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شاید برای شما جالب باشد که بدانید در کانادا، جوانان مجبورند حق بیمه 

اتومبیل بیشتری نسبت به میانساالن بپردازند. به طوری که، میانگین حق بیمه 

اتومبیل برای افراد ۲۰ تا ۲۵ ساله، تقریبا ۷۰۰ دالر در سال بیشتر از میانگین 

حق بیمه  یک راننده ۴۰ ساله است. 

این مساله به این دلیل است که بیشترین تصادفات رانندگی در کانادا، بعد از نوجوانان، 

توسط رانندگان ۲۰ تا ۲۴ ساله به وقوع می پیوندد. 

رانندگان جوان نیز مانند نوجوان ها، بی تجربه اند و بیشتر از گروه های سنی بزرگ تر، مستعد 

پذیرش مخاطراتی مانند سرعت غیرمجاز، نبستن کمربند ایمنی، رانندگی بعد از نوشیدن 

الکل و غیره هستند. 

اگر راننده جوانی هستید که دوست ندارید تنها به خاطر شرایط سنی تان مشمول پرداخت 

هزینه های باال برای بیمه اتومبیل شوید، هنوز هم راه هایی وجود دارد. ما در این مطلب به 

دستورالعمل هایی اشاره کرده ایم که با رعایت آنها می توانید نرخ حق بیمه اتومبیل خود را 

کاهش دهید. 

رانندگی جوانان ریسک بیشتری دارد

چند پیشنهاد برای کاهش نرخ بیمه آنها

براساس تازه ترین داده های موسسه بیمه برای ایمنی بزرگراه ها )IIHS(، بیشترین تصادفات 

رانندگی، بعد از نوجوانان، توسط رانندگان ۲۰ تا ۲۴ ساله به وقوع می پیوندد. رانندگان جوان 

نیز مانند نوجوان ها، بی تجربه اند و بیشتر از گروه های سنی بزرگ تر، مستعد پذیرش مخاطراتی 

مانند سرعت غیرمجاز و نبستن کمربند ایمنی هستند. 

Young Drivers And  Costly Car Insurance; Some Tips

رانندگی جوانان ریسک بیشتری دارد؛ چند پیشنهاد برای کاهش نرخ بیمه آنها
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هزینه های بیمه برای رانندگانی که در اوایل دهه بیست سالگی شان قرار دارند، می تواند فوق العاده 

باال باشد. به طوری که، بیشترین نرخ حق بیمه اتومبیل در کانادا، بعد از نوجوانان، به بزرگساالن 

جوان تعلق دارد. 

میانگین حق بیمه اتومبیل جوانان در مقایسه با میانساالن چقدر 

است؟ 

در واقع، براساس تحلیلی از NerdWallet که در سال ۲۰۲۰، درباره 5 بیمه گر بزرگ کانادا انجام شد، 

میانگین حق بیمه اتومبیل برای افراد ۲۰ تا ۲5 ساله، برای پوشش کامل، حدود ۲,۲۰۰ دالر در سال 

است. این رقم تقریبا ۷۰۰ دالر در سال بیشتر از میانگین حق بیمه  یک راننده ۴۰ ساله است. 

چرا بیمه اتومبیل برای رانندگان جوان اینقدر گران است؟ 

براساس تازه ترین داده های موسسه بیمه برای ایمنی بزرگراه ها )IIHS(، بیشترین تصادفات 

رانندگی، بعد از نوجوانان، توسط رانندگان ۲۰ تا ۲۴ ساله به وقوع می پیوندد. 

رانندگان جوان نیز مانند نوجوان ها، بی تجربه اند و بیشتر از گروه های سنی بزرگ تر، مستعد پذیرش 

مخاطراتی مانند سرعت غیرمجاز و نبستن کمربند ایمنی هستند. 

برای مثال، IIHS دریافته است که افراد ۱۶ تا ۲۴ ساله ای که در صندلی های جلو می نشینند، کمتر 

از سایرین کمربندهای ایمنی خود را می بندند و رانندگانی که با سرعت غیرمجاز می  رانند، معموال 

جوان تر از رانندگانی هستند که مرتکب این تخلف نمی شوند.  

IHSS همچنین دریافته است که سطح الکل خون ۴۲ درصد از رانندگان ۲۱ تا ۳۰ ساله ای که در 

سال ۲۰۱۸، در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده اند، در آخرین حد مجاز یا باالتر از آن 

بوده است.

 این آمار، باالتر از هر گروه سنی دیگری در این مطالعه می باشد. 

به گفته Eric Teoh، مدیر بخش خدمات آماری در IIHS، با باال رفتن سن رانندگان، رفتارهای 

پرخطر آنها در حین رانندگی کاهش می یابد، به گونه ای که در حدود ۳۰ سالگی، نرخ تصادفات 

روند نزولی پیدا می کند. 

رانندگی جوانان ریسک بیشتری دارد؛ چند پیشنهاد برای کاهش نرخ بیمه آنها
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دستورالعمل هایی برای کاهش نرخ حق بیمه اتومبیل رانندگان جوان 

با این حال، رانندگان جوان همچنان می توانند با پیروی از این چند دستورالعمل، نرخ حق بیمه 

اتومبیل خود را کاهش دهند.  

ایمن رانندگی کنید 

بعد از نوشیدن الکل پشت فرمان ننشینید، از سرعت خود بکاهید و مراقب باشید که تصادف 

نکنید. به نظر ساده می آید، ولی پاک بودن سابقه رانندگی می تواند چند صد دالر در سال برای شما 

صرفه جویی داشته باشد. 

تحلیل دیگری از NerdWallet در سال ۲۰۲۰، نشان می دهد که رانندگان ۲5 ساله برای بیمه کامل 

اتومبیل خود، به طور میانگین، بعد از یک بار جریمه سرعت غیر مجاز نزدیک به ۲5 درصد و بعد از 

یک تصادف رانندگی، تقریبا 5۰ درصد هزینه بیشتر پرداخت می کنند. 

واقعیت این است که نداشتن جریمه و تصادف در سابقه رانندگی، تأثیر مهمی در کاهش حق بیمه 

دارد. نباید کاری کنید که در ۲۲ سالگی با داشتن ۳ مورد جریمه، دنبال بیمه اتومبیل تان باشید. 

اگر خطرناک رانندگی کنید، مرتکب جرم شده اید 

این یعنی چه و کدام موارد را شامل می شود؟

بخش ۱۷۲ از قانون آمدوشد در جاده های 

انتاریو )HTA(، رانندگی خطرناک را به عنوان 

یک جرم تلقی کرده است؛ جرمی که در نتیجه 

آن، مجازات های سنگینی مانند جریمه، حبس و 

تعلیق گواهینامه رانندگی در انتظار شما خواهد 

بود.

همچنین، ارتکاب این جرم می تواند بر توانایی 

رانندگی، نرخ های حق بیمه و اشتغال شما تأثیر 

بگذارد. 

در بیشتر مواقع، برگ جریمه رانندگی خطرناک 

هنگامی صادر می شود که پلیس، راننده ای را 

در حال رانندگی با سرعتی بیش از 5۰ کیلومتر 

افزون بر سرعت مجاز، می بیند.

با این حال، مصادیق دیگری مانند رانندگی به 

منظور مسابقه یا رقابت، تک چرخ زدن با موتور 

سیکلت، ایجاد مزاحمت برای حرکت سایر 

وسایل نقلیه، تغییر پی درپی الین حرکت به 

فاصله نزدیک از سایر وسایل نقلیه و غیره نیز 

جزو مصادیق رانندگی خطرناک قرار می گیرد.

خواندن این مطلب به شما کمک می کند با 

تمامی مصادیق رانندگی خطرناک و همچنین، 

انواع مجازات هایی که ارتکاب این جرم به دنبال 

دارد، آشنا شوید.

این را هم بخوانید

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

رانندگی جوانان ریسک بیشتری دارد؛ چند پیشنهاد برای کاهش نرخ بیمه آنها
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از شرکت های بیمه مختلف قیمت بگیرید 

بیمه گران برای تعیین حق بیمه، عالوه بر سن، فاکتورهای متعدد و مختلف دیگری، مانند جنسیت، 

موقعیت مکانی و مدل و سال ساخت اتومبیل  شما را نیز در نظر می گیرند. از آنجا که هر شرکتی 

اهمیت متفاوتی برای این فاکتورها قائل می شود، بهترین راه برای پیدا کردن بهترین نرخ این 

است که از چند بیمه گر مختلف قیمت بگیرید. سعی کنید سالی یک بار یا هر موقع که تغییر مهمی 

برایتان اتفاق افتاد، مثل نقل مکان یا ازدواج، دست کم از ۳ بیمه گر مختلف، برای مقدار پوشش 

بیمه یکسان، قیمت بگیرید.

از تخفیف های مختلف استفاده کنید 

از بیمه گرتان درباره هر نوع تخفیفی که ممکن است شامل شما شود، سوال کنید. بیشترین تخفیف 

برای رانندگان جوان زمانی حاصل می شود که بیمه نامه دیگری را از همان شرکت خریداری کنند. در 

ضمن، رانندگان جوانی که هنوز پیش خانواده زندگی می کنند، می توانند با باقی ماندن در بیمه نامه 

والدین خود، صرفه جویی داشته باشند. 

تخفیف های دیگری که ممکن است شامل رانندگان جوان شود، عبارتند از کاهش قیمت برای 

دانشجویانی که دور از خانه زندگی می کنند، برای آنهایی که نمره های خوب می گیرند و برای آنهایی 

که در دوره های آموزش رانندگان شرکت می کنند. 

نگاهی به بیمه های غیرسنتی اتومبیل داشته باشید 

اگر تا آینده قابل پیش بینی، رانندگی چندانی نخواهید داشت، می توانید با انتقال به بیمه نامه های 

مایلی Per-Mile Insurance که نرخ آنها براساس میزان مایل رانندگی شما حساب می شود، 

صرفه جویی کنید. 

به طور مشابه، اگر راننده ای هستید که معموال به شکل ایمن رانندگی می کنید، می توانید 

پوشش های استفاده محور را در نظر داشته باشید. در این نوع بیمه ها، برای تعیین تخفیف ها یا 

پاداش ها، رفتارهای راننده، مانند سرعت غیر مجاز یا ترمز های شدید با استفاده از یک اپلیکیشن یا 

یک دستگاه ثبت می شود. 

با آنکه برخی شرکت ها در بیمه های مایلی تخصص دارند، بسیاری از بیمه گران سنتی، هر دو گزینه 

را ارائه می دهند. 

چرا وقتی به خاطر سرعت جریمه می شوید، 

مهم است که اعتراض کنید

بعضی از راننده ها هستند که وقتی پلیس آنها 

را به دلیل سرعت غیرمجاز جریمه می کند، 

ترجیح می دهند بدون هیچ اعتراضی جریمه را 

بپردازند.

استدالل آنها هم این است که پرداخت جریمه 

راحت تر از دوندگی ها و رفت وآمدهای مربوط 

به اعتراض است. 

این در حالی  است که اعتراض به جریمه سرعت 

غیرمجاز کامال به دردسرها و هزینه هایی که 

همراه دارد، می ارزد.

یکی از دالیل این مساله این است که جریمه 

سرعت غیرمجاز می تواند به مدت ۳ سال یا 

بیشتر، روی هزینه های بیمه راننده خاطی تاثیر 

بگذارد.

اما در نقطه مقابل، هنگام انتظار برای اعتراض 

به جریمه، نه امتیازهای منفی اعمال می شود 

و نه شرکت بیمه از صدور جریمه اطالع پیدا 

می کند.

در مطلب پیش رو، به آنچه باید درباره 

جریمه های سرعت غیرمجاز بدانید، اشاره شده 

است.

این را هم بخوانید

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

رانندگی جوانان ریسک بیشتری دارد؛ چند پیشنهاد برای کاهش نرخ بیمه آنها
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