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معرفی صندوق تأمین  

 خسارات بدنی

 

 

 اول فصل





 صندوق تأمین خسارت جانی

هرای   دیردگان حروادث راننردگی، خسرارت     منظور حمایت از زیان مقنن به

بدنی وارده به اشخاص ثالث در شرایط خاص را نیز قابرل جبرران دانسرته    

صندوق تأأمین خسأارت   »که منبع جبران آن صندوقی مستقل به نام 

 باشد. در بندهای آتی به آن خواهیم پرداخت. می« بدنی

رداخأت از صأندوق تأأمین    هأای قابأپ پ   گفتار اول: خسارت

 خسارت جانی

برای پرداخت خسارت توسط صندوق تأمین خسرارت بردنی سره شررط      

 الزم است:

حوادث راننردگی   خسارت باید ناشی از حوادث رانندگی باشد،شرط اول: 

چنرین   ۶۹۳1قانون بیمه شخص ثالث مصرو  سرال    ۶ماده « پ»را بند 

ی از وسایپ نقلیه موضأو  بنأد   هرگونه سانحه ناش» :کند تعریف می

تصادم، تصأاد،، سأقوط،   ها از قبیپ  آن و محموالت)ث( این ماده 

سأایپ  یا هر نو  سانحه ناشی از وسوزی و یا انفجار  واژگونی، آتش

 «بر اثر حوادث غیر مترقبه.نقلیه 

حادثه اتفاق افتاده باید خسارت جانی )از قبیل ضر  یا جررح  شرط دوم: 

نیرز در تعریرف    ۶مراده  « الرف »طور که بند  همان شود،یا فوت( را موجب 

بأه   هر نو  دیه یا ارش ناشی از صأدمه »دارد:  خسارت بدنی مقرر می

از عضأو اعأ    شكستگی، نقص عضأو و ازکارافتأادگی   بدن مانند 
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با رعایأت   هزینه معالجهو دیه فوت  ،یا کلی أ موقت یا دائ   یجزئ

ل بیمه موضأو  ایأن   مشمو( این قانون به سبب حوادث 38ماده )

 .«قانون

قانون بیمه شخص ثالث جدید خسارت بردنی   ۲۶طبق ماده شرط سوم: 

 وارده به دالیل ذیل قابل پرداخت نباشد:

 نامه فقدان بیمه .4

 نامه انقضای بیمه .3

 بطالن قرارداد بیمه .3

 یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه تعلیق .4

 ه نقلیه مسئول شناخته نشدن حادثهوسیل .8

 گر حکم توقف یا ورشکستگی بیمهور صد .6

 ه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیهنام کسری پوشش بیمه.7

الزم به ذکر است که موارد فروق بره صرورت حصرری نیسرت و مصرادیق       

قرانون رسریدگی بره     ۲۱توان بر آن افزود از جمله مراده   دیگری را هم می

یی که ها در راه» دارد: که مقرر می 8/۶۲/۶۹8۳تخلفات رانندگی مصو  

برای عبور عأابران پیأاده عالئأ ، تجهیأزات و مسأیرهای ویأ ه       

اختصاص داده شده است عابران مكلفند هنگام عبور از عرض یأا  

و راننأدگی منصأوبه در    ییرو با توجه به عالئ  راهنما طول سواره

سأط  و   هأ   هأای غیأر   شأده، گأگرگاه   یکشأ  محپ از نقاط خط

هرگاه عابران بأه تكلیأف مأگکور     .مسیرهای وی ه استفاده نمایند
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عمپ ننمایند، در صورت تصاد، با وسیله نقلیه، راننده مشروط به 

کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسأیله   ینكها

نقلیه و جلوگیری از تصاد، یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشأد  

اده ولیت راننأده مأانع اسأتف   ئولیتی نخواهد داشت. عدم مسئمس

مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با 

تعهدات  یارائه قرار منع تعقیب یا حك  برائت راننده ملزم به اجرا

نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بأود. چنانهأه    موضو  بیمه

وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضو  قانون بیمأه  

ت مدنی دارندگان وسایپ نقلیه موتوری زمینی در ولیئاجباری مس

شود. رانندگان  پرداخت می 31/3/4388مقابپ شخص ثالث مصوب 

ای تعیین شده، بأا   نیز موظفند در صورت عبور عابر پیاده از محله

شود  کشی پشت مسیر وی ه مشخص می وسیله خط ای که به فاصله

 یسأت بلأ  دو هأا م  توقف کامپ کنند. در غیر این صورت برای آن

قرانون   11۶ و ایضرا  مراده  « ..شأود.  هزار ریال قبض جریمه صادر می

در کلیأه جنایأاتی کأه    » :دارد مقرر می ۶۹۳۲مجازات اسالمی مصو  

مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تأا سأقف دیأه مأرد از     

 «شود های بدنی پرداخت می صندوق خسارت
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 بدنیتعهدات صندوق خسارت  میزانگفتار دوم: 

قانون بیمه شخص ثالث جدید، میزان تعهدات صرندوق   ۲۶ماده  ۶تبصره 

دهرد کره در    این قانون ارجاع مری  8 برای جبران خسارت بدنی را به ماده

حداقپ مبل  بیمه موضو  این قانون در بخأش  » آن مقرر شده است:

بدنی معادل حداقپ ریأالی دیأه یأک مأرد مسألمان در        خسارت

هأر   و در( این قانون اسأت  8با رعایت تبصره ماده )حرام  یها ماه

حأداقپ  باشد. همهنأین   گگار موظف به اخگ الحاقیه نمی حال بیمه

دو و نأی   مبل  بیمه موضو  این قانون در بخأش خسأارت مأالی    

تواند بأرای   گگار می ( تعهدات بدنی خواهد بود. بیمه%8/3درصد )

زمأان صأدور    درهای مالی بیش از حداقپ مزبأور،   جبران خسارت

 «.یمه تكمیلی تحصیپ کندب نامه یا پس از آن، بیمه

 گفتار سوم: منابع مالی صندوق تأمین خسارت بدنی

 :های بدنی به شرح زیر است منابع مالی صندوق تأمین خسارت

 بیمه اجباری موضوع این قانون ،از حق بیمه%( 8درصد )هشت  .4

بیمره اجبراری کره از     ،مبلغی معرادل حرداک ر یرک سرال حرق بیمره       .3

ای که از انجام بیمه موضوع ایرن قرانون خرودداری     دارندگان وسایل نقلیه

نمایند وصول خواهد شد. نحروه وصرول و تقسریط مبلرغ مرذکور و سرایر       

ضوابط الزم این بند به پیشنهاد بیمه مرکرزی ایرران بره تصرویب مجمرع      

 .عمومی صندوق خواهد رسید
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دیردگان بتوانرد از    خسرارت زیران  مبالغی که صرندوق پرا از جبرران     .3

 .مسئوالن حادثه وصول نماید

 گذاری وجوه صندوق درآمد حاصل از سرمایه .4

از جررائم وصرولی راهنمرایی و راننردگی در کرل      ( %۲0بیست درصد ) .8

 کشور

های دادرسی و جزای نقردی وصرولی    از کل هزینه( %۲0بیست درصد ) .6

 و تعزیرات حکومتی توسط قوه قضائیه

 ایرن ( 17بنرد )ت( مراده )   و( 44ماده ) ،4بند )پ( ماده  موضوعجرائم .7

 قانون

 حقیقی یا حقوقی ی از سوی اشخاصیهای اعطا کمک.9

در صورت کمبود منرابع مرالی صرندوق، دولرت موظرف اسرت در بودجره        

درآمدهای صندوق  سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید.

االجررا   هرای دادرسری و اوراق و حرق    هزینره  و از مالیات و هرگونه عوارض

های خسرارت صرندوق    اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت باشد. معاف می

 االجرا است. های بدنی در حکم اسناد الزم تأمین خسارت

هرای بردنی از سروی     عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق ترأمین خسرارت  

 «وه عمرومی در حکم دخل و تصرف غیرقرانونی در وجر  »های بیمه  شرکت

باشد. مصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این  می

 باشرد.  قانون ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می

های نقدی مرازاد   دهد موجودی به این صندوق اجازه می ۲7در ادامه ماده 
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نمایرد،   گرذاری یرا اوراق مشرارکت خریرداری     هرا سرپرده   خود را نزد بانک

های مذکور به نحوی انجام گیرد که همواره  گذاری مشروط بر آنکه سرمایه

امکان پرداخت خسارت کامل به زیان دیدگان مشرمول تعهردات صرندوق    

 وجود داشته باشد.

 بدنیگفتار چهارم: چگونگی اداره صندوق تأمین خسارت 

هاد ای اسرت کره بره پیشرن     چگونگی اداره این صندوق بر اساس اساسنامه 

یئت وزیران خواهرد  هبه تصویب  و شود یموزیر امور اقتصاد و دارایی تهیه 

ین ترأم نامه چگونگی اداره  رسید در جهت انجام تکلیف قانونی مذکور آیین

ماده بره تصرویب    ۲۲در  ۲۲/۳/۶۹88های بدنی در مورخ  صندوق خسارت

وزیررران کمیسرریون امررور اجتمرراعی و دولررت الکترونیررک رسرریده و ایررن  

مررورد تأییررد مقررام محترررم ریاسررت  ۹/۶۶/۶۹88نامرره در ترراری   یبتصررو

 جمهوری قرار گرفته است.

صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل اسرت و اداره آن در امرور مرالی،    

معامالتی، استخدامی و تشکیالتی بر اساس مقرراتری خواهرد برود کره در     

یادشرده  باشد. باالترین مقرام در اجررای مقرررات     بیمه مرکزی مجری می

 :شود ارکان صندوق به شرح زیر تعیین می مدیر صندوق خواهد بود.

 مجمع عمومی .4

 هیئت نظارت .3

 مدیر صندوق .3

 (بازرس )حسابرس .4
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 پردازیم. به ترتیب به طریقه تشکیل اعضای ارکان صندوق می

متشکل از اعضرای   مجمع عمومی صندوق :مجمع عمومی صندوقالف( 

 :باشد زیر می

 اقتصادی و داراییوزیر امور  .4

 معدن و تجارت صنعت،وزیر . 3

 وزیر دادگستری. 3

 یکار و امور اجتماع تعاون،وزیر . 4

 (یرأبدون حق کشور )دادستان کل  .8

 رئیا کل بیمه مرکزی ایران .6

وزیر امور اقتصادی و »این قانون و بندهای ذیرل آن:   ۲8وفق متن ماده 

مجمع عمومی صندوق حداقپ یک  ...باشد دارایی رئیس مجمع می

. مجمأع عمأومی عأادی بأه طأور      شأود  یمأ بار در سال تشكیپ 

العاده نیز به تقاضای هریک از اعضاء به دعوت رئأیس مجمأع    فوق

 .«شود یمتشكیپ 

یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلا شرورای اسرالمی، بره    

عنوان عضو  پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب مجلا شورای اسالمی به

. مردیر صرندوق   کنرد  یمناظر و بدون حق رأی در جلسات مجمع شرکت 

 بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی است.



یخسارات بدن نیصندوق تأم یمعرف  01 

ت نظارت صندوق عبارت از نمایندگان وزرای امور اقتصرادی و  ئاعضای هی

 کشرور دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتمراعی و دادگسرتری، دادسرتان کرل     

گرران ایرران    )سرندیکای( بیمره   هیر اتحاد)بدون حق رأی(، بیمه مرکزی و 

غیرموظرف   صرورت  بره نظارت غیرر از مردیر صرندوق     ئتیهاست. اعضای 

 خواهند بود؛

ت نظارت، مدیر صندوق اسرت  ئنماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هی

ت نظارت نیز خواهد بود. مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به ئکه دبیر هی

ت ئر ن نیازمند بردون حرق رأی در جلسرات هی   امور دیه و کمک به زندانیا

 .کند یمنظارت شرکت 

مدیر صندوق به پیشرنهاد رئریا کرل بیمره مرکرزی و تصرویب مجمرع        

عمومی انتخا  و با حکم رئیا مجمع عمرومی بررای مردت چهرار سرال      

. انتخا  مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بالمانع است. شود یممنصو  

عزل مدیر صندوق قبرل از پایران مردت    نسبت به  تواند یممجمع عمومی 

 مذکور اتخاذ تصمیم کند.

مرکز اصلی صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی 

شعبه ایجراد یرا نماینردگی اعطراد کنرد. اقامره        ها استاندر مراکز  تواند یم

 دعوی علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نیز ممکن است.

ت نظرارت و مردیر صرندوق و نیرز     ئجمع عمومی، هیوظایف و اختیارات م

موجرب اساسرنامه مصرو      نحوه انتخا  و وظایف و اختیارات حسابرس به

 .شود یمت وزیران تعیین ئهی


