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 بیمه اتومبیل در ایاالت متحده آمریکا

 

در بعضی ایاالت مانند میسی . در بعضی ایاالت آمریکا، قانون مالکین خودرو ها را ملزم به خرید حداقل بیمه می کند

معموال به صورت ماهیانه به  "حق بیمه". سیپی رانندگان می توانند با ارائه ضمانت از خریدن بیمه خودداری کنند

بعضی از این . تعددی مشخص می شودمو میزان این حق بیمه با درنظر گرفتن عوامل  شرکت بیمه پرداخت می شود

نوع خودروی بیمه شده، سن و جنسیت هریک از رانندگان تحت پوشش بیمه، سابقه رانندگی آنان و : عوامل عبارتند از

بیمه با درنظر گرفتن این عوامل  بسیاری از شرکت های. ودروی بیمه شدهمسیر و محل اصلی حرکت و پارک خ

به بیمه گذار ارائه می شود که ( یک کارت یا یک نامه)در قبال حق بیمه یک بیمه نامه . می دهندتخفیفاتی در حق بیمه 

 .پلیس ارائه گردد به( proof of insurance) باید در خودرو نگهداری شود و به عنوان اثبات وجود بیمه

 

 :پوشش عمومی

این پوشش شامل سایر افرادی که با . بیمه در آمریکا فرد بیمه شده را درقبال حوادث و پیامدهای قانونی پوشش می دهد

به شرطی که آن ها در همان آدرس سکونت نداشته باشند و یا اختصاصا از . ن خودرو رانندگی می کنند نیز می شودآ

. بنابراین مهم است که مثال نوجوانی که به سن رانندگی می رسد به بیمه نامه اضافه شود. نشده باشندبیمه نامه مستثنی 

وقتی شما خودروی فرد دیگری را . بیمه نامه درصورتیکه بیمه گذار خودروی دیگری رابراند شامل حال وی نمی شود

هایی برای افرادی که ماشین ندارند نیز وجود دارد  ه نامهمبی. می رانید الزاما تحت پوشش بیمه نامه خودروی او نیستید

این بیمه نامه ها به . این بیمه نامه ها فرد را برای راندن هر خودرویی بیمه می کنند حتی اگر متعلق به فرد دیگری باشد

نی یا رفع لق شده و باید برای صدور المثعبه دلیل تخلف م ویژه برای کسانی مناسب است که گواهینامه رانندگی آن ها

 .تعلیق بیمه نامه داشته باشند

 

 :پوشش مسئولیت

میزان حداقل . شده باشد بیمه می شود نکه راننده باعث ایجاد آ( PD)یا مالی ( BI) مسئولیت هم برای خسارات بدنی

 .در ایاالت مختلف متفاوت است( یک مبلغ ثابت دالری)یا حداکثر خسارت 

بعضی ایاالت ابتدا فرد زیان دیده حداکثر پوشش خسارت جانی بیمه خود را در ( بدنی)در مورد خسارت های جانی 

بعضی شرکت های بیمه ] .استفاده می کند و سپس در صورت بیشتر بودن میزان خسارت از بیمه مقصر استفاده می شود

  [با خسارت واقعی را بیمه می کنند( حداکثر خسارت پرداختی)نیز مابه التفاوت بیمه فرد مقصر 
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نوع پرداخت . اهی نیز رقم بیمه برای خسارت جانی و مالی یک رقم ثابت در برگیرنده هر دو خسارت توام استگ

 :خسارت جانی می تواند به دو نوع باشد

 حداکثر خسارت به ازای هر فرد -1

 حداکثر خسارت به ازای هر تصادف -2

 :به عنوان مثال حداقل میزان بیمه قانونی در کالیفرنیا

 فوت /ی خسارت جانیدالر برا 1011

 فوت بیش از یک نفر/ دالر برای خسارت جانی  01،111

 دالر خسارت مالی 0،111

 .نوشته می شود $ 15,000، $30,000، $5,000این عدد در بیمه نامه به شکل 

به . )شودبه طور معمول هر بیمه نامه ای که فرد خریداری کند عینا هنگام اجازه خودرو به خودروی اجاره ای منتقل می 

        گرچه ( د اجاره کننده گران تر باشدرکه ممکن است خودروی اجاره ای از خودروی ف جز صدمات کلی به ماشین چرا

ضروری شرکت های اجاره خودرو خود نیز بیمه نامه برای اتومبیلشان می فروشند،  در بسیاری موارد این بیمه نامه ها 

ارت هایشان استفاده کویزا و مستر کارت درصورتی که هنگام اجاره خودرو از نیستند زیرا شرکت های کارت اعتباری 

 .البته بسته به نوع خودروی اجاره ای محدودیت هایی نیز وجود دارد. شود بیمه های تکمیلی تصادفات ارائه می نمایند

 

 :پوشش ها شامل

 (دیگر باشدخسارت ناشی از تصادف یا تصادم با یک خودروی دیگر یا با اشیاء )تصادف 

در برگیرنده صدمات ناشی از عواملی غیر از تصادف و تصادم نظیر دزدی، آتش سوزی، خرابکاری، آب و )پوشش جامع 

که به نوعی خارج از کنترل انسان  "خدادادی"بسیاری از شرکت ها رخدادهای  _...( هوا و یا تصادم با حیوانات و غیره 

پوشش مابه التفاوت . غیره را نیز تحت عنوان پوشش جامع محسوب می نماینداست نظیر سیل، زلزله، گردباد، تگرگ و 

در صورتی که طرف دیگر حادثه بیمه نباشد یا خسارت )یا بیمه نبودن مقصر( / مقصر)حداکثر خسارت طرف حادثه 

 -است ، این پوشش بسیار مهم و متاسفانه در عین حال کم طرفدار (پرداختی وی برای پوشش خسارت کافی نباشد

پوشش هزینه رفت و آمد در ) عدم النفع شدن خودرو -بعضی شرکت ها به طور خودکار این پوشش را ارائه می نمایند

این پوشش در دهه ) بازپرداخت وام خودرومدت زمانی که خودرو آسیب دیده است شامل پرداخت هزینه اجاره خودرو، 

خودرو قیمت آن به  از آنجاکه بعد از خرید. خودرو ایجاد شدبرای حفظ مصرف کنندگان و بر مبنای روند خرید  1891

بیشتر است و ( در آن لحظه)سرعت کاهش می یابد زمانی می رسد که بدهی صاحب خودرو به بانک از ارزش خودرو 



 

 3 

Professional Insurance Institute 

www.pii.ir 

وقت  این پوشش مابه التفاوت قیمت .اگر در این زمان خودرو از بین برود راننده هنوز هزاران دالر به بانک بدهکار است

این نوع پوشش شامل . خودرو با بدهی بانک را می پردازد که این در اکثر بیمه نامه ها شامل قیمت فرانشیز هم می شود

 :موارد زیر نمی شود

 بدهی های معوق قبل از تاریخ تصادف -1

 جریمه های دیرکرد پرداخت یا جا انداختن یکی از اقساط مربوط به قبل از تصادف -2

 خرید بیمه نامه انجام شده باشد وام خودرو که بعد از -0

 حق الزحمه ها، جریمه ها یا سایر هزینه های جانبی وام -4

در بعضی . بیمه گذار باید متوجه باشد که امکان دارد حتی با خرید این پوشش بازهم مقادیری بدهی داشته باشد بنابراین

ید این پوشش را در قراردادهای خود ایالت مثل نیویورک، فروشندگان خودروی اقساطی و لیزینگ موظف هستند خر

 . بگنجانند

تفاوت ( Total Loss)از دست رفتن کامل خودروگ را نیز ارائه می دهند  "به عالوه بعضی شرکت های بیمه پوشش 

این پوشش با مابه التفاوت این است که در حالت مابه التفاوت بدهی باقیمانده صاحب خودرو به وام دهنده پرداخت می 

. پرداخت پیش پرداخت خرید خودروی جدید تعلق می گیردبه میزان آن بدهی پول برای  total lossر حالت شود و د

 .انتخاب هر یک از این دو به عهده بیمه گذار است

 

 :پوشش حمل خودرو با جرثقیل یا خدمات جاده ای

     به صورت سنتی شرکت های بیمه تنها هزینه جرثقیل را برای تصادفاتی می پرداختند که مشمول بیمه نامه بیمه گذار 

برای پر کردن این خال این پوشش ایجاد شد که هزینه جرثقیل برای مواردی از قبیل پنچری، خرابی و غیره را . می شد

 .نیز پوشش می دهد

 

  "سیاست های عمومی بیمه"

در بعضی ایالت ها که این مسئله . در ایاالت متحده پوشش بیمه بدنه و شخص ثالث در بیشتر ایالت های اجباری است

مجازات سرپیچی از خرید . دالر به دولت بپردازند 011اجباری نیست، رانندگان بدون بیمه باید به عنوان مثال ساالنه 

از جریمه های سنگین گرفته تا تعلیق گواهینامه و شماره خودرو و بیمه اجباری در ایالت های مختلف فرق می کند ولی 

در کالیفرنیا و نیوجرسی درصورتیکه راننده . معموال حداقل درخواست قانون، بیمه شخص ثالث است. زندان تغییر می کند

. نماید( غیر مالی) "ضرر و زیان روحی و معنوی"ای بیمه نداشته باشد حتی درصورتیکه زیاندیده باشد نمی تواند ادعای 
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شماره گذاری نمی . )در بعضی ایاالت همچون کارولینای شمالی قبل از خرید بیمه نامه شماره خودرو صادر نمی شود

 (شود

کار شماره گذاری را انجام ، آریزونا پیشنهاد نموده شرکت های بیمه خودیکی از مدیران پروژه مرکز تحقیقات ترافیک 

 .درو برای تمدید شماره خودرو به شرکت بیمه مراجعه کننددهند به طوریکه صاحبان خو

 

 مبنای محاسبه حق بیمه

. بسته به نوع قانون کشورها، حق بیمه می تواند از طرف دولت دیکته شود یا توسط شرکت بیمه محاسبه و اعالم گردد

حق بیمه بستگی . اطالعات آماری محاسبه می گرددبنای موقتی حق بیمه از طرف دولت اعالم نگردد معموال بر 

نوع : این عوامل عبارتند از. مستقیمی به عواملی دارد که در صورت بروز حادثه بر میزان پرداخت خسارت تاثیر می گذارند

میزان فرانشیز، حداکثر میزان خسارت، خطرات تحت پوشش و پرو )خودروی بیمه شده، نوع پوشش های خریداری شده 

یا استفاده تجاری، میزان کارکرد  رفت و آمد به محل کار)و نوع استفاده از خودرو ( سن، سابقه رانندگی)ل رانندهفای

 ((کیلومتر)ساالنه

 

 جنسیت

به عنوان . در بعضی کشورها در نظر گرفتن جنسیت راننده در محاسبه حق بیمه نقض حقوق افراد در نظر گرفته می شود

 .اروپا، تفاوت حق بیمه مرد و زن را تبعیض جنسیتی علیه مردان اعالم کرده استمثال دادگاه عالی اتحادیه 

 

 سن

و اغلب به این رانندگان  معموال باالترین حق بیمه ها را می پردازند رانندگان نوجوانی که هیچ سابقه رانندگی ندارند

آن ها هم در نوع ن نوع خودروی همچنی. جوان درصورتی که کالس های آموزشی اضافه بگذرانند تخفیف داده می شود

همچنین اگر بپذیرند در ساعات شب  (راندن یک سدان امن تر از یک خودروی اسپرت پر شتاب است)بیمه تاثیر دارد 

 .رانندگی نکنند یا با سایر نوجوانان در یک خودرو نباشند بازهم ممکن است تخفیف بگیرند

 00حق بیمه افراد باالی افراد . بتوانند توانایی رانندگی خود را ثابت کنندسال نیز باید  01تا  01گان سنین دهمچنین رانن

 .سال به دلیل امکان باالی تصادف و حادثه باالست
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 سابقه رانندگی

در بیشتر ایاالت تخلفات رانندگی شامل عبور از چراغ قرمز، سرعت غیر مجاز و نمره منفی گواهینامه باعث افزایش حق 

گرچه قوانین متغیرند اما در . هر چه نمره منفی بیشتر باشد یعنی ریسک رخداد حادثه باالتر استزیرا . بیمه می گردد

سال یک  0تا  0و همچنین اگر در هر  .ن تخلفات و نمره های منفی صفر می شوندیسال ا 0الی  0بیشتر ایالتها هر 

شدت و تعداد نمرات منفی تعلق گرفته می حوادث قبلی نیز بسته به  .تخلف عمده باشد از افزایش حق بیمه معاف است

ه مبیمه گذار موظف است تمامی این موارد را هنگام خرید بیمه نا. درصدی حق بیمه شود 01تا  21تواند باعث افزایش 

 .وضعیت وی در طول دوره بیمه نیز تحت نظر است. اعالم نماید

 

 (کیلومتر)میزان کارکرد خودرو در طول مدت بیمه 

همچنین در پایان . سط مشتری اعالم می شود ولی هر از چند گاهی شرکت بیمه آن را کنترل می کنداین میزان تو

 .مدت بیمه نامه و شروع بیمه نامه بعدی کیلومتر شمار خودرو چک می شود

 

 نوع خودرو

در حال . عوامل تعیین کننده ارزش بیمه نامه استو قابل اعتماد بودن ماشین، یکی از مهمترین قیمت و سالمت 

طر سرعت و شتاب بسیار باال اچه به خ. حاضرمحدودیت هایی در بیمه خودروهای اسپرت لوکس گران قیمت وجود دارد

ولی درمورد خسارت های . حق بیمه موتور سیکلت در مورد خسارات مالی کمتر است. و چه به علت قیمت گزاف آن ها

مربوط به گزارش سرقت، حوادث و  تحلیل اطالعات آماریطبقه بندی ریسک خودروها شامل تجزیه و . جانی باالست

 .های فنی در هر مدل ماشینی با هر مارکی می شود تصادفات و خرابی

 


