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 بيمه شخص ثالث
اشخاص ثالث وارد مي  شخص ثالث، خسارتي را كه توسط خودروي شما به مي توانيد با داشتن بيمه نامه شما

شخص ثالث، همه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني  شود، جبران نماييد. البته براساس قانون بيمه اجباري
الث در قبال خسارت هاي مالي و جاني نزد يكي از شركت هاي مقابل اشخاص ث موظفند مسئوليت خود را در

استثناي راننده مسبب  داخلي بيمه نمايند. در بيمه شخص ثالث، منظور از شخص ثالث، هر شخصي به بيمه
هاي جاني يا مالي شود. به همين دليل بيمه  حادثه است كه به سبب حوادث خودروي مورد بيمه دچار زيان

خسارت  حوادث راننده به شماكه دارنده وسيله نقليه هستيد، اين امكان را مي دهد تا بيمه نامهپارسيان با ارائه 
 .هاي جاني وارده به راننده مقصر حادثه را نيز بيمه نماييد

 

تخفيفسنوات عدم خسارت
 درصد حق بيمه ساليانه 10سال اول
 درصد حق بيمه ساليانه 15سال دوم
 درصد حق بيمه ساليانه 20سال سوم

 درصد حق بيمه ساليانه 30سال چهارم
 درصد حق بيمه ساليانه 40سال پنجم
 درصد حق بيمه ساليانه 50سال ششم
 ساليانه بيمه حق درصد 60 سال هفتم

 درصد حق بيمه ساليانه70سال هشتم و بعد
 

 افزايش تعهدات بيمه شخص ثالث بيمه پارسيان؟

تعهدات بيمه نامه  اينكه ميزان ديه، در هر سال توسط قوه قضائيه تعيين مي گردد، در صورتيكه با توجه به
باشد، مي توانيد تعهدات بيمه نامه شخص ثالث  شخص ثالث شما كمتر از حداقل تعيين شده از طرف قوه قضائيه

 .خود را افزايش دهيد
 


