمه شركت

   .اند و از آن رضايت نداشتهگذار بوده تاثير مشتريان

خيلی نتوانسته هاي بيمه  قابل اعتماد بودن كارشناسان ارزياب و شركتشد؛ يعنی  ردفرضيه دوم تحقيق نيز 

وقتی كه  هاي بيمه به عبارت ديگر، شركت. را جلب نمايد و با انتظار آنها فاصله داشته استضايت مشتريان ر

دهند،  ه طور صحيح و دقيق انجام میدهند كه آن را ب در ارائه خدمتی به مشتريان خود، به آنها وعده می

در نزد مشتريان يک احساس اطمينان و همچنين جو مبتنی بر اعتماد شركت بيمه تحقق اين وعده از سوي 

 . كه بايد به آن عمل نمايند كند يان ايجاد میو مشتر شركت بيمهرا بين 

شركت بيمه در واحد ارزيابی نان كارك پاسخگويیميزان شود؛ به اين معنی كه  می ردفرضيه سوم تحقيق نيز 

در هنگام  شركت بيمهدر واقع، كاركنان . راضی كننده نبوده و با انتظار مشتريان فاصله داشته استخسارت 

اند و متقابال مشتريان نيز  مودهنهاي شخصيتی آنها رفتار ن برخورد با مشتريان، با توجه به خلق و خو و ويژگی

توان چنين نتيجه گيري نمود كه ارائه خدمت به موقع به  لذا می .اند راضی بودهمقداري نااز اين نحوه برخورد 

نسبت به كيفيت خدمات ارائه شده به مشتريان  شركت بيمه مشتري و همچنين پاسخگو بودن و حساسيت 

 . تواند مشتريان را راضی نگه دارد می

نيز  شركت بيمه ضمانت و تضمين و يا  ن شود؛ بدين معنا كه قابليت اطمينا می ردفرضيه چهارم تحقيق نيز 

و راضی  استواحد ارزيابی خسارت اتومبيل يکی از عوامل تاثير گذار بر رضايت مشتريان از كيفيت خدمات 

در ايجاد حس اطمينان و  شركت بيمهبه عبارتی ديگر، شايستگی و توانايی كاركنان . كننده نبوده است

 .بوده استكم اعتماد در نزد مشتريان 

بخش نبوده  رضايتنان با مشتريان زيان ديده كاركهمدلی ميزان شود؛ يعنی  یم ردنيز فرضيه پنجم تحقيق 

  . است
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در دسترس بودن واحدهاي ارزيابی و پرداخت خسارت اتومبيل شود؛ يعنی  یم ردنيز تحقيق  ششمفرضيه 

 . اند  رضايت كافی را نداشته يت داشته و به آن توجه داشته اند و از آنبراي مشتريان زيان ديده اهم

عالوه بر موارد باال تاثير جنسيت، وضعيت تاهل، سن، شغل و ميزان تحصيالت نيز بر رضايتمندي از ارزيابی و 

پرداخت خسارت اتومبيل بررسی شدند و مشخص شد كه هيچ كدام بر ميزان رضايتشان از ارزيابی خسارت 

 .تاثيرگذار نبوده است

اما به  .در حد زيادي بوده است ي تاثيرگذار بر رضايت،ها شاخصعوامل و ان از تک تک ميزان انتظار مشتري

در نتيجه مشتريان . باشند قابليت اطمينان میانتظارات مربوط به شاخص دسترسی و طور جزيی، بيشترين 

 .نهاستزيان ديده بيشترين انتظارش، در دسترس بودن واحدهاي ارزيابی و پرداخت خسارت و جلب اعتماد آ

 "تالش جهت تامين منافع مشتريان"در  بين انتظار و عملکرد و در نتيجه نارضايتی مشتريان بيشترين شکاف

شکاف بين انتظار و همچنين  .باشد می "احساس امنيت مشتري طی فرآيند ارزيابی و پرداخت خسارت"و 

از همدلی، بيشترين نارضايتی  پس. باشد حائز اهميت میرا نيز دسترسی به واحدهاي ارزيابی عملکرد در 

و كمترين  مربوط به دسترسی به واحدهاي ارزيابی خسارت و احساس امنيت و قابليت اطمينان بوده است

   .بوده استز عوامل محسوس و ظاهر واحدهاي ارزيابی و ميزان پاسخگويی كاركنان نارضايتی ا
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 خالصه طرح -2-2

برا تمركرز برر    )هراي اتومبيرل در كشرور ايرران      در اين طرح ابتدا به بررسی قوانين و مقررات حاكم برر بيمره  

 و اي بيمره  در بخش دوم اين طرح با نگاهی بره مقرررات  . زيمپردا می( فرآيندهاي ارزيابی و پرداخت خسارت

اتومبيل در ايران و برخی كشورهاي منتخب جهان بره شناسرايی    بيمه خسارت ارزيابی و پرداخت فرآيندهاي

هراي   و مردل ( مطالعات تطبيقی)پردازيم  گذار می گيري نارضايتی بيمه عوامل و فاكتورهاي تاثيرگذار در شکل

كنيم  با درج سواالتی پيرامون عوامل مرذكور در پرسشرنامه، بره تحليرل دقيرق       را بررسی میپيشنهادي آنها 

شود و در نهايرت   ديده  از فرايندهاي ارزيابی و پرداخت خسارت پرداخته می گذاران زيان داليل نارضايتی بيمه

يرزان خرود كراهش    گذاران به حرداقل م  به نحوي كه نارضايتی بيمه)مدل مناسب ارزيابی و پرداخت خسارت 

ايران را  بيمه صنعت در اتومبيل بيمه موجود توان وضعيت با استفاده از اين تحليل می. شود پيشنهاد می( يابد

پس از شناخت و تحليل ايرن عردم   . گذار پرداخت مورد بررسی قرار داد و به آسيب شناسی عدم رضايت بيمه

گذار و ارائه راهکار مناسب، تهيره   شده از طرف بيمهاي به منظور بررسی صحت موارد بيان  رضايت، پرسشنامه

مانند حالت قبرل، برا تحليرل پرسشرنامه عوامرل نهرايی و       . هاي بيمه اي توزيع خواهد شد شده و بين شركت

تروان   گر  مشخص خواهد شد و می گذار و داليل و موارد بيان شده توسط بيمه تاثيرگذار در عدم رضايت بيمه

گرذار و   براساس عوامل موثر بر عدم رضايت بيمهطرح  نيا یانيقسمت پا در. رداختبه آسيب شناسی نهايی پ

ي شرنهاد يپ مدلارائه  بهفاكتورهاي موثر بر نحوه ارزيابی خسارت اتومبيل كه در مراحل قبل شناسايی شدند 

 .پرداختفرايند ارزيابی و پرداخت خسارت بيمه اتومبيل خواهيم 

 

 شرح طرح -1-2

. دينما یم ارائه یليتکم و یبانيپشت خدمات مختلف، افراد به كه است یهائ تيفعال رشته لهجم از مهيب صنعت

اي است  مهيهاي ب شركت توسط گرفته صورت اقدامات از یعيگذاران، شامل مجموعه وس مهيارائه خدمات به ب

همواره براي ارتقاي صنعت  نيا اما. باشد یم سود شيافزا نيگذاران و همچن مهيب تيكه هدف آنها ارتقاي رضا

 نهيانجام آن با هز نيخسارات و همچن هيو تسو یدگيگذاران خود در رس ارائه خدمات به بيمه سيسرو

موجب  ،گذاران بيمه تيرضاتامين و  مهيشركت هاي ببا كيفيت خدمات ارائه . باشد یمطلوب تحت فشار م

اي  خود در قراردادهاي بيمهو حقوق  حق نسبت به همچنين آگاهی آنان گذاران و  انتظارات بيمهافزايش 

 كنند رقابت هم با و كرده تالش ديبا بهتر خدمات قيطر از يمشتر جذب يبرا گران مهيبرو  از اين وشود  می

 از. كند یم دايپ یخاص تياهم خسارتپرداخت  وارزيابی  از فرايند گذاران مهيب تيرضا تامين جهينت در و

 یابيارز و یبررس شدبا می لياتومب مهيب برگرفته از پورتفوي  مهيب صنعتفوي پورت  سهم زيادي از كه يیآنجا
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 يدارا( با تمركز بر فرايند ارزيابی و پرداخت خسارت) لياتومب بيمه صنعت در گذارن مهيب یتيرضانا زانيم

 مهيحق باز  یمقدار قابل توجه ن،يعالوه بر ا. شود یطرح به آن پرداخته م نياست كه در ا يا ژهيو تياهم

 خسارات به یدگيرس نديفرآ در نهيلذا هرگونه كاهش هز ،شود یم نهيهز خسارات پرداخت براي خالص

 . داشته باشد ي بيمهها شركت بقايگذاران و همچنين  رضايت بيمه بر یمهم ريتواند  تاث یم

 و نداشته آنات حاكم بر شرايط و مقرر و به ياديز توجه نامه  مهيب ديخر زمان در انگذار بيمه موارد اغلب در

حداكثري از سوي  خسارت پرداخت وممکن  زمان نيكمتر در یدگيرس انتظار ،حادثه وقوع زمان در

گر  زمان گزارش خسارت، لحظه  تحقق تعهد بيمه "(:  Bowler)ولر ب گفته به. را  دارند... هاي بيمه و  شركت

گذاران با  است كه بيمه یزمان نيدر واقع اول .شودیم  ميگذار ترس بيمه ديگر در د بيمه یكل رياست  و تصو

آنچه  در طول  ايدهد  ینامه پوشش م مهيعدم درك درست درباره آنچه ب. شوند ینامه خود  روبرو م مهيب

گذاران را كاهش و در عوض احتمال  بيمه تيبه خسارت مورد انتظار است، بطور معناداري رضا یدگيدوره رس

 شركت يیاجرا ري، مد(Sharoun)نظر شارون . ". دهد یم شيافزا را مهيشركت هاي ب  ريانتقال آنها به سا

معموالً  ند،ينما افتيرا در یگذاران خدمات خوب اگر بيمه ": بوده است نيدرباره پرداخت خسارت ا زين كرافورد

 نديانم یباشد موافقت م یكه  منطق يینامه تا جا مهيكمتر از سقف ب یخسارت با مبلغ هيبا تسو

(Capgemini, 2012) " . 

 و نيتاجوددر نيجريه، . با توجه به اهميت فرآيند ارزيابی خسارت، تحقيقاتی در اين زمينه صورت گرفته است

 تيريمد نديفرآ در خسارت دپارتمان رانيمد نقش یبررس به (Tajudeen and Adebowale, 2013) ادبول

 ها، غرامت تمام شامل را ايمهيب خسارتنيز، ( Barry, 2011)بري . اند پرداخته مهيب هاي شركت در خسارت

 نظر طبقداند و  گر می بيمه تعهدات اجراي راستاي در انيز اي خسارت جبران هرگونه اي بازپرداخت خسارات،

 هاي دستورالعمل و شركت هاي استيس هيكل شامل ،اي مهيب خسارات تيريمد( Marquis, 2011) ماركوس

 و باتلر. كنندیم استفاده خسارت ادعاهاي رشيپذ عدم اي رشيپذ براي ها شركت كه است مهيب صنعت

 افتيدر ايآ دهد یم نشان كه دانند یم ندييفرآ را خسارت پرداخت، (Butler, and Francis, 2010) سيفرانس

 نظر نقطه از البته .ريخ اي است شده گزارش خسارات پرداخت جوابگوي گر مهيب توسط مهيب حق ها سال

 85 بايتقر و شود یم گرفته درنظر گران مهيب نهيهز نيبزرگتر عنوان به یپرداخت خسارت كه معتقدند تجاري

 تيريمد ،(Rejda, 2008) رجدا .شود یم آن به مرتبط هاي نهيهز و خسارات پرداخت صرف ها مهيب قدرصد ح

 با تقابل در خسارات ختپردا و هيتسو خصوص در ندهايفرآ و یتيريمد ماتيتصم تمام شامل را خسارت

  .است دانسته اي مهيب قرارداد طيشرا
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عوامل  یبه بررس مه،يدر صنعت ب انيمشتر تمندييبر لزوم توجه به رضا هيبا تک یمطالعات طرح نيدر ا

 شركت در لياتومب هاي مهيب موجود وضع از رييتصو ارائه ضمن و پرداخته ه ديد انيگذاران ز بيمه یتينارضا

 مهيب خسارت یابيارز ندهاييفرآ تيوضعها و مقايسه آن با  ها و كاستی يی آسيبشناسا و یخلدا مهيب هاي

و  یابيارز ندهاييفرآ بهبود و اصالح براي ريپذ امکان و راهکاري مناسب گر،يد كشورهاي در لياتومب هاي

 صنعت براي سازگار و مناسب خاص مدل کي درقالب و نيتدو ،یطراح لياتومب هاي مهيب خسارتپرداخت 

 .شود یم ارائه رانيا مهيب

 مسئله تحقیق -9-2

در  نيبوده و ا شتريب سود بدنبال خود درآمدهاي شيافزا و هانهيهز كاهش قيطر از مهيب يهاشركت امروزه

 طيمح نيچن در. شندبا می مناسب بهره نرخ با گذاري هيسرما هاي فرصتبدنبال  گذاران مهياست كه ب یحال

 در. شود فراموش دينبا گذاران مهيب تيرضا و انتظارات به توجه دارد، وجود مهيب يها شركت نيب كه یرقابت

 يطور ديبا مدل نيا. است يضرور مهيب صنعت در مناسب خسارت یابيارز مدل کي یطراح و نيتدو جهينت

منصفانه خسارات و  پرداخت  عيسر یبررس يبرا ي مناسبراهکار ها، نهيهز كاهش بر عالوه كه شود یطراح

 تيآنها، مز يتمنديرضا زانيو با باال رفتن م افتهيكاهش  گذاران مهيب اتيكار تعداد شکا نيبا ا. ارائه كند

 . گر به دنبال دارد را براي بيمه يیباال یرقابت

 كشور در را لياتومب مهيب صنعت در شده وضع مقررات و نيقوان ابتدا در ميدار قصد یمطالعات طرح نيا در 

 ،كشوها ريو سا رانيو پرداخت خسارت ا یابينحوه ارز در موجود وضع سهيمقا با سپس و كرده یبررس رانيا

 ياطالعات آن، راهکار يآور پرسشنامه و جمع نيبا تدو تيو در نها ميو نواقص آن بپرداز ها بيآس یبه بررس

 .ميده ئه خسارت ارا یابيو بهبود نحوه ارز گذاران مهيب تيمناسب در جهت باال بردن رضا

  (اهداف اصلی و فرعی طرح)هدف از اجرای طرح   -2-9-2

 رانيدر اهاي اتومبيل  نحوه ارزيابی و پرداخت خسارت بيمه یو بررس يیشناسا -1

 كشورهاي منتخب درهاي اتومبيل  بررسی قوانين و مقررات نحوه ارزيابی و پرداخت خسارت بيمه -2

 گذاران بيمه شناسايی عوامل تاثيرگذار بر ميزان رضايتمندي -3

طراحی مدل پيشنهادي فرايند ارزيابی و پرداخت خسارت مبتنی برر عوامرل تاثيرگرذار شناسرايی      -4

 شده در مراحل قبل
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 سواالت و فرضیه های اصلی و فرعی -1-9-2

 كدامند؟ رانيدر اهاي اتومبيل  نحوه ارزيابی و پرداخت خسارت بيمه -1

ايرران و  در هاي اتومبيل  ابی و پرداخت خسارت بيمهقوانين و مقررات بيان شده درباره نحوه ارزي -2

 كدامند؟ جهان

هاي اتومبيرل در مراحرل قبرل     هاي پيشنهادي براي فرآيند ارزيابی و پرداخت خسارت بيمه مدل -3

 وجود دارد؟  

طبق عوامرل مروثر   )هاي اتومبيل  مدلی مناسب در حوزه فرآيند ارزيابی و پرداخت خسارت بيمه -4

 چيست؟( شناسايی شده

 .اين مطالعه اكتشافی است و نياز به فرضيه ندارد 

 شناسی علمی و ابزارهای تحقیق روش -4-2

 .باشد یم كيفیاز نوع  قيروش تحق 

 متغیرهای مورد بررسی  -2-4-2

مورد استفاده هاي بيمه  هاي اتومبيل در شركت ارزيابی و پرداخت خسارت بيمه نديكه در فرا يیرهايمتغ هيكل

 . رديگ یقرار م

 جامعه آماری -1-4-2

 هاي بيمه گذاران زيان ديده و  شركت بيمه

 گیری تعداد نمونه و روش نمونه -9-4-2

  نمونه براي انجام استنباط آماري مناسب 155حداقل 

 روش و ابزار گردآوری اطالعات -4-4-2

ته در ايرن حروزه   مطالعه در خصوص كارهايی كه در گذش)اي  مهمترين ابزارهاي گردآوري اطالعات كتابخانه

باشرد كره در فراز اول ايرن طررح صررفًا بره شناسرايی          می( استفاده از پرسشنامه)و ميدانی ( انجام شده است

هاي اتومبيل  پرداخته و سپس وارد تجزيره و    الگوهاي هاي مختلف در حوزه ارزيابی و پرداخت خسارت بيمه

 .هاي به دست آمده از پرسشنامه خواهيم شد تحليل داده

 های تحقیق خروجی -1-4-2

 گذاران  عوامل تاثيرگذار بر ميزان رضايت بيمه -

 هاي اتومبيل ارائه مدلی مفهومی و مناسب براي ارزيابی و پرداخت خسارت  بيمه  -
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ای بیمه  مروری بر مفاهیم پایه: بخش دوم

 و ارزیابی خسارت اتومبیل
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در جوامع امروزي خودرو به عنوان يک نياز واقعی مطرح و مورد توجه اقشار مختلف جامعه بوده و از جملره 

حوادث رانندگی و خسارت هاي مالی فراوان است كه با آن مواجه می شويم بدين منظور قانون  معرضالت آن

گذار جهت حفظ جان و مال افراد ، قانون بيمه شخص ثالث را تصويب و بصورت اجباري براي دارندگان 

كه خريد آن  بيمه بدنه اتومبيل نيز تکميل كننده اين پوشش اجباري بوده. توسايل نقليه در نظر گرفته اس

در صورت بروز حوادث رانندگی تحت پوشش بيمه،  .اختياري و بنا به درخواست مراجعه كننده اقدام ميگردد

در خصوص دريافت خسارت بره شرركت بيمره مراجعه و پس از مراحل پذيرش و  گذار بيمهزيانديده يا 

تعيين ميزان . رجاع می گرددتشکيل پرونده ، جهت تعيين خسارت وارده پرونده به واحد كارشناسی ا

به پذيرش ارجاع كه پس از انجام مراحرل  خسارت توسط كارشناس ارزياب منتخب انجام و نتيجه كار مجددا

  .گردد مربوطه ميزان خسارت قابل پرداخت محاسبه و اقدام می

ه در ان به شهرت بيمگر بيمهطی مراحل فوق عدم مهارت برخی متصديان و بدي سرويس دهی برخی از 

ان و مراجعان خسارت نيز گاهی توقع هاي بی گذار بيمهناگفته نماند كه شماري از  جامعه لطمه ميزند البته

  .دارند گر بيمهمورد و بيجائی داشته و يرا ترصور و انتظاري نارسا و نادرست از 

لعاده اي برخوردار بنابراين موضوع كارشناسی خسارت و نحوه مديريت و رسيدگی آن در بيمه از اهميت فوق ا

تدوين و اميدواريم كه ا بتوانرد ترا حدودي پاسرخگوي نيازها و پژوهشی  و با توجره به ضرورت ايجاد شده ،

 .شبهات ايجاد شده در امور ارزيابی خسارت باشد

در اين فصل به منظور بررسی نحوه ارزيابی و پرداخت خسارت اتومبيل در فصول بعد، تعريف خسارت و نحوه 

 . زيابی آن بيان شده و انواع بيمه اتومبيل و مفاهيم آن نيز توضيح داده خواهد شدار

 

  آنکارشناسی خسارت و مفاهیم اساسی  -2-1

 .شود در اين بخش به تعاريف و نحوه كارشناسی و ارزيابی خسارت پرداخته می

 خسارت -2-2-1

خسارت از نظر  .مندي و زيانکاري استكلمه اي عربی و معنی فارسی آن ضرر ، زيان ، ضرر كردن ، زيان

  .لكاهش ارزش يا از بين رفتن اموا :بيمره اي بره ايرن صورت تعريف شده است

خسارت به مفهوم ضرر و زيان يا كاهش ارزش مالی و اقتصادي شئی فقط در بيمه هاي اموال و مسئوليت و 

 .دبطرور كلری در بيمه هاي اشياء كاربرد دار
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 حادثه -1-2-1

نظر بيمه اي حادثه عبارت است از واقعه ، پيشامد ناگهانی ، ناگوار و به نسبت شديد كه در اثر عوامل  زا

 .ديا بيمه شده رخ دهد و موجب زيان مالی و يا بدنی گرد گذار بيمهخارجی و بدون دخالت ، ميل و اراده 

تصادف ، واژگون شدن ، غرق  مصاديق حادثه عبارت است از وقايعی همچون أتش سوزي ، انفجار ، صاعقه ،

 ...شدن و 

 ارتباط خسارت و حادثه و مفهوم کارشناسی خسارت -9-2-1

ا توجه به معانی و مفاهيم اين دو كلمه مناسب است رابطه اين دو با هم و نيز با ساير واژه هاي مربوطه ب

با هم و با ساير واژه هاي  الگروي ساده زير ميتواند تا حدودي نشانگر ارتباط خسارت و حادثه .بيران شرود

  . مربوطه باشد

 خطر              حادثه            آسيب و صدمه           خسارت             ادعاي خسارت            جبران خسارت

خطر و وقوع آن بالقوه وجود داشته و در صورتيکه خطر به وقوع بپيوندد حادثه رخ می دهد و اين واقعه 

سرت كره باعث آسيب و صدمه به شئی داراي ارزش اقتصادي و يا مالی ميگردد و در نتيجه ضرر و اتفاقی ا

در اينصورت فرد يا افراد زيان ديده كه خسارت مالی متوجه آنان است بر . زيان يا خسارت ايجاد مری نمايرد 

اعالم و ادعاي  گر بيمهبه گر در قالب بيمه نامره برر عهده گرفته بروز حادثه را  اساس تعهداتی كه بيمه

  .خسارت می نمايد

فنی و منصفانه  بايستی عکس العملی مناسب به اين موضوع داشته و بطور كامال گر بيمهدر اينجاست كه 

 ادعراي خرسارت را بررسی و در صورتی كه حادثه مزبور همان خطر بالقوه مورد تعهد در بيمه نامه باشد،

رزان واقعی آنرا تعيين و بر اساس شرايط و تعهدات بيمه نامه جبران خسارت خسارت وارده را كارشناسی و مي

 .نمايد

ي امر كارشناسی خسارت از زمان بروز حادثه شروع ميشود و بنابر اين گر بيمهدر واقع در فرآيند بيمه و 

 :زكارشناسی خرسارت عبارت است ا

  فرايند بررسی و تجزيه و تحليل و شناخت حادثه  -

 رابطه و ميزان تطبيق آن با خطر مورد تعهد در بيمه نامهتعيين نوع  -

 گذار بيمهو تعيين ميزان خسارت وارده به  گر بيمهتشخيص ميزان مسئوليت يا تعهدات  -
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 کارشناس ارزیابی خسارت -4-2-1

 يابی كارشناس ارزيابی خودرو كسی است كه بتواند از عهده تشخيص انواع خودرو، تعيين نوع خسارت، هزينه

از خسارت خودرو، تهيه گزارش بر اساس مقررات جاري در قوانين بيمه، بکارگيري كامپيوتر و آرشيو كردن 

 . كردن اسناد و همکاري با فرآيندهاي بيمه برآيد

 اصول و مهارتهای مورد نیاز حرفه کارشناسی خسارت  -1-2-1

 :عمده زير را مد نظر داشته باشدبطور كلی كارشناس خسارت از هر نوع كه باشد هميشه بايستی سه اصل 

شناخت و قبول مسئوليتی كه در قبال حرفه كاري خود به عهده دارد و تالش در جهت ارتقاء مداوم  -

 دانش فنی خود و حفرظ آن در سطح كيفی بسيار باال

 تکيه صرف بر توانايی هاي تخصصی خود و حفظ اخالق حرفه اي   -

  ذارگ بيمهو  گر بيمهبی طرفی هميشگی بين   -

كارشناسی كه سه اصل باال را در نظر داشته باشد براي موفقيت در كار حرفه اي خود نيراز بره مهارتهراي 

 : مختلفری دارد كره مهمترين آنها عبارتند از

 :روابط عمومی (2

كارشناسی خسارت فنی و پيچيده و كارشناس خسارت بايستی نسبت بره پوشرش هراي مختلرف بيمره اي و 

  . می و خصوصی انواع بيمه نامه ها در مورد وقوع خسارت اطالع كامل داشته باشدشررايط عمو

قائم مقام صنعت بيمه است و از  گذار بيمهمفسر بيمه نامه و از ديدگاه  گر بيمهكارشناس خسارت از ديدگاه 

يک شركت  ايرن رو در اين حرفه نقش روابط عمومی از اهميت بسيار زيادي برخوردار است چرا كه اعتبا ر

بستگی به عملکردي  "بيمه به بيمه نامه هاي صادره و تعهدات پذيرفته شده نبوده بلکه اين اعتبار عمدتا 

 دارد كه كارشناس خرسارت پس از وقوع خسارت انجام می دهد

 :فرآيند انتقال اطالعات از جانب كارشناس بايستی بر اساس ديدگاههاي زير صورت پذيرد 

 .اعتماد به مردم استوار است سيستم بيمه بر پايه -

ان براي جبران خسارتهاي گذار بيمهشركتهاي بيمه مسئول پولهايی هستند كه از طرف جامعه  -

 .احتمرالی آنران پرداخرت شده است

رسيدگی و تسويه خسارت منصفانه و رضايت بخش براي صنعت بيمه نه تنها امري مطلوب بلکه  -

 .حياتی است
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بره  گذار بيمهاست كه با استفاده از مهارتهاي اثر بخش مباحثه اي خود با  مسئوليت كارشناس خسارت آن

 :وي بفهماند كه

 .هر چه سريعتر به خسارت وي رسيدگی خواهد گرديد -

 .بطور شايسته با وي رفتار خواهد شد -

 .مطابق شرايط بيمه نامه و به طرز منصفانه اي خسارت واقعی وي پرداخت خواهد شد -

ادعا كرد كه اطمينان و اعتمادي كه عموم مردم نسبت به سيستم بيمه خواهنرد داشرت بنابر اين می توان 

 .بره ميرزان برسيار زيادي بستگی به عملکرد كارشناس خسارت دارد

  :دانش فنی (1

بيمه نامه ها و قرار دادهاي بيمه و حوادث ايجاد شده و خسارت اعالم شده و ادعاي خسارت در بسياري 

يک كارشناس خسارت معتبر بايستی بتواند اين پيچيدگی . سيار پيچيده و فنی باشند مواقع ممکن اسرت ب

دانش فنی مورد لزوم ديگر ، شناخت الزم و كافی از انواع وسا يل نقليه موتوري و  . ها را درك نمايد

و غير  اعم از فابريک) آشرنايی بره نروع وسيله ، شناخت قطعات و لوازم منصوبه . ويژگيهاي آنان اسرت 

كارشناس ... . ، آگاهی از ارزش روز قطعرات و لروازم ، اطرالع از ميزان اجرتها در موارد مختلف و ( فابريک 

خسارت ممکن است از نظرات و پيرشنهادات فررد خبرره اي كره بره مردت طوالنی در يک حرفه خاص 

 . دانش و تجربه كسب كرده نيز استفاده نمايد

  :مهارتهای کارشناسی (9

، نمايندگی بيمه ، كاركنان  گذار بيمهكارشناس خسارت بايد فردي حقيقت ياب باشد و صرفه نظر از اظهارات 

كارشرناس بايرد در كرار . بيانديشد  "، در مورد چگونگی خسارت مستقال  گذار بيمهشرركت و يرا همسايگان 

كاردانی و . عرضه نمايد  گذار بيمهبه  بررآورد خرسارت نقرش يرک فروشنده را ايفا كند و درستی و انصاف را

تدبير و دقت نظر كه براي نگرش مثبت بره كار رسيدگی و ارزيابی خسارت الزم است بايد با شکيبايی و 

 .دانعطاف پذيري كارشناس توام گرد

در كرار بررآورد و تعيرين . از ديگر مهارت هاي مورد لزوم كارشناس خسارت مهارت مذاكره كنندگی اسرت  

البته مذاكره زمانی موفقيت آميز خواهد . دستيابی به توافق بسيار ضروري و مطلوب است  " خرسارت نهايترا

احساس كند و بپذيرد كه در طول رسيدگی به پرونده با او به طرز شايسته و مناسب  "واقعا گذار بيمهبود كه 

 .به نحو احرسن بره تعهردات خود عمل كرده است گر بيمهرفتار شده و 

متن گزارش خسارت بايد با انشائی روان و با استفاده از كلمات و عبارت ساده و مناسب تنظيم گرديده  

 :وموارد زيرر در آن به دقت ذكر شود
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 .اظهار نظر كارشناس خسارت در مورد چگونگی وقوع حادثه -

 .گذار بيمهاقدامات انجام شده توسط  -

 .ارزيابی ريسک -

 . نوع و وسعت خسارت -

  :انیروابط انس (4

حداقل هنر يک كارشناس خسارت ، خود آگاهی و درك عميق از گفته هاي خود در برابر انتقادات ديگر ان 

است اين خود آگاهی وي را قادر به بروز عکس العمل و رفتار هاي مناسب ي می سرازد ترا آن انتقرادات را 

ابستگيها و تعهدات ناشی از اصول كارشناس خسارت بايستی و. بره پيرشنهاداتی سرازنده تبرديل گرداند 

اين تعهدات مبتنی بر نگرش دلسوزانه و . درك نمروده و آنهرا را انجام دهد  "بيمه اي حرفه خود را كامال 

ان و ضرورت نگرش فوريت در خسارتها و گذار بيمهان ، و ميزان تمايل و مساعد ت با گذار بيمههمدردي با 

  . ه آنها را آشکار می سازدلزوم هماهنگی و تسريع در رسيدگی ب

كارشناس ارزياب بايد بداند كه عمده ترين مسئوليت وي برآورد و تعيين خسارت بگونه اي منصفانه و 

. را تامين نمايد  گذار بيمهو هم منافع و رضايت  گر بيمهرضرايت بخرش بروده بطوريکه هم مصالح و منافع 

هارتهاي تشکيل دهنده ويژگی هاي يک كارشناس خسارت و م 8بنابر اين در ارزشيابی مجموعه دانش ها 

حرفه اي و موفق ، بايد براي عامل شناخت نسبت بره روابرط انسانی و درك گرفتاريهاي مردم امتياز بسيار 

 .بااليی قائل شد

 مراحل ارزیابی خسارت در واحد کارشناسی -5-2-1

 :د انجام گيردبه منظور ارزيابی خسارت در واحد كارشناسی مراحل زير باي

 :به واحد كارشناسی( شخص ذينفع يا مرتبط با پرونده )يا زيان ديده  گذار بيمهمراجعه  (1

يا زيان ديده يا ذينفع در بيمه نامه ، پس از وقوع حادثه تحت پوشش بيمه با مراجعه بره واحرد  گذار بيمه 

دام به تشکيل پرونده و سپس جهت خرسارت شركت بيمه و تکميل فرم اعالم خسارت و ارائه مدارك الزمه اق

 .انجام ارزيرابی به واحد كارشناسی مراجعه می نمايد

 :كنترل پرونده و تعيين كارشناس ارزياب توسط مسئول قسمت (2

در واحد كارشناسی پرونده به مسئول قسمت ارجاع و نامبرده پس از بررسی اجمالی پرونرده اقردام بره انتخر  

مسئول قسمت جهت ايجاد نظم در امور مربوطه بايد طی ليرستی ارجراع . د اب كارشناس ارزياب می نماي

پرونرده بره كارشناسان ارزياب را ثبت و در محل مندرج در برگه كارشناسی ، نام كارشناس را ثبت و تاييرد 
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عه در زمران ارجاع پرونده به واحد كارشناسی مسئول قسمت حتما بايد از م رتبط بودن فرد مراج. نمايرد 

رعايرت مفراد بخرشنامه . ) كننده با پرونده مطمرئن و در غير اين صورت چگونگی مراتب را بررسری نمايرد 

با توجه به محتويات پرونده و ميزان خسارت و ( مديريت اتومبيل   8/11/84 مرورخ1876رديرف  13شرماره 

در صورت . رزيابی تعيين گردد نوع وسيله زيان ديده عندالزوم ممکن است بيش از يک كارش ناس جهت ا

غير قابل حركت برودن وسريله زيران ديرده و عدم امکان انتقال آن به شركت بيمه ، مراجعه كننده طی 

حضور در واحد كارشناسی آدرس و محل توقف وسريله را اعالم و سپس طی تاريخ مشخص شده در محل 

در اينگونه موارد در محل تعميرگاه بازديد و  جيحراتر. ) توقف وسيله خسارت ديده ارزيابی اقردام ميگرردد 

 (. ارزيابی انجام شود

 :كنترل پرونده و ارزيابی خسارت توسط كارشناس ارزياب (3

اين كار را كارشناس ارزياب خسارت . با بازديد از اتومبيل خسارت ديده ، ميزان خسارت ارزيابی خواهد شد  

ارت ديده ، كارشناس دستمزد تعميرات و اقالم تعويضی مورد انجرام ميدهد در جريان بازديد اتومبيل خس

نياز جهت انجرام تعميرات و لوازم فرسوده و تعويضی مورد بازيافت را در قالب فرم چاپی مربوطه درج و با 

 .تركيب اقالم تعيرين شرده مقدار خسارت را ارزيابی ميکند

ت كامل اتومبيل شامل شماره انتظامی ، شماره يست مشخصابا میكارشناس ارزياب قبل از هر اقدامی ( 1-3

شاسی ، موتور ، مدل و رنگ اتومبيل را با بيمه نامه و محتويات پرونده تطبيق داده و در صورت تطابق در 

اثبات شده تلقی ميگردد و بايد  گر بيمهبرگ ارزيابی درج و توجه داشته باشرد زمانی خسارت اعالم شده براي 

 : خسارت را بپردازد كه

 .خطر بيمه شده واقع شده باشد -

 .بر اثر تحقق خطر بيمه شده خسارت وارد شود -

مسئول خسارتی كه از عيب ذاتی  گر بيمه. )از خطر بيمه شده ناشی شود "خسارت وارده مستقيما -

 .(مال ايجاد می شود نبوده مگرر آنکره در بيمره نامره شررط خرالف آن ذكر شده باشد

 .اموالی باشد كه بيمه شده استاموال خسارت ديده همان  -

با توجه به موارد فوق وظيفه كارشناس ارزياب انطباق خسارت با شرايط قرارداد بيمره و تعيرين مبلرغ 

 .شدبا میخرسارت 

گذار تطبيرق  كارشناس ارزياب نقاط آسيب ديده اتومبيل را با مندرجات گزارش پليس يا اظهارات بيمه ( 2-3

و يا ابهام موارد را كتبا منعکس و طی گزارش در رابطه با بررسی حادثه و بازديد  و در صرورت وجود ترديد

همچنين به موارد تحت پوشش و موارد خارج از تعهد و . محل و وسيله مقابل حادثه اظهار نظر نمايد 

 .مشمول بيمه نيز توجه شود
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و خسارت قبلی وسريله ( امه بدنه در بيمه ن) در زمان ارزيابی خسارت حتما به خسارت زمان صدور :  تذکر 

 .توجره گردد

.) قيمت روز اتومبيل را بدون توجه به مبلغ بيمه در روز حادثه مشخص و در برگه ارزيابی قيد نمايد  ( 3-3

ارزش روز اتومبيل عبارت از ارزش معامالتی اتومبيل در روز حادثه و يا ارزش اتومبيل مشابه  ( دربيمه بدنه

 .شدبا میه در روز وقوع حادث

 .به شركت بيمه تذكر الزم را بدهد( داغی ) به مراجعه كننده در مورد تحويل لوازم فرسوده و تعويضی ( 4-3

در خسارت بيمه بدنه و در مورد اتومبيل هاي سواري ، ترجيحا از منظور نمودن مبالغی براي كسر از :  توجه 

 .خسارت بعنوان عدم بازيافت لوازم داغی خودداري گردد

را ( مدت زمان تعميرات ) زمان مورد نياز توقف اتومبيل در تعميرگاه جهت محاسبه هزينه اياب ذهاب ( 5-3

 (در بيمه بدنه و در صورت پوشش بيمه اي. ) مشخص و اعالم نمايد 

در بيمه بدنه ، تعمير اتومبيلی كه دچار خسارت كلی شده باشد معموال مقرون به صرفه نيست و  ( 6-3

مبيلی اغلب به دليل سالم ماندن بعضی از قطعات يا قابليت بازيافت برخی از قطعات خرسارت چنين اتو

بازيافتی اتومبيل را كارشناس ارزش . ، ارزش اقترصادي داشرته و در برازار خريد و فروش می شود ديرده

 .داختيار قبول يا رد آن را دار گذار بيمهياب خسارت شركت بيمه تعيين مری كنرد و ارز

اتومبيل خسارت ديده موقعی به كلی از بين رفته تلقی می گردد كه مخارج تعمير و تهيه قطعات مورد لزوم  

( هر كدام كه كمتر است ) قيمت اتومبيل در روز حادثه يا مبلغ بيمه شده % 75بالفاصله پس از حادثه از 

 .تجراوز نمايد

  :عکسبرداري از وسيله زيان ديده (4

بی ، پرونده به واحد عکاسی ارجاع و طی تطبيق مشخصات پرونده با وسيله زيان ديده پس از انجام ارزيا

توسط واحد عکاسی از وسيله زيان ديده و نقاط آسيب ديده عکسبر داري و ضميمه پرونده می گردد سرپس 

 .مجرددا مراجعره كننرده بره واحرد كارشناسی هدايت ميگردد

و در ( يک ميليون ريال به باال ) الث از حد بدون كروكی به باال در پرونده هاي خسارت مالی ث:  توجه 

 .پرونده هاي خسارت بدنه به هر مبلغ و هر ميزان عکس بايد تهيه و ضميمه پرونده گردد
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  :بررسی مجدد پرونده توسط مسئول قسمت كارشناسی (5

بررسی و در خصوص پس از انجام مراحل ذكر شده ، ارزيابی انجام شده توسط مسئول واحد كارشناسی 

خسارت ارزيابی شده و ميزان اجرت و لوازم تعويضی و لوازم بازيافتی به مراجعه كننده تو ضيح و موارد تفهيم 

می گردد كه طی آن مراجعه كننده ممکن است با هزينه تعيين شده وسيله را تعمير نمايد و يا مايل باشد در 

توضيح اينکه پرونده . مره تعمير وسيله نقليه صورت گيرد يکی از تعميرگاه هاي طررف قررار داد شرركت بي

پرونده هاي خسارت بدنه در هر مورد  هاي خسارتی ثالث مالی در مورد مبالغ بريش از دو ميليون ريرال و در

برگه اجازه تعمير پيوسرت تکميرل و موارد مورد نظر  "حتما( به غير از سرقت لوازم ) و ميزان خسارت 

يان ديده و يا ذينفع در بيمه نامه و پرونده متشکله در آن قيد و از مراجعه كننده امضاء برا ذكرر ، ز گذار بيمه

مشخصات اخذ گردد در صورت تمايل مراجعه كننده جهت استفاده از تعمير گاه هاي طرف قرار داد ، پس از 

عرفی نامه بالمانع و برگه صدور م( در ذيل برگه اجازه تعمير ) تائيرد پرونرده توسط مسئول واحد پذيرش 

  .گردد معرفی نامه به پيوست كپی برگره ارزيابی خسارت جهت ارائه به تعميرگاه تحويل مراجعه كننده می

 .پس از انجام مراحل ذكر شده پرونده توسط مراجعه كننده به واحد پذيرش مربوطه عودت داده می گردد

 .بايد توسط رايانه اقدام و اطالعات آن ثبت گردد اور معرفی نامه جهت تعميرگاه حتمتوضيح اينکه صد 

  :رويت سالمت و بازيافت داغی (6

رويت سالمت بايد پس از رويت شماره انتظامی و شماره شاسی و يا موتور و مطابقت با بيمه نامره و بررگ 

در خصوص رويت سالمت شيشه بايد توجه داشت كه نوع و مارك شيشه . كارشناسری صرورت گيرد 

 .زين شده در قسمت رويت سرالمت ذكرر گرددجايگ

بايد در محل رويت  "اتومبيل خود را بدون رنگ تعمير نمايد ، حتما گذار بيمهدر صورتيکه زيان ديده يا  

جهت اخذ داغی بايد با توجه به محتويات پرونده و عکس پيوست دقت الزمه مبذول و  . سالمت ذكر گردد

تحويل شده در ( داغی)يرد كارشناس ارزياب رسيده و قطعات فرسوده يرست بره تائبا میقطعات تعويضی 

هاي برگ كارشناسی قيد گردد رويت سالمت جهت كاميون ها و باركش ها با تناژ باال و اتوبوس و مينی بوس 

بخصوص در مواردي كره جهرت انجام تعميرات اطاق تعويضی اعالم شده )  .مسافر بري ترجيحا اقدام گردد

  .(باشد

س از رويت سالمت و اخذ داغی و يا مشخص شدن قيمت لوازم بازيافتی ، كل مبلغ خسارت مشخص و پ

 .اعالم می گردد

 نحوه تکمیل فرم گزارش کارشناسی خسارت -1-2-1

توضيح داده خواهد  1شکل شماره با استفاده از  نحوه تکميل فرم گزارش كارشناسی خسارتدر اين قسمت 



 
 

 
 

15 

 های بیمه های اتومبیل در شرکت بررسی کیفیت خدمات واحدهای ارزیابی و پرداخت خسارت بیمه 
 

 .شد

مربوطه جهت تعيين كارشناس در خصوص بازديد ازوسيله خسارت ديده  اخذ دستور از مسئول  (1

  (1 شماره در شکل 1قسمت )

معموال  ،1ماره ش در شکل 2قسمت )درج شماره پرونده و تاريخ اعالم خسارت و شماره بيمه نامه  (2

 .(توسط قرسمت پرذيرش اقردام و تائيد ميگردد

 ( 1در شکل شماره  3 قسمت) بازديد اعالم مشخصات كارشناس و خودرو و تاريخ و محل  (3

 .مشخصات خودرو از روي وسيله رو يت و با مدارك تطبيق داده شود        

بدون در نظر گرفتن قيمرت ثبرت ) قيمت گذاري خودرو در زمان قبل از حادثه طبق تعرفه بازار  (4

 (1در شکل شماره  3 قسمت ( )شرده در بيمره نامره

 (1در شکل شماره  3 قسمت )ه تشخيص و اعالم تعداد حادث  (5

نوشتن اقالم قطعات و لوازم يدكی آسيب ديده مورد تعويضی در جدول شرح لوازم و قطعات   (6

 (1در شکل شماره  5 قسمت)

اعتراضی نسبت به  گذار بيمهتوضيح و شرح كامل عمليات مربوط به تعميرات و اجرتها بطوريکه   (7

 (1ماره در شکل ش 4 قسمت. )شرح اجرتها نداشته باشد

 (1در شکل شماره  6 قسمت) . شد با میحالت قابل اجرا و برآورد  4درج لوازم فرسوده كه به   (8

 .كليه داغی ها بازيافت شود( الف

 .با احتساب داغی ها خسارت برآورد گردد( ب

 .ارزش لوازم فرسوده اعالم و از خسارت قابل پرداخت كسر گردد(ج

 .ده در شرح لوازم توسط كارشناس ارزياببازيافت داغی هاي عالمت گذاري ش( د

در شکل  7 قسمت. )جمع كل خسارت به دو حالت رقمی و حروفی بدون قلم خوردگی نوشته شود  (9

 (1شماره 

در شکل  8 قسمت. )قيمت الستيک و باطري و شيشه ها به تفکيک در برگ كارشناسی درج شود  (15

 (1شماره 

در صرورتی كره داراي پوشرش ايراب و ذهراب باشرد در خسارت بدنه مدت زمان مورد نياز تعميرات  (11

 (1در شکل شماره  9 قسمت. )مرشخص شرود
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درج شود و  (1در شکل شماره  15 قسمت)حتی المقدور در پشت برگ كارشناسی  گذار بيمهتوافق   (12

نسبت بره برآورد خسارت معترض باشد جهت انجام تعميرات با تعميرگاه هاي  گذار بيمهچنانچه 

 .ثوق مذاكره و پذيرش شودمورد و

نامرشان  1شرماره  در شکل 1قسمت كه در )ثبت امضاء كارشناس و يا كارشناسان ارزياب خسارت   (13

 .همراه با مهر كارشناسی داراي كد الزامی است 15در جردول شماره ( منظرور گرديرده

 .می گردد توسط مسئولين اداره كارشناسی خسارت بررسی و تکميل 18و  17و  16هاي  قسمت  (14

 :توضيح اينکه 

تاريخ و ساعت و تعداد عکس تهيه شده از وسيله زيان ديده در جدول مربوطه توسط واحد عکاسی   -

 .قيد گردد

در صورت نيا ز به بازديد مجدد از وسيله زيان ديده مراتب طبق دستور كتبی مسئول مربوطه در   -

 .اقدام و اعالم ميگردد از شکل شماره 12قسمت 

از شکل  12قسمت نياز به فضاي بيشتر جهت شرح تعميرات و شرح لوازم ميتوان از  در صورت  -

 .استفاده نمود 1شماره 

گزارش كارشناسی بايد خوانا و كامل و بدون قلم خوردگی باشد و در صورت هرگونه قلم خوردگی   -

 .مراتب بايد توسط كارشناس پرونده و يا مسئولين مربوطه تائيد گردد

طر جدول شرح لوازم توسط كارشناس ارزياب بگونه اي كه امکان افزودن لوازم رعايت بستن س  -

 .توسط شرخص ديگرري مقدور نباشد

در محاسبه لوازم و قطعات ، در صورت ارائه فاكتور حتما در گزارش درج و فاكتورها ضميمه پرونده   -

 .گردد

قليه سنگين لزوما بايد ر خصوص تفکيک اجرتها عندالزوم رعايت و در مورد وسايل ند 11قسمت  -

 .تکميل گردد

 نکات قابل توجه در صورت لزوم انجام بازدید مجدد از وسیله خسارت دیده 

نسبت به برآورد خسارت اعتراض دارد بايد اعتراض خود را بصورت كتبی به اداره  گذار بيمهاگر چنانچه  

ائيد مسئول اداره خسارت صورت خسارت ارائه دهد و بازديد و رسيدگی مجدد توسط كارشناس ديگري با ت

 .گيرد

شد و همچنين با میدر اين گونه موارد برآورد خسارت در بازديد مجدد توسط كارشناس اول پرونده مقدور ن  

بازديد مجدد بايد طبق درخواست كتبی با درج موارد مغايرتی و مورد اعتراض اقدام گردد كه طی آن تائيرد 

 .ر پرونده مورد لزوم استمرسئولين مربوطره و درج مراتب د

طی بازديد مجدد موارد احتمالی تغييرات در اجرت و لوازم توسط كارشناس، در پشت برگ كارشناسی بره   
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از شکل  12قسمت ) .تفکيرک نوشرته شود و قيمت لوازم و دستمزد هاي اضافه شده دقيقا مشخص گردد

 (1 شماره

 ازیافت داغی لوازمنکات قابل توجه در خصوص انجام رویت سالمت و ب 

سالمت خودرو بايد توسط كارشناس ارزياب انجام شود و چنانچه تعميرات نقاط ذكرر شرده در   -

بررآورد خرسارت طبرق نظريه كارشناس و گزارش مربوطه انجام نگرديده در جدول رويت سالمت 

 (1از شکل شماره  13قسمت . )ذكر و نسبت به تعديل مبلغ خسارت اقدام شود

 ( 1از شکل شماره  14قسمت  .داغی طبق نظر كارشناس اوليه و با ذكر لوازم انجام شود تحويل  -

از شکل شماره  14و  13قسمت )درج مهر و امضاء كارشناس و تاريخ تحويل داغی و تائيد سالمت   -

1) 

 برگه كارشناسی ارزيابی خسارت :1شکل شماره 

 

 فرم اعالم نظر شورای کارشناسی خسارت  -1-2-1

پرونده هاي خسارتی متشکله اعم از ثالث مالی و بدنه ، در صورتی كه ميزان خسارت ارزيرابی شرده بريش در 
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از بيرست ميليون ريال باشد جهت تکميل پرونده ، ضميمه نمودن برگ اعالم نظر شوراي كارشناسری 

 .شدبا میخرسارت وسرايل نقليره زمينی و تکميل آن به شرح مندرج الزامی 

يل و تنظيم فرم شوراي الزاما محتويات پرونده اعم از مدارك شناسرائی و بيمره اي و مرالکيتی و جهت تکم 

گزارشرات اعالم شده در خصوص چگونگی حادثه و استعالم سوابق بيمه اي و خسارتی و گرزارش بررسری 

رد ، پرونده جهت هراي انجرام شرده كنترل و نهايتا گزارش كارشناس ارزياب بررسی و در صورت تائيد موا

 .شدبا میترسويه خرسارت قابرل اقدام 

 نحوه تکمیل فرم شورای کارشناسی خسارت 

، شماره بيمه نامه ، موضوع بيمه ، شماره  گذار بيمهشامل مشخصات و نام  2در شکل شماره  1قسمت  (الف

ين نام كارشناس ارزياب و همچن. شدبا میانتظامی، تراريخ برروز حادثه، تاريخ اعالم حادثه و تاريخ بازديد 

 كارشرناس محاسرب مرسئول رسيدگی به پرونده نيز در اين جدول قيد ميگردد

فقط در صورتی كه ميزان خسارت بيش از چهل ميليون ريرال باشرد اقردام   2در شکل شماره  2قسمت  (ب

توجه به مراتب  و طری آن ارزيرابی خسارت انجام شده مجددا توسط دو نفر كارشناس ارزياب ديگر با

 .محتويات متن جدول بررسی و توسط رئيس مربوطه نيز بايد مورد تائيد واقع گردد

 .در صورت هر گونه مغايرت موارد در قسمت مالحظات درج ميگردد :يه اينکهصتو 

ضمن درج تاريخ رسيدگی و مبلغ ارزيابی خسارت، با توجره بره بررسری  2در شکل شماره  3قسمت در  (ج

ات پرونرده خالصه گزارشی از محتويات پرونده و بررسی انجام شده تنظيم، و توسط مسئولين محتوير

 .مربوطره اعرالم نظرر نهرائی در خصوص رسيدگی به پرونده و تسويه خسارت اقدام ميگردد
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 اعالم نظر شوراي كارشناسی خسارت هبرگ :2شکل شماره 

 

ساالنه هر شركت بيمه براي بررسی . قبل توضيح داده شد هاي تعريف خسارت و نحوه ارزيابی آن در بخش

و يا ضريب خسارت استفاده نسبت خسارت از  ،نامه و خسارت پرداختی نظر تعداد صدور بيمهعملکرد خود از 

 .كند كه به اختصار آنها را بيان خواهيم كرد می
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 نسبت خسارت 

نسبت خسارت   
خسارت پرداختی طی دوره

مهبي دريافتی طی دوره حق 
 

طور كه مشخص است، صورت كسر، خسارت پرداخت شده در يک دوره مثال سه ماهه و شش ماهه  همان

اما مشکل اساسی آن است كه اكثر خسارات . است و مخرج كسر حق بيمه صادره در همان دوره است

كه در مخرج كسر  هايی نامه هاي صادره در گذشته است نه بيمه نامه پرداختی در دوره مدنظر مربوطه به بيمه

ها مانند بيمه  دليل اين امر نيز واضح است، چراكه فرآيند ارزيابی خسارت در برخی رشته. محاسبه شده است

شود كه شركتی كه با  بنابراين نتيجه آن می .انجامد شخص ثالث بعضا چند ماه و يا چند سال به طول می

ته روبرو شود، نسبت خسارت آن افزايش پيدا كاهش پرتفو طی يک دوره زمانی نسبت به دوره زمانی گذش

ها با تاخير وارد شركت شده است ولی حق بيمه شامل آن تاخير نشده است و برعکس،  كند، زيرا خسارت می

مواجه شود، در صورتی كه رشد خسارات بيشتر از رشد حق بيمه نباشد، شركت   شركتی كه با رشد فروش

 .شود با كاهش نسبت خسارت مواجه می

هاي  توان استفاده كرد كه در ميزان صدور در مدت زمان توان نتيجه گرفت از اين نسبت زمانی می س میپ

از ديگر موارد استفاده شاخص نسبت خسارت زمانی است كه شركت به صورت . مختلف تفاوت چندانی نباشد

سارت در چند دوره متوالی و با مقايسه نسبت خ -افتد معموال كمتر اتفاق می - مداوم داراي رشد ثابتی باشد

 .بتوان تحليلی از نحوه مديريت ريسک ارائه كرد

 ضریب خسارت 

توان از  ضريب خسارت را می. توان از شاخص ضريب خسارت استفاده نمود براي رفع مشکل عنوان شده می

 .دو طريق محاسبه كرد

صادره در يک سال  هاي هاي مرتبط با بيمه نامه پس از گذشت مدت زمان خاص، خسارت: اولروش  

. را مورد بررسی قرار داد و ضريب خسارت را براي آنان محاسبه كرد 1396هاي سال  نامه مشخص مثال بيمه

ها  گرچه اين روش، روش دقيقی است، اما نيازمند زمانی طوالنی تر از روش دوم است تا تمامی خسارت

ان سال مالی، عمال محاسبه آن به سرعت غير ها در پاي گزارش و ارزيابی شود و معموال بواسطه بستن حساب

 .ممکن است

 :استفاده از فرمول زير: دومروش 
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ضريب خسارت   
خسارت واقع شده طی دوره

حق بيمه عايد شده طی دوره
 

 :كه در آن

 خسارات معوق ابتدای دوره - خسارات معوق انتهای دوره +  خسارت پرداختی طی دوره = خسارت واقع شده

 و  

ه عاید شدهحق بیم  انتهای دورهحق بیمه عاید نشده  - حق بیمه عاید نشده ابتدای دوره + حق بیمه صادره طی دوره =   

 

شود شاخص نسبت خسارت با توجه به رشد يا افزايش  اضافه كردن ذخاير به صورت و مخرج كسر باعث می 

اند، ولی هنوز  دريافت شدههايی كه در گذشته  بدين صورت كه حق بيمه، بيمه نامه. پرتفو تعديل شود

هاي آتی  شود و طبيعتا حق بيمه دريافت شده مربوطه به دوره اند به حق بيمه صادره اضافه می منقضی نشده

اي است كه شركت  به عبارت ديگر در اين حالت مخرج كسر نشان دهنده مقدار حق بيمه. شود از آن كسر می

دهد يعنی  در صورت كسر نيز چنين تعديلی رخ می. ار داردبراي پاسخ به خسارات خود طی آن دوره در اختي

هاي گذشته است از خسارات پرداختی طی دوره  خسارات پرداخت شده طی دوره كه مربوط به بيمه نامه

هاي در جريان به آن اضافه  هاي واقع شده ولی پرداخت نشده مربوط به بيمه نامه شود و خسارت كسر می

 .شود می

تر نسبت به نسبت  بينانه كند اما تحليلی واقع رت اگرچه زمانی طوالنی تر صرف میمحاسبه ضريب خسا 

توانند ضريب خسارت كلی شركت را به  البته متخصصان و تحليل گران می. دهد خسارت به تحليلگران می

 :وسيله صورت سود و زيان با توجه به فرمول زير محاسبه كنند

ضريب خسارت كلی شركت   
هزينه خسارت

يمهب درآمد حق 
 

 . در ادامه، انواع بيمه اتومبيل و نحوه ارزيابی و پرداخت خسارت آنها بيان خواهد شد

 انواع بیمه اتومبیل -1-1

باشد كه در ادامه بيشتر در مورد آنها توضيح خواهيم  بيمه اتومبيل شامل بيمه شخص ثالث و بيمه بدنه می

 .داد
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 يمه شخص ثالثب  -2-1-1

بيمه، بيشترين سهم را بيمه شخص ثالث به  هاي در حال حاضر در صنعت بيمه ايران و در ميان انواع طرح

 .اين بيمه است“ اجباري بودن”از بازار  خود اختصاص داده، قطعا مهم ترين دليل باال بودن اين سهم

در دنياي امروز و در همه جوامع انسانی، قبول مسئوليت اعمال هر فرد يک اصل پذيرفته شده است و هر 

 .خسارتی كه از جانب او به اشخاص ديگر وارد شود را بايد جبران كند

نی در مقابل شخص ثالث كه به قانون بيمه اجباري مسئوليت مدنی دارندگان وسائل نقليه موتوري زمي.

اختصار بيمه شخص ثالث ناميده ميشود؛ براي حمايت از همه زيانديدگان حوادث رانندگی غير از راننده 

از سوي مجلس شوراي اسالمی  1347/15/23مقصر در مقابل هزينه هاي درمان، خسارت و فوت در تاريخ 

 .تصويب گرديد

  شخص ثالث 

كه توسط وسيله نقليه موتوري دچار زيان مالی و يا بدنی شوند ( يا حقوقیاشخاص حقيقی )به همه كسانی 

 .به جز خود راننده ي مقصر حادثه، شخص ثالث گفته می شود

 ت نامگذاری بیمه شخص ثالث عل 

شخص ثانی  گر بيمهشخص اول، شركت بيمه يا  گذار بيمهدر پوشش بيمه شخص ثالث، مالک وسيله نقليه يا 

 .ديده غير از راننده مقصر در حادثه شخص ثالث هستند  و همه افراد زيان

، كه به تازگی بخشی “مه حوادث رانندهبي”بيمه اي با عنوان  البته طبق قوانين جديد، راننده نيز تحت پوشش

در گذشته و در قانون قبلی بيمه شخص ثالث، فقط غرامت فوت و  .گيرد از بيمه شخص ثالث است قرار می

يعنی فقط در صورتی كه راننده مقصر . شد قصر حادثه به او يا بازماندگانش پرداخت مینقص عضو راننده م

اما در قانون . توانست از بيمه حوادث راننده استفاده كند شد، می كرد يا دچار نقص عضو دائم می فوت می

ص ثالث، بر اساس قانون جديد بيمه شخ .هاي اين بيمه به نفع بيمه گذار تغيير كرده است جديد پوشش

هاي جانی مثل  هاي بيمه حوادث راننده فقط به فوت و نقص عضو محدود نيست و ساير خسارت پوشش

 .هاي جزئی هم به راننده مقصر پرداخت خواهد شد هاي پزشکی و ديه جراحت هزينه

 هوم خسارت بدنی در بیمه شخص ثالثمف 

جزئی يا )تگی، نقص عضو و ازكارافتادگی كه درصورت بروز آسيب، شکس( ديه جراحت)به هر نوع ديه يا ارش 

مشمول موضوع قانون بيمه اجباري شخص ثالث  1يا فوت شخص ثالث به دليل حوادث( كلی ر موقت يا دائم

 .بيمه شخص ثالث خودرو تمامی هزينه هاي درمانی و ديه را جبران خواهد كرد ؛شود است گفته می

https://www.bitmeh.com/blog/2018/01/11/%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab/
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حموالت آنها از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، و م ناشی از وسايل نقليه  حوادث شامل هرسانحه (1

واژگونی، آتش سوزي و يا انفجار يا هر نوع سانحه ناشی از وسايل نقليه بر اثر حوادث غيرمترقبه 

 .شدبا می

وسيله نقليه شامل كليه وسايل نقليه موتوري زمينی و ريلی شهري و بين شهري و واگن متصل يا  (2

 .شدبا میمتصل به آنها  (تريلر)غيرمتصل به آن و يدك و كفی 

موتورسيکلت، سواري، )براي دارندگان همه وسايل نقليه موتوري زمينی و ريلی  داشتن بيمه نامه شخص ثالث

و قوانين آن با هدف حمايت  اعم از اين كه اشخاص حقيقی باشند يا حقوقی اجباري است( مسافري و باركش

 .يده استاز اشخاص زيان ديده در حوادث رانندگی تدوين گرد

پيش از استفاده از هر وسيله نقليه موتوري، اول با بازبينی بيمه نامه مسئوليت شخص ثالث، از اعتبار آن براي 

 .پوشش دهی خسارت هاي جانی و مالی حوادث احتمالی مطمئن شويد

 بیمه شخص ثالث زوم داشتن ل 

شخص يا اشخاصی خسارت وارد كنيد در تصور كنيد شما در هنگام رانندگی با اتومبيل و يا موتور سيکلت به 

ممکن است اين . شيدبا میآن حادثه مقصر شناخته شويد، طبق قانون شما مسئول جبران اين خسارت 

 .خسارت مالی و يا خسارت بدنی باشد

بيمه مسئوليت مدنی دارندگان وسايل نقليه موتوري )بيمه شخص ثالث در واقع يک بيمه مسئوليت ميباشد 

 .ر گروه بيمه هاي اتومبيل قرار داردكه زي( زمينی

 بیمه شخص ثالث جریمه خسارت 

جريمه دريافت خسارت به دو دسته مالی و جانی تقسيم شده است، در صورت تعدد دريافت خسارت، درصد 

 .جريمه باالتر لحاظ می گردد

 جريمه خسارت مالی و جانی شخص ثالث: 1جدول شماره 

 جريمه خسارت جانی ارت مالیجريمه خس دريافت خسارت در سال قبل

 درصد 25 درصد 15 يکبار خسارت

 درصد 45 درصد 25 دو بار خسارت

 درصد 65 درصد 45 سه بار خسارت

 درصد 155 درصد 85 چهار بار خسارت
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 تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث 

ه است؛ يعنی به از عوامل مهم تاثير گذار بر قيمت نهايی حق بيمه شخص ثالث تخفيف عدم خسارت بيم

گذار تخفيف به صورت تصاعدي تعلق  نسبت تعداد سال هاي عدم استفاده از بيمه شخص ثالث به بيمه

سال از بيمه شخص ثالث خود استفاده نکرده باشد و در تصادفی مقصر  1براي مثال اگر شخص . گيرد می

تخفيف حق بيمه  %15ل شناخته نشده باشد، براي تمديد بيمه شخص ثالث خود در سال آينده مشمو

 .يابد به همين ترتيب با افزايش تعداد سال عدم خسارت، درصد تخفيف نيز افزايش می. شود می

نامه  جريمه سابقه خسارت بيمه گردد، بلکه برخوردار نمی تخفيف عدم خسارت در غير اينصورت نه تنها از

 .مشخص ثالث نيز به آن اضافه ميشود كه در ادامه به آن می پردازي

 حق بيمهتخفيف : 2جدول شماره 

 درصد تخفیف عدم خسارت

 درصد 15 ايی سال اول اعمال شده در سال دوم بيمه

 درصد 15 ايی سال دوم اعمال شده در سال سوم بيمه

 درصد 25 ايی سال سوم اعمال شده در سال چهارم بيمه

 درصد 35 ايی سال چهارم اعمال شده در سال پنجم بيمه

 درصد 45 ايی عمال شده در سال ششم بيمهسال پنجم ا

 درصد 55 ايی سال ششم اعمال شده در سال هفتم بيمه

 درصد 65 ايی سال هفتم اعمال شده در سال هشتم بيمه

 درصد 75 ايی سال هشتم اعمال شده در سال نهم بيمه

  اتومبیل خسارت بیمهانواع کروکی در 

به خودرو، اشخاص ثالث و راننده مقصر را به عهده  بيمه شخص ثالث و بدنه، تعهدات جانی و مالی مربوط

پذير است؛ دريافت خسارت با كروكی و  دريافت خسارت بيمه شخص ثالث و بدنه به دو صورت امکان. دارند

 .بدون كروكی

هاي مختلف بيمه داراي شرايط متفاوتی است؛ در ادامه  در شركت شخص ثالث و بيمه بدنه دريافت خسارت

 .مورد شرايط و مدارك مورد نياز براي دريافت خسارت صحبت خواهيم كرد به صورت كلی در

دانيد، كروكی گزارش و طرح ترسيم شده توسط پليس است كه در آن جزئيات مربوط به  همانطور كه می 

ارائه . شود طور كامل شرح داده می صحنه تصادف، مانند مکان، تاريخ و زمان دقيق و جزئيات حادثه به 

كروكی تصادف در ايران به . هاي بيمه براي دريافت خسارت كاربرد دارد ه مراجع قانونی و يا شركتكروكی ب

https://www.bitmeh.com/blog/2018/01/11/%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%88-%d8%a8%d8%af%d9%86%d9%87%d8%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d9%88%da%a9%db%8c-%db%8c%d8%a7/
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توان به وسيله آن كروكی تصادف را  افزارهايی تهيه شده كه می  به تازگی نرم. گيرد صورت دستی صورت می

 .ترسيم كرد

 انواع کروکی -

 كروكی سازشی -1

 كروكی عدم سازش يا كروكی مرجع قضايی -2

 

 :روكی سازشیك

گواهينامه، كارت خودرو، كارت بيمه شخص ثالث و برگه )در اين نوع كروكی مدارك هر دو طرف حادثه  

كامل بوده و خسارت فقط مالی است، و هيچ يک نسبت به تصادف و مقصر اعتراضی نداشته و ( معاينه فنی

ا مراجعه به شركت بيمه مقصر حادثه ديده می تواند ب طبق اين نوع كروكی زيان. نظر افسر را قبول دارند

 .نسبت به دريافت خسارت وارده حداكثر تا تعهد مالی بيمه نامه مقصر اقدام نمايد

 :كروكی عدم سازشی يا كروكی مرجع قضايی  (1

شود، شركت بيمه  اين نوع كروكی همانطور كه از نام آن مشخص است مخصوص مراجع قضايی ترسيم می 

 .نمايد مستندات ارائه شده از طرف مراجع قضايی به پرداخت خسارت اقدام میپس از طی مراحل قضايی و 

 :داليل ترسيم كروكی عدم سازش متفاوت است كه برخی از آنها عبارت است از

 اختالف نظر طرفين حادثه در مورد مقصر بودن ديگري 

 عدم قبول نظريه افسر 

 مه شخص ثالث و برگه معاينه فنیعدم تکميل مدارك مانند گواهينامه، كارت خودرو، كارت بي 

 خسارت باالي تعهد بيمه نامه مقصر حادثه و … 

 تصادفات جرحی و فوتی و … 

در صورت نقص مدارك و عدم قبول نظريه افسر از طريق شوراي حل اختالف و در صورت جرحی و فوتی 

 .شود از طريق دادسرا پيگيري می …بودن يا مستی راننده و 

 ص ثالثدریافت خسارت بیمه شخ 

 .در اين بخش، نحوه دريافت خسارت بيمه شخص ثالث توضيه داده خواهد شد
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 خسارت جانی شخص ثالث( الف

در حوادثی كه منجر به مجروح شدن يا فوت افراد شده باشد، راننده مقصر حادثه موظف است ظرف مدت  

در . را به شركت بيمه اعالم كند روز، با ارائه مدارك مورد نياز جهت تشکيل پرونده مراتب وقوع حادثه پنج

پس از تکميل كردن مدارك الزم  گر بيمهصورتی كه حادثه اي هم زمان داراي خسارت مالی و جانی باشد، 

نسبت به تسويه ( از قبيل كپی برابر با اصل مدارك مربوط به خسارت مالی موجود در پرونده مرجع قضائی)

ارت جانی منتظر ارائه رأي صادره از مراجع قضايی توسط خسارت مالی اقدام نموده و براي پرداخت خس

 .شود ماند و پرونده بسته نمی ديده، می مقصر يا زيان

بيمه شخص ) طبق شرايط قانون بيمه مسئوليت مدنی دارندگان وسيله نقليه زمينی در مقابل اشخاص ثالث

 :ر استبه شرح زي( ديه) مدارك مورد نياز تشکيل پرونده خسارت جانی( ثالث

 نامه شخص ثالث مقصر حادثه اصل كوپن بيمه. 

 اصل گواهينامه راننده مقصر حادثه، كارت خودرو و كارت ملی راننده. 

  گزارش كارشناس راهنمايی و رانندگی يا گزارش مقامات انتظامی يا نظريه )كروكی تصادف

 .(كارشناس منتخب مراجع قضايی

 گزارش ها و صورت جلسات نيروي انتظامی. 

 ديدگان راق بازجوئی از مقصر و زياناو. 

 نظريه سازمان پزشکی قانونی. 

 آراي دادگاه. 

  (شناسنامه و كارت ملی ايشان)كارت هاي شناسايی مجروحين و متوفيان. 

 خالصه پرونده بالينی مصدوم يا متوفی در صورتی كه در مراكز درمانی بستري شده باشد . 

 نفعان دريافت خسارت يا ذي كپی شناسنامه و كارت ملی وراث متوفی و. 

 كه  جواز دفن، گزارش معاينه جسد و گواهی فوت به همراه شناسنامه باطل شده متوفی، در صورتی

 .ديده فوت نموده باشد در حادثه زيان

شود كه گواهی انحصار وراثت ارائه  خسارت در حوادث منجر به فوت، در صورتی به ورثه متوفی پرداخت می 

 .شود

 ت مالی شخص ثالثخسار( ب

شود بررسی و پرداخت خسارت خودرو در بخش   شرايط متفاوت حوادث و زيان هاي وارد شده، منجر می 

 .مالی، به چند دسته تقسيم شود، در اين قسمت به آنها خواهيم پرداخت
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 خسارت بدون کروکی 

 .دات مالی قانونی باشدديده، بايد حداكثر تا سقف تعه خسارت مالی وارد شده به وسيله نقليه زيان 

 :كنيم با رعايت شرايطی پرونده تشکيل و خسارت پرداخت می شود، در اين قسمت به اين شرايط اشاره می 

 نامه معتبر  بيمه. )نامه معتبر و پيوسته شخص ثالث باشند هر دو خودرو در لحظه تصادف داراي بيمه

 .(بيمه مركزي تهيه شده باشد هاي مورد تأييد  نامه اي است كه از يکی از شركت بيمه

 هر دو راننده داراي گواهينامه مجاز رانندگی با وسيله مورد نظر باشند. 

 اختالفی بين طرفين حادثه وجود نداشته باشد. 

 حادثه منجر به خسارت مالی باشد نه جانی. 

 مراجعه طرفين حادثه با خودروهاي تصادفی به يکی از مراكز پرداخت خسارت بيمه. 

 ميليون تومان است 7رت بدون كروكی بيمه شخص ثالث سقف خسا. 

پس از مراجعه طرفين حادثه به يکی از مراكز پرداخت خسارت خودرو و اعالم حادثه، فرم اعالم خسارت  

 .شود بدون كروكی را تنظيم، تکميل و امضا نموده و بر اساس مدارك ارائه شده پرونده خسارت تشکيل می

 

 رت مالی شخص ثالث بدون کروکیمدارک تشکیل پرونده خسا 

 :براي تشکيل پرونده خسارت مالی شخص ثالث بدون كروكی مدارك زير مورد نياز است

 (گواهينامه، كارت ملی)ديدگان حادثه  ديده يا زيان اصل و كپی مدارك مقصر و زيان. 

 ديده يا زيان ديدگان حادثهاصل و كپی كارت مشخصات خودروي مقصر و زيان. 

 ديدگان  ديده يا زيان پی بيمه نامه معتبر و پيوسته شخص ثالث خودروي مقصر و زياناصل و ك

 .حادثه

 برش اصل كوپن بيمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه يک. 

 

  مدارک تشکیل پرونده خسارت مالی شخص ثالث با کروکی سازشی 

 :ير مورد نياز استمدارك و شرايط ز براي تشکيل پرونده خسارت مالی شخص ثالث با كروكی سازشی 

 حادثه و ارزيابی خسارت توسط كارشناس  رؤيت و تأييد ديده براي حضور راننده و خودروي زيان

 .گر بيمه

 اصل برگ كروكی سازشی تصادف، امضا شده توسط پليس تنظيم كننده. 

 ديده حادثه اصل و كپی گواهينامه زيان. 

 ديده حادثه اصل و كپی كارت ملی زيان. 
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  ديده حادثه بيمه نامه ثالث معتبرخودروي زياناصل و كپی. 

 ديده حادثه اصل و كپی كارت مشخصات خودروي زيان. 

 نامه معتبر مقصر حادثه برش كوپن بيمه اصل يک. 

 نامه خودروي مقصر حادثه كپی گواهينامه و كارت مشخصات و بيمه. 

 

 مدارک تشکیل پرونده و پرداخت خسارت شخص ثالث با کروکی غیرسازشی 

هنگامی كه به داليل مختلفی مانند عدم توافق طرفين حادثه در مورد فرد مقصر، عدم قبول نظر پليس و يا  

توسط پليس و يا ( غير سازشی)كروكی از نوع عدم سازش  …كامل نبودن مدارك طرفين حادثه و 

داشتن مدارك زير  ديده يا طرفين تصادف با در دست شود، بايد زيان كارشناس رسمی دادگستري ترسيم می

 :جهت تشکيل پرونده به شعب پرداخت خسارت بيمه مراجعه نمايند

  اصل يا كپی برابر اصل شده كروكی تصادف و يا گزارش كارشناس رسمی دادگستري توسط مرجع

 .قضايی تأييد شده

  كه توسط مرجع ( گواهينامه، كارت مشخصات خودرو، كارت ملی)كپی برابر اصل شده مدارك مقصر

 .ايی تأييد شدهقض

 برش كوپن بيمه نامه خودرو مقصر حادثه اصل يک. 

 (گواهينامه، كارت مشخصات خودرو، كارت ملی و بيمه نامه ثالث)ديده  اصل و كپی مدارك زيان. 

 

 بیمه بدنه -1-1-1

خسارات اصلی . خسارات اصلی و فرعی: دهد دو نوع است خساراتی كه بيمه بدنه تحت پوشش قرار می

گزار  موجودند ولی خسارات فرعی در صورت تمايل بيمه بيمه بدنه خودرو هستند كه در همه انواع خساراتی

چون تعداد خسارات فرعی تعريف شده بسيار زياد است، لذا بيمه بدنه داراي . گردد نامه افزوده می به بيمه

تواند با توجه به  گزار می بيمه. شدتواند گوناگون با گزار می انواع بسيار زيادي است و بنا به نظر و خواست بيمه

 .خواهد در بيمه بدنه خود انتخاب كند ديد خود، هريک از خسارات فرعی را كه می شرايط و صالح

 :بيمه بدنه به شرح زير است اصلیخسارات 

  (گزار مقصر باشد حتی اگر بيمه)برخورد ماشين با جسمی ثابت يا متحرك 

 واژگونی يا سقوط ماشين 

 سوزي يا انفجار خودرو يا يکی از لوازم يدكی همراه آن صاعقه، آتش 

 سرقت كلی خودرو 



 
 

 
 

29 

 های بیمه های اتومبیل در شرکت بررسی کیفیت خدمات واحدهای ارزیابی و پرداخت خسارت بیمه 
 

 هاي وارد شده حين انتقال آن هاي نجات خودرو يا هزينه جبران هزينه 

  حتی اگر به ديوار برخورد كنيد، بيمه ) (%55تا سقف )جبران خسارت به باتري و الستيک خودرو

 (.كند بدنه هزينه خسارت وارد شده را پرداخت می

 :بيمه بدنه به شرح زير است فرعیخسارات 

 (…فشان و سيل، زلزله، آتش)سارات ناشی از ساير بالياي طبيعی خ 

 رانی و تست سرعت خسارات ناشی از شركت در مسابقات اتومبيل 

 خسارات ناشی از حمل مواد اسيدي و منفجره 

 روخسارات ناشی از ريختن رنگ، اسيد يا هر گونه مواد شيميايی روي خود 

 سرقت جزئی لوازم خودرو 

 زيان ناشی از كاهش ارزش خودرو در اثر بروز حادثه  

 زيان ناشی از توقف يا به اصطالح خواب خودرو 

 افتد پوشش ترانزيت براي خساراتی كه در خارج از كشور اتفاق می 

 پوشش نوسانات بازار براي خنثی كردن تأثير تورم بر قيمت خودرو 

 خسارت شکستن شيشه 

  كه به دليل بروز حادثه قادر به استفاده از خودروي خويش  گزار درصورتی وآمد بيمه هزينه رفتجبران

 نباشد

 پوشش حذف فرانشيز 

 تيز به بدنه خسارت ناشی از كشيده شدن ميخ يا جسم نوك 

را  با داشتن پوشش حذف فرانشيز اگر خودروي شما به سرقت برود، بيمه بدنه كل مبلغ ارزش خودروي شما

 .ردازدپ می
 

 دریافت خسارت بیمه بدنه خودرو 

 .در اين بخش، نحوه دريافت خسارت بيمه بدنه خودرو شرح داده خواهد شد

 

 خسارت در اثر حوادث و تصادفات( الف

  (گزارش مقامات انتظامی)با كروكی  -1

 :مدارك مورد نياز براي دريافت خسارت با گزارش مقامات انتظامی عبارتند از         
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 كیاصل كرو 

 ديده اصل و كپی كارت خودرو ،بيمه نامه و گواهينامه مربوط به زيان 

 كپی كارت، بيمه نامه و گواهينامه مقصر حادثه 

 اصل برش كوپن بيمه نامه مقصر 

 بازيد كارشناس ارزياب بيمه از خودرو 

بازجويی  در صورتی كه كروكی تنظيم شده از نوع عدم سازش باشد، بايد عالوه بر مدارك نامبرده، برگ 

طرفين حادثه به همراه ساير گزارش هاي تکميلی از قبيل گزارش نيروي انتظامی، گزارش كارشناس رسمی 

 .دادگستري و راي محاكم قضايی در مورد كروكی تنظيم شده به شعبه پرداخت خسارت ارائه گردد

 (گزارش مقامات انتظامی)بدون كروكی   -2

ارت به بدنه خودرو، به شرط مقصر بودن راننده خودرو مورد در صورت بروز حادثه و به وجود آمدن خس 

تواند بدون ارائه كروكی براي دريافت خسارت، به شركت  گذار می بيمه، يا عدم وجود مقصر در حادثه، بيمه

 .مراجعه نمايد گر بيمه

 .باشدذير میدريافت خسارت بدون ارائه كروكی فقط يکبار در طول قرارداد و حداكثر تا سقف مجاز امکان پ 

 :مدارك مورد نياز جهت دريافت خسارت عبارتند از

 نامه بدنه و شخص ثالث خودرو اصل و كپی بيمه 

 اصل و كپی گواهينامه راننده خودرو در هنگام حادثه 

 اصل و كپی كارت و سند خودرو 

 بازديد كارشناس ارزياب بيمه از خودرو 

 

 خسارت در اثر سرقت قطعات و لوازم خودرو( ب

صورتی كه خودرو داراي پوشش سرقت در جاي لوازم باشد، بالفاصله بعد از وقوع سرقت قطعات و لوازم  در 

خودرو، سريعاً موضوع را به نزديکترين كالنتري محل حادثه گزارش نموده، و براي دريافت خسارت به يکی از 

 .مراجعه نماييد گر بيمهشعب پرداخت خسارت شركت 

 :يافت خسارت عبارتند ازمدارك مورد نياز جهت در 

 گزارش مقامات انتظامی 

 اصل و كپی كارت و سند خودرو 

 نامه بدنه و شخص ثالث خودرو اصل و كپی بيمه 

 بازديد از مورد بيمه توسط كارشناس خسارت 
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 نامه از شركت هاي ليزينگ در صورت خريد اقساطی خودرو ارائه معرفی 

 خسارت در اثر سرقت کلی خودرو (ج

وع سرقت كلی خودرو، در اسرع وقت موضوع را به نزديکترين كالنتري محل حادثه گزارش در صورت وق

گر  ساعت، براي تشکيل پرونده به يکی از شعب پرداخت خسارت شركت بيمه 48نموده و ظرف حداكثر 

 .مراجعه نماييد

 :مدارك مورد نياز جهت تشکيل پرونده عبارتند از 

 اصل و كپی كارت و سند خودرو 

 نامه بدنه و شخص ثالث خودرو كپی بيمه اصل و 

  .روز به شعب بيمه مراجعه شود 5براي دريافت خسارت خودرو ، بايد حداكثر تا  
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قوانین و مقررات حاکم بر : بخش سوم

 های اتومبیل در ایران بیمه
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ارزيابی و قوانين مرتبط با  بخشقبل، در اين  بخشهاي اتومبيل در  پس از معرفی بيمه و بيان انواع بيمه

مركزي ايران تصويب شده اند را مورد بررسی قرار  اي عالی بيمهشوربيمه اتومبيل كه در پرداخت خسارت در 

نامه بدنه درباره ارزيابی و پرداخت خسارت بيان شده را مطرح كرده و  در ابتدا قوانينی كه در بيمه .دهيم می

 .سپس قوانين شخص ثالث را بررسی خواهيم كرد

 (19شماره  امهن آیین)زمینی نقلیه وسایل بدنه بیمه نامه عمومی شرایط -2-9

 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ 17ماده  3شوراي عالی بيمه در اجراي بند 

تبصره تصويب  15ماده و  24آئين نامه شرايط عمومی بيمه بدنه وسايل نقليه زمينی را شامل  9/12/1384

 .شود باشند، اشاره می ت میدر ادامه به فصولی كه مربوط به ارزيابی و پرداخت خسار. نمود

  های تحت پوشش ها و هزینه خسارت: فصل دوم 
 

 خسارت هاي تحت پوشش :9ماده 

 :جبران خسارت هاي وارد به موضوع بيمه و هزينه هاي مربوط ، به شرح زير در تعهد بيمه گر خواهد بود

رد اجسام ديگر به خسارتی كه ناشی از برخورد موضوع بيمه به يک جسم ثابت يا متحرك و يا برخو .1

موضوع بيمه و يا واژگونی و سقوط موضوع بيمه باشد و يا چنانچه در حين حركت ، اجزا و يا 

 . محموالت موضوع بيمه به آن برخورد نمايد و موجب بروز خسارت شود

خسارتی كه در اثر آتش سوزي ، صاعقه و يا انفجار به موضوع بيمه و يا لوازم يدكی اصلی همراه آن  .2

 .گردد وارد

در صورتی كه موضوع بيمه دزديده شود و يا در اثر عمل دزدي يا شروع به دزدي به وسيله نقليه و يا  .3

 .وسايل اضافی آن كه در بيمه نامه درج شده است خسارت وارد شود

 .خسارتی كه در جريان نجات و يا انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به آن وارد شود .4

چرخ موضوع بيمه در اثر هر يک از خطرات بيمه شده تا پنجاه خسارت باطري و الستيک هاي  .5

 .درصد قيمت نو قابل پرداخت است

 هزينه هاي قابل تامين :4 ماده

 

هزينه هاي متعارفی كه بيمه گذار براي نجات موضوع بيمه خسارت ديده و جلوگيري از توسعه خسارت و نيز 

حداكثر تا  می نمايد مناسب براي تعمير آن پرداختانتقال موضوع بيمه خسارت ديده به نزديک ترين محل 

 .بيست درصد كل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود
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  خسارت های مستثنا شده یا غیر قابل جبران: فصل سوم 

 خسارت هاي مستثنا شده :1ماده 

ديگري توافق  خسارت هاي زير تحت پوشش اين بيمه نامه نيست مگر آنکه دربيمه نامه يا الحاقيه آن به نحو

 :شده باشد

 .خسارت هاي ناشی از سيل ، زلزله و آتشفشان .1

خسارت هايی كه به علت استفاده از موضوع بيمه در مسابقه اتومبيل رانی يا آزمايش سرعت به آن  .2

 .وارد شود

خسارت هاي وارد به موضوع بيمه به علت حمل مواد منفجره ، سريع االشتعال و يا اسيدي مگر آنکه  .3

 .يمه مخصوص حمل آن باشدموضوع ب

خسارت هاي وارده در اثر پاشيده شدن رنگ ، اسيد و ساير مواد شيميايی روي بدنه موضوع بيمه  .4

 .مگر آنکه ناشی از حوادث تحت پوشش بيمه باشد

 .خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بيمه پس از وقوع حادثه  .5

 .روي بدنه موضوع بيمه خسارت ناشی از كشيدن ميخ و ساير اشياء مشابه .6

 .كاهش ارزش موضوع بيمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بيمه شده باشد .7

زيان ناشی از عدم امکان استفاده از موضوع بيمه حادثه ديده به علت تحقق خطرات تحت پوشش  .8

 .بيمه نامه

 خسارت هاي غير قابل جبران :5ماده 

 :هد بوددر موارد زير جبران خسارت در تعهد بيمه گر نخوا

 .خسارت هاي ناشی از جنگ ، شورش ، اعتصاب و يا تهاجم .1

 .خسارت هاي مستقيم و غير مستقيم ناشی از انفجارهاي هسته اي .2

 خسارت هايی كه عمداً توسط بيمه گذار ، ذي نفع و يا راننده موضوع بيمه به آن وارد .3

 .می شود

انتظامی مگر آنکه عمل گريز خسارت هاي وارده به موضوع بيمه حين گريز از تعقيب مقامات  .4

 .توسط متصرفين غير قانونی باشد

 در صورتی كه راننده موضوع بيمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگی باشد يا گواهينامه .5

رانندگی وي باطل شده باشد و يا مطابق مقررات راهنمايی و رانندگی گواهينامه راننده براي 

 .اتمام اعتبار گواهينامه در حکم بطالن آن نيست. اشدرانندگی موضوع بيمه متناسب نب
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سارت هاي ناشی از حوادثی كه طبق گزارش مقامات ذي صالح به علت مصرف مشروبات خ .6

 .الکلی و يا استعمال مواد مخدر يا روان گردان توسط راننده موضوع بيمه بوجود آمده باشد

موضوع بيمه مخصوص و مجاز به خسارت ناشی از بکسل كردن وسيله نقليه ديگر مگر آنکه  .7

 .انجام اين كار باشد و اصول و مقررات ايمنی را رعايت كرده باشد

خسارت هاي وارده به وسايل و دستگاههاي الکتريکی و الکترونيکی موضوع بيمه در صورتی كه  .8

 .ناشی از نقص و خرابی در كاركرد آنها باشد

 .وسط موضوع بيمه به آن وارد شودخسارت هايی كه به علت حمل بار بيش از حد مجاز ت .9

 

  وظایف و تعهدات بیمه گذار: فصل چهارم 

 اعالم خسارت : 20 ماده

بيمه گذار موظف است حداكثر ظرف پنج روز كاري از تاريخ اطالع خود از وقوع حادثه به يکی از مراكز 

م نمايد يا مراتب را ظرف پرداخت خسارت بيمه گر مراجعه و با تکميل فرم اعالم خسارت، وقوع حادثه را اعال

همچنين بيمه گذار موظف است مدارك مثبته .مدت مذكور از طريق پست سفارشی به اطالع بيمه گر برساند

و ساير اطالعاتی كه راجع به حادثه و تعيين ميزان خسارت از او خواسته می شود را در اختيار بيمه گر 

فوق را انجام ندهد بيمه گر می تواند ادعاي خسارت را  در صورتی كه بيمه گذار هر يک از تعهدات. قراردهد

 .رد كند مگر آنکه بيمه گذار ثابت كند به دليل امور غير قابل اجتناب از عهده انجام آنها برنيامده است

 عدم اظهارات خالف واقع :22ماده 

هارات نادرستی اظ هرگاه بيمه گذار به قصد تقلب ، در خصوص خسارت و كيفيت وقوع حادثه به طور كتبی

  .بنمايد و يا مدارك مجعول تسليم كند بيمه گر می تواند وي را از دريافت خسارت محروم كند

 جلوگيري از وقوع حادثه و توسعه خسارت :21ماده 

بيمه گذار موظف است براي جلوگيري از وقوع حادثه و توسعه خسارت و يا نجات موضوع بيمه و لوازم همراه 

چنانچه ثابت شود كه . تياط هاي الزم را كه هركس عرفاً از مال خود می كند به عمل آوردآن ، اقدامات و اح

بيمه گذار عمداً از انجام اين اقدامات خودداري نموده است بيمه گر می تواند به نسبت تاثير قصور بيمه گذار، 

 .خسارت پرداختی را تقليل دهد

 

 نحوه تعیین و پرداخت خسارت: فصل ششم 

نحوه تعيين مقدار خسارت :21ماده   

در صورت عدم توافق در مورد . مقدار خسارت قابل پرداخت توسط بيمه گر به ترتيب زير تعيين می شود

 .عمل خواهد شد 22ميزان خسارت طبق ماده 



 

 

36 

 های بیمه های اتومبیل در شرکت و پرداخت خسارت بیمهبررسی کیفیت خدمات واحدهای ارزیابی 
 

 خسارت کلی –الف 

ه علت روز پس از سرقت پيدا نشود يا ب 65موضوع بيمه موقعی بکلی از بين رفته تلقی خواهد شد كه حداقل 

حوادث مشمول بيمه به نحوي آسيب ببيند كه مجموع هزينه هاي تعمير و تعويض قسمتهاي خسارت ديده 

 .درصد قيمت آن در روز حادثه بيشتر باشد 75آن با احتساب هزينه هاي نجات از 

در خسارت كلی مالك محاسبه و تصفيه خسارت، ارزش معامالتی موضوع بيمه در روز حادثه و  -2تبصره 

از خسارت كلی ، ارزش بازيافتی احتمالی و كسورات مقرر كسر و هزينه . داكثر تا مبلغ بيمه شده خواهد بودح

 .متعارف نجات و حمل تا حد مقرر به آن اضافه می شود مشروط بر اينکه از كل مبلغ بيمه بيشتر نشود

ت عدم موافقت بيمه گذار با در صور. ارزش بازيافتی موضوع بيمه توسط بيمه گر تعيين می شود  -1تبصره 

ارزش تعيين شده ، بيمه گر پس از تملک موضوع بيمه و انتقال سند، خسارت را با كسر فرانشيز و ساير 

 .كسورات و اضافه نمودن هزينه هاي متعارف نجات و حمل پرداخت خواهد نمود

قرارداد بيمه بيش از يک با پرداخت خسارت كلی، قرارداد بيمه خاتمه می يابد و چنانچه مدت  -9تبصره 

 .سال باشد حق بيمه سال هاي بعد به بيمه گذار مسترد می شود

قبل از پرداخت خسارت مربوط به سرقت كلی موضوع بيمه ، سند مالکيت وسيله نقليه بيمه شده   -4تبصره 

 .بايد به بيمه گر منتقل شود

سرقت شده و انتقال مالکيت آن به  چنانچه تا يک سال پس از پرداخت خسارت وسيله نقليه  -1تبصره 

بيمه گر ، وسيله نقليه مذكور پيدا شود بيمه گر موظف است آن را با رعايت آيين نامه بازيافت خسارت 

مصوب شوراي عالی بيمه به فروش رساند و سهم بيمه گذار از مبلغ بازيافتی را با توجه به درصدي كه از 

 .خت نمايدخسارت پرداختی كسر كرده است به وي پردا

 

 خسارت جزئی –ب 

مالك تعيين  .خسارت هايی كه مشمول تعريف مندرج در بند الف فوق نيست خسارت جزئی تلقی می شود

خسارت جزئی ، هزينه تعمير شامل دستمزد عادله و قيمت روز لوازم تعويضی پس از كسر استهالك و 

ميزان استهالك براي قطعات تعويضی . بودفرانشيز و اضافه نمودن هزينه نجات و حمل تا حد مقرر خواهد 

درصد و  5از شروع سال پنجم توليد وسيله نقليه به بعد براي هر سال  (به جز شيشه ها و شيشه چراغها)

 .درصد خواهد بود 25حداكثر 
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مهلت و نحوه پرداخت خسارت :10ماده   

فين در خصوص ميزان آن يا اعالم بيمه گر موظف است حداكثر پانزده روز بعد از تکميل مدارك و توافق طر

اين مدت براي . خسارت را پرداخت كند ( 22موضوع ماده)راي داور مرضی الطرفين، هيئت داوري يا دادگاه 

بيمه گر شروع و پس از  روز است كه از تاريخ اعالم خسارت به 65پرداخت خسارت سرقت موضوع بيمه 

ه ، خسارت وارده به موجب شرايط اين بيمه نامه سپري شدن اين مدت در صورت پيدا نشدن موضوع بيم

 .پرداخت می شود

بيمه گر می تواند به جاي پرداخت نقدي خسارت، موضوع بيمه را در مدتی كه عرفاً كمتر از آن  - 2تبصره 

در هر حال . ميسر نيست تعمير كند يا وسيله نقليه مشابهی را در عوض آن به تملک بيمه گذار درآورد

 .ستهالك به عهده بيمه گذار خواهد بودفرانشيز و ا

رزش موضوع بيمه در روز وقوع حادثه باشد بيمه گر فقط در صورتی كه مبلغ بيمه شده كمتر از ا -1تبصره  

 .به تناسب مبلغ بيمه شده با قيمت واقعی آن در روز حادثه مسئول جبران خسارت خواهد بود
 

و پرداخت خسارت در بیمه اجباری شخص  قوانین بیمه مرکزی درباره نحوه ارزیابی -1-9

 ثالث

قانون بيمه اجباري شخص ثالث كه به بحث نحوه ارزيابی و پرداخت خسارت مربوط نيز در اين قسمت 

 . هستند، ارائه خواهد شد

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل  -2-1-9

 نقلیه
 

 عهدات بيمه گر و بيمه گذاربخش دوم ر حقوق و ت

بدنی معادل حداقل ريالی ديه يک مرد   ر حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت 8ماده

اين قانون است و در هر حال بيمه گذار موظف به اخذ ( 9)مسلمان در ماههاي حرام با رعايت تبصره ماده 

اين قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نيم موضوع   همچنين حداقل مبلغ بيمه. الحاقيه نمی باشد

بيمه گذار می تواند براي جبران خسارت هاي مالی بيش از حداقل مزبور، . تعهدات بدنی است %(5/2)درصد 

 .در زمان صدور بيمه نامه يا پس از آن، بيمه تکميلی تحصيل كند

پوشش بيمه اي بيش از سقف ر در صورتی كه بيمه گذار در خصوص خسارت هاي مالی تقاضاي 1تبصره

حق . مندرج در اين ماده را داشته باشد بيمه گر مکلف به انعقاد قرارداد بيمه تکميلی با بيمه گذار می باشد
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بيمه در اين مورد در چهارچوب ضوابط كلی كه توسط بيمه مركزي اعالم می شود، توسط بيمه گر تعيين 

 .می گردد

گر مکلف است كليه خسارات واردشده را مطابق اين قانون پرداخت كند ر در صورت بروز حادثه، بيمه 2تبصره

 .در اين مورد اعمال نمی شود 1316/ 2/ 7قانون بيمه مصوب ( 13)و ( 12)و مواد 

ر خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گرانترين خودروي 3تبصره

 .ص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بودمتعارف از طريق بيمه نامه شخ

سقف تعهدات  %(55)ر منظور از خودروي متعارف خودرويی است كه قيمت آن كمتر از پنجاه درصد 4تبصره

 .بدنی كه در ابتداي هر سال مشخص می شود، باشد

ه و كارشناسان و كارشناسان ارزياب خسارت شركتهاي بيم( 39)ر ارزيابان خسارات موضوع ماده  5تبصره

 .رسمی دادگستري در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق اين ماده اعالم نظر كنند

 .ر بيمه گر ملزم به جبران خسارت هاي واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات اين قانون است9ماده 

زيان ديدگان  تبصره ر در صورتی كه در يک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يک ديه به هر يک از

محکوم شود، بيمه گر مکلف به پرداخت كل خسارات بدنی است، اعم از اينکه مبلغ مازاد بر ديه، كمتر از يک 

 .ديه كامل يا بيشتر از آن باشد

ر بيمه گر مکلف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون 15ماده 

مراجع قضائی موظفند در انشاي حکم . سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت كندلحاظ جنسيت و دين تا 

 .عنوان بيمه حوادث درج كنند  به  پرداخت ديه، مبلغ مازاد بر ديه موضوع اين ماده را

ر درج هرگونه شرط در بيمه نامه كه براي بيمه گذار يا زيان ديده مزاياي كمتر از مزاياي مندرج در 11ماده 

بطالن . رر كند، يا درج شرط تعليق تعهدات بيمه گر در قرارداد به هر نحوي، باطل و بالاثر استاين قانون مق

همچنين اخذ هرگونه رضايتنامه از زيان ديده توسط بيمه گر و . شرط سبب بطالن بيمه نامه نمی شود

و چنين  صندوق مبنی بر رضايت به پرداخت خسارت كمتر از مزاياي مندرج در اين قانون ممنوع است

 .رضايتنامه اي بالاثر است

ر تعهد ريالی بيمه گر در قبال زيان ديدگان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه، برابر حاصل ضرب 12ماده 

اين قانون ( 13)و ماده ( 9)تبصره ماده   ظرفيت مجاز وسيله نقليه در سقف تعهدات بدنی بيمه نامه با رعايت

 .است

يت ظرفيت مجاز وسيله نقليه، مجموع خسارات بدنی زيان ديدگان وسيله در مواردي كه به علت عدم رعا

نقليه مقصر حادثه بيش از سقف مذكور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بيمه گر به نسبت خسارت وارده به هر 
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يک از زيان ديدگان بين آنان تسهيم می گردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر يک از زيان ديدگان توسط 

تأمين خسارت هاي بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات اين قانون از مسبب حادثه صندوق 

 .بازيافت می شود

ميزان ظرفيت مجاز وسايل نقليه با توجه به نوع و كاربري آنها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط 

و شهرسازي و بيمه مركزي تهيه می  وزارت كشور با همکاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و راه

 .شود و به تصويب هيأت وزيران می رسد

 .در هر صورت تعداد جنين و اطفال زير دوسال داخل وسيله نقليه به ظرفيت مجاز خودرو اضافه می شود

تبصره ر تعهد ريالی بيمه گر در قبال زيان ديدگان خارج از وسيله نقليه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات 

در مواردي كه مجموع خسارات . اين قانون می باشد( 13)و ماده ( 9)تبصره ماده   بدنی بيمه نامه با رعايت

بدنی زيان ديدگان خارج از وسيله نقليه مسبب حادثه بيش از سقف مذكور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد 

می گردد و مابه التفاوت  بيمه گر به نسبت خسارت واردشده به هر يک از زيان ديدگان بين آنان تسهيم

خسارت بدنی هر يک از زيان ديدگان توسط صندوق تأمين خسارت هاي بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت 

 .می شود

ر بيمه گر يا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قيمت يوم 13ماده 

بيمه گر، در صورتی كه خسارت . قررات مربوط پرداخت كننداالداء و با رعايت اين قانون و ساير قوانين و م

اين قانون باشد، می تواند نسبت ( 8)بدنی كه به زيان ديده پرداخت نموده بيشتر از تعهد وي مندرج در ماده 

به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع يا در صورت موافقت صندوق در حسابهاي فيمابين منظور كند مشروط 

 .بيمه گر نباشد  ش مبلغ قابل پرداخت بابت ديه منتسب به تأخيربر اينکه افزاي

اين قانون ( 8)تبصره ر در صورتی كه خسارت بدنی زيان ديده بيشتر از تعهد شركت بيمه مندرج در ماده 

باشد، شركت بيمه مکلف است، بالفاصله مراتب مذكور و كليه مستندات پرونده مربوط را از طريق سامانه 

 .به صندوق و بيمه مركزي اطالع دهد( 55)وضوع ماده الکترونيک م

ر در حوادث رانندگی منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايی و 14ماده

علت اصلی وقوع تصادف يکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بيمه گر مکلف است  رانندگی يا پليس راه، 

به شرح زير براي   ون هيچ شرط و اخذ تضمين پرداخت كند و پس از آن می تواندخسارت زيان ديده را بد

 :بازيافت به مسبب حادثه مراجعه كند

معادل دو و نيم : الف ر در اولين حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بيمه نامه

 از خسارت هاي بدنی و مالی پرداخت شده( %5/2)درصد 
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معادل پنج : ين حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بيمه نامهب ر در دوم

 از خسارت هاي بدنی و مالی پرداخت شده( %5)درصد

معادل ده : پ ر در سومين حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بيمه نامه

 هاز خسارت هاي بدنی و مالی پرداخت شد( %15)درصد

قانون رسيدگی به تخلفات ( 7)تبصره ر مصاديق و عناوين تخلفات رانندگی حادثه ساز به موجب ماده 

 .تعيين می شود 1389/ 12/ 8رانندگی مصوب 

ر در موارد زير بيمه گر مکلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين، خسارت زيان ديده را پرداخت 15ماده 

می زيان ديده از طريق مراجع قانونی براي بازيافت تمام يا بخشی از كند و پس از آن می تواند به قائم مقا

 :وجوه پرداخت شده به شخصی كه موجب خسارت شده است مراجعه كند

 الف ر اثبات عمد مسبب در ايجاد حادثه نزد مراجع قضائی

تأييد نيروي  ب ر رانندگی در حالت مستی يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه كه به

 .انتظامی يا پزشکی قانونی يا دادگاه رسيده باشد

پ ر در صورتی كه راننده مسبب، فاقد گواهينامه رانندگی باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه 

 .نباشد

 .ت ر در صورتی كه راننده مسبب، وسيله نقليه را سرقت كرده يا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد

ر در صورت وجود اختالف ميان بيمه گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح 1هتبصر

 .صورت خواهد گرفت

ر در مواردي كه طبق اين قانون بيمه گر حق رجوع به مسبب حادثه يا قائم مقام قانونی وي را دارد، 2تبصره

جراء است و از طريق دواير اجراي سازمان اسناد پرداخت خسارت از سوي بيمه گر در حکم اسناد الزم اال

 .ثبت اسناد و امالك كشور قابل مطالبه و وصول می باشد

ر در صورتی كه حادثه در حين آموزش رانندگی توسط مراكز مجاز يا آزمون اخذ گواهينامه رخ دهد، 3تبصره

ازيافت نخواهد بود و خسارت پرداخت شده به وسيله شركت بيمه از آموزش گيرنده يا آزمون دهنده قابل ب

 .حسب مورد آموزش دهنده يا آزمون گيرنده، راننده محسوب می شود

ر چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظير نقص راه، نبودن يا نقص عالئم رانندگی و 16ماده 

هر شخص نقص تجهيزات مربوط يا عيب ذاتی وسيله نقليه، يا ايجاد مانع توسط دستگاههاي اجرائی يا 

حقيقی يا حقوقی ديگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بيمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زيان ديده 
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می تواند براي بازيافت به نسبت درجه تقصير كه درصد آن در حکم دادگاه مشخص می شود به مسببان ذي 

 .ربط مراجعه كند

در قبال مسؤوليت هاي موضوع اين ماده از محل كاركنان خويش را   دستگاههاي ذيربط مجازند مسؤوليت

 .اعتبارات جاري و تملک دارايی هاي سرمايه اي تحت اختيار، بيمه كنند

قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، ( 17)تبصره ر در صورتی كه حسب نظريه افسران موضوع ماده 

در صورت اعتراض ذي نفع، موضوع حسب مورد  وسيله نقليه يا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعالم شود

به كارشناس يا هيأت كارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبيل راه و مهندسی ترافيک، 

 .مکانيک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می شود

 :ر موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است17ماده 

 سيله نقليه مسبب حادثه و محموالت آنالف ر خسارت وارده به و

 ب ر خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشی از تشعشعات اتمی و راديواكتيو

 پ ر جريمه يا جزاي نقدي

ت ر اثبات قصد زيان ديده در ايراد صدمه به خود مانند خودكشی، اسقاط جنين و نظاير آن و نيز اثبات هر 

 نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی

اختالفی وجود داشته باشد، معترض می تواند به مرجع ( ب)و ( الف)ره ر در صورتی كه در موارد بندهاي تبص

 .قضائی صالح رجوع كند

ر آيين نامه مربوط به تعيين سقف حق بيمه موضوع اين قانون و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن 18ماده 

 .عالی بيمه به تصويب هيأت وزيران می رسد توسط بيمه مركزي تهيه می شود و پس از تأييد شوراي

 :در آيين نامه مذكور بايد عوامل زير مدنظر قرار گيرد

 الف ر ويژگی هاي وسيله نقليه از قبيل نوع كاربري، سال ساخت و وضعيت ايمنی آن

ب ر سوابق رانندگی و بيمه اي دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نيروي انتظامی 

ري اسالمی ايران موضوع قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی، خسارت هاي پرداختی توسط بيمه گر يا جمهو

 صندوق، بابت حوادث منتسب به وي

پ ر رايج بودن استفاده از وسيله نقليه براي اقشار متوسط و ضعيف شامل موتورسيکلت و خودروهاي سواري 

 ارزان قيمت

مالحظات اجتماعی در تعيين حق بيمه وسايل نقليه پركاربرد اقشار در آيين نامه موضوع اين ماده بايد 

 .متوسط و ضعيف جامعه مدنظر قرار گيرد
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ر بيمه مركزي موظف است با همکاري نيروي انتظامی جمهوري اسالمی ايران ترتيبی اتخاذ كند كه 1تبصره

الث براساس ويژگی هاي حداكثر تا پايان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بيمه نامه شخص ث

تا آن زمان، سوابق رانندگی و بيمه اي شخصی كه پالك وسيله نقليه به نام اوست و . فراهم شود« راننده»

 .خسارت هاي پرداختی بابت حوادث منتسب به وي مالك عمل است

متناظر به ر در آيين نامه موضوع اين ماده نحوه تخفيف يا افزايش در حق بيمه به صورت پلکانی و 2تبصره

 .تفکيک در مورد خسارات مالی و بدنی تعيين می شود

ر نرخنامه حق بيمه موضوع اين قانون در ابتداي هر سال با رعايت آيين نامه مصوب هيأت وزيران به 3تبصره

در جلسات شوراي عالی بيمه . وسيله بيمه مركزي محاسبه و پس از تأييد شوراي عالی بيمه، ابالغ می شود

بيمه گران و دو نفر صاحب نظر به ( سنديکاي)ن نرخنامه موضوع اين تبصره دبير كل اتحاديهبراي تعيي

همچنين رئيس كل بيمه مركزي . بيمه گران ايران با حق رأي شركت می كنند( سنديکاي)انتخاب اتحاديه

 .در جلسات مذكور حق رأي دارد

متر از نرخهاي مصوب شوراي عالی بيمه را ك( %5/2)ر شركتهاي بيمه می توانند تا دو و نيم درصد 4تبصره

توسط شركتهاي بيمه، منوط به ( %2/ 5)اعمال تخفيف بيشتر از دو و نيم درصد . مالك عمل خود قرار دهند

بيمه مركزي در اعطاي اين مجوز بايد توانگري مالی شركت و شرايط . كسب مجوز از بيمه مركزي است

همچنين شركتهاي بيمه می توانند در . ي بيمه را مدنظر قرار دهدعمومی بازار و حفظ رقابت پذيري شركتها

بيش از قيمتهاي  %(5/2)صورت ارائه خدمات ويژه به مشتريان، با تأييد بيمه مركزي تا دو و نيم درصد 

 .تعيين شده توسط بيمه مركزي، از بيمه گذار دريافت كنند

نسبت به اعطاي تخفيف به رانندگانی كه دوره  ر شركتهاي بيمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط 5تبصره

هاي آموزشی رانندگی ايمن و كم خطر را سپري نموده و موفق به اخذ گواهينامه مربوط شده اند، اقدام 

آيين نامه مربوط به اين تبصره به پيشنهاد بيمه مركزي و نيروي انتظامی به تصويب هيأت وزيران می . كنند

 .رسد

موضوع اين قانون رافع   وي در صدور بيمه نامه  يا تقصير بيمه گر يا نماينده ر هرگونه قصور19ماده 

 .مسؤوليت بيمه گر نيست

ر پوشش هاي بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهوري اسالمی ايران است مگر آنکه در 25ماده 

 .بيمه نامه به نحو ديگري توافق شده باشد
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 قبخش سوم ر حقوق و تعهدات صندو

ر به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث ناشی از وسايل نقليه، خسارت هاي بدنی وارد به اشخاص 21ماده

ثالث كه به علت فقدان يا انقضاي بيمه نامه، بطالن قرارداد بيمه، شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه، 

لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور كسري پوشش بيمه نامه ناشی از افزايش مبلغ ريالی ديه يا تعليق يا 

اين قانون، قابل پرداخت نباشد، يا به طور كلی خسارت ( 22)حکم توقف يا ورشکستگی بيمه گر موضوع ماده 

هاي بدنی كه خارج از تعهدات قانونی بيمه گر مطابق مقررات اين قانون است به استثناي موارد مصرح در 

 .جبران می شود« صندوق تأمين خسارت هاي بدنی»نام  ، توسط صندوق مستقلی به(17)ماده 

  با رعايت( 8)ر ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارت هاي بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده 1تبصره

 .اين قانون است( 13)و ( 15)و مواد ( 9)تبصره ماده 

 .عهده شوراي عالی بيمه استر تشخيص موارد خارج از تعهد بيمه گر مطابق مقررات اين قانون، بر 2تبصره

ر صندوق مکلف است هر شش ماه يکبار گزارش عملکرد خود را به كميسيون اقتصادي مجلس ارائه 3تبصره

 .كند

ر در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و ناتوانی آن از 22ماده 

ركزي يا شوراي عالی بيمه، يا صدور حکم توقف يا پرداخت خسارت به زيان ديدگان، به تشخيص بيمه م

ورشکستگی آن به وسيله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی كه به موجب صدور بيمه نامه هاي موضوع 

اين قانون به عهده بيمه گر است را پرداخته، پس از آن به قائم مقامی زيان ديدگان به بيمه گر مراجعه می 

 .كند

است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارايی هاي بيمه گر مذكور تا ميزان مبالغ  ر دادگاه مکلف1تبصره

 .پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام كند

كه برعهده شركت بيمه   ر در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه، پرداخت خسارات مالی2تبصره

خواهد  1355/ 3/ 35مركزي ايران و بيمه گري مصوب  قانون تأسيس بيمه( 44)مذكور است مشمول ماده 

 .بود

ر درصورتی كه زيان ديده، جز در موارد بيمه اختياري، تمام يا بخشی از خسارت بدنی واردشده را از 23ماده 

مراجع ديگري مانند سازمان بيمه هاي اجتماعی يا سازمان بيمه كارمندان دولت يا صندوق هاي ويژه جبران 

سازمان ها و صندوق هاي ويژه . ت كند، نسبت به همان ميزان حق مراجعه به صندوق را نداردخسارت درياف

مذكور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطالعات 
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فت خسارت از در هر حال در صورتی كه زيان ديده عالوه بر دريا. مربوط را در اختيار صندوق قرار دهند

 .سازمان ها و صندوق هاي ويژه مذكور از صندوق نيز خسارتی دريافت كند، صندوق حق استرداد دارد

 :ر منابع مالی صندوق به شرح زير است24ماده 

ماده ( 3)از حق بيمه اجباري موضوع اين قانون بر مبناي نرخنامه مذكور در تبصره ( %8)الف ر هشت درصد

 اين قانون( 18)

بلغی معادل حداكثر يک سال حق بيمه اجباري كه از دارندگان وسيله نقليه اي كه از انجام بيمه ب ر م

 .موضوع اين قانون خودداري كنند وصول می شود

ميزان مبلغ مذكور، نحوه وصول، تخفيف، تقسيط و بخشودگی آن به پيشنهاد بيمه مركزي به تصويب مجمع 

 .عمومی صندوق می رسد

تی از مسببان حوادث، دارندگان وسايل نقليه، بيمه گران و ساير اشخاصی كه صندوق پس از پ ر مبالغ بازياف

 .جبران خسارت زيان ديدگان مطابق مقررات اين قانون حسب مورد دريافت می كند

 اين قانون( 27)ت ر درآمد حاصل از سرمايه گذاري وجوه صندوق با رعايت ماده 

 صولی راهنمايی و رانندگی در كل كشوراز جريمه هاي و( %25)ث ر بيست درصد

از كل هزينه هاي دادرسی و جزاي نقدي وصولی توسط قوه قضائيه و تعزيرات ( %25)ج ر بيست درصد

 حکومتی

 اين قانون( 57)ماده ( ت)و بند ( 44)، ماده (4)ماده ( پ)چ ر جريمه هاي موضوع بند 

 ح ر كمکهاي اعطائی ازسوي اشخاص حقيقی يا حقوقی

را به اعضاي مجمع ( پ)ر مدير صندوق و هيأت نظارت مکلفند هر سه ماه يکبار گزارش عملکرد بند 1هتبصر 

 .كنند  عمومی صندوق اعالم

به محض تحقق به حساب درآمدهاي اختصاصی ( ج)و ( ث)ر كليه درآمدهاي منابع موضوع بندهاي 2تبصره

 .آن به صندوق اختصاص می يابد( %155)صندوق نزد خزانه داري كل كشور واريز می شود و صددرصد 

ر در صورت كمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد كسري منابع 3تبصره

 .صندوق را تأمين كند

همچنين . ر درآمدهاي صندوق مشمول ماليات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است4تبصره

 .درسی و اوراق و حق االجراء معاف می باشدصندوق از پرداخت هزينه هاي دا

از منابع مالی خود را ( %2)ر صندوق می تواند با تصويب مجمع عمومی مربوط، حداكثر تا دودرصد 5تبصره

جهت تعميم امر بيمه، گسترش فرهنگ بيمه، ترغيب رانندگان فاقد بيمه نامه شخص ثالث به اخذ بيمه نامه 
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حوادث رانندگی از طريق عقد قرارداد با وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرائی و پيشگيري از زيانهاي ناشی از 

ذي ربط از قبيل سازمان صدا و سيما، وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و 

 .ارشاد اسالمی و ورزش و جوانان اختصاص دهد

اين ماده، صندوق می تواند بدون سپردن ( پ)د ر در آراي غيابی براي بازيافت خسارات موضوع بن 6تبصره

در امور )قانون آيين دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب ( 356)ماده ( 2)تأمين يا تضمين موضوع تبصره 

 .نسبت به تقاضاي اجراي احکام غيابی اقدام كند 1379/ 1/ 21مصوب ( مدنی

مدهاي ناشی از فروش حاملهاي انرژي را به ر دولت می تواند در بودجه هاي سنواتی بخشی از درآ7تبصره

( الف)در صورت تصويب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بيمه نامه موضوع بند . صندوق اختصاص دهد

 .اين ماده كاهش پيدا می كند

ر صندوق مکلف است بدون اخذ تضمين از زيان ديده يا مسبب زيان، خسارت زيان ديده را پرداخت 25ماده 

س از آن مکلف است به شرح زير به قائم مقامی زيان ديده از طريق مراجع قانونی وجوه پرداخت نموده و پ

 :شده را بازيافت كند

الف ر در صورتی كه پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء يا بطالن بيمه نامه باشد به مسبب حادثه 

 .رجوع می كند

غو پروانه يا توقف يا ورشکستگی بيمه گر موضوع ب ر در صورتی كه پرداخت خسارت به سبب تعليق يا ل 

 .اين قانون باشد به بيمه گر و مديران آن رجوع می كند( 22)ماده 

پ ر در صورتی كه پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته 

 .شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه يا بيمه گر وي رجوع می كند

در صورتی كه پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفيت بودن سرنشينان داخل وسيله نقليه مسبب ت ر 

 .حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می كند

 :ر در موارد زير صندوق نمی تواند براي بازيافت به مسبب حادثه رجوع كند1تبصره

پرداخت خسارت به استناد )ی ديه ر در موارد جبران كسري پوشش بيمه نامه ناشی از افزايش مبلغ ريال1

 (اين قانون( 13)ماده 

( 22)ر تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حکم توقف يا ورشکستگی بيمه گر موضوع ماده 2

 اين قانون

( 12)ر در مواردي كه زيان ديدگان خارج از وسيله نقليه بيش از سقف تعهدات بيمه گر موضوع تبصره ماده 3

 .نون باشنداين قا
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ر در مواردي كه صندوق به موجب قانون معادل ديه مرد مسلمان را به زيان ديده يا قائم مقام قانونی وي 4

 پرداخت می كند براي بازپرداخت مابه التفاوت ديه شرعی با ديه مرد مسلمان

امه، سوابق ر صندوق مجاز است با درنظرگرفتن شرايط و وضعيت وقوع حادثه، علت نداشتن بيمه ن2تبصره

بيمه اي مسبب حادثه، وضعيت مالی و معيشتی مسبب حادثه و ساير اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه 

نحوه بازيافت از مسبب حادثه با . نسبت به تقسيط يا تخفيف در بازيافت خسارت از مسبب حادثه اقدام كند

زيافت مطابق آيين نامه اي است كه بنا رعايت مقررات راجع به نحوه اجراي محکوميت هاي مالی و ميزان با

 .مجمع عمومی صندوق به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايی می رسد  به پيشنهاد هيأت نظارت صندوق و

ر اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت هاي خسارت صندوق در حکم اسناد الزم االجراء است و از 26ماده 

 .امالك قابل مطالبه و وصول می باشدطريق دواير اجراي سازمان ثبت اسناد و 

ر صندوق مجاز است موجودي نقدي مازاد خود را نزد بانکهاي دولتی سپرده گذاري و يا اوراق بهادار 27ماده 

خريداري كند مشروط بر آنکه سرمايه گذاري هاي مذكور به نحوي برنامه ريزي شود كه ( ريسک)بدون خطر 

 .جود داشته باشدهمواره امکان انجام تعهدات صندوق و

ر صندوق، نهاد عمومی غيردولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامه اي است كه با رعايت 28ماده

موارد زير و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايی تهيه می شود و ظرف مهلت شش ماه پس از الزم االجراء 

 :شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران می رسد

 مجمع عمومی، هيأت نظارت، مدير صندوق و حسابرس: اركان صندوق عبارتند ازالف ر 

ب ر اعضاي مجمع عمومی صندوق عبارت از وزراي امور اقتصادي و دارايی به عنوان رئيس مجمع، تعاون، كار 

و رئيس كل بيمه ( بدون حق رأي)و رفاه اجتماعی، دادگستري و صنعت، معدن و تجارت، دادستان كل كشور 

مجمع عمومی عادي به طور . مجمع عمومی صندوق حداقل يک بار در سال تشکيل می شود. ركزي استم

 .فوق العاده نيز به تقاضاي هر يک از اعضاء به دعوت رئيس مجمع تشکيل می شود

يکی از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی، به پيشنهاد كميسيون مذكور و تصويب 

مدير . بدون حق رأي در جلسات مجمع شركت می كند  اسالمی به عنوان عضو ناظر ومجلس شوراي 

 .صندوق بدون حق رأي دبير مجمع عمومی است

پ ر اعضاي هيأت نظارت صندوق عبارت از نمايندگان وزراي امور اقتصادي و دارايی، تعاون، كار و رفاه 

بيمه گران ( سنديکاي)مه مركزي و اتحاديه، بي(بدون حق رأي)اجتماعی و دادگستري، دادستان كل كشور

 اعضاي هيأت نظارت غير از مدير صندوق به صورت غيرموظف خواهند بود؛. ايران است
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تبصره ر نماينده وزير امور اقتصادي و دارايی در هيأت نظارت، مدير صندوق است كه دبير هيأت نظارت نيز 

ه و كمک به زندانيان نيازمند بدون حق رأي در مديرعامل ستاد مردمی رسيدگی به امور دي. خواهد بود

 .جلسات هيأت نظارت شركت می كند

ت ر مدير صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي و تصويب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئيس 

انتخاب مجدد مدير صندوق براي يک دوره بالمانع . مجمع عمومی براي مدت چهار سال منصوب می شود

 .مومی می تواند نسبت به عزل مدير صندوق قبل از پايان مدت مذكور اتخاذ تصميم كندمجمع ع. است

در صورت لزوم با تصويب مجمع عمومی می تواند در مراكز استان ها . ث ر مركز اصلی صندوق، تهران است

کن اقامه دعوي عليه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نيز مم. شعبه ايجاد يا نمايندگی اعطاء كند

 .است

وظايف و اختيارات مجمع عمومی، هيأت نظارت و مدير صندوق و نيز نحوه انتخاب و وظايف و اختيارات 

 .حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هيأت وزيران تعيين می شود

ر كليه اختالفات بين صندوق و شركتهاي بيمه كه ممکن است در اجراي اين قانون به وجود آيد به 29ماده 

تی مركب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بيمه به انتخاب وزير دادگستري و سه متخصص بيمه وسيله هيأ

. بيمه گران هر كدام يک نفر حل و فصل می شود( سنديکاي)به انتخاب بيمه مركزي، صندوق و اتحاديه 

ک از هري. مالك تصميم گيري، رأي اكثريت اعضاي هيأت است و رأي صادرشده الزم االجراء می باشد

 .طرفين می تواند ظرف مدت بيست روز از ابالغ رأي در مرجع قضائی ذي صالح اقامه دعوي كند

ر اشخاص ثالث زيان ديده حق دارند با ارائه مدارك الزم براي دريافت خسارت به طور مستقيم 35ماده 

ين مسبب همچن. حسب مورد به شركت بيمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارت هاي بدنی مراجعه كنند

حادثه می تواند با ارائه مدارك الزم جهت تشکيل پرونده پرداخت خسارت به زيان ديده حسب مورد به بيمه 

 .گر يا صندوق مراجعه كند

آيين نامه اجرائی اين ماده توسط بيمه مركزي تهيه می شود و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايی ظرف 

 .انون به تصويب هيأت وزيران می رسدمدت سه ماه از تاريخ ابالغ اين ق

  
 بخش چهارم ر پرداخت خسارت

ر بيمه گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك مورد نياز، خسارت 31ماده

 .متعلقه را پرداخت كنند

ند پس از قطعی ر در حوادث منجر به خسارت بدنی، زيان ديده، اولياي دم يا وراث قانونی موظف32ماده 

بيمه گر مکلف . شدن مبلغ خسارت براي تکميل مدارك به منظور دريافت خسارت، به بيمه گر مراجعه كنند
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مبلغ خسارت را به زيان ديده   است حداكثر ظرف مدت بيست روز از تاريخ قطعی شدن مبلغ خسارت،

بض واريز را به مرجع قضائی پرداخت و در صورت عدم مراجعه وي در مهلت مذكور نزد صندوق توديع و ق

صندوق مکلف . در اين صورت تعهد بيمه گر و مسبب حادثه، ايفاءشده تلقی می شود. مربوط تحويل دهد

 .است بالفاصله پس از درخواست زيان ديده مبلغ مذكور را عيناً به وي پرداخت نمايد

پرداخت خسارت بدنی است، پس از ر در مواردي كه صندوق مطابق مقررات اين قانون رأساً مکلف به 1تبصره

قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه زيان ديده يا قائم مقام وي، تا بيست روز پس از ابالغ اظهارنامه رسمی به 

وي براي دريافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذكور به عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در 

 .انونی وي عيناً پرداخت می شودزمان مراجعه زيان ديده يا قائم مقام ق

ر در مواردي كه رأي صادرشده از دادگاه بدوي، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجديدنظرخواهی 2تبصره

 .قرارگرفته باشد، زيان ديده يا وراث قانونی و بيمه گر يا صندوق بايد طبق مفاد اين ماده اقدام كنند

 .ماده، قطعيت حکم دادگاه است ر مالك قطعی شدن ميزان خسارت موضوع اين3تبصره

اين قانون را ( 31)ر چنانچه بيمه گر يا صندوق به رغم كامل بودن مدارك، تکليف مقرر در ماده 33ماده 

اين قانون را انجام ( 32)انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخير كنند و يا بيمه گر تکليف مقرر در ماده 

ر هزار به ازاي هر روز تأخير در حق زيان ديده يا قائم مقام وي ندهد، به پرداخت جريمه اي معادل نيم د

 .محکوم می شود

ر در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غير از فوت، در صورت مطالبه زيان ديده، پس از 34ماده 

دريافت گزارش كارشناس راهنمايی و رانندگی و يا پليس راه و يا كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن 

در خصوص ) 1384/ 7/ 6قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ريلی مصوب ( 2)ماده ( 2)وضوع تبصره م

و پزشکی قانونی، بيمه گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا ( حوادث مربوط به قطارهاي شهري و بين شهري

اشخاص ثالث زيان ديده از ديه تقريبی را به ( %55)صندوق، حسب مورد مکلفند بالفاصله حداقل پنجاه درصد

اين قانون ( 32)و ( 31)كرده و باقی مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعی ديه با رعايت مواد   پرداخت

 .بپردازند

ر هزينه هاي معالجه اشخاص ثالث زيان ديده و راننده مسبب حادثه در صورتی كه مشمول قانون 35ماده 

حسب مورد برعهده بيمه ( 2)تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت  قانون( 35)ديگري نباشد، با لحاظ ماده 

 .گر مربوط يا صندوق است

ر در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولياي دم يا قائم مقام متوفی يا درخواست مسبب 36ماده 

يسيون حادثه بدون نياز به رأي مراجع قضائی، پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايی و رانندگی، كم
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در )قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ريلی ( 2)ماده ( 2)جلوگيري از سوانح راه آهن موضوع تبصره 

يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات ( خصوص حوادث مربوط به قطارهاي شهري و بين شهري

حسب مورد می توانند خسارت انتظامی و پزشکی قانونی بيمه گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق 

 .اين قانون بپردازند( 31)بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعايت ماده 

در صورت عدم مطالبه نيز، بيمه گر می تواند بدون نياز به رأي مرجع قضائی خسارت بدنی را مطابق ماده 

 .اين قانون به صندوق توديع كند( 32)

كارشناس راهنمايی و رانندگی و يا پليس راه و يا كميسيون تبصره ر چنانچه علی رغم وجود گزارش 

و ( قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ريلی( 2)ماده ( 2)موضوع تبصره )جلوگيري از سوانح راه آهن 

نظر نهائی پزشکی قانونی، شركت بيمه پرداخت خسارات بدنی را موكول به رأي دادگاه كند، پس از صدور 

اخت خسارات بدنی به قيمت يوم االداء بوده و نمی تواند بابت مابه التفاوت خسارت رأي مکلف به پرد

 .به صندوق رجوع كند( اين قانون( 13)موضوع ماده )پرداختی و ميزان تعهد وي 

ر بيمه گر، صندوق يا مسبب حادثه به ميزان درصد ديه اي كه به زيان ديده پرداخت شده يا مطابق 37ماده 

 .قانون و تبصره آن به صندوق توديع شده است، بريءالذمه هستنداين ( 32)ماده 

ر هرگاه پس از اينکه بيمه گر يا صندوق به موجب اين قانون خسارتی را پرداخت كند و به موجب 38ماده 

حکم قطعی، براي پرداخت تمام يا بخشی از خسارت مسؤول شناخته نشوند، بيمه گر يا صندوق می تواند به 

 .ه محکومٌ عليه حکم قطعی، رجوع كندهمان ميزان ب

ر در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيان ديده 39ماده 

در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل . و شركت بيمه مربوط صورت می گيرد

يده، وسيله نقليه خسارت ديده را در تعميرگاه پرداخت، شركت بيمه موظف است در صورت تقاضاي زيان د

مجاز و يا تعميرگاهی كه مورد قبول زيان ديده باشد تعمير نموده و هزينه هاي تعمير را تا سقف تعهدات 

 .مالی مندرج در بيمه نامه مذكور پرداخت كند

داراي )سارت تبصره ر در صورتی كه اختالف از طريق مذكور حل و فصل نشود، موضوع به يک ارزياب خ

هريک از طرفين ظرف . به انتخاب و هزينه زيان ديده ارجاع می شود( مجوز ارزيابی خسارت از بيمه مركزي

در صورت عدم . مدت بيست روز از تاريخ اعالم نظر كتبی ارزياب می توانند در مرجع صالح، اقامه دعوي كنند

هزينه ارزيابی . عی و الزم االجراء استطرح دعوي توسط طرفين در مهلت مقرر نظر ارزياب خسارت، قط

خسارت براساس تعرفه اي است كه در ابتداي هر سال توسط بيمه مركزي پيشنهاد و به تصويب شوراي عالی 
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بيمه مركزي موظف است در صدور مجوز ارزيابی خسارت به گونه اي عمل كند كه در تمام . بيمه می رسد

 .ارزياب خسارت وجود داشته باشد شهرستان ها متناسب با نياز آن شهرستان،

ر شركتهاي بيمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع اين قانون را در مواردي كه 45ماده 

وسايل نقليه مسبب و زيان ديده در زمان حادثه داراي بيمه نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختالفی 

اين قانون بدون اخذ گزارش مقامات ( 8)دات مالی مندرج در ماده وجود نداشته باشد، حداكثر تا سقف تعه

 .انتظامی پرداخت كنند

 (91)موضوع تبصره ماده  -تعرفه هزینه ارزیابی خسارت  -1-1-9

قانون بيمه اجباري ( 39)، در اجراي تبصره ماده 1397/52/52مصوبه شوراي عالی بيمه در جلسه مورخ 

به شرح زير  1395مصوب سال  -اثر حوادث ناشی از وسايل نقليه  خسارات واردشده به شخص ثالث در

 :باشد می

قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث ( 39)تعرفه هزينه ارزيابی خسارت موضوع تبصره ماده "

ن به ميزا 1397، به ازاي هر فقره ارزيابی براي سال 1395مصوب سال  -در اثر حوادث ناشی از وسايل نقليه 

 ".يک ميليون ريال تعيين می گردد
 

 قانون شخص ثالث 12ماده  1تبصره  -ابالغ موارد خارج از تعهد شرکت های بیمه  -9-1-9

قانون بيمه اجباري ( 21)ماده « 2»، در اجراي تبصره 1396/12/13شوراي عالی بيمه در جلسه مورخ 

، موارد خارج از تعهد 1395مصوب  -قليه خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسايل ن

 :را به شرح زير تعيين نمود گر بيمه

هايی از وسيله نقليه مستقر شده باشند كه   هاي بدنی وارده به اشخاص ثالثی كه در قسمت خسارت   .1

باشد و جبران   گر می  براي استقرار انسان تعبيه نشده است، مصداق خسارت خارج از تعهد بيمه

 .هاي بدنی است ها در تعهد صندوق تأمين خسارت  سارتگونه خ اين

خسارت هاي بدنی وارده به اشخاص ثالث ايرانی توسط وسايل نقليه ايرانی در خارج از كشور در  .2

قانون باشند، مصداق فقدان بيمه ( 7)صورتی كه وسيله نقليه فاقد پوشش بيمه نامه موضوع ماده 

 .ها در تعهد صندوق تأمين خسارت هاي بدنی استشد و جبران اين گونه خسارت با مینامه 
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 قانون بیمه اجباری 1ماده  4و  9دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های  -4-1-9

قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و  17در اجراي ماده  29/5/1396شوراي عالی بيمه در جلسه مورخ 

قانون بيمه اجباري خسارات  8ماده  4و  3وع تبصره هاي دستورالعمل نحوه تعيين خسارت موض" گري بيمه

 :به شرح زير تصويب نمود "وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقليه

 :تعاريف -1ماده 

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقليه : قانون .1

 .1395مصوب سال 

خودروي سواري است كه ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به : خودروي متعارفرين ت نگرا .2

هاي بيمه ويا كارشناسان رسمی  تشخيص ارزيابان خسارت، كارشناسان ارزيابی خسارت شركت

سقف تعهدات بدنی كه در ابتداي هر سال اعالم می شود ( %55)دادگستري، معادل پنجاه درصد 

  .باشد

دروي سواري است كه ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخيص ارزيابان خو: خودروي نامتعارف .3

هاي بيمه و يا كارشناسان رسمی دادگستري، بيشتر از  خسارت،كارشناسان ارزيابی خسارت شركت

 .شود باشد سقف تعهدات بدنی كه در ابتداي هرسال اعالم می( %55)پنجاه درصد 

دثه موظف است ميزان تعهد مسبب حادثه را بر اساس فرمول زير گر وسيله نقليه مسبب حا بيمه -2ماده 

نسبت به ( شامل تعهدات قانونی و مازاد مالی)محاسبه و تا سقف تعهدات مالی بيمه نامه شخص ثالث 

 :پرداخت خسارت خودرو نامتعارف زيان ديده اقدام نمايد

 
نحوه محاسبه ميزان تعهد مسبب حادثه ارزيابان خسارت موظفند مفاد اين دستورالعمل در خصوص  -3ماده 

  .را رعايت نمايند

االجرا شدن قانون صادر شده و  هاي كه بعد از الزم نامه رعايت اين دستورالعمل براي آن دسته از بيمه -4ماده 

 .خسارت آن پرداخت نگرديده است، الزامی است
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 (ای رت بیمهنامه تنظیم امور ارزیابی خسا آیین) 11آیین نامه شماره  -1-1-9

مورخ  در جلسه گري، قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه 17ماده  5در اجراي بند  عالی بيمه شوراي

تبصره به شرح  14ماده و  25را مشتمل بر « اي نامه تنظيم امور ارزيابی خسارت بيمه آيين» 1392/59/26

 :ذيل تصويب نمود

ا حقوقی مستقلی است كه داراي پروانه ارزيابی خسارت اي شخص حقيقی ي  ارزياب خسارت بيمه -1ماده 

اي از بيمه مركزي بوده و مجاز به بررسی و تحقيق در مورد علت بروز حادثه و تحقق خسارت، تعيين  بيمه

نامه و نيز مذاكره براي تعديل و تسويه  گر طبق شرايط بيمه  مقدار خسارت و تشخيص ميزان تعهد بيمه

 .باشد اي می خسارت بيمه

اي و براي  اي براي اشخاص حقيقی صرفاً در يک زمينه تخصصی بيمه پروانه ارزيابی خسارت بيمه - 2ماده

اي در يک يا چند زمينه تخصصی بيمه اي در چارچوب دستورالعملی كه بيمه  موسسات ارزيابی خسارت بيمه

 .شود مركزي ظرف شش ماه تهيه و ابالغ خواهد نمود صادر می

 :اي بايد واجد شرايط زير باشند قيقی براي دريافت پروانه ارزيابی خسارت بيمهاشخاص ح -3ماده 

 تابعيت دولت جمهوري اسالمی ايران؛ .1

 عدم اعتياد به مواد مخدر به تأييد مراجع ذيربط؛ .2

 انجام خدمت وظيفه عمومی و يا ارائه كارت معافيت دائم براي آقايان؛ .3

 سال سن؛ 25اشتن حداقل د .4

 نداشتن سوء شهرت؛ .5

نداشتن سوء پيشينه كيفري و سابقه ارتکاب يا معاونت در يکی از جرائم ارتشاء، تصرف  .6

غيرقانونی در اموال دولتی، جعل و تزوير، تدليس، پولشويی، تبانی و يا مداخله در معامالت 

قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و  64دولتی و اخالل در نظام اقتصادي و جرايم موضوع ماده 

 گري؛ بيمه

 اشتن حداقل مدرك تحصيلی ليسانس؛د .7

 موفقيت در آزمون كتبی و مصاحبه حضوري تخصصی بيمه مركزي؛ .8

 مورد تقاضا داشتن سه سال سابقه كار مفيد در ارزيابی و كارشناسی خسارت در زمينه تخصصی .9

 تشخيص بيمه مركزي؛به 

غ خواهد گذراندن دوره آموزشی تخصصی و توجيهی طبق دستورالعملی كه بيمه مركزي ابال .15

 .كرد
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سال سابقه ارزيابی و كارشناسی خسارت در  15به تشخيص بيمه مركزي حداقل  افرادي كه  -1 تبصره

 .معاف هستند 9زمينه تخصصی موردتقاضا داشته باشند از آزمون كتبی موضوع بند 

شناسی سال در ارزيابی و كار 15براي افرادي كه حداقل  7حداقل مدرك تحصيلی موضوع بند  -2 تبصره

 .باشد خسارت در زمينه تخصصی مورد تقاضا سابقه فعاليت داشته باشند ديپلم می

را  15و دوره هاي آموزشی موضوع بند  9تواند برگزاري آزمون كتبی موضوع بند  بيمه مركزي می -3 تبصره

 .به اشخاص حقوقی ذيصالح واگذار نمايد

اي بايد در قالب يکی از اشکال  زيابی خسارت بيمهاشخاص حقوقی براي دريافت پروانه فعاليت ار -4ماده 

 :حقوقی زير در چارچوب قانون تجارت، ساير قوانين موضوعه و با رعايت شرايط زير به ثبت برسند

 :موسسه غير تجارتی -1

اين  3 كليه موسسين و اعضا بايد واجد شرايط ارزياب خسارت حقيقی موضوع ماده -1-1

 نامه باشند؛ آيين

 ع فعاليت مندرج در اساسنامه منحصراً ارزيابی خسارت بيمه اي باشد؛موضو -2-1

ريال را تامين  155،555,555اي معادل  حداقل سرمايه براي هر زمينه تخصصی بيمه -3-1

 نمايد؛

 .امکانات اداري الزم متناسب با زمينه تخصصی فعاليت را داشته باشد -4-1

 :شركت سهامی خاص و تعاونی متعارف -2

مدير عامل و كليه اعضاء هيئت مديره بايد واجد شرايط ارزياب خسارت حقيقی موضوع  -1-2

 نامه باشند؛ اين آيين 3 ماده

 موضوع فعاليت مندرج در اساسنامه منحصراً ارزيابی خسارت بيمه اي باشد؛ -2-2

ريال را تامين  155،555,555اي معادل  حداقل سرمايه براي هر زمينه تخصصی بيمه -3-2

 يد؛نما

 .باشد امکانات اداري و نيروي انسانی الزم متناسب با زمينه تخصصی فعاليت را داشته  -4-2

همچنين ثبت . اشخاص حقوقی قبل از ثبت بايد اساسنامه خود را به تاييد بيمه مركزي برسانند -1 تبصره

اعضا يا مدير عامل و اعضاء هرگونه تغييرات بعدي در اساسنامه، ميزان سرمايه، تركيب سهامداران و نيز تغيير 

 .باشد مركزي می  هيئت مديره منوط به موافقت كتبی بيمه

توانند در هر يک از نقاط كشور شعبه  اي حقوقی با تاييد بيمه مركزي می ارزيابان خسارت بيمه -2 تبصره

 .تاسيس نمايند

مه و دستورالعمل بيمه مركزي، ناتوانند در چارچوب اين آييناي حقوقی می ارزيابان خسارت بيمه -3 تبصره

 .مجوز تأسيس شعبه در خارج از كشور را اخذ نمايند
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اي خود را توسط افراد داراي  اي حقوقی بايد گزارش ارزيابی خسارت بيمه ارزيابان خسارت بيمه -4 تبصره

 .اي مربوط تهيه نمايند اي حقيقی در زمينه تخصصی بيمه پروانه ارزيابی خسارت بيمه

تمديد پروانه . باشد توسط بيمه مركزي صادر و اعتبار آن سه سال می  اي روانه ارزياب خسارت بيمهپ -5ماده 

اي توسط بيمه مركزي انجام خواهد شد مگر  هاي بعد، مشروط به درخواست ارزياب خسارت بيمه براي سال

 .ه باشدنامه را از دست داد اي يکی از شرايط مندرج در اين آيين آنکه ارزياب خسارت بيمه

اي داراي پروانه فعاليت و مشخصات آنها را از طريق پايگاه  بيمه مركزي ليست ارزيابان خسارت بيمه -6ماده 

   .كند اينترنتی خود اعالم و هر ماه ليست مزبور را به روز می

 (اعم از رسمی، پيمانی، قراردادي و ساعتی)اعضاء هيئت مديره، مدير عامل يا كارمند شاغل  -7ماده 

مركزي، نمايندگان حقوقی بيمه، دالالن رسمی حقوقی بيمه، دفاتر ارتباطی و يا ساير  موسسات بيمه، بيمه

توانند  اي حقوقی و همچنين نمايندگان بيمه حقيقی و دالالن رسمی بيمه حقيقی نمی ارزيابان خسارت بيمه

اي يا مدير عامل،  خسارت بيمه اي حقيقی يا موسس و عضو موسسه غير تجارتی ارزيابی ارزياب خسارت بيمه

 .اي حقوقی باشند عضو هيات مديره، مسئول شعبه و كارمند ارزيابان خسارت بيمه

اي يا  اي حقيقی يا موسس و عضو موسسه غير تجارتی ارزيابی خسارت بيمه ارزياب خسارت بيمه -1 تبصره

اي حقوقی نمی توانند سهامدار  يمهمدير عامل، عضو هيات مديره، مسئول شعبه و كارمند ارزيابان خسارت ب

موسسات بيمه، نمايندگی بيمه حقوقی، دالل رسمی بيمه حقوقی و نيز ساير ( درصد 5بيش از )عمده 

 .اي حقوقی باشند ارزيابان خسارت بيمه

اي و مدير عامل  اي حقيقی، اعضا موسسه غير تجارتی ارزيابی خسارت بيمه ارزيابان خسارت بيمه -2 تبصره

اي و همچنين اقارب  هاي سهامی خاص و تعاونی متعارف ارزيابی خسارت بيمه ي هيات مديره شركتو اعضا

از طبقه اول آنان نبايد هيچ گونه نفع مستقيم يا غيرمستقيم در پرونده خسارت  1درجه   نسبی و سببی

 .تحت ارزيابی خود داشته باشند

نامه مسئوليت حرفه اي متناسب با اليت بايد بيمهاي براي دريافت پروانه فع ارزياب خسارت بيمه -8ماده 

گذار يا ساير اشخاص  بيمه حدود اختيارات خود به منظور حسن انجام كار و تضمين حقوق موسسات بيمه، 

 .كند به بيمه مركزي ارائه نمايد نفع به ترتيبی كه بيمه مركزي مشخص میذي

موظف به انعقاد قرارداد كتبی با موسسه بيمه و يا اي براي ارزيابی خسارت  ارزياب خسارت بيمه -9ماده 

در اين قرارداد حداقل بايد تاريخ تنظيم قرارداد، مدت اعتبار آن، مشخصات موسسه بيمه و . باشد گذار می بيمه

اي و  گزارش ارزيابی، حدود اختيارات ارزياب خسارت بيمه  الزحمه، زمانبندي و نحوه ارايه گذار، مبلغ حق بيمه

 .فسخ قرارداد ارزيابی مشخص شودشرايط 
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می توانند ارزياب خسارت بيمه اي مرضی الطرفين و حدود اختيارات  گذار بيمهموسسه بيمه و  -1 تبصره

در اين صورت بيمه گر موظف است مشخصات ارزياب منتخب و حدود اختيارات وي را . وي را تعيين نمايند

 .در شرايط بيمه نامه درج نمايد

در مواردي كه ارزيابی خسارت . بيمه گر خواهد بود خت حق الزحمه ارزياب خسارت بر عهدهپردا -2 تبصره

 .انجام می گيرد پرداخت حق الزحمه بر عهده وي خواهد بود گذار بيمهبه درخواست 

 گذار بيمهتواند در يک پرونده خسارت همزمان ارزياب موسسه بيمه و  اي نمی ارزياب خسارت بيمه -3 تبصره

 .الطرفين توافق نمايند گر اينکه طرفين در مورد ارزياب مرضیباشد م

اي موظف است گزارش خود را به صورت مستدل و مستند در حدود اختيارات  ارزياب خسارت بيمه -15ماده 

 .هاي قرارداد خود ارائه نمايد به طرف و يا طرف تعيين شده در قرارداد ارزيابی خسارت تهيه و

سال از  3اي موظف است، گزارش هاي ارزيابی خسارت را حداقل براي مدت  بيمه ارزياب خسارت -11ماده 

 .تاريخ تهيه در سوابق خود نگهداري نمايد

را به نحو مقتضی  گذار بيمهبيمه مركزي موظف است امکان انتخاب ارزياب خسارت بيمه اي توسط  -12ماده 

 .اطالع رسانی نمايد

گذار و ساير   ين ارزياب خسارت بيمه اي با موسسه بيمه، يا بيمهمرجع رسيدگی به اختالفات ب -13ماده 

نفعان در خصوص قرارداد ارزيابی و مفاد اين آيين نامه هياتی مركب از نماينده بيمه مركزي، نماينده  ذي

نحوه تشکيل جلسات، . اي خواهد بود گران ايران و نماينده انجمن صنفی ارزيابان خسارت بيمه سنديکاي بيمه

دگی به اختالفات، اتخاذ تصميم و ساير امور اجرايی اين هيات در چارچوب دستورالعملی خواهد بود كه رسي

با همکاري سنديکاي بيمه گران ايران و انجمن صنفی ارزيابان خسارت توسط بيمه مركزي تهيه و ابالغ 

 .خواهد شد

 گذار بيمهير ذينفعان، نماينده و سا گذار بيمهدر رسيدگی به اختالفات بين ارزياب خسارت با  -تبصره

 .جايگزين نماينده سنديکا در هيات موضوع اين ماده می شود

ارزياب خسارت بيمه اي موظف است در صورت درخواست بيمه مركزي اطالعات، اسناد و مدارك  -14ماده 

 .الزم را ارائه نموده و امکان بازرسی از محل فعاليت، دفاتر و اسناد را فراهم نمايد

به غير از  در صورتی كه موسسه بيمه بخواهد در رسيدگی به پرونده خسارت خود، از اشخاصی -15ه ماد

اي داراي پروانه فعاليت از بيمه مركزي  كاركنان خود استفاده نمايد موظف است صرفاً از ارزيابان خسارت بيمه

 .ايران استفاده نمايد.ا.ج
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تنظيم امور ) 75نامه شماره  اد تبصره يک ماده يک آيينآن دسته از نمايندگان بيمه كه به استن -تبصره

مصوب شوراي عالی بيمه بخشی از اختيارات و وظايف شركت بيمه مربوط در پرداخت ( نمايندگی بيمه

خسارت در رشته هاي مختلف بيمه به آنان تفويض شده است، موظفند در ارزيابی خسارت از خدمات 

 .نامه استفاده كنند آيينموضوع اين  اي ارزيابان خسارت بيمه

استفاده از آن دسته از موسسات معتبر ارزيابی خسارت كه در خارج از كشور ايران به ثبت رسيده  -16ماده 

 .اند و به صورت بين المللی فعاليت می نمايند، در فرايند ارزيابی خسارت مجاز می باشد

تواند حسب مورد  ات بيمه، بيمه مركزي مینامه توسط مؤسس در صورت عدم اجراي مفاد اين آيين -17ماده 

 :هر يک از اقدامات زير را انجام دهد

 يا مديران فنی موسسه بيمه؛ هيأت مديره تذكر كتبی به مدير عامل و .1

 يا مديران فنی موسسه بيمه؛ هيأت مديره اخطاركتبی به مدير عامل و .2

 .يمههيات مديره يا مديران فنی ذيربط موسسه ب سلب صالحيت مديرعامل، .3

اي و يا تخلف وي از ساير  نامه توسط ارزياب خسارت بيمه در صورت عدم اجراي مفاد اين آيين -18ماده 

و يا از دست دادن صالحيت الزم، بيمه مركزي می تواند حسب مورد هر يک از  اي قوانين و مقررات بيمه

 :اقدامات زير را انجام دهد

 ذكر كتبی به ارزياب خسارت بيمه اي؛ .1

 اي؛ تبی به ارزياب خسارت بيمهاخطارك .2

 اي از سه ماه تا يکسال؛ ليق پروانه فعاليت ارزياب خسارت بيمهتع .3

 .اي لغو پروانه فعاليت ارزياب خسارت بيمه .4

اند موظفند حداكثر ظرف  اي كه قبال پروانه ارزيابی خسارت دريافت نموده ارزيابان خسارت بيمه-19ماده 

 .نامه تطبيق دهند اين آيين سال وضعيت خود را با ضوابط 2مدت 

آيين نامه اعطاي پروانه و نحوه فعاليت ) 55نامه شماره  نامه از تاريخ ابالغ جايگزين آيين اين آيين -25ماده 

الزامات . هاي آن خواهد شد شوراي عالی بيمه و مکمل 1382/4/3مصوب ( اي مؤسسات ارزيابی خسارت بيمه

 .االجرا خواهد بود الزم1393/51/51تاريخ نامه براي موسسات بيمه از  اين آيين
 

 (آیین نامه بیمه حادثه راننده) 51آیین نامه شماره  -9-9

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  115ماده ( ب)شوراي عالی بيمه در اجراي بند 

گري،  اسالمی ايران و بيمهقانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري  17جمهوري اسالمی ايران و به استناد ماده 
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را به شرح زير  قانون برنامه پنجم توسعه 115ماده ( ب)آيين نامه اجرائی بند  ،2/6/1395 در جلسه مورخ

 :تصويب نمود

نامه شخص ثالث، راننده وسيله نقليه مسبب حادثه را با رعايت  شركتهاي بيمه موظفند همزمان با صدور بيمه

 .ثه قرار دهندموارد زير تحت پوشش بيمه حاد

هاي حرام حداقل مبلغ اجباري بيمه در هر حادثه، معادل ريالی ديه كامل يک مرد مسلمان در ماه .1

 .هاي بيش از حداقل مزبور بيمه اختياري تحصيل نمايدتواند براي جبران خسارتگذار می بيمه. است

ی دائم اعم از كلی و جزيی گر شامل پرداخت غرامت فوت يا نقص عضو و يا از كارافتادگ تعهدات بيمه .2

 .ناشی از حوادث رانندگی خواهد بود

چنانچه زمان وقوع حادثه و فوت هردو در ماه حرام باشد، غرامت بر اساس ديه ماه حرام پرداخت  :1 تبصره

 .خواهد شد

ه مبناي محاسبه و پرداخت غرامت نقص عضو و ازكارافتادگی اين بيمه، ضوابط مندرج در آيين نام :2 تبصره

 .مصوب شوراي عالی بيمه است 23شماره 

وشش اين بيمه نامه شامل رانندگانی است كه بر اساس نظر مراجع ذيربط، در حادثه رانندگی پ .3

نامه شخص ثالث غرامت دريافت نمايد، به چنانچه راننده از محل بيمه. مربوط مقصر شناخته شوند

 .نامه كسر خواهد شدگر اين بيمه ميزان غرامت دريافتی از سقف تعهد بيمه

پرداخت غرامت موكول به آن است كه راننده مسبب حادثه،گواهينامه رانندگی متناسب با وسيله  .4

 .نقليه مقصر حادثه داشته باشد

 :باشد حداكثر نرخ حق بيمه ساالنه اين پوشش براي انواع وسايل نقليه به شرح زير می .5

 حداكثر نرخ بيمه ساالنه : 3جدول شماره 

 هزاريک در  :بارکش  3/5 :سواری

 در هزار 25/5 :موتورسیکلت يک در هزار :اتوبوس

 

گر موظف است از سال  در صورتی كه در مدت بيمه، خسارتی از محل اين بيمه پرداخت نشود، بيمه .6

 :بيمه مربوط تخفيف اعمال نمايد نامه، طبق جدول زير در حق دوم به بعد هنگام تجديد بيمه

 عدم خسارت تخفيف :4 شماره جدول

 نهم و به بعد هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم سال

 75 65 55 45 35 25 15 15 درصد تخفیف
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نامه موجب پرداخت خسارت از محل اين بيمه شوند، هنگام  گذارانی كه در مدت اعتبار بيمه بيمه .7

دول زير افزايش بيمه ساالنه آنها طبق ج محروم و حق 6نامه از تخفيف موضوع بند  تجديد بيمه

  :يابد می

 جريمه تعداد خسارت :5شماره  جدول

 چهار بار و بيشتر سه بار دوبار يکبار تعداد خسارت

درصد 25 درصد جریمه درصد 45  درصد 65  درصد 200   

 

پس از يکسال بر . شود اين آيين نامه براي مدت يکسال از تاريخ ابالغ به صورت آزمايشی اجراء می .8

 .رد شركتهاي بيمه، اصالحات الزم اعمال و به صورت دائمی ابالغ خواهد شداساس گزارش عملک

 51،2  نامه شماره آیین 

 قانون برنامه پنجم توسعه 115ماده ( ب)نامه اجرائی بند  مکمل آيين

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  115ماده ( ب)عالی بيمه در اجراي بند  شوراي

گري، در جلسه مورخ  قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه 17می ايران و به استناد ماده جمهوري اسال

نامه  آيين)قانون برنامه پنجم توسعه  115ماده ( ب)نامه اجرائی بند  آيين اجراي آزمايشی  15/12/1391

عنوان آيين نامه شماره آنرا به شرح زير اصالح و به  8سال به دوسال تغيير داده و بند  را از يک( 67شماره 

قانون برنامه پنجم توسعه، ارايه پوشش موضوع  115ماده ( ب)با توجه به متن بند  تصويب نمود و 1/67

و خريد آن را براي كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زمينی  توسط مؤسسات بيمه الذكر نامه فوق آيين

 .اجباري تشخيص داد

پس از دو سال بر . شود سال از تاريخ ابالغ به صورت آزمايشی اجراء مینامه براي مدت دو  اين آيين -8"

 ".اساس گزارش عملکرد شركتهاي بيمه، اصالحات الزم اعمال و به صورت دائمی ابالغ خواهد شد

 51،1  نامه شماره آیین 

 115ماده ( ب)نامه اجرائی بند  مکمل آيين

ن برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ايران و قانو 115ماده ( ب)شوراي عالی بيمه در اجراي بند 

، آيين نامه 19/12/1393 گري، در جلسه مورخ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه 17به استناد ماده 

را به شرح زير اصالح و به ( قانون برنامه پنجم توسعه 115ماده ( ب)نامه اجرائی بند  آيين) 67شماره 

 :تصويب نمود نامه مذكور و مکمل آيين "2/67ماره نامه ش آيين" عنوان
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 :شود به شرح زیر اصالح می 2بند  -2

حداقل سرمايه اجباري بيمه موضوع اين پوشش، معادل مبلغ ريالی ديه كامل يک مرد مسلمان در    -1

ياري تحصيل هاي بيش از حداقل مزبور بيمه اختتواند براي جبران خسارتگذار می بيمه. هاي حرام است ماه

 .نمايد

 :شود به شرح زیر اصالح می 1بند  -1

اعم از اينکه راننده داخل يا خارج از وسيله )گر نسبت به راننده وسيله نقليه مسبب حادثه  تعهدات بيمه   -2

شامل پرداخت غرامت فوت، نقص عضو و از كارافتادگی دائم اعم از كلی و جزئی ناشی از هرگونه ( نقليه باشد

وسيله نقليه مسبب حادثه، تريلر، يدك متصل به آن و يا محموالت آن از قبيل تصادم، تصادف، سانحه 

 .سوزي و يا انفجار خواهد بود سقوط، واژگونی، آتش

 :شود حذف و سه تبصره به شرح زیر جایگزین آنها می 1های ذیل بند  تبصره -9

گذار يا دارنده خودرو بوده و در زمان  از بيمهوسيله نقليه مسبب حادثه فردي غير  راننده چنانچه -1 تبصره

وقوع حادثه خارج از وسيله نقليه باشد، پرداخت غرامت موكول به ارائه مدارك مثبته جهت احراز راننده بودن 

 .وي است

نامه  گر در هر حادثه براي جبران غرامت فوت معادل مبلغ سرمايه بيمه مندرج در بيمه تعهد بيمه -2 تبصره

نين محاسبه و پرداخت غرامت نقص عضو و ازكارافتادگی اين بيمه در هر حادثه، مطابق ضوابط همچ. است

مصوب مورخ ( نامه حوادث اشخاص شرايط عمومی بيمه) 84نامه شماره  آيين 15مندرج در ماده 

در هر حال مجموع . نامه است شوراي عالی بيمه و بر مبناي سرمايه بيمه مندرج در بيمه 22/53/1392

 .رامت قابل پرداخت بابت فوت، نقص عضو و از كارافتادگی در هر حادثه از سرمايه بيمه تجاوز نخواهد كردغ

باشد مگر آنکه در  نامه محدود به قلمرو جمهوري اسالمی ايران می پوشش موضوع اين آيين -3 تبصره

 .نامه به نحو ديگري توافق شده باشد بيمه

 :شود به شرح زیر اصالح می 9بند  -4

نامه شخص ثالث يا صندوق تامين خسارتهاي  چنانچه راننده وسيله نقليه مسبب حادثه از محل بيمه   -3

 .نامه به ميزان غرامت دريافتی كاهش خواهد يافت گر اين بيمه بدنی غرامت دريافت نمايد، تعهد بيمه

 :شود به شرح زیر اصالح می 4بند  -1

 :نامه ندارد رداخت غرامت موضوع اين آيينگر تعهدي نسبت به پ در موارد زير بيمه

راننده وسيله نقليه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگی متناسب با وسيله نقليه  -1-4

 .مسبب حادثه باشد
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به استناد گزارش مراجع ذيصالح وقوع حادثه ناشی از مستی راننده وسيله نقليه مسبب حادثه يا  -2-4

 .اد مخدر يا روانگردان توسط وي باشداستعمال مو

 :شود به شرح زیر اصالح می 1بند  -5

 .گرددنامه تا پايان برنامه پنجم توسعه تمديد می مدت اجراي اين آيين -8

 :شود نامه اضافه می به آیین 1بند زیر به عنوان بند  -1

 .وتوري زمينی الزامی استنامه براي كليه دارندگان وسايل نقليه م اخذ بيمه موضوع اين آيين -9

های صادره پیش  نامه هایی است که پس از ابالغ آن صادر شود و بیمه نامه مفاد این اصالحیه شامل بیمه -1

 21/21/2912 مصوب 2/51و شماره  1/5/2910 مصوب 51های شماره  نامه از ابالغ این اصالحیه تابع آیین

 .عالی بیمه استشورای
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قوانین بیمه )مطالعات تطبیقی : بخش چهارم

اتومبیل و نحوه ارزیابی خسارت در 

 (کشورهای منتخب
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تصميم داريم تا نگاهی بر وضعيت بيمه خودرو در چند كشور  به گستردگی بيمه خودرو در ايران،با توجه 

تا بتوانيم راهکارهايی براي بهبود وضعيت كنونی و بررسی مشکالت احتمالی صنعت  داشته باشيممنتخب 

 :اند در جدول زير كشورهاي مورد بررسی بيان شده .بيمه در ايران داشته باشيم

 كشورهاي منتخب: 6ره جدول شما

 مالزي
 

 هند
 

 تركيه
 

 استراليا
 

  كانادا
  آمريکا

 انگلستان
 

 

 مقایسه بیمه خودرو در ایران و مالزی -2-4

اين  توليد ناخالص داخلی. باشد نفر می 32,542,458 با جمعيتی حدود آسيا شرقی ، كشوري در جنوبمالزي

سرانه همچنين . قرار داشته است 37ي  ميليون دالر بوده و در رتبه 28/314,555 ، برابر2517كشور در سال 

گزارش زير اطالعاتی كلی درباره صنعت . دالر تخمين زده شده است 9/9944 مالزي توليد ناخالص داخلی

 .كند بيمه در كشور مالزي را بيان می

  نيزت زيادي دارد كه در كشورمان هاي خودرو اهمي نامه ارزيابی خسارت و نحوه پرداخت آن در زمينه بيمه

ساتيا سيواكومار، از مشاوران بانک مركزي و مدير ارزيابی خسارت يک  .بسيار مورد توجه قرار گرفته است

  .شركت بيمه معتبر مالزي با حضور در يک دوره آموزشی به پورتفوي بيمه شخص ثالث پرداخت

ها مجبورند از محل  در مالزي ضررده است و شركتبه گفته اين مدرس باتجربه، پرتفوي بيمه شخص ثالث 

سوزي، باربري،  هاي ديگر، اين ضرر را جبران كنند؛ چرا كه سود خوبی در قسمت آتش نامه فروش بيمه

اين نرخ در . درصد است 355ضريب خسارت شخص ثالث در مالزي حدود . مهندسی و درمان وجود دارد

 .يکی دو سال اخير روند نزولی داشته استدرصد است كه در  155ايران اندكی باالي 

در چند سال گذشته دولت مالزي سعی كرده تا يک مركز ملی مسووليت تاسيس كند تا »: وي ادامه داد

: گويد وي درباره داليل باال بودن ضريب خسارت در مالزي می« .كنترل مبالغ پرداختی را بر عهده گيرد
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دهد و بايد طبق قانون  هاي بيمه نمی يتی به سودآوري شركتسيستم قضايی در مالزي مستقل است و اهم»

توانند  شركت بيمه وجود دارند، اما فقط پنج شركت می 48در مالزي « .مشخص شود كه چقدر پرداخت شود

تدوين شده از  1996قانون بيمه مالزي كه در سال . هاي غيرعمر را عرضه كنند هاي عمر و هم بيمه هم بيمه

هاي  االيی برخوردار است و بانک مركزي مالزي وظيفه نظارت و كنترل و صدور دستورالعملقابليت انعطاف ب

نامه جامع شامل  نامه شخص ثالث تنها و همچنين بيمه براي خودرو بيمه. هاي بيمه را بر عهده دارد شركت

 .شخص ثالث، سرنشين و بدنه وجود دارد

 به بسته)وارد شده اقدام كند  خسارت ند براي جبرانتوا گذار می حاالتی كه بيمهدر مالزي به طور كلی 

 :در جدول زير خالصه شده است (موجود نامه و قوانين بيمه

 جبران خسارت در حاالت مختلف : 7جدول شماره 

 عابر شخص اگر

مالک  /پیاده

خودرویی باشد که 

 با او تصادف شده

تواند برای  گذار می که بیمهحاالتی  :موارد زیر باشدصاحب خودرو بوده و دارای  ،اگر شخص

وارد شده اقدام کند  خسارت جبران

نامه  بیمه (موجود نامه و قوانین بیمه به بسته)

 ثالث شخص

 ثالث، نامه شخص بیمه

 و سرقت سوزی آتش

 نامه جامع بیمه

 براي شرايط واجد 

 ي خسارتادعا

 نيست

 سرقت ادعايپر كردن فرم 

در شركت  سوزي و يا آتش

 خودبيمه 

در  سرقت ادعاير كردن فرم پ

  خودشركت بيمه 

 

 به سرقت رفتن خودروي 

 

 

 

 

 

 

 

آسیب 

 مالی

نامه شخص  از بيمه

ثالث شخصی كه منجر 

به نصادف شده، 

 .استفاده شود

نامه  از بيمه

شخص ثالث 

شخصی كه منجر 

به نصادف شده، 

 .استفاده شود

نامه شخص ثالث  از بيمه

شخصی كه منجر به 

 .فاده شودنصادف شده، است

 تصادفباعث  ديگري شخص اگر

نامه شخص  از بيمه: شده است

 يا. ثالث آن شخص استفاده شود

 تصادف خود شخص منجر به  اگر

نامه خود استفاده  از بيمه: شده

 .كند

 

 

 اموال/ نقليه وسيله به آسيب

 اي جاده تصادف علت به

خود در صورت خريداري  مراجعه به شركت بيمه مقصر حادثه و مراجعه به شركت بيمه 

 تامه پوشش اجاره در بيمه

ضرر مالی در زمان تعمير 

مخصوص رانندگانی )خودرو 

 .(اند كه مسبب حادثه نبوده

 

 

 

 

 

 

 مراجعه به شركت بيمه مقصر حادثه براي دريافت خسارت ناشی از آسيب جسمی، بدنی و يا مرگ اشخاص 

 دست از و رنج درد،تحمل 

دمات سالمتی در اثر ص دادن

 وارد شده

 

 

 

 

 

 آسیب

 /جسمی

  مرگ

 رستاريپ /پزشکی هاي هزينه

 دست از/ درآمد دادن دست از

 .توانايی انجام كار دادن

خسارت وارد شده به 

 وابستگان شخص فوت شده 

 تشييع مراسم هاي هزينه

 جنازه

 آسيب روحی به بازماندگان
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 شخص ثالث در مالزی نامه  معیارهای تعیین هزینه بیمه -2-2-4

شود اين كه قبال چه ميزان  نامه شخص ثالث تمام مشخصات در نظر گرفته می براي صدور بيمهدر مالزي 

 455سال يک فرانشيز  21خسارت داشته، سن راننده چقدر است، رنگ خودرو چيست و براي افراد زير 

شود و  عيين حق بيمه در نظر گرفته میهاي بسيار زيادي براي ت شاخص. رينگتی وجود دارد كه اجباري است

مثال حق بيمه خودروهاي زردرنگ  .شود تمام عوامل حتی جزئياتی مثل رنگ خودرو هم مورد توجه واقع می

باالتر است، چون احتمال تصادف براي اين خودروها بر اساس آمار بيشتر است، او در اين بخش از سخنانش 

به گفته وي در مالزي يک مركز ملی « !اكسی زرد رنگ ديده استاشاره كرد كه در ايران تعداد زيادي ت

اي كه  پايگاه داده. هاي بيمه است شركت  دهنده اطالعات شامل اطالعاتی از تمام خودروها و رانندگان و كمک

ها  هايی براي يکپارچه شدن اطالعات پليس و بيمه رسد، گرچه اخيرا گام جايش در ايران خالی به نظر می

نامه جامع خودرو شامل شخص ثالث و  شود كه هزينه بيمه ها مشخص می با مقايسه هزينه. شده است برداشته

 25سابقه با سن حدود  يک اتومبيل معمولی با يک راننده خوش. بدنه در مالزي حدود سه برابر ايران است

نامه خودرو،  سقف بيمهدارد در ايران مجموع  اي در حدود دو ميليون تومان بدون تخفيف بر می سال، هزينه

به گفته وي براي خساراتی مثل آتش گرفتگی، سرقت، خسارت جانی و . هزار تومان است 755بدون تخفيف،

نامه،  در مالزي همچنين اگر در موقع خريد بيمه. خسارت اموال شخص ثالث نياز به گزارش پليس وجود دارد

ارائه خدمات از . شود م بيشتري دريافت میافراد ديگري هم به عنوان راننده خودرو معرفی شوند رق

معرفی تعميرگاه مناسب به مشتري از سوي شركت بيمه . استانداردهاي بسيار بااليی در مالزي برخوردار است

شود و تعميرگاه موظف است پس از تعميرات، گواهی تضمين شش ماهه صادر كند و هر  انجام می

نامه  همچنين بيمه. شود گران مالزي خارج می ليست انجمن بيمهتعميرگاهی كه با دو شکايت مواجه شود، از 

 . ها است اي در صورت بروز مشکل در جاده كننده خدمات جاده جامع، ارائه

 در مالزیادعای خسارت فرآیند  -1-2-4

 :به صورت زير بيان شده است  مالزيدر شروع ارزيابی خسارت ثبت و فرآيند 

  فردپر كردن فرم ادعاي خسارت توسط 

 ديده  اي از صحنه تصادف در فرم توسط شخص زيان ترسيم شکل ساده 

 ها  در صورت امکان تهيه عکس از صحنه و ميزان آسيب 

  هميار حادثه”استفاده از خدمات “(Accident Assist ) 

  ( سرقت/ساعت پس از تصادف 24حداكثر )تهيه گزارش پليس از صحنه تصادف 

 استفاده از پوشش اجاره 
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 گذار ک ارزياب براي بررسی خسارت و پيامک به بيمهانتخاب ي  

 گر براي انجام همکاري با ارزياب تعيين شده توسط بيمه: 

 ارزيابی تعميرات توصيه شده توسط تعميركار و يا  -        

 تحقيق درباره سرقت وسيله نقليه -        

   ار ليست پس از دو تضمين شش ماهه، خارج شدن )ارسال خودرو به تعميرگاه شركت بيمه

 (  شکايت

 دريافت خسارت 

 :باشد خدمات هميار حادثه كه در باال به آن اشاره شد، به صورت زير می

 مشاوره حرفه اي و دوستانه -1

 تماس با شركت بيمه فرد -2

 ارزيابی فوري از حادثه رخ داده  -2

 قرار دادن مترجم براي مشتريان غير انگليسی زبان -3

 نس در صورت نيازارسال آمبوال -4

 اجاره خودرو براي فرد در صورت داشتن پوشش اجاره در بيمه -5
 

 .يامک اطالع داده خواهد شدگذار زيان ديده از طريق پ به بيمه، ها و تعيين ارزياب خسارت پس از بررسی فرم

د نتوا یگذار م بيمه. شوند میوع هاي شركت بيمه ش توسط تعميرگاه، تعميرات مدارك و مستنداتتاييد پس از 

 . تماس بگيرداتومبيل خود وضعيت تعمير بررسی براي گاه شركت با تعمير
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 :باشد نمونه فرم ادعاي خسارت در مالزي به شکل زير می

 نمونه فرم ادعاي خسارت در مالزي
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 :مدارك مورد نياز هنگام ثبت ادعاي خسارت در مالزي در جدول زير آورده شده است

 مدارك مورد نياز هنگام ثبت ادعاي خسارت در مالزي :8جدول شماره 

 

 

 

 ردیف

 

 

 

مدارک مورد نیاز برای ارائه به شرکت 

 بیمه

 انواع درخواست ادعای خسارت

 ارائه به شرکت بیمه خود شخص ارائه به شرکت بیمه مقصر حادثه

استفاده از بیمه 

شخص ثالث مقصر 

حادثه برای دریافت 

 مرگ/خسارت جانی

ده از بیمه استفا

شخص ثالث 

مقصر حادثه برای 

دریافت خسارت 

 مالی 

ادعای 

خسارت 

ناشی از 

سرقت 

 خودرو

ادعای خسارت 

وارد شده که 

مقصر خود شخص 

 و یا دیگری بوده

   - - (گر تهيه شده توسط بيمه)فرم ادعاي خسارت   .1
اي شامل مستندات و مدارك ارائه شده  نامه  .2

 خودرو
 - - - 

 پليس گزارش اصلی نسخه  .3

 از پس مستقيم طور هخود شخص ب توسط •

 ساخته شده حادثه

عوامل تاثيرگذار بر  اطالع براي پليس نامه •

 تصادف

 
 

 
 

       

 
 

 
 

 

 
 

 
 

- 

 
 

 
 

 

 (NRIC)كپی كارت ملی   .4
    

 كپی گواهينامه رانندگی  .5

 راننده •

 مقصر حادثه •

 
 

- 

- 

 
 

- 
 

 
 

 
- 

 
 

 

 

 - كارت خودرو  .6
   

 يا نقليه وسايل تعمير هاي هزينهصورتحساب   .7

 شخص  اموال

- 
 

- 
 

 سندي براي ميزان درآمد شخص  .8
 - - - 

 (:امکان صورت در) هاي عکس  .9

 تصادف صحنه •

 تصادف صحنه در نقليه وسيله به صدمه •

 وارد شده جراحات •

 

- 

- 

 

 

- 

 
- 

 

 
- 

- 

 

 

 
- 

     در صورت وارد شدن جراحت  

 متخصص گزارش) پزشکی اوليه گزارش  .15

 ( شود ارسال بعدامربوطه 
 
 

- - - 

 - - -   اوليه درمانهاي  صورتحساب هزينه  .11

     در صورت مرگ شخص 

 - - -  كپی گواهی فوت  .12

 - - -  هاي مراسم تدفين صورتحساب هزينه  .13

كپی كارت ملی وابستگان درجه اول فرد فوت   .14

 شده
 - - - 
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 بیمه خودرو در هند -1-4

به شمار ( نفر ميليون  341ميليارد و  1)هند، كشوري است در جنوب آسيا كه دومين كشور پرجمعيت دنيا 

با داشتن توليد  2517در سال  كننده اين كشور در دهه اخير، هند با توجه به رشد اقتصادي خيره. رود می

سرانه . در رتبه ششم قرار دارددالر،  ميليون 2,597,491 (بر اساس برابري قدرت خريد)  ناخالص داخلی

    .دالر است 6/1939 توليد ناخالص داخلی در هند،

هاي غير  بيمه. كرد بندي دسته عمر هاي غير توان به دو بخش بيمه عمر و بيمه صنعت بيمه در هند را می

اتکايی،  منظور از بيمه .و بيمه عمومی مانند بيمه خودرو است اتکايی عمر، خود شامل بيمه سالمت، بيمه

    .كند در قبال پرداخت خسارت بيمه می را گر هاي بيمه شركت ديگر اي است كه شركت بيمه

شركت ديگر در  29شركت در زمينه بيمه عمر و  24شركت بيمه وجود دارد كه از ميان  52در كشور هند، 

 6فعاليت دارند،  غيرعمر بيمهشركتی كه در زمينه  28از . هاي غير عمر فعاليت دارند حوزه بيمه

هاي بيمه غير عمر، يک شركت بيمه به صورت  همچنين از ميان شركت .كند بخش دولتی اداره می را شركت

و يک  هاي هندي يک شركت در زمينه ضمانت اعتبار صادرات شركت تخصصی در بيمه محصوالت كشاورزي،

 . فعاليت دارد اتکايی شركت در زمينه بيمه

، ضريب 2514دهد كه صنعت بيمه در كشور هند در سال  م شده از سوي نشريه سيگما نشان میآمار اعال 

، مجموع 2514با توجه به توليد ناخالص داخلی اين كشور در سال . درصد داشته است 3/3نفوذي برابر با 

، اين 2525شود كه تا سال  ميليارد دالر خواهد داشت و پيش بينی می 63حق بيمه توليدي رقمی معادل 

ضريب نفوذ بيمه عبارتست از نسبت ميزان حق بيمه توليدي . )رقم تا چهار برابر اين مقدار رشد خواهد كرد

 ( به كل توليد ناخالص داخلی

در  را هاي مالی و جانی است كه آسيب اي اجباري براي تمام خودروها بيمه شخص ثالث در هندوستان، بيمه

خودروي خود را در  در صورتيکه رانندگان تمايل داشته باشند. دهد تصادف با شخص ثالث پوشش می

سوزي، سرقت و يا حوادث طبيعی بيمه كنند، الزم است تا از بيمه جامع  از قبيل آتش هايی خسارت برابر

بيمه خودروهاي شخصی، : شود می بندي دسته در هندوستان، بيمه خودرو در سه گروه .خودرو استفاده كنند

بازار بيمه  .كه در هندوستان طرفداران زيادي دارند دوچرخ كاربري تجاري و بيمه خودروهاي با بيمه خودرو

 1دهد و در حدود  را تشکيل می غيرعمر هاي درصد از حجم بازار بيمه 45شخص ثالث در هند، حدود 

ي بيمه ها هاي ناشی از بيمه شخص ثالث، باعث شد تا شركت حجم باالي خسارت .ميليارد دالر ارزش دارد

 583ها را  خصوصی از خودروهاي تجاري كنند كه ضرر اين شركت تصميم به جدا كردن بيمه خودروهاي

   .ميليون دالر كاهش داد 125ميليون دالر، به 
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اي اين  هاي بيمه گذاري در خصوص شركت نهاد سياست نتري اصلی كه سازمان توسعه و مقررات بيمه هند

هاي گذشته حق  هاي بيمه در مورد بيمه خودرو، در سال كشور است، براي افزايش بازدهی اقتصادي شركت

اين سازمان، به منظور ارتقاء و بهبود  همچنين .درصد افزايش داده است 25بيمه خودروها را در حدود 

كميته تخصصی را براي گسترش تجارت الکترونيکی در صنعت بيمه تشکيل  ها، دو وضعيت اقتصادي بيمه

رسد كه دليل اصلی  ثانيه يک بيمه به صورت آنالين در هند به فروش می 15در حال حاضر هر  .داده است

هاي  اگرچه در حال حاضر، تنها شركت. باشد جويی در زمان خريد می صرفه تمايل استفاده از بيمه آنالين،

   .اند به بيمه عمر، امکان خريد آنالين را براي كاربران فراهم كردهمربوط 

 

 Royal Sundaram Car Insuranceفرآیند ارزیابی خسارت در شرکت  -2-1-4

شود، پس از ثبت  طور كه در اين شکل ديده می نهما. باشد می 3مراحل ارزيابی خسارت در هند مانند شکل 

بيمه، يک ارزياب خسارت انتخاب شده و پس از فرآيند ارزيابی خسارت و  و ارائه مدارك مورد نياز به شركت

 . شود گذار زيان ديده تعمير می گذار اتومبيل بيمه گر و بيمه توافق بيمه

  . ، بايد به موارد زير نيز رعايت شود3طی مراحل بيان شده در شکل 

 گذار زيان ديده بايد بالفاصله با شركت  بيمهRoyal Sundaram اس گرفته و موارد زير را اطالع تم

 :دهد

 جزئيات بيمه نامه 

 اطالعات تماس 

 جزئيات خسارت وارد شده 

 گذار نبايد قبل از بررسی و ارزيابی خسارت به تعمير وسيله نقليه خود بپردازد بيمه . 

 پس از ثبت درخواست، ارزيابی صورت گرفته و ميزان خسارت وارده تعيين خواهد شد. 

 سند خودرو همراه با كپی آن،) .بايد قبل از شروع ارزيابی به كارشناس ارائه شود مدارك مورد نياز 

 (...و  روز فرم كارشناسی تکميل شده با شماره حساب  و شماره شهروندي به ،اصل و كپی گواهينامه

 پر كردن صحيح فرم درخواست و امضاي آن 

 

  

https://www.irdai.gov.in/Defaulthome.aspx?page=H1
https://www.irdai.gov.in/Defaulthome.aspx?page=H1
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 مراحل ارزيابی خسارت در هند: 3شکل شماره 

 
 www.oneinsure.com: منبع

 

 بیمه خودرو در ترکیه -9-4

نفر،  81,916,871 تركيه با نام رسمی جمهوري تركيه كشوري است اوراسيايی كه با جمعيتی در حدود

ن دالر ميليو 41/851,152 اين كشورتوليد ناخالص داخلی . رود كشور پر جمعيت دنيا به شمار مینوزدهمين 

باشد كه داراي اقتصادي تركيبی از  دالر می 6/15,545 سرانه توليد ناخالص داخلی بر اساس قدرت خريدو 

 . در تركيه بيمه خودرودر ادامه مروري خواهيم داشت بر . صنايع نوين و بومی است

. اند شركت از اين ميان در حوزه بيمه عمر فعاليت داشته 8شركت فعال در حوزه بيمه حضور داشتند كه  48

. صندوق بازنشستگی، در حوزه بيمه فعاليت دارند 18شركت بيمه اتکايی و  2شركت،  48عالوه بر اين 

هاي  گذاران خارجی است؛ چراكه حدود سه چهارم از شركت صنعت بيمه تركيه، هدف مناسبی براي سرمايه

مند  كنند و يا از شركاي خارجی بهره گذاران خارجی فعاليت می امل زير نظر سرمايهاي، يا به طور ك بيمه

 .هستند

 در ترکیهشخص ثالث در بیمه  -2-9-4

ی و مالی تصادف هاي جان اي اجباري براي رانندگان است كه خسارت ، بيمه خودرو در تركيه بيمه شخص ثالث

شركت  32، انجمن بيمه تركيههاي ارائه شده از سوي  بر اساس گزارش. دهد را براي شخص ثالث پوشش می

شده در اين مورد كردند كه حق بيمه دريافت  فعاليت می 2513در زمينه بيمه شخص ثالث خودرو در سال 

درصدي از كل بازار بيمه اين كشور را به خود اختصاص داده  22/3ميليارد دالر بوده است كه سهم  2/8برابر 

http://www.oneinsure.com/
https://bimebazar.com/
https://bimebazar.com/thirdparty/compare/
https://bimebazar.com/thirdparty/compare/
http://www.tsb.org.tr/Default.aspx?pageID=914
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درصد بوده  1/5با توجه به اين آمار، ضريب نفوذ صنعت بيمه در اقتصاد تركيه در اين سال در حدود . است

اساس آمار گزارش شده از سوي نشريه سيگما،  هاي پرداخت شده از سوي شركت بر ميزان خسارت. است

. درصد رسيده است 1/4به  2514درصد كاهش، در سال  5/1ضريب نفوذ صنعت بيمه در كشور تركيه با 

لير  ميليون 25،375ميليون لير به  23،752هاي بيمه از  اگرچه ميزان حق بيمه دريافتی توسط شركت

 5/1، 2514دالر آمريکا، ضريب نفوذ صنعت بيمه در اين سال رسيد، اما به علت كاهش ارزش لير نسبت به

 .درصد كاهش داشته است

شود كه با توجه به جمعيت اين كشور،  ميليون خودرو تخمين زده می 25در كشور تركيه، وجود بيش از 

هزار  15اي در اين كشور ساليانه در حدود  همچنين ميزان تلفات جاده. خودرو برآورد شده است 5/25سرانه 

نسبت خسارت مربوط به . اي ساليانه در ايران است نفر است كه به طور تقريبی نصف ميزان مرگ و مير جاده

 2512درصد بوده است؛ درحاليکه در سال  91/2، 2513هاي بيمه در سال  بيمه شخص ثالث براي شركت

هاي پرداختی به حق  ارتنسبت خسارت عبارت است نسبت خس. )درصد بوده است 114/6اين نسبت برابر 

هاي  درصورتيکه اين نسبت بزرگتر از يک باشد، ميزان خسارت. بيمه دريافت شده از سوي شركت بيمه

ده اي، زيان تر از حق بيمه دريافتی خواهد بود و اين بدان معنی است كه شاخه مورد نظر بيمه پرداختی بيش

ها  هاي جاري و اجرايی شركت ، الزم است تا هزينههاي بيمه شركتتر سود و زيان  براي بررسی دقيق. باشد می

 .(هاي پرداختی اضافه شود نيز به خسارت

 در ترکیهفرآیند ادعای خسارت در  -1-9-4

 تماس با پليس 

 اي از تصادف عکس گرفتن از صحنه تصادف و تهيه فرم و شکل ساده 

  (است داشتن يک كپی الزامی)كردن فرم ادعاي خسارت پر 

 نام و جزئيات رانندگان *     

 اطالعات درباره شهود*     

 رسم ساده صحنه*     

 نظرخواهی از شهود و ثبت تاييد آنها     *     

  تهيه گزارش پليس 

  (يا روانی جانی، مالی)مراجعه به شركت بيمه براي طی كردن روند ارزيابی و دريافت خسارت 

 :همچنين در تركيه توجه به موارد زير ضروري است

https://bimebazar.com/companies/
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توجهی ديده باشد حتما بايد با پليس تماس گرفت اما  قابل در صورتی كه شخصی در حادثه صدمه -

 .    در صورتی كه فقط جراحات و صدمات جزئی رخ دهد، اين كار الزم نيست

خسارت و تماس با پليس، راننده  پس از عکس گرفتن از صحنه تصادف و پر كردن فرم ادعاي -

. البته اگر اين كار لزومی ندارد، نبايد آن را حركت دهد. تواند اتومبيل خود را حركت دهد می

 .همچنين اگر شخصی در اين حادثه صدمه جانی ديده است نبايد صحنه تغيير كند

ارهاي زير صورت هنوز تماس گرفته نشده است، بايد ك اگر است يا پليس منتظر شخص كه حالی در -

 : گيرد

 يادداشت شود شهود آدرس و نام. 

 گرفته شود از صحنه تصادف عکس. 

 تصادف رسم شود ساده اي از صحنه طرح . 

 شود كامل تصادف گزارش فرم . 
 

 گزارش فرم در تركيه،. وجود داشته باشد تصادف گزارش فرم يک كپی از اتومبيل هر شخص بايد در -

اين فرم  طراحی. شود می ارائه كاري ساالنه آنها روند از بخشی وانعن به بيمه شركت توسط تصادف

 شده نوشته انگليسی و تركی به زبان هميشه ها دستورالعمل كه است مهم بسيار بوده و استاندارد

 . ضرورتی ندارد اما دهند می ديگري نيز ارائه هاي زبان به را ترجمه هاي بيمه، شركت از برخی .باشد

 مواردي شامل اطالعات. است تصادف مورد در ضروري اطالعات ضبط براي ضاهايیف شامل فرم اين -

 و شهود تماس اطالعات و ها اسم رانندگان، تماس جزئيات و ها اسم نقليه، وسايل ثبت شماره مانند

 . باشد غيره می

 . دارد حادثه رسم ساده صحنه براي فضايی فرم همچنين اين -

اظهارات بيان  توانند می حادثه درگير افراد ديگر و شخص هك است جايی شامل همچنين فرم اين -

 تواند نظر البته شخص می. را تاييد كرده و هر كدام نيز نظر شخصی خود را بنويسند حادثه شده از

 افرادنمايد كه اين راه خيلی قابل قبول نيست، زيرا  ضبط( كه تركی نيست)به زبان خود  را خود

 . اظهارات شما را رد يا تاييد كنند توانند نمی آنها بنابراين و گوييد یم چه شما كه دانند نمی ديگر

 با .نکند قبول را فرم اين در تصادف مسئوليت كه هرگز كنند می توصيه شخص به تركيه وكالي اكثر -

 رانده بيرون جاده راننده از اگر مثال، عنوان به - شخص بود خطاي وضوح به حادثه اگر حال، اين

  -شده، متوقف قرمز پشت چراغ كه نقليه وسيله يک عقب بر پياده برخورد كرده و يا بهبه عا شده و

 . باشد خوب بسيار تواند حادثه، می پذيرفتن مسئوليت
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 :هنگام حضور پلیس

 : پيدا كرد حضور پليس وقتی

 .هاي پزشکی نياز ندارد به كمک و نشده مجروح هيچ كس كه كرد خواهند حاصل اطمينان -

 شهود و( ها) راننده دو هر: برد خواهند پليس ايستگاه به را مانده یباق افراد -

 منتظر ،نکرده پر را نآ حال به تاراننده  اگر. كرد خواهنددريافت  تصادف گزارش فرم از نسخه يک -

 .كرد نخواهد دخالت روند اين در ماماند ا می

و سپس جاده را پاكسازي  كند و از صحنه عکس تهيه میارزيابی كلی از صحنه تصادف خواهد كرد  -

 . خواهد كرد

 . كند آوري می تصادف را جمع اظهارات راننده و شاهدان -

 . شده باشد تركيه بيمه از خارج اگر مخصوصا كرد، خواهند درخواست را راننده بيمه مدارك -

 يک تصادفمقصر  آنها نظر به آيا كه دهد می شانگزارش ن اين. كرد خواهند آماده گزارش يک -

 است ممکن همچنين آنها. راننده ديگر مقصر بوده است ٪25 و راننده يک ٪85 اينکه ابوده ي راننده

 حيوانات يا هوا، و آب جاده، طحراننده ها نبوده و ممکن است س تصادف، مقصر كه بگيرند نتيجه

 . مقصر اعالم شوند

 :بعد از گزارش پلیس

 به را حقايق است، قانونی پيگرد سزاوار (ديگري شخص يا) راننده هر رفتار كه كند فکر پليس اگر -

. خوانند فرا می دادستان دفتر در مصاحبه اطالع داده و راننده را براي گيري تصميم براي دادستان

كه الکل  است، مانند كسانی شده گزارش قانونی پيگرد براي حوادث از كمی تعداد خوشبختانه،

 .اند ديده جدي آسيب داشته يا زياد بسيار مصرف كرده و يا سرعت

جريمه شده و  زياد احتمال به، تخلف نوع به بسته ،شود محکوم وقرار گرفته  تعقيب تحت راننده اگر -

 محکوم ابد حبس به است ممکن تر جدي موارددر . است ممنوعمحروم  رانندگی ازبراي مدتی  يا

 .شود

. داد نخواهد اطالع خود وركش مقامات بهاو  محکوميت درمورد دادگاه ،باشد شده محکوم راننده اگر -

 .ندارد وجود كار اين انجام براي مکانيزمی هيچ حاضر حال در

 :تقاضای جبران خسارت

 : تواند صورت گيرد ادعاي خسارت براي موارد زير می
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 :آسيب جسمی يا مالی مانند -

 اعضاي بدن  دادن دست از 

 خودرو  به آسيب 

 است شده تعمير كه زمانی حتی ،خودرو در اثر آسيب ديدن ارزش كاهش 

 كه به علت آسيب ديدن قادر به كار كردن نبوده زمانی 

 پايدار هاي آسيب از نتيجه يک عنوان به درآمد دادن دست از مانندبعدي  هاي زيان 

 :مانند روانی، آسيب -

 درد و رنج ناشی از صدمه 

 مشکالت خانوادگی ناشی از حادثه 

 .است كم بسيار روانی آسيب به مربوط هاي پرداخت

 

 کشد؟ می این مدت چه

 عالوه اگر به شود، حل تا بکشد طول سال سه يا دو است ممکن باشد، داشته وجود جنايی پرونده يک اگر

 .ديگر نيز طول خواهد كشيد سال دو يا يک داشته باشد، نظر تجديد به تصميم و شده محکوم فرد

 ممکن اما شد، خواهد آغاز جنايی پرونده اب همزمان نيز تقريبا خسارت جبران براي مدنی پرونده بررسی يک

 . طول بکشد جنايی پرونده در شخص متخصص گزارش تهيه از سال دو يا يک است

 بیمه خودرو در استرالیا -4-4

 استراليا به عنوان ششمين كشور پهناور دنيا، كشوري توسعه يافته، در نيمکره جنوبی زمين و داراي 

باشد و در  میدالر  9/53,799 ه توليد ناخالص داخلی در اين كشورسران. نفر جمعيت است 24,772,247

دنيا را در اين  سيزدهمكه رتبه  باشد دالر میميليون  57/1,323,421 مجموع، داراي توليد ناخالص داخلی

، كشور استراليا با داشتن Economist Intelligence Unitبا توجه به گزارش . خصوص در اختيار دارد

صنعت بيمه در . باشد دومين كشور مطلوب براي زندگی می شهرهايی مانند كانبرا، آداليد و يا ملبورن،

صنعت بيمه در اين كشور يک  .بيمه عمومی و بيمه سالمت است بيمه عمر،استراليا، داراي سه شاخه اصلی 

شركت  143، 2514در سال )هاي بيمه داخلی و خارجی است  باشد كه متشکل از شركت صنعت رقابتی می

ها در يکی از  كه معموال هريک از اين شركت( كردند داخلی و خارجی در صنعت بيمه اين كشور فعاليت می

هاي مانند بيمه اجباري شخص ثالث، بيمه  راليا، شامل بيمهبيمه عمومی در است. هاي بيمه فعاليت دارند شاخه

https://www.eiu.com/home.aspx
https://bimebazar.ir/life/compare/
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سازمان توسعه  ضريب نفوذ گزارش شده توسط. باشد می …بدنه خودرو، بيمه دارايی، بيمه مسئوليت و 

 .استدرصد گزارش شده  6، 2514در صنعت بيمه در سال  هاي اقتصادي همکاري

شود كه قوانين مربوط به آن، توسط دولت مركزي  بيمه خودرو در استراليا بخشی از بيمه عمومی محسوب می

و يا  South Australiaهايی مانند  به طور مثال، در ايالت. شود هاي اين كشور تعيين می هريک از ايالت

North Australiaشود؛ اين در  رانندگی به افراد داده مینامه ، بيمه شخص ثالث اجباري به همراه گواهی

بيمه . شود هاي بيمه ارائه می ، بيمه شخص ثالث جانی توسط شركتVictoria حاليست كه در ايالتی مانند

دهد كه با توجه به اين موضوع،  هاي جانی را پوشش می هاي مربوط به آسيب شخص ثالث اجباري تنها هزينه

هاي  ودروي شخص ثالث، شهروندان اين كشور را ملزم به پرداخت هزينههاي مالی به خ جبران خسارت

 .به طور كامل توضيح داده شده است هاي مختلف خودرو در استراليا در شکل زير، بيمه. تر خواهد كرد بيش

ميليون خودرو وجود دارد كه با توجه به جمعيت اين كشور، عدد قابل توجهی  17 در كشور استراليا، 

پرداخت هزينه بيمه خودرو در اين كشور كه سيستم تخفيف حق بيمه را ندارد، يکی از . شود یمحسوب م

باشد، به طوريکه در شهرهاي بزرگی مانند ملبورن و يا سيدنی، در حدود  باالترين ارقام حق بيمه در دنيا می

ار بيمه شخص ثالث اجباري باز. شود درصد از درآمد ساليانه افراد، صرف هزينه پرداخت بيمه خودرو می 1/5

ميليارد دالر  3/4دهد، در حدود  درصد از كل بازار بيمه اين كشور را تشکيل می 3/5كه چيزي در حدود 

ارزش دارد كه بيش از نيمی از شهروندان استراليايی، پيش از خريد بيمه، حق بيمه پرداختی خود را به 

 .كنند صورت اينترنتی استعالم می

نفر در سال گزارش شده است  1555آمار مرگ ساليانه در تصادفات رانندگی چيزي در حدود در استراليا، 

هاي  هاي پرداختی توسط شركت خسارت(. هزار نفر در سال است 25در ايران اين آمار چيزي در حدود )

يمه مانند هزينه هاي ب هاي شركت باشد كه با توجه به هزينه ميليارد دالر می 3اي در اين كشور حدود  بيمه

اين . ده باشد باعث شده است تا بيمه شخص ثالث يک بيمه زيان …كاركنان، تبليغات، بازاريابی و 

  درصد از بازار بيمه را 43، ( به ازاري هر پنج نفر يک خودرو)خودرو  5/2درحاليست كه در ايران با سرانه 

راليا كه سطح بااليی از كيفيت زندگی را مردم يعنی در كشوري مانند است. دهد بيمه شخص ثالث تشکيل می

اجباري نسبت به حجم كل اين  بيمه شخص ثالثدرصدي بازار  3/5كنند، با توجه به آمار  در آن تجربه می

 .بازار، اهميت به ساير بيمه در مقايسه با ايران بسيار باالتر است

 فرآیند ارزیابی خسارت در استرالیا -2-4-4

 نکاتی براي پذيرفته شدن ادعاي خسارت  (الف

https://www.oecd.org/
https://www.oecd.org/
https://bimebazar.ir/thirdparty/compare/
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تمام اطالعات مربوط به . در ابتدا بايد بعد از رخ دادن حادثه در اسرع وقت با شركت بيمه تماس گرفته شود

ادعا در اختيار  حادثه و در صورت امکان هر گونه اطالعات اضافی مانند عکس يا يادداشت براي جمع آوري

 . بيه قرار داده شود

. اطمينان حاصل شود كه در هنگام تمديد بيمه نامه، اطالعات مربوط به خودرو به درستی بيان شده باشد

از زمان . باشد شرايط بيمه نامه بايد بررسی شود تا مطمئن بود خسارت وارد شده تحت پوشش بيمه می

گذار زيان ديده پرداخت شود،  هاي اضافی كه ممکن است به بيمه انتظار تا شروع ارزيابی خسارت و هزينه

 .از تاريخ اتمام بيمه نامه مطلع بوده و به موقع آن را پرداخت نمايد. اطالع داشته باشد

 زيان ديده گذار بيمهروند بررسی ادعاي  (ب

در  . پيروي كنند(  General Insurance Code)كليه بيمه هاي عمومی در استراليا بايد از قانون كلی بيمه 

گذار اطالع دهد كه آيا ادعاي خسارت او در عرض  گر بايد به بيمه از اين قانون بيان شده كه بيمه 3,1بخش 

گذار اطالع  آنها همچنين بايد موارد زير را به بيمه . روز كاري از زمان ثبت ادعا پذيرفته شده يا خير 15

 :دهند

 گذار داشته باشد؛  ت بيشتري از بيمهگر نياز به داشتن اطالعا اگر بيمه 

 گذار باشد؛ گر نياز به تعيين يک ارزياب خسارت براي بررسی ادعاي بيمه اگر بيمه 

 گر ميزان زمان برآورد شده براي تصميم گيري نهايی بيمه. 

را از ميزان گذار تماس گرفته و او  روز با بيمه 25گر بايد هر  پس از دريافت ارزيابی اوليه ارزياب خسارت، بيمه

 . ع سازد:پيشرفت ارزيابی مطل

 :توان به تسريع فرآيند ارزيابی خسارت پرداخت به طور كلی با انجام مراحل زير می

 تکميل فرم هاي ارزيابی خسارت و ارائه اسناد درخواست شده در اولين فرصت؛ 

 اشته باشد؛هاي قبلی پيش آمده د گذار سوابق خوبی در خسارت حصول اطمينان از اينکه بيمه 

 اند براي تأييد  گر جهت تماس با اشخاصی كه در صحنه حادثه حضور داشته اجازه دادن به بيمه

 گر اظهارات ادعايی بيمه

 در دسترس بودن براي پاسخ به هر سوالی كه ممکن است بوجود آيد. 

 دليل طوالنی شدن روند ارزيابی (ج

طول بيانجامد كه اين خود امري ناخوشايند  هاي بيمه ممکن است به زمان ارزيابی خسارت در شركت

در حقيقت، ساالنه  .گر بايد از صحت ادعاي شما اطمينان حاصل كند باشد، اما به خاطر داشته باشيد بيمه می

زمان بر بودن روند ارزيابی خسارت  . گردد ميليارد دالر  در استراليا براي تقلب در بيمه هزينه می 2حدود 
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باشد كه در نهايت منجر به  اي می گذار و شناسايی تقلب هاي بيمه دن ادعاي بيمهبراي بررسی مشروع بو

 . شود حفظ حقوق آنها می

گر بايد در زمان معقول و در صورت لزوم در مدت زمان  گذار زمان بر بوده اما بيمه بررسی ادعاي خسارت بيمه

 15تواند در صورتی كه ظرف مدت  گذار می بيمه. مشخصی كه در قانون كار وجود دارد، فرآيند را انجام دهند

گر توضيح روشنی  اگر بيمه .گر دريافت نکرد، با آنها تماس بگيريد روز پس از ثبت ادعاي خود خبري از بيمه

گيري  تواند تلفنی و يا از طريق نامه درخواست تصميم گذار می براي تاخير در روند ارزيابی نداشته باشد، بيمه

اي به دفتر بازرس مالی  تواند شکايت نامه گر نشد، می اگر باز هم خبري از بيمه .دنهايی خسارت خود باش

 .قرار دهد www.fos.org.au ارسال كند و آن را در 

 فرايند ارزيابی خسارت شخص ثالث در استراليا: 4شکل شماره 

 www.turnbullhill.com.au: منبع

 

 بیمه خودرو در ایاالت متحده آمریکا -1-4

اين كشور  .اياالت متحده آمريکا، چهارمين كشور پهناور دنيا است كه در قاره آمريکاي شمالی واقع است

دالر است و ميليون  55/19,395,654 شود و داراي توليد ناخالص داخلی دنيا محسوب می اقتصاد بزرگترين

ميليونی آن، داراي سرانه توليد ناخالص  326 با توجه به جمعيت و ا داردا در دنياول راز اين حيث رتبه 

 .دالر است 7/59,531 داخلی

توان به سه گروه بيمه عمر و سالمت، بيمه دارايی و تلفات و بيمه خودرو  صنعت بيمه در آمريکا را می

ور زيرنظر قوانين هر ايالت اداره هاي بيمه در اين كش با توجه به اين نکته كه فعاليت شركت. بندي كرد  دسته

http://www.turnbullhill.com.au/
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. رسد شركت می 4555ها به بيش از  گر در آن فعاليت دارند كه تعداد آن شود، تعداد بااليی شركت بيمه می

ر اين كشور بر د بازار بيمهحجم  شود و بازار بيمه در اياالت متحده، بزرگترين بازار بيمه در دنيا محسوب می

درصدي را  7هزار ميليارد دالر بوده است كه ضريب نفوذ  1/28، 2514اساس گزارش مجله سيگما در سال 

، حجم صنعت بيمه 2514، در سال مؤسسه اطالعات بيمهبر اساس آمار منتشر شده از سوي . )باشد دارا می

درصد از اين بازار را در اختيار  27هزار ميليارد دالر بوده است و اياالت متحده آمريکا  4/757ال در دنيا در س

 .(دارد

هاي اين كشور تعيين  توسط دولت مركزي هريک از ايالتبيمه شخص ثالث در آمريکا، قوانين مربوط به 

بطور . هاي جانی و مالی به شخص ثالث در تصادف است ور از بيمه شخص ثالث، پوشش خسارتمنظ. شود می

، اين بيمه براي رانندگان اجباري نيست و الزم است تا رانندگان New Hampshireمثال، در ايالتی مانند 

هاي  خی از ايالتدر بر. هاي تصادف ثابت كنند تنها بتوانند توانمندي مالی خود را در قبال پرداخت هزينه

هايی درمانی و  اي اجباري است كه هزينه بيمه” بيمه شخصی حفاظت از آسيب“اي با عنوان  آمريکا، بيمه

تفاوت در قوانين ايالتی باعث . دهد هاي مالی دوري از كار را براي شخص راننده پوشش می برخی از آسيب

ها، هزينه بيمه ساليانه به  باشد؛ بطوريکه در برخی از آنشده است تا هزينه بيمه خودرو در هر ايالت متفاوت 

رسد كه با توجه به  می( دالر در سال است 2755بيش از  Louisianaدر ايالت )دالر در سال  2555بيش از 

درصد از درآمد ساليانه را تشکيل  4هزار دالر در سال در آمريکا، رقمی در حدود  55ميانگين درآمدي 

 .دهد می

هاي مالی به  در بيمه تصادف، آسيب. باشد ديگر از بيمه خودرو، بيمه تصادف و بيمه جامع می دو نوع

شود و در بيمه جامع، خسارات  خودروي شخص بيمه شده در صورتيکه مقصر حادثه باشد پوشش داده می

 .شود سوزي و يا بالهاي طبيعی مانند طوفان و يا سيل پوشش داده می مالی ناشی از سرقت، آتش

ها معيارهاي اي در آمريکا، به منظور كاهش ريسک جبران خسارت، براي بيمه كردن خودرو هاي بيمه شركت

را  …مختلفی از قبيل سن، مجرد يا متأهل بودن افراد، مدل ماشين، سوابق رانندگی فرد، محل زندگی و 

كم جمعيت زندگی كند، خطر تصادف هاي  براي مثال اگر فردي در اطراف شهر و در محل. گيرند درنظر می

كند؛ و يا اينکه سوابق رانندگی فرد مانند  كمتر از زمانی است كه او در مناطق مركزي شهر زندگی می

برد كه  هاي رانندگی حتی بدون وجود تصادف در كارنامه رانندگی او، احتمال تصادف را براي او باال می جريمه

 .شود يافتی توسط شركت بيمه میهمين امر باعث افزايش حق بيمه در

مرگ در  32675اي،  ميليون خودرو در اياالت متحده وجود دارد و آمار ساليانه تلفات جاده 253در حدود 

حدود حجم بازار بيمه خودرو در آمريکا در  ،IBISWorldبراساس گزارش . سال گزارش شده است

https://bimebazar.ir/
http://www.iii.org/
https://bimebazar.ir/thirdparty/compare/
http://www.ibisworld.com/
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درصد از  11ميليارد دالر،  145ميليارد دالر بوده است كه بيمه شخص ثالث با داشتن حجمی معادل  225

 .كل بازار بيمه را در آمريکا به خود اختصاص داده است

درصد از رانندگان  78، 2514هاي تصادف و جامع بايد گفت كه در سال  در مورد ميزان استفاده از بيمه

بر استفاده از بيمه شخص ثالث و يا همان بيمه مسئوليت خودرو، از بيمه جامع خودرو آمريکايی عالوه 

درصد از آنان، بيمه تصادف را عالوه بر بيمه مسئوليت خودرو خريداري  72همچنين، . اند استفاده كرده

به صورت  درصد از خريد بيمه خودرو در آمريکا 47، 2514نکته جالب توجه آن است كه در سال . اند  كرده

درصد از افراد، پيش از خريد، حق بيمه پرداختی خود را به  71براين، حدود   عالوه. آنالين انجام شده است

 .كنند صورت آنالين استعالم می

خودرو بيمه شده، يک خودرو از  115، از هر 2514با توجه به گزارش مؤسسه اطالعات بيمه آمريکا، در سال 

كند كه به طور ميانگين مبلغی  هاي جانی استفاده می براي پرداخت خسارت بيمه مسئوليت خودروي خود

 28هاي مالی، از هر  در مورد خسارت. شود دالر از طرف شركت بيمه بابت آن پرداخت می 16645معادل 

هاي مالی تصادف مبلغ  خودروي بيمه شده، يک خودرو از بيمه شخص ثالث خود به منظور جبران هزينه

 .كند الر را در از شركت بيمه دريافت مید 3295

نسبت . آيد بدست می Combined Ratioبازدهی مالی يک بيمه، با استفاده از تعريفی به نام نسبت تركيبی يا 

 …هاي كاركنان، تبليغات و  هاي جاري شركت بيمه مانند هزينه تركيبی عبارت است از نسبت مجموع هزينه

 .هاي بيمه شدگان به ميزان حق بيمه دريافتی توسط شركت بيمههاي پرداختی به  و خسارت
 

 نسبت ترکیبی(=پرداختی  خسارت+ جاری  هزینه(/) دریافتی بیمه حق)
 

تر از حق هاي شركت بيمه بيش با توجه به تعريف باال، درصورتيکه نسبت تركيبی، بزرگتر از يک باشد، هزينه

در نمودار زير، نسبت تركيبی براي بيمه خودرو . ده بودن آن ميباشدبيمه دريافتی است كه اين به معنی زيان

  .گزارش شده است 2515تا سال  1993در آمريکا از سال 
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 نسبت تركيبی بيمه خودرو آمريکا: 5شکل شماره 

 

 statista: منبع

 1021میانگین هزینه بیمه اتومبیل در آمریکا در سال  -2-1-4

،  2518يانگين هزينه ساالنه بيمه اتومبيل در اياالت متحده در سال ، مValuePenguinطبق مطالعه 

اين رقم از ايالتی به ايالت ديگر متفاوت خواهد بود و در بعضی موارد انواع  .دالر بوده است 941,65

 . شود و ممکن است دقيقا نياز شما را پوشش ندهد اي را شامل نمی هاي بيمه پوشش

 اساس سن در آمریکا نرخ بیمه اتومبیل بر -1-1-4

رانندگان  .با توجه به سن راننده يا متقاضی، نرخ هاي بيمه اتومبيل به طور قابل توجهی متفاوت خواهد بود

جوان هنگام رانندگی پر مخاطره بوده و به همين علت، شركتهاي بيمه نرخهاي بااليی در سياست گذاري 

شان می دهد كه چگونه به طور چشمگيري بر اساس سن نمودار زير ن . هاي بيمه اي آنها در نظر گرفته اند

هر دالر در نمودار زير نشان دهنده ميانگين هزينه ماهيانه در آن سن بر  . افراد، ميزان بيمه نوسان دارد

 . باشد اساس نمونه اي از سه ايالت می

 ميانگين هزينه ماهيانه بيمه بر اساس سن: 6شکل شماره 
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 بر اساس جنسیت در آمریکا نرخ بیمه اتومبیل -9-1-4

( با استثناء رانندگان جوان)سال گذشته تصادف نکرده اند  3نرخ بيمه اتومبيل در ميان رانندگانی كه در 

شركت مختلف بيمه در آمريکا، نشان می دهد كه  15اطالعات به دست آمده از نرخ بيمه  .نسبتا مشابه است

صد بيشتر از حق بيمه خودرو در مقايسه با همتايان زنشان در 23ساله، ساالنه بيش از  16رانندگان مرد 

علت اين امر اين است كه مردان تمايل بيشتري به رانندگی دارند، با سرعت بيشتري . پرداخت می كنند

در نتيجه بيشتر تصادف . كنند و بيشتر متهم به استفاده از الکل و دارو هنگام رانندگی هستند رانندگی می

 .كنند می

 ميانگين هزينه بيمه اتومبيل بر اساس جنسيت: 7اره شکل شم

 

 فرآیند ثبت و ارزیابی خسارت اتومبیل در امریکا -4-1-4

 .شود دراين بخش مراحل ثبت و فرآيند ارزيابی خسارت اتومبيل در دو شركت بيمه در آمريکا بيان می

 Ameriprise Auto & Home Insurance شرکت بیمه( الف

در آمريکا، براي ثبت درخواست و  Ameriprise Auto & Home Insuranceي  مهطبق بيان شركت بي

 :گام زير انجام گيرد  7ارزيابی خسارت اتومبيل الزم است 

اي مانند اسامی،  ديده بايد در اسرع وقت ليستی از اطالعات پايه مشتري زيان :گزارش وقايع رخ داده (1

ي وقوع تصادف و ميزان  ا تهيه كرده و همراه با لحظهها و شماره بيمه نامه ر ها، شماره تلفن آدرس

 .خسارات وارد شده گزارش دهد



 

 

82 

 های بیمه های اتومبیل در شرکت و پرداخت خسارت بیمهبررسی کیفیت خدمات واحدهای ارزیابی 
 

بر اساس شدت آسيب وارد شده به وسيله نقليه و ميزان آسيب  :بررسی صحت ادعاي گزارش شده (2

اي از طرف شركت بيمه انتخاب شده تا صحت ادعاي گزارش داده شده  وارد شده به شخص، نماينده

 .ان پوشش بيمه و ميزان خسارت وارده را ارزيابی كندبررسی شده و ميز

پس از بررسی ادعاي مطرح شده، يک ارزياب خسارت طی يک روز كاري  :ارتباط با ارزياب خسارت (3

اگر ارزيابی نياز به تجزيه و تحليل بيشتر داشته باشد، يک ارزياب متخصص . پردازد به ارزيابی می

 .گردد براي اين كار انتخاب می

در صورت داشتن عکس قبل و بعد از رخ دادن  :عکس، گزارش پليس و فرم تاييد پزشکی ارسال (4

همچنين گزارش پليس بايد . شود تا آن را ارسال كند تصادف، از مشتري زيان ديده خواسته می

 . آوري شده باشد ي كوتاهی تا حادثه جمع هاي وارد شده باشد و در فاصله شامل جزئياتی مانند آسيب

تواند به تعميرگاه مورد نظر خود  مشتري زيان ديده براي تعمير خودرو، می :يک تعميرگاهانتخاب  (5

به محض بررسی و . شود مراجعه كرده و يا اينکه از طرف شركت بيمه تعميرگاهی به او معرفی می

 .شود ارزيابی خسارت خودرو، تعميرآن آغاز می

تعمير  مدت در نمايد، را خريداري اجاره يمهپوشش ب گذار بيمهاگر  :استفاده از پوشش بيمه اجاره (6

  .گيرد قرار می وي اختيار در اي ماشين اجاره ديده، خسارت خودروي

شركت بيمه تمام تالش خود را در جهت تسريع فرآيند ارزيابی و پرداخت خسارت  :بازگشت به جاده (7

 .دهد اتومبيل و بازگشت دوباره آن به جاده انجام می

 :Allstateشرکت بیمه ( ب

 :باشد به صورت زير می Allstateنحوه ثبت و ارزيابی خسارت اتومبيل در شركت 

هنگامی كه پس از تصادف، مشتري زيان ديده ادعاي خود را ثبت : ثبت ادعاي مشتري زيان ديده( 1مرحله 

 .شود تا بتوانيد آن را پيگيري كند كند، يک شماره درخواست به او داده می می

كارشناس  ارزياب ممکن است نياز به بررسی دقيق تر حادثه رخ داده : سارت وارد شدهبررسی خ( 2مرحله 

براي ارزيابی خسارت و  تعيين آنچه كه بايد تعمير و يا تعويض شود داشته باشد و در نهايت ميزان خسارت 

 .زند وارد شده را تخمين می

س ارزياب، ميزان خسارت را تخمين هنگامی كه كارشنا: بررسی ميزان خسارت تخمين زده شده( 3مرحله 

 . گر با توجه به شرايط بيمه نامه و موارد تحت پوشش بيمه آن را مورد بررسی خواهد داد زد، بيمه
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پس از ارزيابی و تخمين ميزان خسارت و پس از تاييد نهايی بيمه، مشتري زيان : تعمير اتومبيل( 4مرحله 

تواند  گذار پوشش بيمه اجاره را خريداري كرده باشد، می اگر بيمه .تواند اتومبيل خود را تعمير كند ديده می

 Allstateدر غير اين صورت، شركت . اي استفاده كند در زمان تعمير اتومبيل خود از يک اتومبيل اجاره

 . را هنگام تعمير اتومبيل به وي پرداخت كند گذار بيمههاي حمل و نقل  ممکن است تحت شرايطی هزينه

تواند به طور  می بسته به شرايط مشتري زيان ديده،  Allstateشركت : ريافت مبلغ خسارتد( 5مرحله 

مستقيم هزينه تعمير را به تعميرگاه پرداخت نمايد و يا پس از ارزيابی نهايی و تاييد شده آن را به مشتري 

 :يردگ هاي زير انجام می گذار، پرداخت هزينه به يکی از روش بر اساس خواسته بيمه. بدهد

 شود معموال در عرض چند دقيقه پول دريافت می :پرداخت از طريق كارت بانکی. 

 معموال طی يک روز كاري پول پرداخت : پرداخت از طريق الکترونيکی و از طريق تلفن همراه

 . شود می

 رسد گذار می روز بعد از طريق پست به بيمه 5-7حدود : پرداخت از طريق چک . 

 هنگامی كه مبلغ پرداختی زياد باشد معموال از اين نوع چک : ي دو نفرپرداخت از طريق چک برا

 .شود استفاده می

 .نشان داد 8توان از طريق شکل  بطور كلی فرآيند ثبت و ارزيابی خسارت اتومبيل در آمريکا را می

 فرآيند ثبت و ارزيابی خسارت اتومبيل در آمريکا: 8شکل شماره 

 

 ر کانادافرآیند ارزیابی خسارت د -5-4

توليد ناخالص نفر و   37،242،571در شمال قاره آمريکاي شمالی با جمعيتی حدود است كشوري كانادا 

 :عبارتند از انواع بيمه اتومبيل در كانادا. دالر تريليون 1/935داخلی 
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 بيمه مسئوليت شخص ثالث( 1

 بيمه برخورد با شخص يا شی بيمه نشده(2

 بيمه جامع( 3

 : تواند اضافه شود عبارتند از نامه می كه در بيمه هاي اضافی پوشش

 ...سوزي و  پوشش در برابر سرقت، زلزله، آتش: پوشش بيمه خطرات مشخص -

 پوشش بيمه برخورد با شی+ پوشش بيمه جامع :   پوشش بيمه تمام خطرات -
 

در ادامه، روند . نيمهنگام رخ دادن يک تصادف، در ابتدا بايد با مدارك مربوطه به شركت بيمه خود مراجعه ك

 .شود كار ارزيابی و پرداخت خسارت بيان می

 گزارش حادثه را به شركت بيمه خود گزارش دهيد. 

ايد  كه به شما يا وسيله نقليه آسيب رسيده است، بايد در عرض  هنگامی كه شما دچار حادثه شده

  .هفت روز بدون در نظر مقصر حادثه، به شركت بيمه خود گزارش دهيد

اگر . در اين هفت روز نتوانستيد تصادف را گزارش كنيد، در اسرع وقت پس از آن گزارش دهيد اگر

حادثه رخ داده را در مدت زمان معقولی گزارش نکنيد، ممکن است شركت بيمه نتواند به ادعاي 

 .شما اعتماد كند

 اطالعات كافی را از حادثه رخ داده داشته باشيد. 

خواهد اطالعات خود را در اختيار او قرار  اطالعات اوليه از شما می نماينده بيمه شما، براي كسب

براي پيشرفت سريع كار، سعی كنيد اطالعات زير را هنگام تماس با شركت بيمه در نظر  . دهيد

 :داشته باشيد

 نام شركت بيمه مالک ثبت شده و شماره بيمه اتومبيل خود را  

 رو ومدل، مدل، سال، ثبت نام و شماره پالك خود 

 جزئيات مربوط به حادثه 

 .دهيم شركت بيمه در كانادا نيز مورد بررسی قرار میدو براي بررسی بيشتر، نحوه ارزيابی خسارت در 

 AVIVAارزیابی خسارت در شرکت  -2-5-4

 گذار زيان ديده از طريق تماس با تلفن و يا به صورت آنالين گزارش و ثبت  ادعاي بيمه -1
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هاي الزم از  بسته به نوع و اندازه خسارت وارد شده، راهنمايی: رح شدهارزيابی ادعاي خسارت مط -2

شود و يا كارشناس ارزياب براي ارزيابی فرستاده  طريق تلفنی به فرد آسيب ديده داده می

 .شود كارشناس جزئيات حادثه را ارزيابی كرده و ميزان خسارت تخمين زده می. شود می

تواند خودرو را به تعميرگاه برده و تعمير  گذار می ، بيمهپس از پذيرش ميزان خسارت وارد شده -3

 . نمايد

بعد از ارزيابی، مبلغ پرداختی به خود شخص و يا تعميركاري : دريافت مبلغ تخمين داده شده -4

بسته به ميزان پوشش بيمه و جزئيات حادثه و ميزان . شود كه خودرو را تعمير كرده داده می

گذار زيان ديده مبلغی را قبل از پرداخت خسارت به شركت  يمهخسارت، ممکن است الزم باشد ب

 .بيمه پرداخت كند

 RSA Canada Groupارزیابی خسارت در شرکت  -1-5-4

 ادعاي شما را گزارش دهيد - 1مرحله 

 (:ارائه اطالعات زير)ارائه جزئيات  - 2مرحله 

 روز و زمان حادثه 

  مکان حادثه 

 شرايط آب و هوا و جاده 

  و احتماالت پليساطالعات 

 اطالعات شاهدين 

  مدل و سال ساخت خودرو 

  شماره پالك 

 اطالعات مربوط به ساير رانندگان درگير 

 ارزيابی خسارت و تعميرات خودرو – 3مرحله 

گذار می تواند وسيله نقليه خود را در تعميرگاه  بيمه. شود پس از ارزيابی خسارت، تعميرات خودرو آغاز می

يکی از مزاياي استفاده از  .را انتخاب كند  RSAر كند و يا تعميرگاه معرفی شده توسطانتخابی خود تعمي

تعميرگاه معرفی شده اين است كه شركت بيمه تا زمانی كه تحت پوشش آن هستيد تعمير وسيله نقليه 

 . كند گذار را تضمين می بيمه

 كمک به شخص آسيب ديده - 4مرحله 
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اينده از طرف شركت بيمه براي بررسی خسارت وارد شده انتخاب اگر شخصی مجروح شده باشد، يک نم

شخص آسيب ديده بايد فرمهاي مشخصات را تکميل كرده و به سرعت به شركت بيمه بازگرداند تا . شود می

 . بررسی ادعا به سرعت صورت گيرد

 پرداخت مبلغ پرداختی - 5مرحله 

 .شود زيان ديده داده می گذار يمهبگذار، يک چک صادر شده و به  پس از صحت ادعاي بيمه

 تقاضاي شما را تکميل می كند - 6مرحله 

توان قبل از بسته شدن پرونده به او اطالع داد و در  گذار می پس از تعيين ميزان پرداختی، به تقاضاي بيمه

 .صورت اعتراض نداشتن به حکم صادر شده پرونده بسته شود
 

 ایاالت مختلف کانادامیانگین نرخ بیمه اتومبیل در  -9-5-4

برنامه هاي بيمه اي عمومی و خصوصی در . نرخ بيمه اتومبيل در كانادا به داليل متعددي متفاوت است

سرتاسر كشور وجود دارد، با ساسکاچوان، مانيتوبا و بريتيش كلمبيا با پوشش استان اجرا می شود، در حالی 

به طور كلی، پوشش بيمه  .ل بيمه می شوندكه ساير نقاط كانادا از طريق چندين شركت بيمه مستق

اگر چه اين هميشه در  .خصوصی به دليل رقابت در بازار، كاهش قيمت رانندگی، گزينه اي ارزان ترين است

در زير نرخ پايين ترين هزينه  .همه استان ها نيست، اثبات شده است كه موثرترين روش به طور كلی است

 .مربوط به شرايط اقامت بيمه اتومبيل در هر استان است هاي بيمه در كانادا و برخی حقايق
 

 انگلستانه اتومبیل در بیم -1-4

انواع . تريليون دالر 2/622توليد ناخالص داخلی ي و ميليون نفر 55/62با جمعيت  است كشوريانگلستان 

 : بيمه اتومبيل در اين كشور عبارتند از

 . داقل پوشش اجباري توسط قانون در انگلستان استاين نوع بيمه شامل ح: بيمه شخص ثالث -1     

خسارت ناشی از سرقت رفتن و + پوشش بيمه شخص ثالث : شخص ثالث+  سوزي و سرقت  بيمه آتش -2    

 سوزي  آتش

 :باشد و شامل موارد زير می باالترين سطح پوشش را دارداين نوع بيمه : بيمه جامع  -3    

 ده به ديگران و وسايل نقليه آنهاخسارت وارد ش  -             

 ...(سوزي، سرقت و  آتش)خسارت وارده به وسيله نقليه خود شخص   -             

 هاي ناشی از تصادف  هزينه هاي پزشکی و آسيب  -             

  صدمه يا سرقت محتويات وسايل نقليه  -             
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 :حادثه از پس بالفاصله

 زندان به است ممکن حتی و است جرم توقف، عدم(. حتی اگر تصادف جزئی باشد)كند راننده بايد توقف  -

 .شود محکوم

 . دبگير تماس 999 با ،باشد شده زخمی ديگري شخص يا خود اگر -

 مفيد اطالعات از برخی. ها يادداشت و هاخودرو موقعيت ها، عکس جمله از: آوري شود اطالعات الزم جمع -

 :از بارتندع كردن يادداشت براي

 .اي جاده عالئم يا نشانه هر ترافيکی، شرايط هوايی، و آب شرايط مکان، زمان، تاريخ، -1     

 و ها چراغ از استفاده جهت، شده، برآورد سرعت رنگ، وضعيت، ثبت، شماره خودرو، مدل -2     

 .مسافرين تعداد

 .توضيحات او با تماس اطالعات جمله از راننده، مورد در یجزئيات -3     

 صورت در و پليس، افسران يا بينندگان مسافرين، جمله از شهود، ازآوري اطالعات  جمع -4     

 .آنها تماس اطالعاتدريافت  امکان،

 . اي نقليه وسيله هريادداشت صدمات وارد شده به  -5     

 

در صورت صدمه جانی، . شود اطالعاتی مانند نام و آدرس مقصر حادثه بايد به افراد درگير حادثه داده -   

راننده به اشخاصی كه به آنها  آدرس و اسم كه است معنی بدان اين. نامه نيز يادداشت شود جزئيات بيمه

 سرعت به است ممکن زيرا بايد داده شود( مانند برخورد با اتومبيل پارك شده شخصی)صدمه رسيده 

 .كند كمک ادعا روند به بخشيدن

 اجتناب حادثه معذرت خواهی و پذيرفتن صدمات وارد شده در ازكامال روشن نشده، تا زمانی كه موضوع  - 

 پليس به را حادثه اين ساعت 24 عرض در بايد نيست،ثبت اطالعاتی از خود  به قادرفرد  داليلی به اگر. شود

 .شود صالحيت رد حتی يا جريمه به منجر تواند می كار اين انجام عدم. كند گزارش
 

 :ادعای خسارتثبت هنگام 

 در شده تعيين زمان مدت اين كار بايد در. به شركت بيمه مربوطه اطالع داده شود وقت در اسرع -

 . باشد هفته دو تا روز دو از تواند می كه نامه شخص صورت گيرد، بيمه

از هر تصادفی مطلع سازد، حتی اگر جزئی بوده و قصد شکايت نداشته  خود بيمه شخص بايد شركت -

 . باشد

خود  بيمه راننده ديگري نيز درگير حادثه باشد، شخص بايد اطالعات زير را در اختيار شركت گرا -

 :قرار دهد

 ،آنها تماس مشخصات و آدرس نام 
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 خودرو ثبت شماره  

 آنها بيمه جزئيات 

 

 :در صورت رد شدن ادعای خسارت

 توضيحضايتی خود را دليل نار و كند صحبت ورددر اين م خود گر بيمهدر ابتدا بهتر است شخص با  -

 مستقيم طور به ايميل يا تلفن طريق از. در همين مرحله ممکن است مشکل شخص حل شود. دهد

 . كرد شکايت گران بيمه بهمی توان 

گر  بيمه. سوال كند مورد نحوه شکايت رسمی در خود گر بيمه از اگر شخص هنوز قانع نشده بايد -

 كه تنظيم ،(FCA) مالی مسئوليت ا به ادارۀموظف است ظرف مدت هشت هفته پاسخ شکايت ر

 .بدهدباشد،  مسائل مالی انگلستان می كننده

 تواند می پاسخی دريافت نکرد، هفته هشت اگر شخص از پاسخ داده شده ناراضی بود و يا ظرف -

 هدف كه است مستقل رايگان نهاد يک FOS. بفرستد( FOS) مالی بازرس دفتر به را خود شکايت

 در تنها FOS .دهند می ارائه مالی خدمات كه است هايی شركت و مشتريان بين تشکايا حل آن

 حق افزايش به راجع افراد شکايت شود كه در حيطه اختيارات او باشد، مثال، وارد عمل می صورتی

كند و شکايات تا مبلغ حداكثر  تنها شکايت افراد را بررسی می FOS. كند را بررسی نمی بيمه

 . شوند رسی میبر پوند 155555

- FOS بازپس برايشخصی  شکايت اگر حال، اين با. است دادگاه بهارائه شکايت  براي جايگزين يک 

 اگربوده و يا  ناراضی FOS تصميم ازشخص  اگريا  باشد، پوند 155555 از بيشمبلغی  گيري

 مستقيما را خود شکايت تواند میاز گزينه ديگري براي شکايت استفاده كند،  FOSبجاي  بخواهد

 .دبگير حقوقی مشاوره بايد ابتدا اما بفرستد، دادگاه به
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دیده از ارزیابی و پرداخت  مشتریان زیان
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 ارائه خدمات درباره خود مشتريان هاي ديدگاه به ارزيابی عمومی هاي سازمان ديگر زمانی هر از بيش امروزه

 تا دانند می خوبی به اآنه كه چرا نياز دارند، خدمات اين ارائه از آنها انتظارات شدن برآورده ميزان و نيز شده

 سازمان براي شده خدمات ارائه از مشتريان ادراكات بازخورد و انتظارات درباره اطالعات كافی فقدان حد چه

 خدماتی هاي سازمان از يکی عنوان صنعت بيمه، به(. 1382رياحی  الوانی و) خواهدكرد راايجاد مشکالتی ها

 .باشد نمی مستثنی امر اين از نيز دارد عهده كشور بهمه توسعه و تعميم فرهنگ بي اهميت وظيفه با كه

در دهه آخر قرن بيستم به وقوع پيوست صنعت بيمه يکی از مهمترين تحوالتی كه در زمينه بهبود عملکرد 

هاي  موضوع شناخته شدن اندازه گيري ميزان رضايت مشتري به عنوان يکی از عناصر والزامات اصلی سيستم

تالش و كوشش فراوانی كه امروزه درجهت ارتقاي ابزارهاي مديريت عملکرد و . بودعت اين صنمديريتی در 

صورت می گيرد، نشان  صنعت بيمهگسترش نگرش مشتري مداري توسط محققان، كارشناسان و مديران 

ها در امر  دهنده آن است كه اكنون رضايت مشتري يکی از مهمترين عوامل در تعيين موفقيت سازمان

و پايش رضايت  گيري هاي اندازه بنابراين ايجاد و پياده سازي سيستم. آيد سودآوري به شمار میتجارت و 

هاي امروزي به شمار  امر بهبود عملکرد از نيازهاي اساسی سازمان مشتري به عنوان مهمترين شاخص در

 .رود می

هاي تجاري و خدماتی  به هر حال هرگز نمی توان از اين نکته چشم پوشيد كه محرك اصلی براي سازمان

كه به دنبال بهبودهاي عمده در مسير پيشرفت خويش هستند، همانا مشتريان آن هاي بيمه  شركتنظير 

بنابراين بسيار حياتی . كسب و كاري بدون مشتري قادر به ادامه بقا نيست چبه بيان ديگر، هي. سازمان هستند

ل و ارزيابی وضعيت رضايت مشتريانش در اختيار ، چارچوبی براي درك، تجزيه و تحليشركت بيمهاست تا 

 .داشته باشد

طی چند  هاي بيمه، شركتها و اهداف  از سوي ديگر، به واسطه گسترش شديد رقابت و پويايی اقتصاد، آرمان

در حالی كه پيش ازاين تمركز بر جذب مشتريان جديد، . سال اخير دچار تغييرات عمده اي شده است

هاي راهبردي وتجاري بر حفظ و بهبود وفاداري وافزايش اعتماد  ، امروزسياستبود بيمهسياست عمده 

مهمترين علل چنين تغييري افزايش آگاهی واطالع . اند متمركز شده هاي بيمه شركتمشتريان نسبت به 

به عبارتی ديگر، مشتري مداري به . عمومی نسبت به پيامدهاي مطلوب رضايت و وفاداري مشتريان است

 .هاي مديريت بازاريابی نوين شناسايی شده است نگ بناي نظريهعنوان س

توانند به موفقيت دست يابند كه  هايی می ترديدي نيست كه در عصر توليد انبوه و رقابت بی انتها، سازمان

ميزان رضايتمندي مشتريان خود را تا سطح وفاداري كامل افزايش دهند و اصلی ترين مساله در رسيدن به 
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، ارائه خدمات با كيفيت مورد انتظار مشتريان است كه از طريق اعمال مديريت مناسب در مواجهه اين رضايت

 .يابد با مسائل درون سازمانی تحقق می

همواره از مسائل صنعت بيمه از مهمترين عوامل رضايتمندي مشتريان است كه در  ميزان خدمات ارائه شده

متغيرهايی كه بی توجهی به آنها . رهاي گوناگونی قرار می گيرددرون سازمانی متاثر بوده و تحت تاثير متغي

 .افول مشتري مداري را به دنبال دارد

در اين تحقيق بيشتر قصد بر آن است تا با استفاده از مدل مفهومی رضايت مشتريان از كيفيت خدمات 

معروف  "سروكوال"به مدل كه در ادبيات اين حوزه ( Parasuraman, et. al. 1985)پاراسورامان و همکارانش 

مورد بررسی هاي بيمه  شركتاست، عوامل موثر بر رضايت مشتريان با توجه به سنجش كيفيت خدمات در 

 .قرار داده شود

 چهارچوب نظری و پیشینه تحقیق -2-1

 مفهوم جدید خدمت به مشتری -2-2-1

وچکی در ساختمان مركزي فهوم جديد خدمت به مشتريان شامل تعاريف جديد شده است و ديگر بخش كم

سازمان به ارائه خدمات اختصاص ندارد، بلکه كل سازمان از مديران عالی تا كاركنان عادي، همگی در برآورده 

حتی اگر فردي درموقعيتی نباشد كه به طور  .ساختن نيازهاي مشتريان موجود و بالقوه نقش برعهده دارند

 .رمندانی كه به مشتريان خدمت می كنند پشتيبانی كندمستقيم از مشتري حمايت كند، می تواند از كا

ناميده می شود، پيچيده تر از سفارش گرفتن، پس گرفتن  "خدمت به مشتريان"شغلی كه بطور سنتی 

براساس اين نگرش، خدمت به مشتريان شامل كليه  .محصوالت مرجوعی يا پاسخگويی به شکايت هاست

مشتريان و كمک به آنها براي دريافت بيشترين ارزش از  اموري است كه شركت به منظور جلب رضايت

 .محصوالت يا خدماتی كه خريداري كرده اند انجام می دهد

 رضایت مشتری -1-2-1

كنند يا به آنها نياز دارند و  مشتريان، افراد يا فرآيندهايی هستند كه محصول نتايج يک عملکرد را مصرف می

دي در يک سازمان به يقين داراي هدفی است، بنابراين مشتريانی نيز چون هر عملکر. برند از آنها بهره می

 .دارد

مندي  رضايت. (Brady, 2001) شود ها محسوب می مشتري محوري به عنوان عاملی مهم در موفقيت سازمان

رضايت مندي . مشتري يکی از موضوعات مهم نظري و تجربی براي اكثر بازاريابان و محققان بازاريابی است

بنابراين اهميت . توان به عنوان جوهره موفقيت در جهان رقابتی تجارت امروز در نظر گرفت ي را میمشتر

هاي مشتري مدار و بازار مدار  رضايت مندي مشتري و نگهداري مشتري و تدوين استراتژي براي شركت



 

 

92 

 های بیمه های اتومبیل در شرکت و پرداخت خسارت بیمهبررسی کیفیت خدمات واحدهای ارزیابی 
 

ها  توجه شركتدر نتيجه رضايت مندي مشتري با نرخ در حال رشدي مورد . تواند دست كم گرفته شود نمی

 .مندي مشتري ارائه شده است تا كنون مفاهيم مختلفی از رضايت .قرار گرفته است

هاي واحد  كردند كه مشتري كسی است كه فرآورده در گذشته در تعريف واژه مشتري به همين بسنده می

. همگان نيست اما اين تعريف سنتی امروزه ديگر مورد قبول. كند توليدي يا خدماتی شركت را خريداري می

ها مايل هستند با  ها و شركت تعريف جديدي كه ارائه شده اين است كه مشتري كسی است كه سازمان

 .آفرينند بر رفتار وي تأثير گذارند هايی كه می ارزش

 ادبیات پیشین رضایت مشتری -9-2-1

شوند، مفهوم  میهاي اصلی شركت محسوب  طی چند دهه اخير، با قبول اين واقعيت كه مشتريان سرمايه

 .رضايت مشتري توجه بسياري از محققان و پژوهشگران را به خود جلب نموده است

هاي خريد با نتايج  رضايت مشتري نتيجه خريد مصرف كاال يا خدماتی است كه از مقايسه عايدي و هزينه

ال يا خدمات ايجاد پس از دريافت كا اورضايت مشتري را حالت خوشايندي كه در . آيد مورد انتظار بدست می

رسد رضايت مشتري احساسی است كه در نتيجه ارزيابی خدمات حاصل  به نظر می. كنند می شود تعريف می

چنانچه در ارائه . است مبنا و اساس رضايت هر مشتري انتظارات و درك او از خدمات ارائه شده. می شود

درجه  .گردد به نارضايتی وي منجر می خدمات درك وي از خدمات ارائه شده كمتر از انتظاراتش باشد،

رضايت و نارضايتی افراد در هر زمان و در هر مورد متفاوت بوده و همواره به ميزان فاصله سطح انتظارات و 

 .شود عملکرد عرضه كننده در قالب كيفيت كاال و خدمات مربوط می

بنابراين رضايت مشتريان در واقع  .ددان رضايت را احساسی ناشی از فرايند ارزيابی می ،اگر چه نگرش اوليه

هايی كه در جهت كسب آن  العملی احساسی است كه از فرايند ارزيابی خدمات دريافتی در برابر هزينه عکس

كند؛  تعريف رضايت مشتري را چنين مطرح می (Oliver, 1997) بدست می آيد اليور خدمات پرداخت شده ،

ه از او بخواهند تعريفی از رضايت ارائه دهد، آن وقت به نظر داند رضايتمندي چيست تا اينک هر كسی می

 .رسد هيچ كس نمی تواند آن را تعريف كند می

توان پيامدي  رضايت مشتري را می(. Oliver, 1980)رضايت مشتري عموما دستيابی كامل به انتظارات است 

اگر ارائه خدمات . كند ک میويژه از فعاليت بازاريابی دانست كه به تصميمات خريد توسط مشتريان كم

توان گفت، احتمال خريد و استفاده مجدد از آن خدمت بيشتر  خاصی باعث رضايتمندي مشتريان شود، می

توانند مبلغان خوبی از تجارت مفيدشان براي ديگران باشند  همچنين مشتريان راضی از خدمات می. است

ژه در فرهنگ جمعی كشورهاي آسياي ميانه كه مثبت راجع به يک محصول، بوي  تبليغات دهان به دهان.

از طرفی ،عدم .زندگی مردم بر پايه توسعه روابط اجتماعی با ديگران شکل گرفته، بسيار مفيد خواهد بود 
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رضايت مشتريان هم می تواند تبليغات منفی از سوي مشتريان، روي آوردن آنها به كاال و خدمات و ساير رقبا 

بديهی است براي جلوگيري از كاهش سود . ار شركت را به دنبال داشته باشدو در نتيجه كاهش سهم باز

 (.Bozorgi, 2007)اي جز كشف داليل افزايش نارضايتی در مشتريان نخواهد داشت  آوري، شركت چاره

واورا طبق تعريفی كه از رضايت . توان به عنوان يک پيامد يا يک فرايند هم تعريف كرد رضايت مشتري را می

يک پيامد يا خروجی ارائه كرده است، رضايت را حالتی نهايی كه از مصرف محصوالت   ي به عنوانمشتر

العملی احساسی  ها، عکس اين حالت ممکن است حالتی شناختی از دريافتی. كند حاصل می شود، معرفی می

تعريف ديگري كه از رضايت  ها با نتايج مورد انتظار باشد و واورا در به يک تجربه يا مقايسه بين مزايا و هزينه

به عنوان يک فرايند ارائه داده است، فرايندهاي ارزيابی، شناختی و روانشناسی موثر بر رضايت مشتريان را 

 ,Bozorgi)گيرد  در اين حالت رضايت مشتري طی فرايند ارائه خدمات شکل می. دهد مورد تاكيد قرار می

2007.) 

تري  تركاتی هستند، ليکن بطور كلی رضايتمندي مفهوم گستردهاگرچه رضايت و كيفيت خدمات داراي مش

از اين ديدگاه كيفيت به عنوان بخشی از . نسبت به كيفيت دارد، چرا كه كيفيت بر ابعاد خدمات تمركز دارد

كيفيت خدمات نشانگر ادراكات مشتري از ابعاد خدمات است، در حالی كه . رضايتمندي به حساب می آيد

يرتر بوده و مشتمل بركيفيت خدمات، كيفيت محصول، قيمت و نيز عوامل موقعيتی و فردي رضايتمندي فراگ

است، لذا در اين قسمت به مفهوم كيفيت و همچنين كيفيت خدمات و پيشينه آن پرداخته شده و سپس 

 .مدل كيفيت خدمات سروكوال تشريح می شود

 مفهوم کیفیت  -4-2-1

و « ها تطابق با ويژگی»اين ادبيات پيشنهاد شده است، ولی دو مفهوم اگر چه مفاهيم مختلفی از كيفيت در 

 .تري مورد استفاده قرار گرفته است به صورت گسترده« برآوردن انتظارات مشتريان»

گيرد و برآوردن  ها نوعاً براي ارزيابی كيفيت محصوالت و كاالها مورد استفاده قرار می طابق با ويژگیت

 . شود براي ارزيابی كيفيت خدمات استفاده می انتظارات مشتريان نوعاً

ها و  مجموعه ويژگی»: همچنين انجمن كنترل كيفيت آمريکا واژه كيفيت را اين گونه تعريف كرده است

بديهی است كه اين « .خصوصيات يک كاال يا خدمت كه بتواند نيازهاي آشکار و پنهان خريدار را تامين كند

زند و بيانگر آن است كه اگر شركت بتواند كاالها و خدماتی را ارائه  ور میتعريف حول محور مشتري گرايی د

شركتی كه در بيشتر . ها و انتظارات مشتري را تامين كند، داراي كيفيت الزم است دهد كه نيازها، خواسته

 .(Crosby, 1984)ها، بيشترين نيازهاي مشتريان را تامين كند، داراي كيفيت باالتر خواهد بود  زمان
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 کیفیت خدمات به عنوان مقدمه رضایت مشتری -1-2-1

 اي  فزاينده حجم بااليی از مشتريان مواجه هستند، اهميت  ويژه در مؤسساتی كه با امروزه كيفيت خدمات به

كند  عنوان يک استراتژي ضروري در نظر گرفت كه به سازمان كمک می توان آن را به می ست و اپيدا كرده 

 باشد تري در بازار رقابتی دست يابد و در طوالنی مدت سودآوري الزم را به دنبال داشته  لوبتا به نتايج مط

 ات گيرندگان خدمات و  خدماتی جهت برآورده شدن انتظار هاي  بهبود كيفيت خدمات براي مؤسسه .

   (. Punnakitikashem, et. al. 2012) مندي آنها به يک چالش عمده تبديل شده است رضايت

شد و تعريف آن با توجه به انتقادهاي ضمنی مشکل با میيفيت مفهومی پيچيده و داراي ابعاد متعددي ك

 مثال براي. هاند كرد تعريف متفاوتی فرضيات تئوريک برپاية را خدمات كيفيت ازپژوهشگران بعضی .است

 يا پستی از مشتري كلی برداشت عنوان به را خدمات كيفيت (Bitner, and Hubbert, 1994)هابر  و بيتز

( Parasuraman, et. al. 1985) بري و زيتهامل پاراسورمان، .اند كرده تعريف خدماتش و سازمان نسبی برتري

سازگاري پايدار با انتظارات مشتري و شناخت انتظارات مشتري از خدمات خاص را  دريافتی خدمات كيفيت

 و ميان مشاهدات تفاوت مسير و رتبه انعکاس دماتخ بركيفيت كه قضاوت اند شده متذكر و اند كرده تعريف

هاي مختلف در مورد كيفيت،  از بين تعاريف و ديدگاه(. Hak, et. al. 2009) باشد می مشتري انتظارات

برخی نيز كيفيت (. Sahney, et. al. 2004) مفيدترين تعريف ميباشد مشتري محور بودن محصول و خدمات،

و انتظارات ميدانند؛ يعنی آنچه مشتري احساس ميکند كه بايد باشد با آنچه  خدمات را مقايسه بين ادراكات

دمات خبه طوري كه اگر انتظارات بيش از ادراكات باشد، از ديد مشتري كيفيت  .اشته استدكه او دريافت 

 كراسبی معتقد است(. Sahney, et. al. 2006) ا به دنبال داردري  و شده كمتر است و نارضايتی دريافت

به عبارت ديگر، يک محصول . كيفيت هيچ معنا و مفهومی بجز هر آنچه كه مشتري واقعاً می خواهد ندارد

كيفيت بايستی به عنوان . ها و نيازهاي مشتريان انطباق داشته باشد زمانی با كيفيت است كه با خواسته

فيت؛ يعنی اندازه و جهت گرنروس می گويد كي (.Crosby, 1984)انطباق محصول با نياز مشتري تعريف شود

 (. Gronroos, 1998) مغايرت بين ادراك مشتري از خدمت و انتظارات او

آيند به عبارتی،  ادراكات، انتظارات و ترجيحات مشتريان از عوامل تعيين كننده رضايت مشتري به حساب می

امروزه . ل می گيردرضايتمندي و يا عدم رضايت از تفاوت بين انتظارات و ادراك مشتري از واقعيت شک

ها و شکايت موجود، ارائه  ها جهت ايجاد رضايتمندي در مشتريان بايد عالوه بر حذف داليل نارضايتی شركت

بنابراين . دهنده محصوالتی با كيفيت عالی و جذاب باشند تا موجبات شادمانی مشتريان را فراهم نمايند

 ها دارد زيابی كيفيت خدمات ارائه شده توسط شركتتحقيقات در زمينه رضايت مشتري ارتباط نزديکی با ار

(Cronin, and Taylor, 1992.) 
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هاي تجربی خود روابط بين كيفيت خدمات، رضايت مشتري و تصميم خريدار را  كرونين و تيلور در يافته

فيت دهند كه مطالعات انجام شده توسط آنان ارائه كننده اين مطلب است كه كي مورد بسط و بررسی قرار می

اي روي تصميمات خريد  خدمات از مقدمات رضايت مشتري است و رضايت مشتري تأثير قابل مالحظه

 (.Cronin, and Taylor, 1992)خواهد داشت 

هاي  عالوه بر اين، كيفيت همچون كاهش هزينه. شود كيفيت مهمترين عامل در تصميمات خريد محسوب می

. كند فزايش سهم بازار و نرخ بازده سرمايه گذاري ايفا میعملياتی و رشد بهره وري نقش عمده اي در ا

هاي مشتريان را برآورده كند و با سطوح انتظارات  خدمتی داراي كيفيت است كه بتواند نيازها و خواسته

كنند ارائه  مشتريان منطبق باشد، انتظارات مشتري نيز با آنچه مشتريان خواهان آنند و آنچه كه احساس می

بنابراين، كيفيت را مشتري تعيين می كند؛ يعنی اگر . بايد به آنها عرضه كند، در ارتباط است دهنده خدمات

خدمتی انتظارات مشتريان را برآورده سازد و يا فراتر از آن باشد، با كيفيت محسوب می شود و اگر خدمتی 

ن است، اما باعث نارضايتی كمتر از حد انتظارات مشتري باشد الزاماً به اين مفهوم نيست كه كيفيت آن پايي

شود، بنابراين، كيفيت خدمات نسبت به آنچه كه مشتري از خدمات دريافتی اش انتظار دارد،  مشتري می

 .ارزيابی می شود

آگاهی از مفهوم كيفيت خدمت و تالش براي بهبود آن به اندازه خدماتی با كيفيت منجر شده و از اين طريق 

پس، كيفيت خدمت به عنوان يک مقياس يا . ندي مشتريان را انتظار داشتتوان افزايش رضايتم است كه می

 .شود عامل سنجش رضايتمندي مشتري به عنوان عاملی مهم مطرح می

 

 پیامدهای کیفیت خدمات  -5-2-1

آنها بايستی به . شدبا میمديران سازمانها بايستی بدانند كيفيت خدمات يک استراتژي سود براي سازمانشان 

ليکن بايستی در . ور برسند كه سرمايه گذاري در كيفيت خدمات به سود آوري سازمان منجر می گردداين باا

 (. Kotler, and Armstrong, 2013)نظر داشت كه ارتباط بين كيفيت خدمات و سود يک رابطه ساده نيست

در . مان استنتايج تحقيقات نشان دهنده ارتباط مثبت بين كيفيت ادراك شده و عملکردهاي مالی ساز

حقيقت شركت هاي با كيفيت ادراك شده باال نوعا از سهم بازار بيشتر، بازگشت سرمايه باالتر و گردش 

بنابراين می توان نتيجه . دارايی هاي بيشتر نسبت به شركت هايی با كيفيت ادراك شده پايين تر برخوردارند

اري، كيفيت كاال و خدماتی است كه سازمان گرفت كه در بلند مدت مهمترين عامل اثر گذار بر عملکرد تج

 .نسبت به رقباي خود عرضه می كند
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 پیشینه کیفیت خدمات -1-2-1

مروري بر مطالعات انجام شده در  .اند ابداع شده تابزارهاي متعددي براي سنجش شکافهاي كيفيت خدما

يين شکاف بين وضعيت گيري كيفيت خدمات و تع دلی كه در اندازهماين زمينه نشان ميدهد بيشترين 

اين مدل و  .است (SERVQUAL) عروف به سروكوالمموجود و مطلوب مورد استفاده قرار گرفته است، مدل 

 ,Parasuraman) مطرح شد و همکاران Parasuramanابزار سنجش كيفيت خدمات، نخستين بار توسط 

1988.) 

نتايج اوليه . سورامان و زيتهامل و بري دانستشايد بتوان پيشتازان مطالعات مربوط به كيفيت خدمات را پارا

گانه كيفيت خدمات شامل؛ ابعاد و ظواهر فيزيکی، قابليت اطمينان، مسئوليت پذيري،  تحقيقات آنها ابعاد ده

 .كند شايستگی، تواضع، اعتبار، قابليت دسترسی، ارتباطات، تضمين و درك و توجه به مشتري را ارائه می

به طرح پرسشنامه اي مشتمل بر  1988و تجربی پاراسورامان و همکارانش در سال نگرش عميق، موشکافانه 

سؤال منجر گرديد كه كيفيت خدمات را بر مبناي ابعاد و ظواهر فيزيکی، قابليت اطمينان، مسئوليت  22

پاراسورامان و همکاران كيفيت خدمات را به عنوان . دهد پذيري، ضمانت و همدلی مورد ارزيابی قرار می

راست و . ميزان اختالف بين انتظارات منطقی مشتريان از خدمات و ادراك آنها از عملکرد توصيف نمودند

به اين نکته اشاره دارند كه پرسشنامه سرو كوال ، ارائه شده توسط پاراسورامان، اين  1994اليور در سال 

عنوان يک مقايسه با ايده  معما را كه كيفيت خدمات چه مفهومی دارد؟ حل كرده و كيفيت خدمات را به

 (.Jafarpour, 2006)كنند  هاي مورد انتظار از خدمات از سوي مشتريان، معرفی می آل

در مطالعه تجربی خود، چارچوب ارائه شده توسط پاراسورامان (. Cronin, and Taylor, 1992)كرونين و تيلور

ازي و ارزيابی كيفی خدمات را مورد انتقاد در رابطه با ذهنی س( Parasuraman, et. al. 1988)و همکارانش 

قرار داده و يک معيار ارزيابی مبتنی بر عملکرد را با اشاره به اين مطلب كه كيفيت خدمات تصويري از نگرش 

 .كنند مشتري است، مطرح می

-P)ت اي تجربی، مسائل ذهنی و عملياتی در رابطه با مدل ادراكات منهاي انتظار كرونين و تيلور طی مطالعه

E ) هاي ديگري از كيفيت خدمات دريافتی را بر مبناي عملکرد ارزيابی شده  را مورد بررسی قرار داده و مدل

(EP ) و كيفيت استاندارد شده(NQ )پاراسورامان و همکارانش با زير سؤال بردن  1994در سال . ارائه نمود

يلور، مطالعات آنها را مورد نقد قرار داده و با هاي ارائه شده توسط تييز، كرونين و ت بسياري از مفروضات مدل

هاي  اذعان به اينکه نگرش آنها در ذهنی سازي خدمات می تواند و بايستی مورد بازبينی قرار گيرد، ديدگاه

ارائه شده توسط تييز، كرونين و تيلور را معتبر و قابل اعتماد ندانستند كه اينها خود زمينه ساز ايجاد 

 .(Cronin, and Taylor, 1994) جالبی در زمينه مطالعات كيفيت خدمات شد مباحثات گسترده و
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پاراسورامان و همکارانش در مطالعه تجربی ديگري، ضمن بازنگري و ساختاردهی مجدد مدل سرو كوال، اين 

كنند كه اين مدل عالوه بر مغايرت بين خدمات دريافتی و مطلوب، اختالفات بين خدمات  امکان را فراهم می

 .دريافتی و سطح قابل قبول خدمات را مورد ارزيابی قرار دهد

درباره رابطه ميان كيفيت خدمات و رضايت مشتريان يک بانک ( Jamal, and Nasser, 2003)جمال و ناصر 

پاكستانی تحقيق كردند و دريافتند كه اين رابطه به طور كلی قوي است هر چند كه ميان رضايت مشتري و 

 .اي نيافتند ات رابطهابعاد ملموس خدم

 پیشینه سروکوال -1-2-1

توسط پاراسورامان و همکارانش، جهت سنجش كيفيت خدمات،  1985ابزار اندازه گيري سرو كوال در سال 

ابعاد پنجگانه . مورد بازنگري و اصالح قرار گرفت 1994و مجدداً در سال  1988، 1991هاي  ارائه و در سال

ز مهمترين معيارهايی است كه مشتريان هنگام ارزيابی كيفيت خدمات بکار اي ا سروكوال در واقع خالصه

جفت سؤال كه با استفاده از  22گيرند اين ابزار جهت اندازه گيري كيفيت خدمات دريافتی و در قالب  می

گزينه اول جهت ارزيابی انتظارات مشتريان از  22. اند، ارائه شده است مقياس ليکرت درجه بندي شده

طراحی شده ( ادراكات) گزينه بعدي جهت اندازه گيري سطح ادراك شده از خدمات دريافتی  22و  خدمات

هاي  كيفيت خدمات از طريق محاسبه تفاوت موجود بين ارزش كسب شده بين هر جفت از گزينه. است

به نظرات  نتايج بدست آمده از اين روش محدود. ارزيابی خواهد شد( يعنی ادراكات منهاي انتظارات)همسان 

مشتريان كنونی و گذشته خواهد بود، چرا كه پاسخ گويی به اين پرسشنامه مستلزم داشتن آگاهی و تجربه 

بررسی ابزار سروكوال نشان می دهد كه تأكيد زيادي . كردن خدمات سازمان و يا شركت تحت مطالعه است

 (.Sureshchandar, and Rajendran 2004) بر تعامل انسانی در ارائه خدمات دارد

ابزار اندازه گيري سروكوال به گونه اي طراحی شده كه قابليت ارزيابی كيفيت خدمات را در دامنه اي از 

كيفيت را در  (Parasuraman, et. al. (1985, 1988))پاراسورامان و همکارانش . صنايع مختلف داشته باشد

هاي مخابراتی راه دور، كارگزاران  ها، شركت بانک: صنايع مختلف خدماتی به قرار زير مورد مطالعه قرار دادند

 .هاي تعمير و نگهداري وسايل هاي اعتباري و شركت هاي ارائه دهنده كارت بورس اوراق بهادار، شركت

بيانگر اين بود كه مشتريان كيفيت خدمات را از طريق  1985نتايج مطالعات پاسورامان و همکارانش در سال 

مطالعات خود  1988آنها در سال . بعد اساسی مورد ازريابی قرار می دهند 15د در مقايسه انتظارات و عملکر

اي حدود يکصد سؤال كه از مشتريان می خواهد،  اول طراحی مجموعه. را در دو زمينه گسترش دادند

هاي خاصی كه منعکس كننده يکی از ابعاد دهگانه است،  انتظارات و عملکرد يک خدمت را بر اساس ويژگی
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رسد روي  اي از سؤاالت، كه به نظر می ه بندي كنند و دوم بررسی نتايج از طريق طبقه بندي مجموعهدرج

 .دهند هم يکی از ابعاد را مورد ارزيابی قرار می

قابليت اطمينان و اعتبار پرسشنامه سروكوال را مورد آزمون قرار  1988پاراسورامان و همکارانش در سال 

طمينان، از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد كه همبستگی بين مجموعه جهت آزمون قابليت ا. دادند

آنها اعتبار همگرا را از طريق . دهد گانه مطرح شده، مورد ارزيابی قرار می 5سؤاالتی كه در يکی از ابعاد 

بندي مشتريان از كيفيت كلی شركت و اعتبار همزمان  سنجش ميزان هماهنگی بين نتايج سروكوال و درجه

 .دهند از طريق سنجش ميزان توصيه شركت توسط مشتريان به يکی از دوستانشان مورد ارزيابی قرار میرا 

 Cronin, and)و كرونين و تيلور ( Babakus, and Boller 1992)بسياري از نويسندگان نظير باباكوس و بولر 

Taylor, 1992 )هاي متفاوت،  ادات شامل شکافاين انتق. اند چندين انتقاد را به مدل سروكوال وارد ساخته

لذا، براي غلبه بر اين انتقادات، محققی به نام گرونروس . چند بعدي بودن و فقدان روايی مدل است

(Gronroos, 1984, 2000 ) در مدل جامع كيفيت خدمات خود سعی كرد كه انتقادات وارده به مدل كيفيت

از اين رو، . كيفيت كاركردي می شد را برطرف سازدخدمات پاراسورامان يا همان سروكوال را كه فقط شامل 

 .كيفيت فنی و همچنين تصور از كيفيت از خدمات را نيز به مدل خود اضافه كرد

 مدل سروکوال -1-1

مطرح گرديد و پس از مطالعات اين  1985مدل مفهومی خدمات توسط پاراسورامان و همکارانش در سال 

اين ابزار در ادبيات كيفيت خدمت با . ه گيري كيفيت خدمات تبديل شدگروه به ابزار استانداردي جهت انداز

 (.Parasuraman, et. al. 1985)مصطلح گرديده است « سروكوال» نام 

به دنبال معرفی مدل . مطالعات اوليه در زمينه كيفيت خدمات توجه زيادي به مسئله ارزيابی داشتند

توجهات روي عوامل تعيين كننده ( Parasuraman, et. al. 1985)سروكوال توسط پاراسورامان و همکارانش 

يعنی )اش  گانه 5مدل سروكوال با ابعاد . كيفيت خدمات و با تأكيد ويژه روي فرايند ارائه خدمات متمركز شد

كه حاكی از نگرش آمريکايی به ( ظواهر فيزيکی، تضمين، قابليت اطمينان، مسئوليت پذيري و همدلی

گرش اروپايی كه به بهترين نحو در مدل كيفيت خدمات گرونروس معرفی شده است، ن. كيفيت خدمات است

خدمات، بلکه خروجی يا جنبه فنی و همچنين تصوير شركت را ( عملياتی) نه تنها فرايند يا جنبه كاركردي 

لياتی گانه مدل سروكوال مطابق با كيفيت عم 5در اين نگرش فرض بر اين قرار است كه ابعاد . شود شامل می

 .در مدل اروپايی است

هاي مورد  مشتريان در گروه. هدف از طراحی سروكوال ارزيابی كيفيت خدمات بر مبناي ادراك مشتريان است

نظر كيفيت خدمات را بر اساس ميزان هماهنگی بين عملکرد خدماتی و سطح عملکرد مورد انتظار در ابعاد 
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باال ممکن است در سطحی از عملکرد كه مورد انتظار  كيفيت خدمات. دهند مختلف مورد مباحثه قرار می

سطحی از عملکرد كه يک خدمت با كيفيت باال بايد ارائه دهد همان انتظارات . مشتريان است، ارائه شود

كيفيت . تر از سطح انتظارات باشد، كيفيت از نظر مشتريان پايين خواهد بود اگر عملکرد پايين. مشتري است

هر گاه . همکارانش ناشی از فاصله بين انتظارات و عملکرد است پاراسورامان و خدمات در مدل اساسی

عملکرد فراتر از انتظارات باشد كيفيت افزايش و هر گاه عملکرد پايين تر از انتظارات باشد كيفيت كاهش می 

خدمات مورد هاي موجود بين انتظارات و عملکرد در ابعاد مختلفی كه جهت ارزيابی  بنابراين، فاصله. يابد

 .مبانی نظري مدل سروكوال را شکل می دهداستفاده قرار می گيرد، 

محققان معتقدند كه اختالف ميان انتظارات مشتريان و خدمات دريافتی توسط آنان در اثر گذشت زمان 

مديريت انتظارات . هايی صورت گرفته و مديريت انتظارات به عمل آيد بيشتر خواهد شد، مگر آنکه مراقبت

اي است كه  امل آگاهی از منبع يا منابع شکل گيري انتظارات مشتريان و تأثير گذاري بر آنها به گونهش

مديريت از منطقی شدن نيازهاي مشتريان و نيز توانمند سازي خود و مجموعه سازمان جهت برآورده سازي 

 .آن نيازها اطمينان يابد

قرار ميدهند،  مان كه ادراك از كيفيت را تحت تأثير ساز ي عمده  ها دل سروكوال تالش ميکند تا فعاليتم

ين، تعامالت بين اين فعاليتها را نشان داده و ارتباط بين فعاليتهاي سازمان را كه مرتبط ار بعالوه  .نشان دهد

هاي عدم  کافشاين ارتباطات به عنوان  .نمايد ست، معرفی میامات خدبا ارائه سطح رضايتبخش از كيفيت 

انتظارات مشتريان از  )گانه 6 حول ابعاد(مؤلفه  31 مدل سروكوال بر اساس. شوند صيف میتطابقها تو

 عوامل محسوس يا ملموسات :خدمات و ادراك آنها را مورد سنجش قرار ميدهد كه اين شش بعد شامل

(Tangibles) ،قابليت اعتبار (Reliability)پاسخگويی ، (Responsiveness)، نخاطر يا تضمين اطمينا 

(Insurance)، همدلی (Empathy )و دسترسی (Accessibility) است (Andaleeb, 1998 and Allan, 

2004.) 

 :ابعاد مختلف كيفيت خدمات در مدل سروكوال به شرح زير است 

توانايی ارائه خدمتی كه به مشتريان وعده داده شده است به صورت صحيح و قابل : قابلیت اطمینان -1

به عنوان مثال، مشتريانی كه به بخش اورژانس يک بيمارستان مراجعه . شدبا میاطمينان و مداوم 

می كنند، انتظاراتی نظير انجام سريع تشريفات پذيرش، توجه و مراقبت خاص و ويژه از طرف كادر 

. قابليت اطمينان معياري از توانايی بخش اورژانس جهت تأمين اين انتظارات است. دارند... پزشکی و

هايی  ر قابليت اطمينان عمل كردن به تعهدات اوليه است؛ يعنی اگر سازمان خدماتی وعدهمعناي ديگ

 .دهد بايد به آن عمل نمايد در زمينه خدمات به مشتريان می
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اين بعد از كيفيت . تمايل به كمک كردن به مشتري و ارائه خدمت به موقع است: مسئولیت پذیری -2

با در نظر گرفتن حساس . و نظرات مشتريان تاكيد دارد خدمات بر روي داشتن مشتريان، انتقادات

بودن، محصول خدماتی و نيز حضور مستقيم مشتري در اين خط توليد پر واضح است كه هر چه اين 

به عنوان مثال، در بخش اورژانس . كند مدت زمان كوتاه باشد رضايت مشتري را در مشتري ايجاد می

ار، طوالنی شده زمان انتظار براي انجام معاينه نارضايتی بيمارستان با توجه به وضعيت خاص بيم

اين زمان معرف مسئوليت پذيري پرسنل سازمان . كند شديدي را در وي و همراهانش ايجاد می

 .است

اين شاخص نشان دهنده ميزان توانايی و شايستگی پرسنل زمان براي انتقال  :ضمانت و تضمین -3

در صنايع خدماتی كه از درجه اهميت . خدمات مشتري استحس اعتماد و اطمينان نسبت به انجام 

اين بعد از كيفيت بسيار ... باالتري قرار دارد نظير خدمات درمانی، خدمات حقوقی، خدمات بانکی و 

 .مهم است

اين شاخص به اين معنی است كه برخوردي كه با هر مشتري (: توجه خاص به مشتری) همدلی  -4

اي كه مشتريان  هاي شخصيتی است، به گونه به طور كلی ويژگی می شود متناسب با خلق و خو و

اند، مهم بوده و سازمان آنها را درك نموده  بپذيرند كه براي سازمان خدماتی كه به آن مراجعه كرده

 .است

اين شاخص در برگيرنده كليه تجهيزات، تسهيالت، فضاي عمومی سازمان، ظاهر : ابعاد فیزیکی -5

 (.Parasuraman, et. al.,  1985)شود  راهاي ارتباطی میكاركنان، و نهايتاً مج

 قابليت دستيابی فيزيکی به محل ارائه خدمت و كاركنان آن: سترسید -6

 .نشان داده شده است 1 شماره و همکارانش در شکلپاراسورامان دل مفهومی سروكوال ارائه شده توسط م

كه ( Parasuraman, et. al., 1988)ميباشد شکاف  5 يداست، اين الگو مشتمل برپهمانگونه كه در شکل 

تفاوت بين ادراكات مديريت از آنچه مشتريان انتظار دارند و انتظارات واقعی مشتريان، تفاوت بين  :عبارتند از

ادراكات مديريت و مشخصات كيفيت خدمات با استانداردهاي كيفيت خدمات، تفاوت ين شخصات كيفيت 

اند، تفاوت بين ارايه خدمت و  که آيا استانداردها به طور مداوم رعايت شدهخدمت و ارائه خدمت واقعی و اين

و تفاوت بين آنچه  )آيا به تعهدات به صورت مداوم عمل شده؟(نچه كه در خارج از سازمان مورد نظر است آ

شتري اين شکاف مربوط به م(يفيت خدمت انتظار دارند و آنچه را كه عمالً دريافت ميکنند ككه مشتريان از 

در واقع ميتوان گفت اين مدل روشی براي  ).ه دريافت نموده استكو ادراك او از كيفيت خدمتی است 

مقايسه ادراكات و  گيري و وده و براي اندازهبسازمان  در شناخت هدفمند نقاط قوت وضعف كيفيت خدمات
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انتظارات خود  ادرندقشتريان مگيرد و بر اين فرض استوار است كه  انتظارات مشتريان مورد استفاده قرارمی

نيز بين اين انتظارات و  ه وضوح بيان نمايند وبهاي كيفيت خدمت  كننده را از ويژگيهاي عمومی وتعيين

 فرد تمايز قائل شوند كننده خدمت خاص براي يک واقعی و فعلی براي فراهم تادراك خود از كيفيت خدما

(Bahadori, et. Al.  2013.) 

 1988مفهمومی سروكوال ارائه شده توسط پاراسورامان و همکاران  مدل: 9شکل شماره 

  

نمايش  9مورد در شکل  7مورد شکاف تعريف شده است كه اين  7در مفاهيم مربوط به كيفيت خدمات، 

 .داده شده است

 انتظارات واقعی)تفاوت بين درك مديريت از انتظارات مشتريان با آنچه مشتريان انتظار دارند  :2 شکاف

؛ اين شکاف به علت فقدان يا ضعف تحقيقات بازار و يا ناكافی بودن ارتباطات رو به باال و يا تعداد (مشتريان

 .آيد هاي زياد مديريتی به وجود می اليه

دهند  تفاوت بين درك مديران از انتظارت مشتري با مشخصات كيفی خدماتی كه ارائه می: 1شکاف 

انحراف در نتيجه تعهد ناكافی مديريت به كيفيت خدمات، احساس  ؛ اين(استانداردهاي كيفيت خدمات)

ها، فرآيندها و تنظيمات مربوط به ارائه  ناپذير بودن ارائه خدمات مناسب، استاندارد نکردن فعاليت  امکان

 .شود خدمات ايجاد می
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كه اين شکاف هاي كيفی خدمات و نحوه ارائه آن به صورت واقعی؛  تفاوت بين مشخصات و ويژگی :9 شکاف

ها، تناسب ضعيف بين وظايف، كاركنان و تکنولوژي مورد استفاده، عدم  تواند ناشی از ابهام و تضاد در نقش می

 .نظارت و كنترل مناسب بر نحوه ارائه خدمات، فقدان كنترل پيشگيرانه و يا فقدان كار گروهی باشد

سازمان مورد انتظار است؛ كه در نتيجه كمبود  تفاوت بين نحوه ارائه خدمات با آنچه در خارج از :4 شکاف 

 .باشد ارتباطات افقی و تمايل و گرايش به عدم پذيرش مسئوليت می

كنند؛ در نتيجه تأثير  اختالف ميان سطح انتظارات مشتري و سطح خدماتی كه عمال دريافت می :1 شکاف

 انتظارات و توقعات مشتريان تحت معموال .كننده به وجود خواهد آمد ارائه خدمت نامناسب از سوي تأمين

 .آيد ها يا تجربيات قبلی به وجود می تأثير انتظارات شخصی، ذهنيت ناشی از شنيده

اختالف بين انتظارات مشتريان و درك كاركنان؛ در نتيجه عدم شناسايی و درك مناسب از  :5شکاف 

 .گردد میانتظارات مشتريان توسط كاركنان خط مقدم ارائه دهنده خدمت ايجاد 

اختالف بين درك كاركنان و درك مديران؛ در نتيجه اختالف و تفاوت درك مديران و ارائه : 1 شکاف

 .آيد دهندگان خدمت از نيازمنديهاي مشتريان به وجود می

تروان فرآينرد  شده به آنان، می با تعيين شکاف بين ادراكات و انتظرارات مشرتريان از كيفيت خدمات ارائه

مشتري را بره عنروان عنصري بسيار حساس در عرصه رقابرت  مات را بهبود بخشيد و رضايتخد ارائره

 با ارزيابی ميزان اثربخشی اين خدمات، از كيفيت ارائه اين خدمات اطمينان حاصل امرروزي ترأمين كرد، و

  .(Cronin and Taylor, 1992) نمود

 فرضیات تحقیق -9-1

 فرضيه اصلی : 

 .اند داشتهرضايت از كيفيت خدمات كلی واحد ارزيابی خسارت اتومبيل  ديده مشتريان زيان

 فرضيه فرعی: 

 .رضايت دارندارزيابی و پرداخت خسارت واحد خدمات  عوامل محسوسديده از  مشتريان زيان: فرضيه اول

 .رضايت دارندواحد ارزيابی و پرداخت خسارت  قابل اعتماد بودنديده از  مشتريان زيان: فرضيه دوم

 .رضايت دارند ارزيابی و پرداخت خسارت واحد كاركنان پاسخگويیديده از  مشتريان زيان :فرضيه سوم

 .رضايت دارندارزيابی و پرداخت خسارت واحد قابليت اطمينان ديده از  مشتريان زيان: فرضيه چهارم

 .رضايت دارند ارزيابی و پرداخت خسارت واحد همدلی كاركنان ديده از مشتريان زيان :فرضيه پنجم

 .رضايت دارندارزيابی و پرداخت خسارت  واحدخدمات  دسترسی بهديده از  مشتريان زيان: ششمفرضيه 
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لذا با توجه به فرضيات مذكور و همچنين بر اساس چهارچوب نظري تحقيق، مدل مفهومی تحقيق به شکل 

 :شود ذيل ارائه می

 يک مدل مفهومی از تحقيق: 15شکل شماره 

 

 تحقیق روش -4-1

ها از نوع تحقيقات  تحقيق حاضر از حيث هدف، كاربردي و از حيث نحوه گردآوري داده

روش انجام تحقيق به صورت پيمايشی . و از شاخه مطالعات ميدانی به شمار می آيد( غيرآزمايشی)توصيفی

ی، بدون هاي مورد بررس هايی است كه هدف آنها توصيف كردن شرايط پديده بوده كه شامل مجموعه روش

در روش پيمايشی پژوهشگر با حضور . تالش در جهت تغيير و يا تاثير در وضعيت موجود و مورد مطالعه است

و از مهمترين مزاياي آن ( 1384 و حجازي، سرمد) پردازد  در محل تحقيق به جمع آوري اطالعات می

 .قابليت تعميم نتايج است

قابليت اطمينان، مسئوليت پذيري، همدلی، ضمانت و ابعاد ) ابعاد كيفيت خدمات سروكوال: هاي تحقيق متغير

به عنوان متغير مستقل و رضايت مشتريان از كيفيت خدمات به عنوان متغير وابسته در ( و ظواهر فيزيکی

 .اند نظر گرفته شده

 جامعه و نمونه آماری -1-1

ابی و پرداخت خسارت اتومبيل اي است كه به واحد ارزي مشتريان زيان ديده ماري پرژوهش شاملآ جامعره

 تايی در نظر گرفته شدكه طبق آنها  35ابتدا يک نمونه ابتدايی  براي محاسبه حجم نمونه،. اند مراجعه كرده

با  همچنين ، دشتندا خدمات رضايت زكيفيتاز افرادي ك خسارت دريافت كرده بودند ا %32حدود 

با (.  Hekmatpo, 2012) شدن نمونه الزم تعيي حجم درصد، 95 و حدود اطمينان درصد 5احتساب خطاي 

 .نفر به دست آمد 335 جايگذاري اين مقادير در فرمول كوكران، حجم نمونه
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 :فرمول كوكران در حالتی كه حجم جامعه نامعلوم و يا زياد است

  
      
   

  
 

               

     
     

صورت ( گروهی)نمونه گيري به روش طبقه اي . است( زن و مرد) ديدهزيان نمونه آماري شامل مشتريان 

درصد بيشتر از حجم نمونه پرسشنامه پخش شده است تا در  25بر اساس تجربيات محققين . گرفته است

 . پرسشنامه كامل بدست آمده است 337نهايت 

 .ميزان تحصيالت افراد شركت كننده در نمونه به صورت زير بوده است

راوانیف درصد   

2/4  

8/25  

4/55  

5/25  

2/4  

14 

75 

175 

69 

14 

 زیر دیپلم

 دیپلم

 لیسانس و دیپلم فوق

 لیسانس فوق

 دکتری

 

فوق ديپلم و ( نفر 175% )4/55ديپلم، ( نفر 75% )8/25زير ديپلم، ( نفر 14% )2/4 نفر، 337از ميان  

سال،  18كمتر از ( نفر 5% )5/1 .دكتري بودند( نفر 14% )2/4فوق ليسانس و ( نفر 69% )5/25ليسانس، 

سال،  36تا  45( نفر 56% )6/16سال،  35تا  27بين ( نفر 155% )2/31سال،  26تا  18( نفر %141 )8/41

 35تا  18به بيان ديگر، تفريبا افراد . سال داشتند 61باالي ( نفر 6% )8/1سال و  65تا  46( نفر %24 )1/7

 .اند دريافت خسارت بودهسال بيشترين ميزان مراجعه به مركز 

  فراوانی درصد

5/1  

8/41  

2/31  

6/16  

1/7  

8/1  

5 

141 

155 

56 

24 

6 

21 از کمتر  سال 

15 تا 21  سال 

سال 91 تا 11   

41 تا 95  سال 

50 تا 45  سال 

سال 52  باال به 

 

 . اند مرد بوده( نفر 243% )1/72زن و ( نفر 94% )9/27از ميان شركت كنندگان، 
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  فراوانی درصد

9/27  

1/72  

94 

243 

 زن 

 مرد

 . مجرد بودند( نفر 175% )4/55متاهل و ( نفر 167% )6/49همچنين 

  فراوانی درصد

6/49  

4/55  

167 

175 

 متاهل

 مجرد

% 6/13دانشجو و ( نفر 123% )5/36شغل آزاد، ( نفر 73% )7/21كارمند، ( نفر 95% )2/28از نظر شغلی نيز 

 .اند شتههاي ديگري دا نيز شغل( نفر 46)

  فراوانی درصد

2/28  

7/21  

5/36  

6/13  

95 

73 

123 

46 

 کارمند

 شغل آزاد

دانشجو   

 سایر

  .اند از بيمه بدنه استفاده كرده( نفر 61% )1/18از بيمه شخص ثالث و ( نفر 276)% 9/81از نظر بيمه نيز، 

  فراوانی درصد

9/81  

1/18  

276 

61 

 شخص ثالث

 بدنه

 

  : اند در جدول زير خالصه شده است رادي كه از انواع مختلف بيمه استفاده كردهتعداد و درصد افدر كل، 

نوین   معلما   م   آسیا   البرز    ایران    پارسیان    پاسارگاد    دانا    دی    رازی    سامان    سرمد    سینا   کارآفرین  کوثر   

 فراوانی   2     1    1    3      2        2       3        1      4     3    3       15         9      222   15   56 

 درصد  6/5  3/5  3/5   9/5  6/5     6/5    9/5     3/5    2/1  9/5  9/5      3         7/2    9/65  5/4 6/16

 

 ها و روایی و پایایی آن ابزار گردآوری داده -5-1

قسمت اول سؤاالتی  .اي مشتمل بر دو قسمت بوده است لعه، پرسشنامهابزار گردآوري اطالعات در اين مطا

شده كه  سنجش كيفيت خدمات ارائه در مورد اطالعات دموگرافيک افراد و قسمت دوم نيز سؤاالتی جهت

 بدين منظور از پرسشنامه استاندارد  .دهد را مورد سنجش قرار می مشتريان زيان ديدهادراكات و انتظارات 

SERVQUAL كمک تحليل عاملی اكتشافی و با نرم افزار و به  استفاده گرديدSPSS  مقياسی 21نسخه ،
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در طراحی سواالت پرسشنامه دقت الزم بعمل آمده تا . براي ابعاد كيفيت خدمات سروكوال طراحی شد

 . سواالت از سادگی و وضوح كافی برخوردار باشند

اين ابعاد . بعد مورد بررسی قرار ميدهد 6 ت را دركه ابعاد كيفي سؤال است 29پرسشنامه حاضر شامل 

، پاسخگويی ارائه (سؤال 6) خدمت اعتماد، قابليت (سؤال 6) لموساتمعوامل محسوس و  :عبارتند از

 و دسترسی( سؤال 4)مدلی ه، (سؤال 4)يا قابليت اطمينان  تضمين خدمات ،(سؤال 6) دهندگان خدمت

، 3=متوسط ،2=، كم1= كم خيلی(اي ليکرت  اس طيف پنج گزينهمتيازدهی به سؤاالت بر اسا(. سؤال3)

 خدمت، در هر بعد .متغير بود 5تا  1 بين صورت گرفت؛ بدين ترتيب نمره هر سؤال )5=، خيلی زياد4=زياد

نمره ادراك و  تعداد سؤاالت آن بعد تقسيم شد كه به اين ترتيب هم جمع و مجموع آنها بر نمره سؤاالت با

كنندگان دو بار به سؤاالت پاسخ دادند؛  شركت. متغير است 5تا  1 ام از ابعاد خدمت نيز بينانتظار هر كد

 .ود را در خصوص خدمات ارائه شده بيان نمودند كه به اين ترتيب نمرات ادارك بدست آمدخيک بار ادراك 

 ن كنند كه به اين ترتيب نمرهيشد، بيامنتظاراتشان را از خدمتی كه بايد ارائه ابار ديگر از آنان خواسته شد تا 

وضعيت موجود كيفيت (ادراكات  شکاف كيفيت خدمات از تفاضل نمرات .هاي انتظارات نيز بدست آمد

نمره حاصل در صورت مثبت بودن  .مدآبدست  )وضعيت مطلوب كيفيت خدمات(با نمرات انتظارات  )خدمات

ميباشد و درصورت منفی مشتريان زيان ديده ت شده بيشتر از حد انتظارا بيانگر اين است كه خدمات ارائه

جود ورا برآورده نميکند و شکاف كيفيت مشتريان شده، انتظارات  بودن حاكی از آن است كه خدمات ارائه

برابر با صفر شود به معنی عدم وجود شکاف كيفيت در نظر گرفته ميشود  دارد و درصورتی كه نمره حاصل

 .ميباشد مشتريانشده به  ن خدمات ارائهد انتظار بودحر ددهنده  كه نشان

سوال نيز در انتهاي پرسشنامه به منظور سنجش اهميت ابعاد كيفيت  6سوال مطرح شده،  29عالوه بر 

 . خدمات از ديدگاه مشتريان طرح شده است

 براي سنجش اعتبار محتواي پرسشنامه از نظرات. جهت آزمون روايی سؤاالت از اعتبار محتوا استفاده شد

هاي مختلف و كسب نظرات افراد  در اين مرحله با انجام مصاحبه. كارشناسان خبره استفاده شد و متخصصان

ياد شده، اصالحات الزم بعمل آمده و بدين ترتيب اطمينان حاصل گرديد كه پرسشنامه همان خصيصه مورد 

 .نظر محققان را می سنجد

. پرسشنامه در جامعه آماري توزيع و گردآوري شد 35همچنين به منظور تعيين پايايی پرسشنامه، تعداد 

كه شامل انتظارات و ادراك مشتريان  سئوال 29ضريب آلفاي كرونباخ مقياس كيفيت خدمات سروكوال با 

 :باشد، در جدول زير آمده است ديده می زيان
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 ابعاد كيفيت خدمات ضريب آلفاي كرونباخ: 9جدول شماره 

 ادراک انتظارات ابعاد کیفیت خدمات

798/5 عوامل محسوس  664/5  

872/5 قابليت اعتماد  667/5  

854/5 پاسخگويی  864/5  

887/5 قابليت اطمينان  667/5  

915/5 همدلی  736/5  

947/5 دسترسی  755/5  

(به تفکيک)كيفيت كلی   

 كيفيت كلی 

966/5  

949/5  
921/5  

 
 

 .باشد می  914/5 زسوال نهايی درباره اهميت ابعاد كيفيت ني 6آلفاي كرونباخ 

و همچنين كيفيت كلی ( بعد 6)شود، ضريب آلفاي كرونباخ ابعاد كيفيت  همانطور كه در اين جدول ديده می

 . بوده و در نتيجه از پايايی مناسبی برخودار است 7/5 پرسشنامه بيشتر از

 های تحقیق ها و یافته های تجزیه و تحلیل داده روش -1-1

 آمار توصیفی -2-1-1

اند را مورد بررسی قرار  افرادي كه در نمونه شركت كرده... اين قسمت، به تفکيک سن، جنسيت، شغل و در 

درصد از افراد نمونه مرد و مابقی زن  72شود، حدود  مشاهده می 11طور كه در شکل  همان. خواهيم داد

 . شدتواند استفاده بيشتر آقايان از وسيله نقليه با كه دليل اين امر می اند بوده

 راد شركت كننده در نمونهفجنسيت ا: 11شکل شماره 

 
 . اند درصد از افراد نمونه متاهل بوده و بقيه افراد مجرد بوده 55شود كه حدود  نيز مشاهده می 12در شکل 

 . اند توان گفت افراد متاهل و مجرد تقريبا به يک ميزان به مركز دريافت خسارت مراجعه كرده در واقع می
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 راد شركت كننده در نمونهفا وضعيت تاهل: 12 رهشکل شما

 
سال بيشتر به مركز دريافت خسارت مراجعه كرده و افراد  26تا  18دهد كه افراد بين  نشان می 13شکل 

سال به باالتر، كمترين ميزان مراجعه را داشته اند كه در واقعيت نيز انتظار ميرود  61سال و  18كمتر از 

 . ين باشدنچ

 راد شركت كننده در نمونهفاسن : 13 هشکل شمار

 
اند در معرض تصادف قرار  كارمند بودهدانشجو و يا ر افرادي كه تاگر شغل افراد را در نظر بگيريم، بيش

ار خود تقريبا هر روز از اتومبيل خود دانشگاه و يا محل ككارمند براي رفتن به دانشجو و زيرا افراد اند  گرفته

 (.14شکل ) باشند در معرض تصادف می استفاده كرده و بيشتر
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 راد شركت كننده در نمونهفاشغل : 14 شکل شماره

 
 

ليسانس بوده فوق ديپلم و درصد از افراد نمونه داراي مدرك  55شود كه حدود  نيز مشاهده می 15در شکل 

 . زير ديپلم اشاره دارددكتري و و كمترين مقدار به مدرك 

 اد شركت كننده در نمونهرفاتحصيالت : 15 شکل شماره

 
همانطور كه انتظار داشتيم افراد بيشتر به علت خسارتی كه به شخص ثالث وارد شده است به شركت بيمه 

 (.17شکل )و بيشترين مراجعه به شركت بيمه ايران و سپس آسيا بوده است ( 16شکل )اند  مراجعه كرده

سهم از بازار بر حسب درصد براي سال  .اند عه را داشتهمعلم، ما و سامان نيز كمترين ميزان مراجشركت بيمه 

سهم از شود،  همانطور كه در اين جدول ديده می .آمده است 8شماره در جدول و همچنين در اين طرح،  96

 . بازار در اين دو حالت تقريبا با هم همخوانی دارند
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 نوع بيمه افراد شركت كننده در نمونه: 16شکل شماره 

 
 

  راد شركت كننده در نمونهفاشركت بيمه : 17 هشکل شمار
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 هاي بيمه درپرداخت خسارت سهم شركت: 15جدول شماره 

 شرکت بیمه

سهم از بازار در 

)%(این طرح   

سهم از بازار 

)%( 15سال   

 ايران

 آسيا

 البرز

 پاسارگاد

 پارسيان

 رازي

 دي

 دانا

 كوثر

مدسر  

ارآفرينك  

 سينا

 نوين

 سامان

 معلم

 ما

 

9/65  

6/16  

5/4  

5/3  

7/2  

2/1  

9/5  

9/5  

9/5  

9/5  

6/5  

6/5  

6/5  

3/5  

3/5  

3/5  

 

9/72  

4/1  

5/1  

7/1  

6/9  

2/1  

2/5  

1/2  

6/5  

3/5  

4/5  

3/5  

2/5  

9/5  

5/5  

2/5  

 
 

براي اين . پردازيم پس از انجام آمار توصيفی نتايج پرسشنامه، به تحليل استنباطی اطالعات به دست آمده می

ده از پرسشنامه به اعدادي براي سنجش ميزان رضايت مشتريان از هر كدام از منظور بايد از اعداد به دست آم

دانيم كه سواالت متفاوت پرسشنامه در سنجش ميزان مشتريان، نقش  می. شاخص ها دست پيدا كنيم

به اين معنی كه بعضی از سواالت اهميت بيشتري داشته و تاثير بيشتري بر سنجش رضايت . متفاوتی دارد

در نتيجه بهتر است از ميانگين وزنی براي تحليل و سنجش رضايت مشتريان با توجه به سواالت . دافراد دارن

كنيم تا  استفاده می( افزار ليزرل  نرم) براي يافتن وزن هر سوال، از روش تحليل عاملی تاييدي . استفاده كنيم

دل كلی پرسشنامه را نيز بررسی مناسب بودن م به عنوان وزن سواالت، ارهاي عاملیعالوه بر استفاده از ب

 .كنيم

و برآورد بارهاي  tشکل زير، تحليل عاملی تاييدي كل پرسشنامه را در دو حالت برآورد ضرايب معناداري 

بزرگتر هستند در نتيجه، تمامی سواالت  96/1همگی از  tضرايب معناداري . دهد عاملی استاندارد نشان می

بارهاي عاملی نيز وزن هر سوال را ميزان رضايت . اند ريان داشتهنقش مهمی در سنجش ميزان رضايت مشت
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همانطور كه بيان شد، براي سنجش ميزان رضايت مشتريان از ميانگين وزنی كدهاي . دهد مشتريان نشان می

 .شود به دست آمده استفاده می

 تحليل عاملی تاييدي سواالت پرسشنامه: 18شکل شماره 

 

                                                

 

 ای اسپیرمن همبستگی رتبه -1-1-1

، جهت SPSS 21 به منظور آزمون فرضيات، ابتدا از همبستگی رتبه اي اسپيرمن با استفاده از نرم افزار

به منظور بررسی وجود ارتباط و نيز . سنجش همبستگی بين ابعاد كيفيت خدمات سروكوال استفاده شد

به دليل اينکه در اين تحقيق متغيرها كيفی هستند از . شود يرها از همبستگی استفاده میميزان آن، بين متغ

 .منعکس گرديده است 11همبستگی اسپيرمن استفاده شده است كه نتايج آن در جدول شماره 
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هاي تحقيق ضرايب همبستگی اسپيرمن ميان متغير: 11جدول شماره   

   عوامل محسوس قابلیت اعتماد پاسخگویی قابلیت اطمینان همدلی دسترسی

469/0  479/5  549/5  598/5  618/5  عوامل محسوس 1 

477/5  547/5  514/5  666/5  1 618/5  قابلیت اعتماد 

461/5  558/5  577/5  1 666/5  598/5  پاسخگویی 

572/5  615/5  1 577/5  514/5  549/5  قابلیت اطمینان 

525/5  1 615/5  558/5  547/5  479/5  همدلی 

1 525/5  572/5  461/5  477/5  469/5  دسترسی 
 

و اعتماد شود، باالترين همبستگی بين قابليت  همانطور كه انتظار داشتيم و در اين جدول نيز ديده می

شركت كاركنان ميزان پاسخگويی باشد كه اين خود نشان دهنده اين است كه هر چه  كاركنان می پاسخگويی

كمترين همبستگی . كنند تر به آن شركت بيمه اعتماد می، آنها بيشمشتريان زيان ديده بيشتر شود بيمه به

در كل همبستگی . شركت بيمه استپاسخگويی كاركنان و  نيز  بين دسترسی واحدهاي پرداخت خسارت

 . دهند و هر كدام از آنها يک بعد از كيفيت را مورد بررسی قرار می بسيار بااليی بين ابعاد كيفيت وجود ندارد

-از طريق آزمون كلموگروف ها بودن توزيع فراوانی دادهل ، ابتدا نرمابيشتر ام تجزيه و تحليل آماريانجبراي 

د كه متغيرهاي مورد وش میشاهده م. و نتايج در جدول زير ارائه شده است گرفت رارقررسی باسميرنوف مورد 

 از آزمونهاي براي تحليل دادهها. كنيم میپارامتري استفاده ناهاي  بودند، در نتيجه از آزموننبررسی نرمال 

-P مقدار .كنيم میستفاده ا 21 نسخه SPSSافزار آماري  توسط نرمفريدمن و ويتنی، ويلکاكسون -من

value=sig. < 0.05 باشد می داري معنی اختالفي وجود  ها نشاندهنده در اين آزمون . 

 ویلکاکسون  فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون آزمون -9-1-1 

پس از آزمون همبستگی جهت ارتباط ميان ابعاد كيفيت خدمات سروكوال، فرضيات تحقيق با استفاده از 

اين جدول شامل . اند داده شدهنشان  12جدول شماره  و در مورد بررسی قرار گرفتند ويلکاكسون  آزمون

لت به صورت زير فرضيات در اين حا. شدبا میسطح معناداري و سطح خطا و محاسبه شده، آماره  مقدار

نشاندهنده يکسان بودن ميزان انتظار مشتريان و عملکرد واحد ارزيابی     شوند كه در آن، فرض  نوشته می

 .باشد نشاندهنده راضی نبودن مشتريان از عملکرد واحد مربوطه می     خسارت و فرض 

 
          
          

  

با توجه به اينکه  شش و فرضيه اصلیفرضيات يک تا ، 12جدول شماره س نتايج به دست آمده از بر اسا

درصد  95به عبارت ديگر در سطح اطمينان  .اند شده ردداري كوچکتر از سطح خطا است،  سطح معنی

هاي  ن نمود كه يافتهتوان چنين عنوا دارند، لذا می را    رد هاي نمونه داللت كافی بر  توان گفت كه داده می
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ارزيابی و پرداخت خسارت اتومبيل در از كيفيت خدمات نارضايتی مشتريان زيان ديده تحقيق حاكی از تاييد 

 . هاي بيمه بوده است شركت

ارزيابی و پرداخت شركت بيمه در واحد كيفيت خدمات مشتريان از طبق فرضيه اصلی نيز، به طور كلی 

  . اند رضايت نداشتهخسارت اتومبيل 
  

 در آزمون فرضيات تحقيقويلکاكسون  هاي حاصل از آزمون يافته: 12جدول شماره 

 فرضيه

محاسبه آماره 

 شده

سطح 

 معناداري

سطح 

 نتيجه آزمون خطا

ديده از كيفيت خدمات كلی واحد  مشتريان زيان :اصلیفرضيه 

-568/12   .اند داشتهرضايت ارزيابی خسارت اتومبيل   555/5 55/5 

 رده فرضي

 شده است

ديده از عوامل محسوس در واحد  مشتريان زيان: 2فرعی فرضيه 

 55/5 555/5 -157/12 .اند داشتهرضايت ارزيابی خسارت اتومبيل 

 ردفرضيه 

 شده است

ديده از قابل اعتماد بودن شركت  مشتريان زيان: 1فرعی فرضيه 

 55/5 555/5 -754/15 .اند داشتهرضايت بيمه در واحد ارزيابی خسارت اتومبيل 

 ردفرضيه 

 شده است

 كاركنان ديده از ميزان پاسخگويی مشتريان زيان: 9فرعی فرضيه 

 55/5 555/5 -511/15 .اند داشتهرضايت شركت بيمه در واحد ارزيابی خسارت اتومبيل 

 ردفرضيه 

 شده است

 كاركنان ديده از قابليت  اطمينان مشتريان زيان: 4فرعی فرضيه 

 55/5 555/5 -349/11 .اند داشتهرضايت در واحد ارزيابی خسارت اتومبيل شركت بيمه 

 ردفرضيه 

 شده است

شركت  كاركنان ديده از ميزان همدلی مشتريان زيان: 1فرعی فرضيه 

 55/5 555/5 -557/11 .اند داشتهرضايت بيمه در واحد ارزيابی خسارت اتومبيل 

 ردفرضيه 

 شده است

ديده از در دسترس بودن  واحدهاي  يانمشتريان ز :5فرعی فرضيه 

 55/5 555/5 -388/15 .اند داشتهرضايت ارزيابی خسارت اتومبيل 

 ردفرضيه 

 شده است
 

 ها هر کدام از شاخصعملکرد بیمه در بررسی میزان رضایت مشتریان از  -4-1-1

در اين ابی خسارت، ي ميزان انتظار مشتريان با عملکرد شركت بيمه در واحد ارزي مقايسهپس از بررسی 

 در واحد ارزيابی خسارت هاي مورد بررسی كداميک از شاخصمشتريان از بدانيم است كه قسمت هدف اين 

براي اين  . به بيان ديگر، واحد ارزيابی خسارت در كدام قسمت بهتر عمل كرده است .بيشتر رضايت دارند

  :باشند ر اين آزمون فرضيات به صورت زير مید. كنيم استفاده می Rافزار  منظور از آزمون ميانه در نرم

 .ام در حد متوسط به پايينی است iشاخص رضايت مشتريان از ميزان : فرض صفر

 .ام در حد زيادي است iشاخص  رضايت مشتريان ازميزان : فرض مقابل

 
          
          

  

  .باشد ها می شاخص كدام ازهر رضايت مشتريان از  متغير ميزان ي ميانه      كه در آن منظور از 
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 نتايج آزمون ميانه براي تعيين ميزان رضايت مشتريان از هر شاخص :13جدول شماره 

 میانه برآورد شده P-value مقدار آماره ها شاخص

 عوامل محسوس

 قابليت اعتماد

 پاسخگويی

 قابليت اطمينان

 همدلی

 دسترسی

28151 

26558 

25155 

26357 

25898 

23473 

547/5 

574/5 

396/5 

541/5 

951/5 

565/5 

51/3 

55/3 

55/3 

22/3 

55/3 

55/3 

زمان صرف شده براي ارزيابی و پرداخت )توان گفت مشتريان از قابليت اعتماد با توجه به نتايج جدول فوق می

بوده و تا ، پاسخگويی، همدلی و دسترسی واحدهاي ارزيابی ناراضی (خسارت، اطمينان از صحت ارزيابی

 ( داشتن دانش كافی ارزيابان و محاسبه مقدار واقعی خسارت) حدودي از عوامل محسوس و قابليت اطمينان

 . اند رضايت داشته

 ها بررسی میزان انتظار مشتریان از هر کدام از شاخص -1-1-1

در اين . كنيم ه میها نيز از آزمون ميانه استفاد براي بررسی ميزان انتظار مشتريان از هر كدام از شاخص

  :باشند آزمون فرضيات به صورت زير می

 .ام در حد متوسط به پايينی است iشاخص انتظار مشتريان از ميزان : فرض صفر

 .ام در حد زيادي است iشاخص  انتظار مشتريان ازميزان : فرض مقابل

 
            
            

  

 .باشد ها می شاخص كدام ازهر مشتريان از  انتظارمتغير ميزان  ي يانهم      كه در آن منظور از 

 نتايج آزمون ميانه براي تعيين ميزان انتظار مشتريان از هر شاخص :14جدول شماره 

 میانه برآورد شده P-value مقدار آماره ها شاخص

 عوامل محسوس

 قابليت اعتماد

 پاسخگويی

 قابليت اطمينان

 همدلی

 دسترسی

39426 

38598 

37785 

45664 

34869 

45896 

555 /5 

555/5 

555/5 

555/5 

555/5 

555/5 

81/3 

87/3 

83/3 

55/4 

76/3 

55/4 
 

توان نتيجه  هستند می 55/5كه همگی كمتر از  P-valueبا توجه به مقادير همانطور كه انتظار داشتيم و 

 . ها در حد زيادي بوده است ک شاخصترد شده و در نتيجه ميزان انتظار مشتريان از تک    گرفت كه فرض 
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 بیشترین و کمترین انتظارات و عملکردها  -5-1-1

تعداد كافی و پراكندگی مناسب ) از باالترين انتظارات دو موردشود،  مشاهده می 15همانگونه كه در جدول 

ص مربوط به شاخ( واحدهاي پرداخت خسارت در سطح شهر و دسترسی راحت به كاركنان واحد خسارت

و  رعايت ادب و نزاكت كاركنان واحد پرداخت خسارت در برخورد با مشتريان) ديگر دو مورددسترسی و 

تطابق خدمت وعده داده شده با "باشند و  مربوط به شاخص قابليت اطمينان می( تسلط ارزيابان شركت بيمه

ر نتيجه مشتريان زيان ديده د. نيز در قسمت قابليت اعتماد قرار دارد"خدمت ارائه شده در ارزيابی خسارت

 . بيشترين انتظارش، در دسترس بودن واحدهاي ارزيابی و پرداخت خسارت و جلب اعتماد آنهاست

همچنين با توجه به اعداد اين جدول، افراد كمترين انتظارشان در حوزه عوامل محسوس و پاسخگويی 

 .  باشد كاركنان می

 رات انتظاراتترين نم باالترين و پايين: 15جدول شماره 

 میانگین انتظارات باالترین انتظارات

 تعداد كافی و پراكندگی مناسب واحدهاي پرداخت خسارت در سطح شهر

 تطابق خدمت وعده داده شده با خدمت ارائه شده در ارزيابی خسارت

 رعايت ادب و نزاكت كاركنان واحد پرداخت خسارت در برخورد با مشتريان

ه به ارزيابی خسارت تسلط ارزيابان شركت بيم  

 دسترسی راحت به كاركنان واحد خسارت 

88/3  

88/3  

88/3  

86/3  

86/3  

انتظارات ترین پایین  میانگین انتظارات 

 تجهيزات و وسايل جديد و مدرن در ارزيابی خسارت

 مطلع بودن از نحوه ارزيابی و محاسبه خسارت

افت خسارتمناسب بودن تعداد دفعات مراجعه به شركت بيمه براي دري  

 مناسب بودن خدمات ارائه شده توسط تعميرگاه معرفی شده

58/3  

62/3  

67/3  

68/3  

 

توان گفت از ديد مشتريان، واحدهاي ارزيابی و پرداخت خسارت در زمينه  نيز می 16با توجه به جدول 

تجهيزات مدرن و  دريافت مدارك مورد نياز  و رعايت ادب و نزاكت بهتر از ساير موارد عمل كرده و در زمينه

 .اند درك شرايط خاص مشتريان و ايجاد حس امنيت مناسب نبوده
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 های بیمه های اتومبیل در شرکت بررسی کیفیت خدمات واحدهای ارزیابی و پرداخت خسارت بیمه 
 

 ترين نمرات ادراك كيفيت باالترين و پايين: 16جدول شماره 

نمرات ادراک کیفیتباالترین  ادراکمیانگین    

منطقی بودن مدارك درخواستی از مشتري زيان ديده   

وسط ارزياباناطمينان از صحت ارزيابی و محاسبه خسارت ت  

 رعايت ادب و نزاكت كاركنان واحد پرداخت خسارت در برخورد با مشتريان

 تعداد كافی متصدي رسيدگی به امور خسارت در دفتر خسارت

18/3  

15/3  

15/3  

14/3  

نمرات ادراک کیفیت ترین پایین ادراکمیانگین    

 تجهيزات و وسايل جديد و مدرن در ارزيابی خسارت

ترياندرك شرايط خاص مش  

 تالش جهت تامين منافع مشتريان

 احساس امنيت مشتري طی فرآيند ارزيابی و پرداخت خسارت

86/2  

95/2  

95/2  

92/2  

 

 های کیفیت خدمات بزرگترین و کوچکترین شکاف -1-1-1

است وقتی كه منفی ( ميزان انتظار –ميزان عملکرد )كيفيت خدمات كه حاصل شکاف بين انتظار و عملکرد 

د شركت بيمه شاندهنده باالتر بودن ميزان عملکرشود زيرا ن ا نزديک صفر باشد، مطلوب تلقی میباشد و ي

تالش جهت "شود بيشترين شکاف در  ديده می 17همانگونه كه در جدول . نسبت به انتظار مشتريان است

به طور . شدبا می "احساس امنيت مشتري طی فرآيند ارزيابی و پرداخت خسارت"و  "تامين منافع مشتريان

هاي بيمه بايد تالش كنند تا مشتريان احساس امنيت كرده و از ميزان پرداخت خسارت و درك  كلی شركت

 .همچنين دسترسی به واحدهاي ارزيابی را در سرتاسر شهر بيشتر نمايند. شرايط خاص آنها راضی باشند

كنند، از مدارك درخواستی  مراجعه می ها، مشتريان از تعداد دفعاتی كه به شركت بيمه برخالف اين نارضايتی

 . براي ارزيابی و همچنين از آراستگی كاركنان و تعداد متصدي در دفتر خسارت كمترين نارضايتی را دارند

توان  با توجه به اين جدول می. خالصه شده است 18ها نيز در جدول  هاي تمامی شاخص ميانگين شکاف

 . ها سنجيد از شاخص ميزان نارضايتی مشتريان را از هر كدام

ها مثبت بوده و  هاي تمامی شاخص ميانگين شکافتوان مالحضه كرد،  می 18همانگونه كه در جدول شماره 

ها از انتظارات مشتريان زيان ديده پيشی نگرفته اند و يا با آن منطبق  در نتيجه هيچ كدام از اين شاخص

باشد و بدين معنی  ن واحد ارزيابی و پرداخت خسارت میبزرگترين عدد مربوط ميزان همدلی كاركنا. اند نبوده

پس از همدلی، بيشترين نارضايتی مربوط به . اند است كه بيشتر از ميزان همدلی كاركنان ناراضی بوده

 . دسترسی به واحدهاي ارزيابی خسارت و احساس امنيت و قابليت اطمينان بوده است
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 هاي كيفيت خدمات فبزرگترين و كوچکترين شکا: 17جدول شماره 

های کیفیت خدمات بزرگترین شکاف  میانگین  

(خسارت رضايتمندي مشتريان از ميزان پرداخت)تالش جهت تامين منافع مشتريان   

  طی فرايند ارزيابی و پرداخت خسارتاحساس امنيت مشتري 

 (خاص شرايطبا  پاسخگويی مناسب به افرادي)درك شرايط خاص مشتريان 

 تعداد كافی و پراكندگی مناسب واحدهاي پرداخت خسارت بيمه اتومبيل در سطح شهر 

95/5  

86/5  

85/5  

85/5  

های کیفیت خدمات کوچکترین شکاف  میانگین  

 خسارت دريافت براي بيمه شركت به مراجعه دفعات تعدادمناسب بودن 

  ديده مشتري زيانمدارك درخواستی از  منطقی بودن

 (اده از پوشش يکسان، داشتن ظاهري مرتباستف)آراستگی ظاهري كاركنان 

  دفتر خسارت  دركافی متصدي رسيدگی به امور خسارت تعداد 

54/5  

61/5  

63/5  

63/5  
 

 ها ها مربوط به شاخص ميانگين نمرات شکاف: 18جدول شماره 

ها شاخص   ها شکاف میانگین 

 عوامل محسوس

 قابليت اعتماد

 پاسخگويی

 قابليت اطمينان

 همدلی

 دسترسی

68/5  

74/5  

69/5  

75/5  

83/5  

76/5  

در نتيجه . باشد كمترين عدد در جدول فوق مربوط به عوامل محسوس و سپس ميزان پاسخگويی كاركنان می

 .  اند بيشتر از عوامل محسوس و ظاهر واحدهاي ارزيابی و ميزان پاسخگويی كاركنان رضايت داشته

اي بهبود كيفيت خدمات در واحدهاي ارزيابی و پرداخت دهد كه نيار بر اعداد مربوط به جدول فوق نشان می

ها بايد روي دسترسی به واحدها و همدلی كاركنان و جذب اعتماد و  خسارت بيمه وجود دارد و اين شركت

 . اطمينان مشتريان زيان ديده بيشتر تمركز كنند

 تاثیر جنسیت، تاهل، شغل و تحصیالت بر میزان رضایت -1-1-1

كنيم كه آيا جنسيت و وضعيت تاهل بر ميزان رضايت آنها از  بررسی میويتنی -من زمونبا استفاده از آ

هاي بيمه تاثيرگذار است يا خير؟ نتايج  هاي بيمه و همچنين بر ميزان انتظار آنها از شركت عملکرد شركت

 . آورده شده است  22تا  19هاي شماره  ها در جدول اين آزمون

 :باشند ها به صورت زير می فرضويتنی -من هاي در آزمون
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ميزان رضايت آنها از عملکرد بر  جنسيت يا وضعيت تاهل، نشاندهنده تاثير گذار نبودن     كه در آن فرض

نيز نشاندهنده     باشد و فرض  هاي بيمه می هاي بيمه و همچنين بر ميزان انتظار آنها از شركت شركت

 .تاثيرگذار بودن آنهاست

مشخص است، جنسيت افراد بر ميزان انتظار و همچنين بر نظر آنها درباره  25و  19همانطور كه از جداول 

به بيان ديگر، زنان و مردان زيان ديده به . (P-value > 0/05) هاي بيمه تاثيرگذار نبوده است عملکرد شركت

البته با توجه به . اند هاي بيمه رضايت داشته داخت خسارت اتومبيل در شركتيک اندازه از ارزيابی و پر

توان گفت مردها مقداري  ، می18در جدول  عملکرد شركت بيمه ها و همچنين ميزان آمارهه رتبميانگين 

 . اند بيشتر از زن ها از عملکرد بيمه رضايت داشته

 

 
 هاي بيمه ن از شركتتاثير جنسيت بر ميزان انتظارشا: 19جدول شماره 

 
 ميانگين تعداد جنسيت

 ها رتبه

 سطح معناداري ويتنی -آماره من

 

96/166 94 زن  5/11612  Sig. 

79/169 243 مرد   811/5  

 

 

 هاي بيمه تاثير جنسيت بر نظر افراد درباره عملکرد شركت: 25جدول شماره 
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 ميانگين تعداد جنسيت

 ها رتبه

 داريسطح معنا ويتنی -آماره من

 

31/158 94 زن  12426 Sig. 

14/173 243 مرد   215/5  

افراد بر ميزان انتظار و همچنين بر نظر آنها درباره نيز نشان ميدهند كه وضعيت تاهل  22و  21جداول 

مجرد و يا متاهل بودن افراد به بيان ديگر، . (P-value > 0/05) هاي بيمه تاثيرگذار نبوده است عملکرد شركت

اند، اما  هاي بيمه رضايت داشته ركتيده به يک اندازه از ارزيابی و پرداخت خسارت اتومبيل در شيان دز

 . اند متاهلين در اين طرح رضايت بيشتري داشته

 
 هاي بيمه تاثير وضعيت تاهل بر ميزان انتظارشان از شركت: 21جدول شماره 

 
 ميانگين تعداد تاهل

 ها رتبه

 داريسطح معنا ويتنی -آماره من

 

87/176 167 متاهل  5/12885  Sig. 

27/161 175 مجرد   142/5  

 
 هاي بيمه تاثير وضعيت تاهل بر نظر افراد درباره عملکرد شركت: 22جدول شماره 

 
 ميانگين تعداد تاهل

 ها رتبه

 سطح معناداري ويتنی -آماره من

 

15/172 167 متاهل  13677 Sig. 

95/165 175 مجرد   562/5  
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گذاران زيان ديده و همچنين بر نظر آنها  ميزان انتظار بيمهبررسی تاثير سن، شغل و يا تحصيالت بر  براي

ها به  فرضدر اين آزمون، . كنيم استفاده میكروسکال واليس هاي بيمه، از آزمون  درباره عملکرد شركت

 :باشند صورت زير می

 
                                 

حداقل به ازاي يک               
  

ميزان رضايت آنها از عملکرد بر  تحصيالتيا سن، شغل و ، نشاندهنده تاثير گذار نبودن    كه در آن فرض 

نيز نشاندهنده     باشد و فرض  هاي بيمه می هاي بيمه و همچنين بر ميزان انتظار آنها از شركت شركت

  .ذار بودن آنهاستتاثيرگ

افراد بر ميزان انتظار و اند، سن  به دست آمدهآزمون كروسکال واليس كه از طريق  24و  23جداول طبق 

عبارتی به . (P-value > 0/05) هاي بيمه تاثيرگذار نبوده است همچنين بر نظر آنها درباره عملکرد شركت

هاي بيمه رضايت  و پرداخت خسارت اتومبيل در شركت به يک اندازه از ارزيابیافراد با سنين متفاوت ديگر، 

 . اند داشته

 اي ميانگين انتظارات در سنين مختلف نمودار جعبه: 19شکل شماره 

 
 اي ميانگين عملکردها در سنين مختلف نمودار جعبه: 25شکل شماره 
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 هاي بيمه  تاثير سن بر ميزان انتظارشان از شركت: 23جدول شماره 

ها ميانگين رتبه تعداد سن  .Sig   آماره  

سال 18كمتر از   

سال 26تا  18  

 سال 35تا  27

 سال 45ت  36

 سال 65تا  46

 سال به باال 61

5 

141 

155 

56 

24 

6 

55/183  

25/159  

69/171  

99/182  

94/176  

25/178  

 

 

977/2  

 

 

753/5  

 

 مه هاي بي نظر افراد درباره عملکرد شركتتاثير سن بر : 24جدول شماره 

ها ميانگين رتبه تعداد سن  .Sig   آماره  

سال 18كمتر از   

سال 26تا  18  

 سال 35تا  27

 سال 45ت  36

 سال 65تا  46

 سال به باال 61

5 

141 

155 

56 

24 

6 

55/171  

53/163  

35/177  

48/165  

15/179  

58/154  

 

 
759/1  

 

 

881/5  

 

 26و  25در جداول  هاي بيمه آنها درباره عملکرد شركتفراد بر ميزان انتظار و همچنين بر نظر تاثير شغل ا

 .دهد نتايج اين جداول نيز تاثيرگذار نبودن شغل افراد بر ميزان رضايتشان را نشان می. اند بررسی شده

 هاي مختلف اي ميانگين انتظارات در شغل نمودار جعبه: 21شکل شماره 
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 هاي مختلف ها در شغلاي ميانگين عملکرد نمودار جعبه: 22شکل شماره 

 
 

 هاي بيمه تاثير شغل بر ميزان انتظارشان از شركت: 25جدول شماره 

ها ميانگين رتبه تعداد شغل  .Sig   آماره  

 كارمند

 شغل آزاد

 دانشجو

95 

73 

123 

14/178  

35/162  

26/169  

 

575/1  

 

666/5  

55/165 46 ساير    

 

 هاي بيمه  اد درباره عملکرد شركتتاثير شغل بر نظر افر: 26جدول شماره 

ها ميانگين رتبه تعداد شغل  .Sig   آماره  

 كارمند

 شغل آزاد

 دانشجو

95 

73 

123 

93/155  

35/189  

57/175  

 

478/6  
 

591/5  

26/171 46 ساير    

 

. است نشان داده شده 28و  27نيز در جداول  هاي بيمه تاثير ميزان تحصيالت بر ميزان انتظارشان از شركت

 . مانند حاالت قبل، ميزان تحصيالت نيز تاثيرگذار نبوده است
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 اي ميانگين انتظارات با تحصيالت مختلف نمودار جعبه: 23شکل شماره 

 
 اي ميانگين عملکردها با تحصيالت مختلف نمودار جعبه: 24شکل شماره 

 
 

 هاي بيمه ز شركتتاثير ميزان تحصيالت بر ميزان انتظارشان ا: 27جدول شماره 

ها ميانگين رتبه تعداد تحصيالت  .Sig   آماره  

 زير ديپلم

 ديپلم

 فوق ديپلم و ليسانس

 فوق ليسانس

14 

75 

175 

69 

57/146  

94/175  

84/163  

97/178  

 

992/2  

 

559/5  

32/195 14 دكتري    
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 هاي بيمه  كتتاثير ميزان تحصيالت بر نظر افراد درباره عملکرد شر: 28جدول شماره 

ها ميانگين رتبه تعداد تحصيالت  .Sig   آماره  

 زير ديپلم

 ديپلم

 فوق ديپلم و ليسانس

 فوق ليسانس

14 

75 

175 

69 

79/139  

81/171  

91/178  

46/153  

 

 537/6  
 

196/5  

39/145 14 دكتري    

 

ر و عملکرد شركت بيمه، به پس از تحليل اطالعات به دست آمده از بخش اول پرسشنامه درباره ميزان انتظا

 . پردازيم ها از نظر افراد می تحليل و بررسی ميزان اهميت شاخص

 

 ها در خصوص اهمیت شاخص مشتریانتحلیل توصیفی دیدگاه  -1-1-1

عوامل ) مهم شاخص 6همانطور كه در اين فصل بيان شد، بر اساس پرسشنامه سروكوال و با استفاده از 

، ميزان رضايتمندي مشتريان (اسخگويی، قابليت اطمينان، همدلی و دسترسیمحسوس، قابليت اعتماد، پ

به چه ميزان براي  ،مهم هاي شاخصكنيم كه هر كدام از عوامل و  حال بررسی می. ديده بررسی شد زيان

براي اين منظور در آخر پرسشنامه، از مشتريان سوال شده كه هر كدام از عوامل . اند اشخاص اهميت داشته

بر . اي به هر كدام اختصاص دهند شده به چه ميزان براي آنها اهميت داشته و از آنها خواسته شده رتبه بيان

هاي قابليت اعتماد، قابليت اطمينان و در دسترس بودن واحدهاي  شاخص، 35تا  25هاي شماره  اساس شکل

مل محسوس، پاسخگويی و داشته است و عوازيادي اهميت افراد درصد  45بيشتر از ارزيابی خسارت براي 

   . درصد از آنها اهميت زيادي داشته است 45تا  35نيز براي بين همدلی كاركنان 

 ميزان اهميت عوامل محسوس واحد ارزيابی خسارت از ديد مشتريان: 25شکل شماره 
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 ميزان اهميت قابليت اعتماد بودن واحد ارزيابی خسارت از ديد مشتريان: 26شکل شماره 

 
 

 ميزان اهميت پاسخگو بودن كاركنان واحد ارزيابی خسارت از ديد مشتريان: 27ل شماره شک

 
 

 ميزان اهميت قابليت اطمينان واحد ارزيابی خسارت از ديد مشتريان: 28شکل شماره 
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 ميزان اهميت همدلی كاركنان واحد ارزيابی خسارت از ديد مشتريان: 29شکل شماره 

 
 هميت در دسترس بودن واحدهاي ارزيابی خسارت از ديد مشتريانميزان ا: 35كل شماره 

 
نتيجه اين . ها پرداخت توان به ارزيابی اهميت هر يک از شاخص با استفاده از جداول توزيع فراوانی بهتر می

 . خالصه شده است 29جدول در جدول 

 ها ک از شاخصتوزيع فراوانی نظرات مشتريان در خصوص ميزان اهميت هر ي: 29 شماره جدول

ها شاخص  رديف  مجموع خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم 

 عوامل محسوس  1

14 20 111 131 16 333 

4/2% 5/9% 32/9% 38/9% 18/1% 100/0% 

 قابليت اعتماد  2

2 20 96 153 66 333 

0/6% 5/9% 28/5% 45/4% 19/6% 100/0% 

 پاسخگويی  3

6 24 77 132 98 333 

1/8% 7/1% 22/8% 39/2% 29/1% 100/0% 

 قابليت اطمينان  4

4 17 89 145 82 333 

1/2% 5/0% 26/4% 43% 24/3% 100/0% 

 همدلی  5

6 43 93 112 83 333 

1/8% 12/8% 27/6% 33/2% 24/6% 100/0% 

 333 151 99 53 21 13 دسترسی  6
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3/9% 6/2% 15/7% 29/4% 44/8% 100/0% 

 

 :شود هده میهمانطور كه در جدول فوق مشا

 .درصد از افراد اهميت زيادي داشته است 65عوامل محسوس در واحدهاي ارزيابی براي حدود  -

 . درصد از افراد نيز به قابل اعتماد بودن شركت اهميت زيادي داده اند 65حدود  -

 . درصد ار افراد حائز اهميت بوده است 68ميزان پاسخگويی كاركنان براي حدود  -

 .درصد از افراد اهميت زيادي داشته است 67حدهاي ارزيابی ار نظر قابليت اطمينان وا -

 .از افراد همدلی كاركنان را مهم تر دانسته اند درصد 58حدود  -

 . درصد از افراد مهم بوده است 74در دسترس بودن واحد هاي ارزيابی نيز از نظر  -

ر درجه اول اهميت زيادي براي توان گفت كه دسترسی به واحدهاي ارزيابی د با توجه به موارد فوق می

ديده داشته و ميزان همدلی كاركنان و عوامل محسوس از كمترين ميزان اهميت برخوردار  مشتريان زيان

 . اند بوده

 ها شاخصمیزان اهمیت بررسی تحلیلی  -20-1-1

مچنين ها و ه بررسی اتفاق نظر مشتريان راجع به ميزان اهميت شاخصتر و براي  به منظور بررسی دقيق

افزار  آزمون فريدمن در نرمترين شاخص از ديدگاه آنها، به ترتيب از محاسبه ضريب تغييرات و  يافتن مهم

Spss نشان داده شده است 35ها و آزمون فريدمن در جدول  ضريب تغييرات شاخص. كنيم استفاده می .

كه اتفاق نظر بيشتري راجع به هر چه ضريب تغييرات كمتر باشد نشان دهنده اين موضوع است دانيم كه  می

هاي قابليت اعتماد و قابليت  در نتيجه، مشتريان راجع به شاخص .ميزان اهميت يک شاخص وجود دارد

هاي همدلی و عوامل محسوس كمترين اتفاق نظر را  اطمينان بيشترين توافق را با هم داشته و از نظر شاخص

 .در همه ي شاخص ها تقريبا به يک اندازه بوده استالبته به طور كلی ميزان توافق . اند دارا بوده

 :باشد فرضيات مورد بررسی به صورت زير میدر آزمون فريدمن نيز، 

 
                                 

حداقل به ازاي يک               
  

 

 .خالف آن است    مل از ديدگاه مشتريان بوده و فرض عا 6بيانگر يکسان بودن هر      كه در آن فرض

 . آمده است 35نتايج اين آزمون در جدول شماره 

  



 
 

 
 

129 
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 پرسشنامه هر يک از عواملميانگين و انحراف استاندارد : 35جدول شماره 

ها میانگین رتبه  میانگین انحراف استاندارد  ضریب تغییرات نتیجه آزمون  عوامل مورد بررسی 

    =  747/94  

 

Sig.  =  000/0  

 

 

273/5  

225/5  

252/5  

232/5  

284/5  

271/5  

985/5  

855/5  

974/5  

891/5  

545/1  

597/1  

61/3  

77/3  

87/3  

84/3  

66/3  

55/4  

56/3  

37/3  

64/3  

53/3  

27/3  

13/4  

 عوامل محسوس

 قابليت اعتماد

 پاسخگويی

 قابليت اطمينان

 همدلی

 دسترسی

رد شده و نتيجه ميگيريم كه عوامل فوق از ديد مشتريان    فرض است،  > P-value 55/5با توجه به اينکه 

با توجه مقدار ميانگين هر كدام از عوامل، دسترسی داشتن به واحدهاي ارزيابی . استديده يکسان نبوده  زيان

طور به . خسارت براي افراد بيشتر اهميت داشته و عوامل محسوس كمترين ميزان اهميت را دارا بوده است

 :باشد كلی ميزان اهميت عوامل بررسی شده براي افراد به ترتيب زير می

 دسترسی، پاسخگويی، قابليت اطمينان، قابليت اعتماد، همدلی و عوامل محسوس

 ها شاخصتک تک میزان اهمیت  بررسی -22-1-1

ناداري هاي مورد بررسی داراي اهميت مع كداميک از شاخصبدانيم است كه در اين قسمت هدف اين 

براي اين منظور از آزمون . اند با اهميت ارزيابی شده مشتريانها از ديد  به عبارت ديگر كدام شاخص. هستند

  :باشند در اين آزمون فرضيات به صورت زير می. كنيم استفاده می Rافزار  ميانه در نرم

 .ه پايينی استدر حد متوسط باز نظر مشتريان زيان ديده ام  iميزان اهميت شاخص : فرض صفر

 .در حد زيادي استاز نظر مشتريان زيان ديده ام  iميزان اهميت شاخص : فرض مقابل

 
          
          

  

  .باشد ها می متغير ميزان اهميت هر يک از شاخص ي ميانه    كه در آن منظور از 

 ها هميت هر يک از شاخصنتايج آزمون ميانه براي تعيين ميزان ا: 31جدول شماره 

 میانه برآورد شده P-value مقدار آماره ها شاخص

 عوامل محسوس

 قابليت اعتماد

 پاسخگويی

 قابليت اطمينان

 همدلی

 دسترسی

33185 

38435 

45369 

45326 

33822 

43512 

552/5 

55/5 

555/5 

555/5 

555/5 

555/5 

5/3 

99/3 

99/3 

4 

55/3 

4 



 

 

131 

 های بیمه های اتومبیل در شرکت و پرداخت خسارت بیمهبررسی کیفیت خدمات واحدهای ارزیابی 
 

رد شده و همگی براي مشتريان    ها فرض  شود، در تمامی شاخص میهمانطور كه در جدول فوق مشاهده 

هاي  اهميت زيادي داشته اند اما با توجه به ميانه برآورد شده، عوامل محسوس و همدلی نسبت به شاخص

 .ديگر مقداري كمتر اهميت داشته است

 بحث و نتیجه گیری -1-1

تري  ، ليکن بطور كلی رضايتمندي مفهوم گستردهاگرچه رضايت و كيفيت خدمات داراي مشتركاتی هستند

از اين ديدگاه كيفيت به عنوان بخشی از . نسبت به كيفيت دارد، چرا كه كيفيت بر ابعاد خدمات تمركز دارد

كيفيت خدمات نشانگر ادراكات مشتري از ابعاد خدمات است، در حالی كه . آيد رضايتمندي به حساب می

مشتمل بركيفيت خدمات، كيفيت محصول، قيمت و نيز عوامل موقعيتی و فردي رضايتمندي فراگيرتر بوده و 

 .است

آيند به عبارتی،  ادراكات، انتظارات و ترجيحات مشتريان از عوامل تعيين كننده رضايت مشتري به حساب می

ه امروز. گيرد رضايتمندي و يا عدم رضايت از تفاوت بين انتظارات و ادراك مشتري از واقعيت شکل می

ها و شکايت موجود، ارائه  ها جهت ايجاد رضايتمندي در مشتريان بايد عالوه بر حذف داليل نارضايتی شركت

 .دهنده محصوالتی با كيفيت عالی و جذاب باشند تا موجبات شادمانی مشتريان را فراهم نمايند

ديده از  گر مشتريان زيان؛ به عبارت ديشود رد میتحقيق اصلی نتايج اين تحقيق حاكی از آن است كه فرضيه 

 . اند كيفيت خدمات فرآيند ارزيابی و پرداخت خسارت رضايت نداشته

كم بوده  وامل محسوسفرضيه فرعی اول نيز رد شده و اين بدان معناست كه رضايت مشتريان از ع

 . هاي بيمه نتوانسته اند تجهيزات و وسايل مدرن و مناسبی به كار برند شركت

اند خيلی اعتماد  نتوانستههاي بيمه  كارشناسان ارزياب و شركت شد؛ يعنی ردحقيق نيز دوم تفرعی فرضيه 

وقتی كه در ارائه خدمتی به مشتريان خود، به آنها وعده  هاي بيمه شركت .مشتريان را به خود جلب كنند

ر نزد دشركت بيمه دهند، تحقق اين وعده از سوي  دهند كه آن را به طور صحيح و دقيق انجام می می

 كند و مشتريان ايجاد می شركت بيمهمشتريان يک احساس اطمينان و همچنين جو مبتنی بر اعتماد را بين 

 .كه متاسفانه در اين حالت صورت نگرفته است

شركت بيمه در واحد كاركنان  سخگويیپا ميزان شود؛ به اين معنی كه می ردسوم تحقيق نيز فرعی فرضيه 

در هنگام برخورد واحد ارزيابی در واقع، كاركنان . را جلب كند رضايت مشتريانه نيز نتواستارزيابی خسارت 

اند و متقابال مشتريان نيز از اين  نمودهنهاي شخصيتی آنها رفتار  با مشتريان، با توجه به خلق و خو و ويژگی

قع به مشتري و توان چنين نتيجه گيري نمود كه ارائه خدمت به مو لذا می .اند بودهننحوه برخورد راضی 
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تواند  نسبت به كيفيت خدمات ارائه شده به مشتريان می شركت بيمه همچنين پاسخگو بودن و حساسيت 

  .مشتريان را راضی نگه دارد

ضمانت و تضمين و يا  قابليت اطمينان مشتريان از  شود؛ بدين معنا كه می ردچهارم تحقيق نيز فرعی فرضيه 

 . اند باشد، ناراضی بوده می ل تاثير گذار بر رضايت مشتريان از كيفيت خدماتيکی از عوامكه نيز  شركت بيمه 

خيلی خوب نبوده ان با مشتريان زيان ديده دكارمنهمدلی شود؛ يعنی  یم ردنيز پنجم تحقيق فرعی فرضيه 

 . است

 در دسترس بودن واحدهاي ارزيابی و پرداخت خسارتشود؛ يعنی  یم ردنيز تحقيق  ششمفرعی فرضيه 

  .اند و از آن رضايت نداشته اتومبيل براي مشتريان زيان ديده اهميت داشته

عالوه بر موارد باال تاثير جنسيت، وضعيت تاهل، سن، شغل و ميزان تحصيالت نيز بر رضايتمندي از ارزيابی و 

رت پرداخت خسارت اتومبيل بررسی شدند و مشخص شد كه هيچ كدام بر ميزان رضايتشان از ارزيابی خسا

 .تاثيرگذار نبوده است

اما به  .در حد زيادي بوده است ي تاثيرگذار بر رضايت،ها شاخصعوامل و ميزان انتظار مشتريان از تک تک 

تعداد كافی و پراكندگی مناسب واحدهاي پرداخت خسارت در )از باالترين انتظارات  طور جزيی، دو مورد

رعايت )ديگر  دو موردمربوط به شاخص دسترسی و  (سطح شهر و دسترسی راحت به كاركنان واحد خسارت

ادب و نزاكت كاركنان واحد پرداخت خسارت در برخورد با مشتريان و تسلط ارزيابان شركت بيمه به ارزيابی 

تطابق خدمت وعده داده شده با خدمت ارائه شده  "باشند و  مربوط به شاخص قابليت اطمينان می( خسارت

در نتيجه مشتريان زيان ديده بيشترين انتظارش، . قسمت قابليت اعتماد قرار دارد نيز در "در ارزيابی خسارت

 .در دسترس بودن واحدهاي ارزيابی و پرداخت خسارت و جلب اعتماد آنهاست

 "تالش جهت تامين منافع مشتريان"در  بين انتظار و عملکرد و در نتيجه نارضايتی مشتريان بيشترين شکاف

شکاف بين انتظار و همچنين  .باشد می "طی فرآيند ارزيابی و پرداخت خسارت احساس امنيت مشتري"و 

هاي  ميانگين شکافبه طور كلی، . باشد حائز اهميت میرا نيز دسترسی به واحدهاي ارزيابی عملکرد در 

ها از انتظارات مشتزيان زيان ديده پيشی  ها مثبت بوده و در نتيجه هيچ كدام از اين شاخص تمامی شاخص

پس از . اند بيشتر از ميزان همدلی كاركنان ناراضی بودهمشتريان . اند گرفته اند و يا با آن منطبق نبودهن

همدلی، بيشترين نارضايتی مربوط به دسترسی به واحدهاي ارزيابی خسارت و احساس امنيت و قابليت 

زان پاسخگويی كمترين عدد در جدول فوق مربوط به عوامل محسوس و سپس مي. اطمينان بوده است

در نتيجه بيشتر از عوامل محسوس و ظاهر واحدهاي ارزيابی و ميزان پاسخگويی كاركنان . باشد كاركنان می

 .  اند رضايت داشته
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و شركت هاي بيمه به در واحد ارزيابی و پرداخت خسارت اتومبيل در پايان براي ارتقا كيفيت خدمات 

 :شوند به شرح ذيل ارائه میهمچنين افزايش رضايت مشتريان پيشنهاداتی 

در جهت افزايش سرعت كار دستگاه و صرفه جويی در زمان و هزينه ... هاي نوبت دهی و  ارتقاي سيستم -

 مشتريان؛

 وجود مرجعی پاسخ گو براي حل مشکالت مشتريان در روزهاي تعطيل و ساعات غير اداري؛ -

 ؛هاي بيمه شركتدامنه خدمات  شناسايی نيازهاي پنهان و انتظارات مشتريان و گسترش -

 .در جهت برخورد مناسب با مشتريان و حل مشکالت مشتريان شركت بيمهآموزش و تشويق كاركنان  -

  



 
 

 
 

133 

 های بیمه های اتومبیل در شرکت بررسی کیفیت خدمات واحدهای ارزیابی و پرداخت خسارت بیمه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

بررسی راهکارهایی برای : بخش ششم

دیده با توجه نتایج  مندی مشتریان زیان رضایت

 گران طرح و نظر بیمه
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توان چند  گران و ارزيابان خسارت می در اين بخش، با استفاده از نتايج فصل قبل و با توجه به نظرات بيمه

گذار  افزايش رضايت بيمهوند ارزيابی و پرداخت خسارت اتومبيل كه از طريق بهبود ر پيشنهاد برايرويکرد و 

توان از نظر ميزان بار مالی كه براي  البته اين پيشنهادات را می. پذير است، ارائه داد امکان ديده زيان

 . هاي بيمه دارند به دو دسته تقسيم كرد شركت

 مه ندارندپیشنهاداتی که چندان بار مالی برای شرکت بی -2-5

همانطور كه قبال بيان شد، براي سنجش ميزان رضايتمندي افراد از شش شاخص عوامل محسوس، قابليت 

ه براي افزايش جدر نتي. شود اعتماد، پاسخگويی، قابليت اطمينان و همدلی و دسترسی استفاده می

 . ارائه شودها  رضايتمندي افراد بايد پيشنهاداتی براي بهبود تمامی شاخص
 

 "دسترسی و عوامل محسوس"های  شاخصافزایش رضایت از  -2-2-5

به طور كلی تعداد . يکی از علل نارضايتی مشتريان، ميزان دسترسی به واحدهاي ارزيابی خسارت بوده است

 :هاي بيمه مورد بررسی در نمونه در شهر تهران به صورت زير است واحدهاي ارزيابی خسارت شركت

 خسارت در شهر تهرانتعداد واحدهاي ارزيابی 

  نوین  معلم  ما  کوثر  کارآفرین  سینا  سرمد  سامان  رازی  دی  دانا  پاسارگاد  پارسیان  ایران  البرز  آسیا

4 2 24 7 4  4  4 4  2  1 6  4  4  3 9 9 

  

در مراحل اوليه و ثبت خسارت، بايد  از شاخص دسترسی براي رضايت بيشتر فرد زيان ديده -

در صورت امکان بهتر است . ارزيابی و پرداخت خسارت و كاركنان آنها به اندازه كافی باشندواحدهاي 

ديده به صورت آنالين حادثه  از خدمات ثبت مدارك آنالين استفاده كرد، به اين صورت كه فرد زيان

ساب هنگام پرداخت صورتح. را در واحد ارزيابی ثبت كرده و مدارك و مستندات نيز آنالين ثبت شود

 . ديده، مبلغ به صورت آنالين پرداخت نمود توان بدون حضور فرد زيان نيز می

 

 :دراستفاده از خدمات ارزيابی و پرداخت آنالين -

ديده اطالع  اگر مراحل ارزيابی و پرداخت خسارت نياز به وقت بيشتري داشته باشد، به فرد زيان -1

 .داده شود

بيمه بايد ليستی از  خاصی را ارسال نمايد، شركتديده مدارك  در صورتی الزم باشد فرد زيان -2

 .كند وي ارسال به وقت اسرع در مدارك مورد نياز براي آپلود كردن در سايت را
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 .داده شود فرد زيان ديده اطالع به وقت اسرع بيمه نباشد، در پوشش تحت حادثه رخ داده اگر -3

   

 "قابلیت اعتماد"افزایش رضایت از  -1-2-5

توان از يک بروشور يا  عتماد مشتريان و تسريع در امر ارزيابی و پرداخت خسارت، میبراي افزايش ا -

 از نفر يک حداقل. استفاده كرد كه در آن تمامی مراحل نوشته شده باشد كاربر راهنماي كتابچه

 صورت در اصالحات/ مقررات و تاريخ مسئول به روز كردن اطالعات اين بروشور باشد تا بايد كاركنان

 .در آن وارد گردد ملزو

پرداخت  درگير هستند، بيمه شركت مواردي كه هنگام ارزيابی و پرداخت خسارت چندين در -

بايد پرونده بررسی شود و  مناسب زمانی دوره يک در. قرار دارد ديده در اولويت خسارت فرد زيان

 خاصی ن قراردادهايتوا براي راحتی كار می. شود حل مراحل بعد گرها در داخلی بين بيمه اختالفات

 .هاي ارزيابی و پرداخت خسارت تنظيم كرد روش سازي ساده و تسريع منظور گران به بيمه بين

 

 "و پاسخگوییهمدلی "افزایش رضایت از  -9-2-5

لذا هنگام . يکی از داليل نارضايتی افراد در تحليل پرسشنامه، ميزان پاسخگويی و همدلی كاركنان بوده است

دارك مورد نياز، كاركنان بايد همدلی بيشتري با آنها داشته باشند و به سواالتشان به درستی مراجعه و ثبت م

 .پاسخ دهند تا اعتماد بيشتري به اين شركت داشته باشند

 

 "قابلیت اطمینان"فزایش رضایت از ا -4-2-5

 :گرها بايد براي جلب اطمينان بيشتر افراد، بيمه -

 گذار را قانع كنند يل محکم بيمههنگام رد يک ادعاي خسارت، با دال. 

 گيرد را بيان كنند گذار تحت پوشش آن قرار می اي كه بيمه هاي بيمه تمامی پوشش. 

 به طور منصفانه ادعاي شخص را ارزيابی كنند. 

 

تصادف را در فرم خسارت ترسيم كند تا هنگام   اي صحنه ديده به صورت ساده بهتر است فرد زيان -

در صورت امکان عکس گرفته شود و )دقت بيشتري پرونده بررسی شود تحويل گزارش پليس با 

كند كه نظر او  ديده اطمينان حاصل می در اين صورت فرد زيان(. ديده يادداشت شوند قطعات آسيب

 .نيز دخيل بوده است
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رد اما توان جهت رضايتمندي بيشتر افراد ارائه داد كه براي شركت بيمه بار مالی دا پيشنهاداتی را نيز می

اين . در نهايت با رضايتمندي افراد و وفاداري آنها به شركت بيمه، منجر به سودآوري خواهد شد

 .پيشنهادات در دسته دوم قرار دارند

 بار مالی برای شرکت بیمههمراه با پیشنهاداتی  -1-5
 

 "حادثه اریهم"استفاده از خدمات  -2-1-5

در حوزه بيمه بيشتر در هنگام بروز خسارت نمايان با توجه به اينکه بروز عينيت خدمات رسانی  -

اهميت جبران تعهدات و  خواهد گرديد و از انجا كه به داليل بيشمار كه به انها واقف هستيد، 

پرداخت خسارت شايسته در رشته اتومبيل می تواند اثر بخشی قابل مالحظه اي بر نگاه عامه جامعه 

افزودن  حقيقات صورت گرفته و پيشنهادات مذكور در طرح، در راستاي ت. بر صنعت بيمه داشته باشد

ضرورت  دهد، یارائه م یكه خدمات تلفن (Accident Assist) "حادثه اريهم"ايتم اجرايی براي 

توسط  تواند یم شنهاديپ نيا مه،ياز كارشناسان حوزه ب یکيطبق نظر . بيشتري خواهد يافت

راي طرح به پيمانکار بيرونی كه می تواند يکی از شركت سنديکاي بيمه گران ايران و يا واگذاري اج

هاي ارزيابی خسارت باشد با حمايت و دستور بيمه مركزي به عنوان متولی صنعت بيمه جهت ارايه 

 يمالز مهيب يها شركت توسط حادثه اريهم. رديكت هاي بيمه انجام پذرخدمات با كيفيت توسط ش

 :دهد یم انجام را ريز موارد و آمده وجود به

 24 است دسترس در یتلفن صورت به هفته روز 7و  ساعته. 

 رديگ یم تماس دهيد انيز فرد مهيب شركت با. 

 كند یم يیراهنما را دهيد انيز فرد ،يا مهيب يها پوشش مورد در. 

 دهد یانتقال م مهيشركت ب اي رگاهيرا به تعم دهيد انيخودرو فرد ز لزوم، صورت در. 

 زند یم نيتخم را خودرو ريتعم تا الزم نزما مدت و خسارت زانيم. 

 و رديگ یم تماس آمبوالنس باصورت لزوم  در ... 
 

 استفاده از اپلیکیشن های تلفن همراه -1-1-5

استفاده از اپليکيشن هاي تلفن همراه به صورت تقريبا نيمه اجباري در هنگام خسارت براي  

ر با مشتريان و نظارت بر عملکرد كارشناسان مشتريان می تواند كمک شايانی به پروژه ارتباط موث

 . صنعت بيمه ايجائد نمايد و عمال دريافت مدارك را ساده تر نمايد
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 "اجاره" پوشش کردن لحاظ 9-1-5

 و یابيارز زمان مدت از دهيد انيز فرد ینگران زانيم شود یم سبب نامه مهيب در اجاره، پوشش

 استفاده خودرو ريتعم زمان در پوشش، نيا. شود ركمت حادثه دادن رخ هنگام او خسارت پرداخت

 يیخودرو از نکهيا اي و كرده افتيدر ذهاب و ابيا نهيهز يبرا یمبلغ اي گذار مهيب آن یط و شود یم

 .كند یم استفاده يا اجاره

الگوريتم و الگوي پيشنهادي براي فرآيند ارزيابی و پرداخت خسارت در رشته  يک باال، موارد به توجه با

 . در بخش بعد آورده شده است و بدنه شخص ثالث مالی و جانی
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تهیه الگوی فرآیند ارزیابی : بخش هفتم

 خسارت
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با توجه به مطالبی كه در فصول قبل بيان شد، مشتريان زيان ديده چندان از فرآيند ارزيابی و پرداخت 

برخی از داليل نارضايتی افراد در دو فصل قبل بيان شده و . خسارت اتومبيل خود رضايت نداشتند

در اين فصل قصد داريم الگويی براي فرآيند ارزيابی و پرداخت خسارت ارائه دهيم . ی نيز ارائه شدندراهکارهاي

به طور خالصه مراحل  31شماره شکل . كه در آن مراحل بررسی خسارات وارد شده شرح داده شده است

 . دهد را نشان می و بدنهشخص ثالث در رشته بيمه خسارت اتومبيل و پرداخت  دريافتارزيابی 

. باشد هدف از ارائه اين الگو، آشنايی مشتريان زيان ديده با مراحل كار و تسريع در امر فرآيند ارزيابی می

 :مراحل ارزريابی فوق به چند نکته بايد توجه كرد

گذار و يا زيان ديده حادثه به صورت كامل شامل نام، نام خانوادگی،  اطالعات بيمهدر مرحله اول  -

راه و همچنين اطالعات خودرو خسارت ديده توسط كاركنان واحد كارشناسی تلفن ثابت و هم

گردد و پس از ثبت نهايی، كد رهگيري جهت پيگيري روند پرداخت خسارت و همچنين  دريافت می

 .گردد آگاهی از كارشناسی خسارت به صورت پيامک ارسال می

دگان هماهنگی الزم جهت بازديد دي پس از اطالع كارشناس ارزياب از حادثه، ضمن تماس با زيان -

هاي  ها بازديد و با تنظيم فرم وسايل نقليه طرفين حادثه انجام و در كوتاهترين زمان ممکن از وسيله

ها را از طريق سيستم پرتال به  مربوطه و تصاوير و اسکن مدارك الزم ارزيابی را انجام و كليه داده

 .نمايد ارسال میمسئول كارشناس در شركت بيمه 

هاي مقدماتی شامل بررسی كليه مدارك ارسالی و انطباق صحت آنها با  بررسی كارشناس مربوطه -

موارد ثبت شده در سيستم پرتال را به دقت انجام و در صورت كامل بودن آن را به اداره تخصصی 

 كارشناسی ارجاع و در غير اين صورت با ذكر نقص مربوطه به كارشناس مربوطه عودت تا پس از رفع

 .نقص، مجددا ارسال نمايد

در اداره تخصصی كارشناسی، كارشناسان ارشد ستادي ضمن بررسی كامل پرونده از نظر مدارك و  -

اسناد ارائه شده بررسی الزم و قطعات آسيب ديده كه نياز به تعويض داشته و همچنين بررسی 

صورت تاييد نهايی پرونده  ميزان اجرت هاي قيد شده جهت بازسازي را مورد بازنگري قرار داده و در

سير مراحل تسويه خسارت به پرتال بيمه گر ارسال و در صورت هر گونه نقص با ذكر علت جهت 

 . نمايد رفع نقص اعاده مجدد به كارشناسی مربوطه از طريق سيستم ارسال می

 

و الث نيز مراحل ارزيابی دريافت و پرداخت خسارت اتومبيل در رشته بيمه شخص ث 32شماره کل ش

 . باشد میبدنه 
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 و بدنه در رشته شخص ثالث مالی مراحل دريافت خسارت اتومبيل :31شکل شماره 
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 جانیخسارت اتومبيل در رشته شخص ثالث مراحل دريافت  :32شکل شماره 
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  :پیوست

 به نام خدا

 با سالم و احترام

خدمات ارائه شده در واحد پرداخت خسارت بيمه  گيري ميزان انتظار و رضايت شما از كيفيت اندازه"پرسشنامه حاضر با هدف 

 . در شركت بيمه تنظيم شده است "(بدنه و شخص ثالث)اتومبيل 

مطمئنا پاسخگويی دقيق شما كمک موثري به پژوهشگر در راستاي ارزيابی سطح انتظارات و خدمات دريافتی از شركت بيمه 

هاي بيمه  شركتو ارائه راهکارهاي مناسب، بهبود كيفيت خدمات را در هاي شما  كرده و با توجه به تحليل نتايج حاصل از پاسخ

   .به دنبال خواهد داشت

 .پيشاپيش از همکاري شما متشکرم

 

 :مشخصات فردی (الف

 زن            مرد:               جنسيت (1

 مجرد         متاهل  :       وضعيت تاهل (2

 سال                  45تا  36سال            35تا  27سال              26تا  18   سال           18كمتر از :        سن (3

 سال به باال 61سال              65تا  46               

 كارمند                    شغل آزاد                     دانشجو                       ساير  :                 شغل (4

 زير ديپلم        ديپلم        فوق ديپلم و ليسانس        فوق ليسانس        دكتري:  ميزان تحصيالت (5

 شخص ثالث              بدنه  : نوع بيمه (6

 _____________: نام شركت بيمه پرداخت كننده خسارت (7

 :انتظارات و ادراک (ب

 .خود را بيان كنيد( عملکرد شركت بيمه)ادراك  لطفا با توجه به سواالت داده شده، ميزان انتظار و

 باشد می( كنيد شركتی كه از آن خدمات دريافت می)از شركت بيمه خود سطح انتظارات شما  ،از انتظار دمقصو  .

اصال الزم و ضروري نيست، گزينه خيلی  ي بيان شدهها ، يکی از ويژگیكنيد كه براي اين شركت بيمه اگر احساس می

 . كامال ضروري است، گزينه خيلی زياد را انتخاب نماييدكنيد كه  میساس كم و اگر اح

 ،گزينه خيلی كم به آن . كنيد اي است كه از آن خدمات دريافت كی شركت بيمهواقعی عملکرد  مقصود از عملکرد

عناست معناست كه شما به شدت مخالف هستيد كه شركت بيمه آن ويژگی را داراست و گزينه خيلی زياد، به آن م

 .كه شما كامال موافق هستيد كه شركت داراي آن ويژگی است
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 شاخص سوال 

 

انتظار و 

 عملکرد

خیلی 

 کم

خیلی  زیاد متوسط کم

 زیاد
 

 

 

 

 

 تجهيزات و وسايل جديد و مدرن در ارزيابی خسارت 1

 
      انتظار

      عملکرد

 ...(تی و تلفنی، حضوري، اينترن)خسارت  اعالم مناسب بودن نحوه 2

 
      انتظار

      عملکرد

      انتظار (نقدي، چک، كارت به كارت)خسارت  دريافت مناسب بودن نحوه 3

      عملکرد

داشتن پاركينگ، نور كافی، تهويه، )فضاي مناسب جهت حضور مشتريان  4

 ...(ميز و صندلی و 
      انتظار

      عملکرد

استفاده از پوشش يکسان، داشتن ظاهري )اركنان آراستگی ظاهري ك 5

 (مرتب
      انتظار

      عملکرد

درخواست مدارك )ديده  مشتري زيانمدارك درخواستی از  منطقی بودن 6

 (مشخص در واحد پرداخت خسارت
      انتظار

      عملکرد

 

 

 

 

 

      ظارانت خسارت  ارزیابیزمان صرف شده براي  مناسب بودن مدت 7

      عملکرد

      انتظار خسارت پرداختمناسب بودن مدت زمان صرف شده براي  8

      عملکرد

      انتظار نشان دادن عالقه خالصانه براي حل مشکالت مشتريان توسط شركت 9

      عملکرد

      انتظار اطمينان از صحت ارزيابی و محاسبه خسارت توسط ارزيابان 11

      عملکرد

      انتظار تطابق خدمت وعده داده شده با خدمت ارائه شده در ارزيابی خسارت 11

      عملکرد

      انتظار مطلع بودن از نحوه ارزيابی و محاسبه خسارت 12

      عملکرد

 

 

 

 

 

      ارانتظ پاسخگويی كاركنان به مشتريان در خصوص انجام دقيق خدمات  13

      عملکرد

      انتظار خسارت دريافت براي بيمه شركت به مراجعه دفعات مناسب بودن تعداد 14

      عملکرد

      انتظار ( دهی مشتريان ساماندهی و نوبت)ارائه خدمات سريع به مشتريان  15

      عملکرد

      انتظار تمايل دائمی كارمندان براي كمک به مشتريان  16

      عملکرد

 تخصيص وقت براي رسيدگی به درخواست مشتريان  17

 
      انتظار

      عملکرد

      انتظار شده معرفی مجاز تعميرگاه مناسب بودن خدمات ارائه شده توسط 18

      عملکرد

 
 

سبه واقعی محا)ايجاد حس اعتماد در مشتريان از نحوه رفتار كاركنان   19

 (مبلغ خسارت
      انتظار

      عملکرد
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 سوال

 شاخص
 

انتظار و 

 عملکرد

خیلی 

 کم

خیلی  زیاد متوسط کم

 زیاد

 

21 

 

داشتن ) طی فرايند ارزيابی و پرداخت خسارتاحساس امنيت مشتري  

چارچوب هماهنگ براي ارزيابی خسارت و دخيل نبودن قضاوت شخصی 

 (كارشناسان

      انتظار

      عملکرد

      انتظار رعايت ادب و نزاكت كاركنان واحد پرداخت خسارت در برخورد با مشتريان  21

      عملکرد

داشتن دانش كافی در )خسارت  ارزيابی به بيمه شركت ارزيابان تسلط 22

 (خصوص ارزيابی خسارت
      انتظار

      عملکرد

 

 

 

پاسخ به سواالت هر فرد و توجه )يان توسط كاركنان توجه فردي به مشتر 23

 (بر اساس رفتار هر مشتري
      انتظار

      عملکرد

      انتظار اطالع رسانی صحيح به مشتريان در خصوص ساعت كاري كاركنان واحدها 24

      عملکرد

سارت رضايتمندي مشتريان از ميزان خ)تالش جهت تامين منافع مشتريان  25

 (پرداخت
      انتظار

      عملکرد

پاسخگويی مناسب به افرادي كه داراي )درك شرايط خاص مشتريان  26

 (شرايط خاصی در ارتباط با خسارت هستند
      انتظار

      عملکرد

 

 

تعداد كافی و پراكندگی مناسب واحدهاي پرداخت خسارت بيمه اتومبيل  27

 ت دسترسی مشتريانجهت سهول سطح شهردر 

      انتظار

      عملکرد

      انتظار  دفتر خسارت  تعداد كافی متصدي رسيدگی به امور خسارت در 28

      عملکرد

متناسب بودن تعداد كاركنان )دسترسی راحت به كاركنان واحد خسارت  29

 (جهت رسيدگی به امور مشتريان در تمام اوقات
      انتظار

      عملکرد
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 اهمیت ابعاد کیفیت خدمات

 

 دارد؟ اهمیتدر هنگام ارزيابی و پرداخت خسارت، هر كدام از موارد زير به چه ميزان براي شما 

 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم  

      مناسب  بودن تجهيزات به كار رفته در ارزيابی و پرداخت خسارت 1

مه و كارشناسان واحد ارزياب و قابل اعتماد بودن شركت بي 2

 پرداخت خسارت 

     

      پاسخگو بودن و توجه به شکايات مشتريان زيان ديده در هر زمان  3

برخورد محترمانه كاركنان با مشتريان زيان ديده و درك نيازهاي  4

 آنها 

     

همدلی كاركنان واحد خسارت با مشتريان زيان ديده و درك نياز  5

 خاص آنهاو شرايط 

     

      در دسترس بودن واحدهاي ارزيابی و پرداخت خسارت   6
 

 

 

 

 

 با تشکر از توجه شما
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