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107   بیمه و توسعه ملی همایش  بیستمینچکیده مقاالت 

ثالث در  پیشنهاد یک الگوي نظارتی مناسب براي بیمه شخص
  ایران به استناد تجربه اتحادیه اروپا

  1دکتر محمد صالح ترکستانی
  2فاطمه حقیقت

  3باغی محمدرضا فالح
  چکیده

از اهمیــت ویــژه اي بــراي  4بیمــه مســئولیت مــدنی دارنــدگان وســایل نقلیــه موتــوري 
همچنین این بیمه بخش مهمی از سهم پرتفوي بیمـه هـاي    .شهروندان بر خوردار است

 بیمـه کـارکرد اصـلی ایـن    .گی بیمـه گـران را بـه خـود اختصـاص داده اسـت      غیر زنـد 
. پرداخت خسارت به شخص ثالثی است که با وسیله نقلیـه بـه او آسـیب رسـیده اسـت     

قیمـت گـذاري  مـی توانـد توسـط      بیمه محصولی است که باید قیمت گـذاري شـود،   
  .دولت، آزاد و یا ترکیبی صورت گیرد

مالی جزء بخش هایی هستند که مقررات نظارتی شدیدي براي آن در اقتصاد مدرن، بازارهاي  
صنعت بیمه از اجزاء مهم بازارهاي مالی است و نظارت بر عملیات بیمه در . ها وضع می گردد

هم اکنون در ایران نحوه قیمت گذاري . رشد اقتصادي هر کشوري نقش عمده اي ایفا می کند
ي است و با توجـه بـه تجربـه جهـانی بـه سـوي       و نظارت بر بیمه شخص ثالث بصورت تعرفه ا

با توجه به ماهیت خاص این بیمه نامـه نظـارت بـر آن در زمـان آزاد     . آزادسازي خواهد رفت 
در این مقاله تالش شده است با استناد به تجربه اتحادیه . سازي اهمیت مضاعفی خواهد داشت

  .سازي تعرفه پیشنهاد شوداروپا ابزار مناسبی جهت نظارت بر این رشته در زمان آزاد 
بیمه شخص ثالث اتومبیل، نظارت تعرفـه اي، آزاد سـازي قیمتهـا،     :واژگان کلیدي

  توانگري مالی

                                                                                                
  (Email:Torkestani@atu.ac.ir)عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی. 1
  بیمه دانشگاه عالمه طباطبایی نی گرایشبازرگا دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت. 2
  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه دانشگاه عالمه طباطبایی. 3
  (Motor Third Party Liability insurance) اتومبیل شخص ثالث مسئولیت بیمه. 4
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