
قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از 

 وسایل نقلیه

  2/2/1395ب مصو

 
 کلیات ـ  نخست بخش

 رای معانی به شرح زیر است: دا قانون،  این  در شدهبرده  کاربه اصطالحات ـ۱ماده

کستگی ، نقص و ازکارافتادگی  ش  مانند  بدن به  صدمه نوع  هر  از  ناشی ارش  یا دیه   نوع هر بدنی: خسارت ـ الف

این قانون به سبب  ( ۳۵عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده )

 حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون 

وارد  زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث   مالی: خسارت ـ ب

 شود.

ماده و محموالت آنها از قبیل تصادم،  ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند )ث( این   هرگونه سانحه  حوادث: ـ پ

 سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه تصادف، سقوط، واژگونی، آتش

دچار خسارت بدنی و یا مالی شود    قانون این موضوع   حوادث  سبب  به که است شخصی هر ثالث: شخص ـ ت

 استثنای راننده مسبب حادثه به 

  و  آن  به غیرمتصل یا متصل واگن و  شهری  بین و  شهری ریلی  و  زمینی   موتوری  نقلیه وسایل نقلیه: وسیله ـ ث

 و کفی )تریلر( متصل به آنها یدک

 بدنی  هایخسارت تأمین صندوق صندوق: ـ ج

 ری اسالمی ایران بیمه مرکزی جمهو مرکزی: بیمه ـ چ

 پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران  رانندگی:  و راهنمایی ـ ح

کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند   ـ۲ماده

  سایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث واردخسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث ووسایل نقلیه خود را در قبال  

ای که مجوز فعالیت در این رشته را از  این قانون نزد شرکت بیمه ( ۸شود حداقل به مقدار مندرج در ماده )می 

 بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.

نامه موضوع این  مه صرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیدارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا مت ـ۱تبصره 

 شود. تکلیف از دیگری ساقط می  ماده را تحصیل کند 



نامه موضوع این قانون مانع از مسؤولیت شخصی که  یل بیمه تحص در  نقلیه  وسیله دارنده   مسؤولیت ـ۲تبصره 

ه  نامه وسیله نقلیخسارت واردشده از محل بیمه باشد. در هر حال حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی 

 گردد. مسبب حادثه پرداخت می 

ه مسبب حادثه،  رانند  به واردشده بدنی هایخسارت پوشش برای  است مکلف  نقلیه  وسیله  دارنده ـ۳ماده

حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل  

دنی به مرد  ت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بپرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فو

باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده  مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می 

نامه اجرائی و  ن و اعالم کند. آیین مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیی

  هیات عالی بیمه به تصویب رکزی پس از تصویب شورای نامه به پیشنهاد بیمه ممربوط به این بیمه   حق بیمه

 رسد.وزیران می 

 

  وسایل از  ناشی حوادث  اثر  در  ثالث  شخص به شده وارد خسارات اجباری  بیمه قانون  (۳)  ماده اجرایی  نامهآیین

 نقلیه 

 

 در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:  ـ۴ماده

های نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت الف ـ در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه 

گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه  بیمه واردشده در حدود مقررات این قانون بر عهده 

کند. این حکم، نافی  ب حادثه طرح می گر و مسبمقام وی دعوی را علیه بیمه دیده یا قائم رت، زیانخسا

 های کیفری راننده مسبب حادثه نیست. مسؤولیت 

(  ۲۱یکی از موارد مندرج در ماده ) نامه موضوع این قانون یا مشمولکه وسیله نقلیه، فاقد بیمه ب ـ در صورتی 

شود. در صورت  این قانون جبران می ( ۲۵ق با رعایت ماده )ای بدنی وارده توسط صندوهاین قانون باشد، خسارت 

مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح  دیده یا قائم نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیان 

 کند.می 

  ماده  یک تبصره وجبم   به اختصاصی درآمدهای حساب به  نقدی  جزای  واریز  به  مربوط  تقسم در  بند  )این پ

  نامهبیمه  فاقد  خودرو،   کهصورتی  در  ـ است( شده ماعال االجراءموقوف  توسعه ششم اله پنجس برنامه  قانون  ۱۱۸

که  لک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی ما  اذن با نقلیه  وسیله و  بوده  قانون این موضوع 

که مالک شخص حقیقی باشد صورتی و در (  %۲۰)درصد مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست 

شود. مبلغ مذکور به حساب  مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می (  %۱۰درصد)به جزای نقدی معادل ده 
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های ساالنه،  بینی در بودجه شود و با پیش داری کل کشور واریز می درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه 

 یابد.می  آن به صندوق اختصاص ( %۱۰۰صددرصد)

های مربوط به آن، با  نامه قررات این قانون و آیین م  طبق است مکلف  ایران  بیمه سهامی شرکت ـ ۵ادهم

دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند. سایر شرکتهای بیمه متقاضی فعالیت در رشته  

نامه شخص ثالث کنند. بیمه  وش بیمه اقدام به فر توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی بیمه شخص ثالث می 

عالی بیمه به تصویب  نامه اجرائی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای  مرکزی موظف است براساس آیین

نامه  رسد، برای شرکتهای متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند. در آیین وزیران می  هیات

قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت،  مواردی از  اجرائی موضوع این ماده 

نامه و پرداخت خسارت باید مد نظر قرار گیرد.  های الزم برای صدور بیمه داشتن نیروی انسانی و ظرفیت

ررات این  کنند، موظفند طبق مق ای را از بیمه مرکزی دریافت می شرکتهایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه 

های مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند.  نامه نون و آیین قا

ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکتهایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث  

االجراء شدن این قانون  تاریخ الزم ت دوسال از فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مد 

 باشد.می 

 

  وسایل از  ناشی حوادث  اثر  در  ثالث  شخص به شده وارد خسارات اجباری  بیمه قانون ( ۵) ماده   اجرایی نامه  آیین

 نقلیه 

 

ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به  هدات از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تع ـ ۶ماده

 شود.گذار محسوب می گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه شود و انتقالگیرنده منتقل می انتقال

رارداد بیمه موضوع این قانون  ق  در  خسارت« به منجر حوادث »نداشتن واسطهبه   که تخفیفاتی  کلیه ـ تبصره 

وسیله نقلیه دیگر از  مذکور را به  تواند تخفیفاتدهنده می دهنده است. انتقال به انتقال اعمال شده باشد، متعلق 

نامه اجرائی  همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اوالد بالواسطه وی باشد، منتقل کند. آیین

 رسد.وزیران می ت هیاعالی بیمه به تصویب اد بیمه مرکزی و تأیید شورای این تبصره به پیشنه

 

  از ناشی حوادث  اثر  در  ثالث  شخص  به شده وارد  خسارات اجباری  بیمه قانون  (۶)  ماده تبصره  اجرایی  نامهآیین

 نقلیه  وسایل

 

شور  ک از  خارج ه ک  صورتی در شوند می   ایران وارد  خارج از  که زمینی   موتوری نقلیه وسیله  دارندگان ـ۷ماده

  بیمه طرف از که  اینامه بیمه  موجب  به  آن  وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از 



ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال   هنگام  مکلفند  باشند،  نکرده بیمه  شودمی  شناخته  معتبر مرکزی 

شود حداقل به  قلیه مزبور یا محموالت آنها به اشخاص ثالث وارد می های بدنی و مالی که در اثر حوادث نخسارت

 این قانون بیمه کنند. ( ۸میزان مندرج در ماده)

هنگام خروج با پرداخت حق بیمه   شوند موظفند همچنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج می

ادث نقلیه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث  مربوط، وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حو

این  ( ۳این قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده ) ( ۸ماده ) ایرانی وارد شود حداقل به میزان مندرج در

 شود.ربط جلوگیری می صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی این قانون بیمه کنند. در غیر 

 رگذابیمه  و گربیمه اتتعهد  و حقوق ـ دوم  بخش
بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد  حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت  ـ ۸ماده

گذار موظف به اخذ الحاقیه  است و در هر حال بیمه این قانون ( ۹مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده ) 

(  %۵/۲قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد )  موضوع این باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه نمی

های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور  تواند برای جبران خسارتگذار می تعهدات بدنی است. بیمه 

 ن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.نامه یا پس از آبیمه 

  مندرج  سقف  از  بیش ای بیمه  شپوش  تقاضای  مالی  هایخسارت  خصوص در  گذاربیمه  که صورتی  در ـ۱تبصره 

باشد. حق بیمه در این  گذار می گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه ین ماده را داشته باشد بیمها در

 گردد. گر تعیین می شود، توسط بیمه توسط بیمه مرکزی اعالم می مورد در چهارچوب ضوابط کلی که  

 

  از  ناشی حوادث اثر در  ثالث شخص  به شده وارد  خسارات اجباری  بیمه قانون  (۸) ماده  ۱ تبصره  اجرایی  نامهآیین

 نقلیه  وسایل

 

  و  کند  پرداخت قانون  این مطابق را واردشده  خسارات کلیه  است مکلف  گربیمه  حادثه، بروز  صورت  در ـ۲تبصره 

 شود.در این مورد اعمال نمی   ۱۳۱۶/ ۷/۲قانون بیمه مصوب (  ۱۳و )( ۱۲)  مواد

ناظر وارده به گرانترین خودروی  مت خسارت میزان  تا  صرفاً رانندگی حوادث از ناشی مالی خسارت ـ۳تبصره 

 نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. بیمه متعارف از طریق 

سقف تعهدات  ( %۵۰) درصد کمتر از پنجاه یی است که قیمت آن  خودرو متعارف  خودروی  از  منظور ـ۴تبصره 

 شود، باشد.بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می 

خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان و کارشناسان ارزیاب ( ۳۹ارزیابان خسارات موضوع ماده )  ـ ۵تبصره 

 نظر کنند. رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعالم 

 های واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است. ر ملزم به جبران خسارتگهبیم ـ۹ماده



دیدگان محکوم  یک دیه به هر یک از زیان ر یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از  د  که صورتی  در ـ تبصره 

متر از یک دیه کامل یا  گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کشود، بیمه 

 بیشتر از آن باشد.

دیدگان را بدون  خسارت وارده به زیان قانون این در  مندرج تعهدات ایفاء در  است مکلف  گربیمه ـ۱۰ماده

نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت  لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه 

 . کنند  درج  حوادث  بیمه  عنوان  به  این ماده رادیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع 

دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این  زیان  ای گذاربیمه  برای  که   نامهبیمه  در  شرط هرگونه  درج ـ۱۱ماده

گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بالاثر است. بطالن شرط  قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه 

گر و صندوق مبنی بر  دیده توسط بیمه شود. همچنین اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان نامه نمی بیمه سبب بطالن 

 ای بالاثر است. رداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامهرضایت به پ

ضرب ظرفیت  حادثه، برابر حاصل وسیله نقلیه مسبب  داخل  دیدگانزیان  قبال در  گربیمه  ریالی تعهد  ـ۱۲ماده

 این قانون است.( ۱۳و ماده ) (  ۹)  ماده تبصره   نامه با رعایتمجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه 

دیدگان وسیله نقلیه  در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان

گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از  د بیمه بلغ خسارت مورد تعهز سقف مذکور باشد ممقصر حادثه بیش ا

دیدگان توسط صندوق تأمین  التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان گردد و مابه دیدگان بین آنان تسهیم می زیان

 شود. ازیافت می های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بخسارت

ای خواهد بود که توسط وزارت  نامه ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین ان میز

شود و به  های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می کشور با همکاری وزارتخانه 

 رسد.وزیران می  هیات تصویب 

 شود. یه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می سال داخل وسیله نقلنین و اطفال زیر دودر هر صورت تعداد ج

  وسایل از  ناشی حوادث  اثر در  ثالث شخص  به  شده  وارد خسارات اجباری  بیمه قانون  (۱۲) ماده   اجرایی نامه  آیین

 نقلیه 

 

تعهدات   سقف برابر ده  حادثه  مسبب  نقلیه  وسیله از رجخا دیدگانزیان   قبال در  گر بیمه  ریالی تعهد  ـ تبصره 

باشد. در مواردی که مجموع خسارات بدنی  این قانون می ( ۱۳و ماده ) ( ۹) ماده  تبصره  نامه با رعایتبدنی بیمه 

گر به  خسارت مورد تعهد بیمه دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ زیان

التفاوت خسارت بدنی هر یک  گردد و مابه بین آنان تسهیم می دیدگان رت واردشده به هر یک از زیان نسبت خسا

 شود. های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت میدیدگان توسط صندوق تأمین خسارتاز زیان 



  قیمت  به را  ثالث شخص به  گرفته تعلق  بدنی خسارت مکلفند   مورد حسب صندوق یا گربیمه ـ۱۳ماده

که خسارت  گر، در صورتی نین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه قوا سایر و  قانون  این رعایت با و االداءم وی

تواند نسبت به  این قانون باشد، می ( ۸دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده )بدنی که به زیان 

ر حسابهای فیمابین منظور کند مشروط بر اینکه  مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق د

 .نباشد  گربیمه  خیر افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تأ

این قانون باشد، ( ۸)  ماده در مندرج  بیمه  شرکت تعهد  از  بیشتر دیدهزیان  بدنی خسارت که صورتی  در ـ تبصره 

تندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک  شرکت بیمه مکلف است، بالفاصله مراتب مذکور و کلیه مس

 به صندوق و بیمه مرکزی اطالع دهد. ( ۵۵موضوع ماده ) 

شناس تصادفات راهنمایی و  در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کار ـ۱۴ماده

گر مکلف است  ساز باشد، بیمه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه راه،  رانندگی یا پلیس 

  برای زیر شرح  به   تواند ی دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن مخسارت زیان

 :کند   مراجعه  حادثه مسبب  به بازیافت

نامه: معادل دو و نیم درصد  ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه الف ـ  

 شدههای بدنی و مالی پرداخت از خسارت( ۵/۲%)

از  ( %۵درصد)نامه: معادل پنج ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه 

 شدهرداختهای بدنی و مالی پخسارت

  نامه: معادلساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه 

 شدههای بدنی و مالی پرداختاز خسارت ( %۱۰درصد)ده 

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی  ( ۷) ماده   موجب به  سازحادثه  رانندگی تخلفات  عناوین و  مصادیق ـ تبصره 

 شود. تعیین می ۸/۱۲/۱۳۸۹مصوب  

  کند   پرداخت را  دیدهزیان خسارت تضمین،  اخذ  و  شرط هیچ بدون است مکلف  گربیمه  زیر  موارد  در ـ۱۵ماده

دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه  مقامی زیان قائم  به تواند می  آن  از  پس و

 شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:پرداخت

 الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی 

ه که به تأیید نیروی  اد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادث ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مو

 انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.

 که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.رتی پ ـ در صو



 قت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سر ت ـ در صورتی 

ر مراجع قضائی صالح صورت  گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق ددر صورت وجود اختالف میان بیمه  ـ۱تبصره 

 خواهد گرفت. 

مقام قانونی وی را دارد،  گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم در مواردی که طبق این قانون بیمه  ـ۲تبصره 

االجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت  گر در حکم اسناد الزمخت خسارت از سوی بیمه اسناد پردا

 باشد.قابل مطالبه و وصول می ک کشور اسناد و امال

که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد،  در صورتی  ـ۳تبصره 

دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب  گیرنده یا آزمون کت بیمه از آموزش وسیله شرشده به خسارت پرداخت

 شود.نده محسوب می گیرنده، راندهنده یا آزمون مورد آموزش 

چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص عالئم رانندگی و   ـ۱۶ماده

لیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرائی یا هر شخص حقیقی یا  نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نق

تواند برای  دیده می ر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان گحقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه 

 ربط مراجعه کند. شود به مسببان ذی بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می 

های موضوع این ماده از محل  کارکنان خویش را در قبال مسؤولیت ربط مجازند مسؤولیت  ی ذی اههادستگ 

 ای تحت اختیار، بیمه کنند.های سرمایه ک داراییاعتبارات جاری و تمل

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه،  (  ۱۷که حسب نظریه افسران موضوع ماده )در صورتی  ـ تبصره 

نفع، موضوع حسب مورد به  رت اعتراض ذی ه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعالم شود در صووسیله نقلی 

کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک   هیاتکارشناس یا 

 شود.ه ارجاع می و تصادفات با نظر دادگا 

 : است خارج قانون  این ع موضو  بیمه  شمول از  زیر موارد  ـ۱۷ماده

 الف ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محموالت آن 

 ب ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو 

 پ ـ جریمه یا جزای نقدی 

ثبات هر نوع  به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز ا دیده در ایراد صدمه ت ـ اثبات قصد زیان 

 خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی

  مرجع  به  تواند می   معترض باشد، داشته  وجود اختالفی ( ب) و ( الف) بندهای  موارد در   که صورتی  در ـ تبصره 

 . کند  رجوع  صالح قضائی



نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن  آیین ـ۱۸ماده

رسد. )متن کامل  وزیران می  هیات عالی بیمه به تصویب شود و پس از تأیید شورای بیمه مرکزی تهیه می  توسط 

 را در انتهای این ماده بخوانید.(  ۱۸نامه ماده آیین

 عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:  نامه مذکور باید در آیین 

 یت ایمنی آن های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعالف ـ ویژگی 

جمهوری  شده توسط نیروی انتظامی ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت ب ـ سوابق رانندگی و بیمه 

گر یا صندوق، بابت  پرداختی توسط بیمه  هایاسالمی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت

 حوادث منتسب به وی 

رسیکلت و خودروهای سواری  ه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتوپ ـ رایج بودن استفاده از وسیله نقلی 

 قیمتارزان

سط و  نامه موضوع این ماده باید مالحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متودر آیین 

 ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.

  که کند  اتخاذ  ترتیبی   ایران  اسالمی یجمهورانتظامی نیروی  همکاری با است موظف  مرکزی بیمه ـ۱تبصره 

های »راننده«  نامه شخص ثالث براساس ویژگی تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه  حداکثر

های ای شخصی که پالک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه 

 وی مالک عمل است. پرداختی بابت حوادث منتسب به 

صورت پلکانی و متناظر به  نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به آیین در  ـ۲تبصره 

 شود.تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می 

وزیران    هیاتنامه مصوب نرخنامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین  ـ۳تبصره 

عالی بیمه برای  شود. در جلسات شورای عالی بیمه، ابالغ می از تأیید شورای مرکزی محاسبه و پس وسیله بیمه به 

نظر به انتخاب  گران و دو نفر صاحبتعیین نرخنامه موضوع این تبصره دبیر کل اتحادیه)سندیکای( بیمه 

رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات  کنند. همچنین  گران ایران با حق رأی شرکت می اتحادیه)سندیکای( بیمه 

 ذکور حق رأی دارد. م

عالی بیمه را مالک  کمتر از نرخهای مصوب شورای ( %۵/۲توانند تا دو و نیم درصد )بیمه می شرکتهای ـ۴تبصره 

توسط شرکتهای بیمه، منوط به کسب مجوز  ( %۵/۲درصد )عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم 

الی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ  است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری م از بیمه مرکزی

توانند در صورت ارائه خدمات ویژه  پذیری شرکتهای بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکتهای بیمه می رقابت



مرکزی، از    شده توسط بیمهیین بیش از قیمتهای تع( %۲/ ۵ه مرکزی تا دو و نیم درصد )به مشتریان، با تأیید بیم 

 گذار دریافت کنند.بیمه 

تهای بیمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که  شرک ـ ۵تبصره 

اند، اقدام کنند.  خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده های آموزشی رانندگی ایمن و کم دوره 

 رسد.وزیران می  یاتهط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب نامه مربوآیین

 

  وسایل از  ناشی حوادث  اثر در  ثالث شخص  به  شده  وارد خسارات اجباری  بیمه قانون  (۱۸) ماده   اجرایی نامه  آیین

 نقلیه 

 

  مسؤولیت رافع   قانون این موضوع نامه بیمه  صدور  در  وی نماینده  یا گربیمه  یر تقص یا قصور  هرگونه ـ۱۹ماده

 .نیست گربیمه 

های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسالمی ایران است مگر آنکه در  ششپو ـ۲۰ماده

 نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.بیمه 

 

 صندوق  تعهدات  و حقوق ـ سوم  بخش
 

های بدنی وارد به اشخاص  نقلیه، خسارتز وسایل ا ناشی  حوادث دیدگانزیان  از حمایت منظور  به ـ۲۱ماده

نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه،  نامه، بطالن قرارداد بیمه، شناخته ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه 

فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم   نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه کسری پوشش بیمه 

های بدنی  طور کلی خسارتاین قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به ( ۲۲گر موضوع ماده ) ه توقف یا ورشکستگی بیم 

، توسط  (۱۷استثنای موارد مصرح در ماده )گر مطابق مقررات این قانون است به که خارج از تعهدات قانونی بیمه

 شود.های بدنی« جبران می ق تأمین خسارت صندوق مستقلی به نام »صندو

  تبصره   با رعایت( ۸بلغ مقرر در ماده )م معادل   بدنی هایخسارت جبران  برای  صندوق تعهدات نمیزا ـ۱تبصره 

 این قانون است.( ۱۳و )(  ۱۰و مواد )( ۹)  ماده

 .است بیمه  عالیشورای عهده بر  قانون، این مقررات  مطابق گربیمه  تعهد  از  خارج موارد تشخیص ـ۲تبصره 

ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه  شش  هر است مکلف  صندوق ـ۳تبصره 

 کند.

در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از   ـ۲۲ماده

عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا  ای دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورپرداخت خسارت به زیان 



های موضوع این  نامه وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه ورشکستگی آن به 

 کند.گر مراجعه می دیدگان به بیمه مقامی زیان گر است را پرداخته، پس از آن به قائم قانون به عهده بیمه 

گر مذکور تا میزان مبالغ  ای بیمه هل و دارایی ه صدور حکم انتقال اموادادگاه مکلف است نسبت ب ـ۱تبصره 

 پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند.

  بیمه شرکت برعهده که  مالی خسارات پرداخت  بیمه، شرکت فعالیت پروانه  لغو یا تعلیق  صورت  در ـ۲تبصره 

 خواهد بود.  ۳۰/۳/۱۳۵۰گری مصوب  ن و بیمه قانون تأسیس بیمه مرکزی ایرا( ۴۴) ماده  مشمول  است مذکور

م یا بخشی از خسارت بدنی واردشده را از  تما  اختیاری، بیمه  موارد   در  جز دیده، زیان کهدرصورتی  ـ۲۳ماده

جبران  های ویژه های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوقمراجع دیگری مانند سازمان بیمه

های ویژه  ها و صندوق را ندارد. سازمان همان میزان حق مراجعه به صندوق  خسارت دریافت کند، نسبت به

شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطالعات  مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت

ها زمان یده عالوه بر دریافت خسارت از سادکه زیان مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتی 

 از صندوق نیز خسارتی دریافت کند، صندوق حق استرداد دارد. های ویژه مذکور و صندوق 

 ع مالی صندوق به شرح زیر است: مناب ـ۲۴ماده

  ( ۱۸ماده ) ( ۳از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره )( %۸درصد)الف ـ هشت 

 این قانون 

ای که از انجام بیمه موضوع  باری که از دارندگان وسیله نقلیه سال حق بیمه اجثر یکب ـ مبلغی معادل حداک

 شود.این قانون خودداری کنند وصول می 

میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع  

 رسد.صندوق می عمومی

گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از  ادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه پ ـ مبالغ بازیافتی از مسببان حو

 کند.دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می جبران خسارت زیان 

 ون این قان( ۲۷گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده )ت ـ درآمد حاصل از سرمایه 

 رانندگی در کل کشور  های وصولی راهنمایی واز جریمه( %۲۰درصد)ث ـ بیست 

 های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی از کل هزینه ( %۲۰درصد)ج ـ بیست

 این قانون ( ۵۷و بند )ت( ماده )(  ۴۴، ماده )(۴های موضوع بند )پ( ماده ) چ ـ جریمه 

 کمکهای اعطائی ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی ح ـ  



ماه یکبار گزارش عملکرد بند )پ( را به اعضای مجمع  نظارت مکلفند هر سه  هیات مدیر صندوق و  ـ۱تبصره 

 کنند. عمومی صندوق اعالم  

  اختصاصی درآمدهای حساب  به تحقق محض   به( ج)  و ( ث) بندهای موضوع  منابع درآمدهای کلیه  ـ۲تبصره 

 بد.یااختصاص می آن به صندوق ( %۱۰۰) صددرصد  و  شودمی  واریز  کشور کل  داری خزانه  نزد  صندوق

در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع   ـ۳تبصره 

 صندوق را تأمین کند. 

هرگونه عوارض معاف است. همچنین  درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از  ـ۴تبصره 

 باشد.االجراء معاف می ق های دادرسی و اوراق و حصندوق از پرداخت هزینه 

از منابع مالی خود را  ( %۲تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دودرصد)صندوق می  ـ ۵تبصره 

نامه و  نامه شخص ثالث به اخذ بیمه بیمه جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد 

ربط  ها و دستگاههای اجرائی ذی طریق عقد قرارداد با وزارتخانه  پیشگیری از زیانهای ناشی از حوادث رانندگی از

های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسالمی  سیما، وزارتخانه از قبیل سازمان صدا و 

 ن اختصاص دهد.و ورزش و جوانا

  سپردن بدون  تواند می صندوق  ماده،  این( پ) بند  موضوع  خسارات بازیافت برای غیابی آرای  در ـ ۶تبصره 

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب )در امور  ( ۳۰۶ماده )(  ۲ا تضمین موضوع تبصره ) ی تأمین

 نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام کند.  ۲۱/۱/۱۳۷۹مدنی( مصوب  

  به را انرژی  حاملهای فروش  از  ناشی درآمدهای  از بخشی  سنواتی  هایبودجه   در  تواند می  دولت ـ۷تبصره 

نامه موضوع بند )الف( این  دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه  اختصاص  صندوق

 کند. ماده کاهش پیدا می 

  پرداخت را دیدهزیان  خسارت زیان،  مسبب یا دیده زیان  از تضمین اخذ  بدون است مکلف  صندوق ـ۲۵ماده

شده را  از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت دیدهزیان  مقامیقائم   به زیر  شرح به  است مکلف  آن از پس و  نموده 

 بازیافت کند:

نامه باشد به مسبب حادثه رجوع  که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء یا بطالن بیمه الف ـ در صورتی 

 کند.می 

ماده    گر موضوعورشکستگی بیمه  که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ب ـ در صورتی 

 کند.گر و مدیران آن رجوع می این قانون باشد به بیمه ( ۲۲)

نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته  که پرداخت خسارت به سبب شناخته پ ـ در صورتی 

 کند.گر وی رجوع می شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه 



یت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه  سارت به سبب خارج از ظرفکه پرداخت خ ت ـ در صورتی 

 کند.باشد به مسبب حادثه رجوع می 

 تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند: در موارد زیر صندوق نمی  ـ۱تبصره 

به استناد ماده  نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه )پرداخت خسارت ـ در موارد جبران کسری پوشش بیمه ۱

 این قانون( ( ۱۳)

این  ( ۲۲گر موضوع ماده )ـ تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه ۲

 قانون 

این  ( ۱۲گر موضوع تبصره ماده )دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه ـ در مواردی که زیان ۳

 قانون باشند.

مقام قانونی وی  دیده یا قائمصندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان ردی که ـ در موا۴

 التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان کند برای بازپرداخت مابه پرداخت می 

  سوابق نامه،بیمه  نداشتن علت حادثه، وقوع  وضعیت و  شرایط  درنظرگرفتن با است مجاز صندوق ـ۲تبصره 

بب حادثه و سایر اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت  مس  معیشتی  و  مالی وضعیت حادثه،  ببسم ایبیمه 

به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت  

است که بنا به پیشنهاد   ایه نامهای مالی و میزان بازیافت مطابق آیین مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت 

 رسد.ی می دارای  و  اقتصادی امور  وزیر  تصویب  به  صندوق  عمومی  مجمع  نظارت صندوق و هیات

االجراء است و از طریق  های خسارت صندوق در حکم اسناد الزماسناد مربوط به مطالبات و پرداخت  ـ۲۶ماده

 باشد.ول می ص ودوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و امالک قابل مطالبه و  

گذاری و یا اوراق بهادار  صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکهای دولتی سپرده  ـ۲۷ماده

ریزی شود که  های مذکور به نحوی برنامه گذاریبدون خطر )ریسک( خریداری کند مشروط بر آنکه سرمایه 

 همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

ای است که با رعایت  یردولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامهغ عمومی نهاد صندوق، ـ۲۸ماده

االجراء شدن ماه پس از الزم شود و ظرف مهلت ششموارد زیر و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می

 رسد:وزیران می   هیاتاین قانون به تصویب 

 نظارت، مدیر صندوق و حسابرس  هیاتمجمع عمومی،  :زالف ـ ارکان صندوق عبارتند ا 

صندوق عبارت از وزرای امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، تعاون، کار و  ب ـ اعضای مجمع عمومی 

رفاه اجتماعی، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور )بدون حق رأی( و رئیس کل بیمه  



العاده  طور فوق عادی به شود. مجمع عمومی بار در سال تشکیل می دوق حداقل یک نصمرکزی است. مجمع عمومی 

 شود. نیز به تقاضای هر یک از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشکیل می 

یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، به پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب  

کند. مدیر صندوق  جلسات مجمع شرکت می  در رأی حق  بدون ر و ظاعنوان عضو نمجلس شورای اسالمی به 

 بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی است. 

نظارت صندوق عبارت از نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی   هیات پ ـ اعضای 

گران ایران است.  یکای( بیمهرأی(، بیمه مرکزی و اتحادیه)سند و دادگستری، دادستان کل کشور)بدون حق 

 صورت غیرموظف خواهند بود؛ نظارت غیر از مدیر صندوق به  هیاتاعضای 

نظارت نیز   هیاتنظارت، مدیر صندوق است که دبیر  هیاتده وزیر امور اقتصادی و دارایی در نماین ـ تبصره 

رأی در جلسات  ازمند بدون حق خواهد بود. مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نی

 کند.نظارت شرکت می  هیات

مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع   ت ـ مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و تصویب

شود. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بالمانع است. مجمع  عمومی برای مدت چهار سال منصوب می 

 عزل مدیر صندوق قبل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند.تواند نسبت به عمومی می 

ها شعبه  تواند در مراکز استان تصویب مجمع عمومی می ث ـ مرکز اصلی صندوق، تهران است. در صورت لزوم با 

 ایجاد یا نمایندگی اعطاء کند. اقامه دعوی علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نیز ممکن است. 

نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات   هیات ات مجمع عمومی،وظایف و اختیار

 شود.وزیران تعیین می  هیاتب حسابرس به موجب اساسنامه مصو

  آید  وجود به  قانون  این اجرای  در  است ممکن که   بیمه  شرکتهای  و  صندوق بین اختالفات کلیه ـ۲۹ماده

بیمه به   متخصص سه  و  دادگستری وزیر   انتخاب به بیمه حقوق با آشنا ان حقوقد  نفر دو از  مرکب ی هیات وسیلهبه 

شود. مالک  گران هر کدام یک نفر حل و فصل می انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و اتحادیه )سندیکای( بیمه 

تواند باشد. هریک از طرفین می االجراء میاست و رأی صادرشده الزم  هیاتگیری، رأی اکثریت اعضای تصمیم 

 دعوی کند.صالح اقامه مدت بیست روز از ابالغ رأی در مرجع قضائی ذی  ظرف

طور مستقیم حسب  دیده حق دارند با ارائه مدارک الزم برای دریافت خسارت به اشخاص ثالث زیان ـ۳۰ماده

تواند  های بدنی مراجعه کنند. همچنین مسبب حادثه می مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت

گر یا صندوق مراجعه  دیده حسب مورد به بیمهن ا ارائه مدارک الزم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیاب

 کند.



شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت  نامه اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می آیین

 سد.رن میوزیرا هیات ماه از تاریخ ابالغ این قانون به تصویب سه

  از  ناشی حوادث اثر در  ثالث  شخص به شده وارد  خسارات اجباری  بیمه قانون  ( 30)  ماده اجرایی  نامه آیین 

  نقلیه وسایل

 خسارت پرداخت ـ  چهارم بخش

 
  خسارت نیاز، مورد ارکد م  دریافت  از  پس روز  پانزده  حداکثر مکلفند   مورد حسب صندوق و  گربیمه  ـ۳۱ماده

 .کنند   پرداخت را  متعلقه

شدن نی موظفند پس از قطعی قانو وراث یا دم   اولیای  دیده، زیان  بدنی، خسارت به  منجر  حوادث در ـ۳۲ماده

گر مکلف است  گر مراجعه کنند. بیمه مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه 

دیده پرداخت و در  مبلغ خسارت را به زیان شدن مبلغ خسارت،قطعی از تاریخ حداکثر ظرف مدت بیست روز 

صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد.  

شود. صندوق مکلف است بالفاصله پس از  گر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی می صورت تعهد بیمه در این 

 دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.یان درخواست ز

کلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از  م رأساً قانون  این مقررات مطابق  صندوق که   مواردی در ـ۱تبصره 

مقام وی، تا بیست روز پس از ابالغ اظهارنامه رسمی به وی  دیده یا قائم شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان قطعی 

عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان  یافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به رد برای 

 شود.مقام قانونی وی عیناً پرداخت می دیده یا قائم مراجعه زیان 

  قرارگرفته تجدیدنظرخواهی مورد  عمومی جنبه از صرفاً  بدوی، دادگاه  از  صادرشده رأی  که مواردی  در ـ۲تبصره 

 . کنند   اقدام ماده   این مفاد طبق باید  صندوق یا  گربیمه  و  قانونی  وراث  یا دیدهزیان باشد،

 ضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.مو خسارت میزان  شدنقطعی  مالک  ـ۳تبصره 

قانون را انجام  این ( ۳۱)  ماده در مقرر   تکلیف  مدارک،  بودن کامل  رغم  به صندوق یا گربیمه  چنانچه ـ۳۳ماده

این قانون را انجام ندهد، به  ( ۳۲گر تکلیف مقرر در ماده )یر کنند و یا بیمه و در پرداخت خسارت تأخندهند 

 شود.مقام وی محکوم می دیده یا قائم ازای هر روز تأخیر در حق زیان ای معادل نیم در هزار به پرداخت جریمه 

ریافت  دیده، پس از درت مطالبه زیانخسارت بدنی غیر از فوت، در صودر حوادث رانندگی منجر به  ـ۳۴ماده

راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره  گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس 

در خصوص حوادث مربوط به  )  ۶/۷/۱۳۸۴قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب  ( ۲ماده )( ۲)

مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد  گر وسیله نقلیه  قانونی، بیمه ای شهری و بین شهری( و پزشکی  قطاره



مانده کرده و باقی دیده پرداخت  از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان ( %۵۰درصد)مکلفند بالفاصله حداقل پنجاه

 ین قانون بپردازند.ا( ۳۲و )( ۳۱شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد ) را پس از معین آن

که مشمول قانون  دیده و راننده مسبب حادثه در صورتیهای معالجه اشخاص ثالث زیان ینهزه ـ۳۵ماده

گر  حسب مورد برعهده بیمه ( ۲قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )(  ۳۰دیگری نباشد، با لحاظ ماده ) 

 مربوط یا صندوق است. 

بب حادثه  مقام متوفی یا درخواست مسائم ر صورت مطالبه اولیای دم یا قدر حوادث منجر به فوت، د ـ۳۶ماده

بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از  

قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی )در خصوص حوادث  ( ۲ماده )( ۲آهن موضوع تبصره )سوانح راه 

لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی  راه و در صورت شهری( یا پلیس مربوط به قطارهای شهری و بین 

توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی  گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می قانونی بیمه 

 این قانون بپردازند. ( ۳۱متوفی با رعایت ماده )

(  ۳۲بدنی را مطابق ماده )یاز به رأی مرجع قضائی خسارت تواند بدون نگر می نیز، بیمهدر صورت عدم مطالبه 

 این قانون به صندوق تودیع کند.

راه و یا کمیسیون جلوگیری از  کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس  گزارش  وجود رغمعلی  چنانچه ـ تبصره 

ریلی( و نظر نهائی پزشکی    قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل(  ۲ماده ) ( ۲آهن )موضوع تبصره )سوانح راه 

داخت  کت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رأی دادگاه کند، پس از صدور رأی مکلف به پرقانونی، شر

التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی )موضوع  تواند بابت مابه االداء بوده و نمی خسارات بدنی به قیمت یوم 

 ع کند. این قانون( به صندوق رجو ( ۱۳ماده )

  ماده مطابق  یا شده پرداخت دیدهزیان  به  که  ایدیه  درصد  میزان   به حادثه مسبب یا  صندوق  گر،بیمه ـ۳۷ماده

 این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده است، بریءالذمه هستند.( ۳۲)

  موجب به و  کند  پرداخت را  خسارتی قانون  این موجب به  صندوق  یا گر بیمه  اینکه از پس هرگاه ـ۳۸ماده

  همان به تواند می  صندوق  یا  گربیمه  نشوند،  شناخته مسؤول خسارت از بخشی  یا تمام پرداخت  برای قطعی، حکم

 علیه حکم قطعی، رجوع کند. محکوم    به میزان

دیده و  صورت نقدی و با توافق زیان در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به  ـ۳۹ماده

گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت،  ط صورت میشرکت بیمه مربو 

دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا  دیده، وسیله نقلیه خسارت تقاضای زیان شرکت بیمه موظف است در صورت 

مندرج در  های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی دیده باشد تعمیر نموده و هزینه تعمیرگاهی که مورد قبول زیان

 نامه مذکور پرداخت کند. بیمه 



  مجوز دارای ) خسارت ارزیاب یک ه ب موضوع  نشود،  فصل و  حل  مذکور طریق از اختالف که صورتی  در ـ تبصره 

شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست  دیده ارجاع می ی( به انتخاب و هزینه زیان مرکز  بیمه از خسارت ارزیابی

توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی  ارزیاب می روز از تاریخ اعالم نظر کتبی 

االجراء است. هزینه ارزیابی خسارت براساس ارزیاب خسارت، قطعی و الزم توسط طرفین در مهلت مقرر نظر 

یمه  رسد. بعالی بیمه می ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای تعرفه 

نیاز  ها متناسب با ای عمل کند که در تمام شهرستانگونه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به 

 آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.

شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که   ـ۴۰ماده

نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختالفی وجود  دیده در زمان حادثه دارای بیمه زیان وسایل نقلیه مسبب و 

این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی  ( ۸اکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده )نداشته باشد، حد 

 پرداخت کنند. 

 مرتبط دستگاههای و نهادها سایر تکالیف ـ  پنجم بخش

  حوادث جامع  »سامانه است مکلف  دولت   رانندگی، حوادث به مربوط امور  ساماندهی منظور  به ـ۴۱ماده

زآمد کردن و  رو به  نسبت و  ایجاد ربط ذی  دستگاههای  همه مشارکت با  قانون این مقررات مطابق  را  رانندگی«

 های آن اقدام کند. تحلیل مستمر داده 

ها(،  های پزشکی )اورژانس( و بیمارستانکز فوریت نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )مرا

جمهوری اسالمی ایران موظفند اطالعات مربوط به سوانح رانندگی  پزشکی قانونی و جمعیت هالل احمر سازمان 

 را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند.

سامانه مذکور قرار   قوه قضائیه نیز مکلف است اطالعات مربوط به آرای قضائی راجع به حوادث رانندگی را در

 دهد.

اندازی و  االجراء شدن این قانون، سامانه مزبور را راه الزمماه پس از دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش

دسترسی برخط )آنالین( به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش  

 ی فراهم کند. پزشکی، شرکتهای بیمه، صندوق و واحدهای قضائ

  مشخصات نقلیه،  وسیله  پالک  تعویض با زمانهم است موظف  ایران  اسالمی  جمهوری انتظامی نیروی ـ تبصره 

. همچنین سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نیز  کند   درج رانندگی«  حوادث جامع »سامانه  در  را جدید  مالک

انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج  شده در خصوص وسایل نقلیه مانند نقل و مکلف است اسناد تنظیم 

 کند.



  کلیه . است ممنوع قانون  این موضوع  نامهبیمه  داشتن بدون  زمینی   موتوری نقلیه وسایل حرکت ـ۴۲ماده

بور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در  مز وسایل  دارندگان

  پلیس  و  رانندگی  و راهنمایی  مأموران. کنند  ارائه  راهپلیس یا و   ران راهنمایی و رانندگیصورت درخواست مأمو 

نامه نسبت  نقلیه فاقد بیمه  وسایل شناسایی ضمن ترافیکی  نظارت هایدوربین  مانند   مقتضی  طرق از  موظفند  راه

پلیس راه موظفند در صورت  های مربوط اقدام کنند. همچنین مأموران راهنمایی و رانندگی و به اعمال جریمه 

نامه مربوط در محل  نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه یل نقلیه فاقد بیمه نامه، وسااحراز فقدان بیمه 

نامه شخص ثالث ظرف مدت  نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه مطمئنی متوقف کنند. آیین 

و دادگستری و   های راه و شهرسازیط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه ماه پس از تصویب این قانون توس سه

 رسد.وزیران می  هیاتشود و به تصویب می  بیمه مرکزی تهیه 

بار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور، بیمه  ماه یک شش  هر است مکلف انتظامی نیروی ـ تبصره 

شورای  ادی، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس های قضائی و حقوقی، اقتصمرکزی و کمیسیون 

 اسالمی ارسال کند.

  وسایل از  ناشی حوادث  اثر در  ثالث شخص  به  شده  وارد خسارات اجباری  بیمه قانون  (۴۲) ماده   اجرایی نامه  آیین

 نقلیه 

  امکان  مناسب، ابزار از  استفاده با که   کنند  اتخاذ  ترتیبی   موظفند  بیمه شرکتهای و  مرکزی  بیمه ـ۴۳ماده

  فراهم  راهپلیس  یا و  رانندگی  و  راهنمایی پلیس  ایبر قانون  این  موضوع  نامهبیمه فاقد  نقلیه  وسایل شناسایی

 .شود

نامه  گان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه دارند  به  خدمات هرگونه  ارائه  یا و  مسافر یا بار دادن  ـ۴۴ماده

شهری ممنوع است. شهری و برون ؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شرکتها و م شخص ثالث معتبر، از سوی  

باشد تا حسب مورد، شرکتها و  های کشور و راه وشهرسازی می نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده وزارتخانه 

 عرفی نمایند.رسیدگی به تخلفات رانندگی مون قان( ۳۱ماده)( ۱مؤسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره )

سال ماه تا یک در صورت احراز تخلف شرکتها و مؤسسات مذکور توسط مراجع یادشده، پروانه فعالیت آنان از یک 

 شود.صورت دائم لغو می معلق و در صورت تکرار تخلف یادشده برای بار چهارم به 

های الکترونیکی را  طریق سامانهنامه از کان احراز اصالت بیمه بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است ام

 های راه و شهرسازی و کشور فراهم کند. صورت برخط برای وزارتخانه به 

قانون رسیدگی به  ( ۳۱ماده)( ۱) تبصره  موضوع  دولتی  مراجع تصمیمات هرنوع  به اعتراض ـ تبصره 

 د.شواداری رسیدگی می رانندگی در دیوان عدالتتخلفات 

  رانندگی، و راهنمایی توسط  آنها،  از توقیف  رفع و  نامهبیمه  فاقد  نقلیه  وسایل به  خدمات هرگونه  ارائه ـ۴۵ماده

ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پالک وسیله نقلیه، تنظیم  فاتر اسناد رسمی و سازمان د



رد تخلف اداری یا  اجرای تکالیف فوق، حسب موباشد. عدم اسناد رسمی معامالت وسایل مذکور ممنوع می 

 شود.انتظامی محسوب می 

ربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت  نهادهای ذی  و  مراجع به اسقاطی نقلیه  وسایل انتقال ـ تبصره 

 گر مربوط، از حکم این ماده مستثنی است.بیمه بدنه به بیمه 

  و  دولتی  مؤسسات و  اجرائی دستگاههای سوی  از مسافر  یا بار نقل  و  حمل قرارداد هرگونه  عقد  ـ۴۶ماده

موجب قوانین و مقررات  در مواردی که به  حقوقی  اشخاص کلیه و  آموزشی   مراکز  و  غیردولتی عمومی نهادهای

نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است.  باشد با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه مربوطه مجاز می 

 شود.لیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می عدم اجرای تک

االجراء شدن این قانون، کلیه واحدهای  خ الزم تاری  از سالیک  مدت ظرف  است مکلف انتظامی  نیروی ـ۴۷ماده

راه را به ابزار الزم برای استعالم برخط وضعیت بیمه شخص ثالث  ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس 

 یه، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند. وسایل نقل

دور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه  ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از ص ـ۴۸ماده

 نامه خودداری کند.سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه 

ور  کلفند اطالعات مربوط به وسایل نقلیه مذکو نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران م  مرکزی بیمه ـ تبصره 

 صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.را به 

  مکفی و  معتبر  نامه بیمه  وجود صورت  در  رانندگی، حوادث به  مربوط   دعاوی در مکلفند   قضائی مراجع ـ۴۹ماده

 د. راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنن ن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برایآ  اصالت احراز و

قانون نظارت بر رفتار  (  ۱۳درجه سه موضوع ماده )ین ماده مستوجب مجازات انتظامی ا اجرای عدم ـ تبصره 

این قانون  ( ۵۶برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده ) ۱۷/۷/۱۳۹۰قضات مصوب 

قرار دهد که امکان دسترسی مراجع   قضائیه گذاران را به نحوی در اختیار قوه مه نامه و بیاطالعات مربوط به بیمه 

 نامه وجود داشته باشد.قضائی برای بررسی اصالت بیمه

  دادگاههای  و  دادسرا قبیل  از  رانندگی حوادث با مرتبط  دعاوی به  گی رسید  قانونی مراجع   کلیه ـ ۵۰ماده

مربوط را در مواردی  ع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضویدگیرس 

که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل  

ای از رأی  جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطالع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخه 

توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی  گر یا صندوق می آنها ابالغ کند. در این موارد، بیمه  صادرشده را به

ز صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین  ات بدنی و مالی در دعوی واردشده یا پس امدنی نسبت به خسار

 دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.

 .نیست حکم اجرای ز ا مانع  صندوق یا  بیمه شرکت ثالث اعتراض ـ۱تبصره 



گر  حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه  با مرتبط   دعاوی  طرح  مراتب اعالم عدم ـ۲تبصره 

قانون نظارت  (  ۱۳مربوط یا صندوق یا عدم ابالغ رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده )

 بر رفتار قضات است. 

ب )در  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقال( ۱۰۹) ماده   تبصره ع موضو  واهی  دعوای طرح ـ ۵۱ماده

گر ـ اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا  امور مدنی( در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه 

اده  اعتراض ثالث یا تجدیدنظرخواهی باشد ـ در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول م

 شود. این قانون می ( ۳۳)

قانون  ( ۵۴۹ایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده ) پ تا است مکلف قضائیهقوه  ـ ۵۲ماده

 را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعالم کند. ۱۳۹۲/ ۱/۲مجازات اسالمی مصوب 

»سامانه   رد مکلفند عالوه بر ثبت جزئیات حادثه در راه حسب موت راهنمایی و رانندگی و پلیس ادارا ـ ۵۳ماده

 دیده و مسبب حادثه تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند.را به زیان ای از آن حوادث رانندگی«، نسخه جامع 

قانون جرائم نیروهای  (  ۳۸عدم اجرای تکلیف مذکور مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور موضوع ماده )

 است. ۹/۱۰/۱۳۸۲مسلح مصوب 

االجراء شدن این ماه از تاریخ الزم مدت سه   ظرف است مکلف   ایران اسالمی  جمهوری  انتظامی نیروی ـ ۵۴ماده

قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانکهای اطالعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از  

ای صادرشده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات  هقبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه 

صورت برخط برای مراجع قضائی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم  های الکترونیکی به از طریق سامانه  رانندگان،

 شود. اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست. 

تاریخ    ماه ازضوع این قانون مکلفند ظرف مدت سه ای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موشرکته ـ ۵۵ماده

های الکترونیکی امکان دسترسی به کلیه اطالعات مورد نیاز بیمه  االجراءشدن این قانون با استفاده از سامانه الزم

صورت برخط برای بیمه مرکزی  های مربوط به آنها را به های صادرشده و خسارت نامه مرکزی در رابطه با بیمه 

 نند.فراهم ک 

االجراءشدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند  زم ال تاریخ  از ماهشش  مدت ظرف  است مکلف مرکزی  بیمه ـ ۵۶ماده

این قانون برای کلیه مراجع قضائی، شرکتهای بیمه  ( ۵۵و )( ۵۴که امکان دسترسی به اطالعات مذکور در مواد ) 

 شود. ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و صندوق فراهم ذی 

و در صورت قصور یا تخلف هر یک از   نموده نظارت قانون این اجرای حسن  بر مرکزی  بیمه ـ ۵۷ماده

آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و  عمل می شرکتهای بیمه در اجرای قانون، اقدامات زیر را به 

عالی بیمه به تصویب  مرکزی و تأیید شورای ای است که به پیشنهاد بیمه نامه تعدد و تکرار آن به موجب آیین

 رسد:وزیران می اتهی



 الف ـ توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه 

مدیره شرکت بیمه، برای  هیاتای مسؤول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا ب ـ سلب صالحیت حرفه 

 عالی بیمه سال با تأیید شورایحداکثر پنج

 مه عالی بیید شورای طور دائم با تأیبند)ب( به  پ ـ سلب صالحیت افراد موضوع

ت ـ محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ بیست برابر حداقل تعهدات بدنی  

 این قانون در زمان پرداخت( ۸موضوع ماده)

 عالی بیمه ای سال با تأیید شورث ـ تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک 

 طور دائم با تأیید شورای عالی بیمه ا چند رشته بیمه به ج ـ لغو پروانه فعالیت در یک ی

  گرانبیمه  اتحادیه  تخصصی و  مشورتی  نظر  مرکزی بیمه ماده،  این( ج ) و ( ث) ،(ت) بندهای مورد در ـ۱تبصره 

نزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه  کند. چنانچه اتحادیه ظرف مدت پااخذ می  تصمیم،  اتخاذ  از  قبل  را ایران

 کند. زی، کتباً نظر خود را اعالم نکند بیمه مرکزی رأساً اقدام می مرک

  با مرکزی  بیمه مرکزی، بیمه اعالم  حسب بیمه  شرکت  مدیره هیات اکثریت  صالحیت سلب صورت  در ـ۲تبصره 

عنوان سرپرست شرکت بیمه تا  یطی را به واند برای اداره امور شرکت فرد واجد شراتمی  بیمه  عالیشورای  تأیید 

مدیره منصوب کند. صاحبان سهام شرکت بیمه)مجمع( موظفند حداکثر  هیاتان تعیین و تأیید اعضای جدید زم

ی جایگزین  مدیره جدید خود را معرفی کنند تا پس از تأیید توسط بیمه مرکز هیاتماه اعضای ظرف مدت یک 

پرست جدید منصوب تا  براساس قانون تجارت شرکت را اداره کنند. سر شده شوند و اعضای قبلی سلب صالحیت 

مدیره شرکت است و مسؤولیت کلیه اقدامات او  هیاتمدیره جدید دارای اختیارات  هیاتزمان جایگزینی اعضای 

باشد  ماه میین مدیرعامل که حداکثر سه برعهده بیمه مرکزی است. حقوق و مزایای سرپرست منصوب تا تعی

 شود.به سرپرست منصوب پرداخت می  بیمه مرکزی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع شرکتتوسط 

داری کل واریز و با  جریمه موضوع بند )ت( این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه  ـ۳تبصره 

شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت  تخصیص داده می های سنواتی به صندوق مذکور  بینی در بودجه پیش

 مه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است. بی

ای است که  نامهنحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند )ت( این ماده به موجب آیین  ـ۴تبصره 

عالی بیمه به تصویب  تأیید شورای ماه از تاریخ ابالغ این قانون به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از ظرف مدت شش 

 رسد.و دارایی میوزیر امور اقتصادی 

 



  وسایل  از ناشی حوادث  اثر در ثالث  شخص به   شده وارد خسارات اجباری  بیمه قانون ( ۵۷)  ماده اجرایی  نامهآیین

 نقلیه 

 

عالی بیمه مبنی بر  خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای رسیدگی به اعتراض شرکتهای بیمه در  ـ ۵تبصره 

نفر قاضی دادگستری  هده کمیسیونی متشکل از یکجز بند»الف«( برعهای مندرج در این ماده )به ال مجازاتاعم

نفر نماینده اتحادیه  عنوان رئیس کمیسیون(، نماینده بیمه مرکزی و یک با انتخاب رئیس قوه قضائیه )به 

االجراء و ظرف مدت  ای اعضاء، الزمگیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرباشد. تصمیم گران می )سندیکای( بیمه 

صالح است. دبیرخانه این کمیسیون در  بالغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضائی ذی بیست روز از تاریخ ا

 باشد.مرکزی مستقر می بیمه 

 

  محاسبه  نحوه  و  بیمه  شرکتهای تعهدات اجرای بر مربوط مقررات مطابق  است مکلف مرکزی  بیمه ـ ۵۸ماده

شخص ثالث نظارت نموده و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکتهای   بیمه  رشته  در  اآنه ذخایر

 بیمه اطمینان حاصل کند.

شرکتهای بیمه مکلفند ذخایرتأییدشده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورتهای مالی خود، مطابق  

 دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت کنند. 

 کیفری مقررات ـ  ششم بخش

 
گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق  پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه عدم ـ ۵۹ماده

این قانون عالوه  ( ۴۸و )( ۴۶و ) (  ۴۵در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد )

 بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.

گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در  نامه یا مبادرت به عملیات بیمه هر نوع بیمه روش ف ـ ۶۰ماده

حکم کالهبرداری است و مرتکب عالوه بر مجازات کالهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به  

 .باشد می  جبران روز   دیده یا صندوق به نرخزیان

سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت  نه مانند صحنه لبامتق اعمال  انجام  با هرکس ـ ۶۱ماده

عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه  

قانون  شود. شروع به جرم مندرج در این ماده عالوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در  دریافتی محکوم می 

 باشد.اسالمی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می مجازات 



  به کند   معرفی حادثه  مسبب  نقلیه وسیله راننده  عنوانبه  را  خود واقع   برخالف شخصی  هرگاه ـ ۶۲ماده

  مذکور  مجازات به باشد  کرده  تبانی امر  این  در  چنانچه نیز راننده  شود؛می   محکوم هفت  درجه   حبس مجازات

 .شودمی  محکوم 

گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده  که مسؤولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه صورتی ر د ـ ۶۳ماده

 های مالی در خصوص وی قابل اجراء نیست.این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت ( ۱۵)

 

 نهائی مقررات ـ هفتم بخش

 
به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت   که مواردی   رد  جز قانون  این  اجرائی هاینامهآیین  کلیه ـ ۶۴ماده

شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی  عالی بیمه تهیه می سال از تاریخ ابالغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای یک

های مذکور، تهیه و تصویب نشده است،  نامه رسد. مادامی که آیین وزیران می هیاتو دارایی به تصویب 

 در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است.اجرائی موجود،  های نامه آیین

  هستند  خود  صدور زمان قانون  مشمول  قانون  این شدن االجراءالزم  از پیش صادره  هاینامه بیمه ـ ۶۵ماده

و  (  ۳۲ماده )و  (  ۳۰، ) (۲۵، ) ( ۲۲، )(۱۹، )(۱۱، مواد )(۴)  ماده( ب ) و(  الف ) بندهای احکام حال  هر در  لکن

هایی که هنوز خسارات تحت  نامه در مورد بیمه ( ۶۰و ) (  ۵۰، )(۴۹، )(۳۸، ) (۳۷، ) (۳۶، مواد )های آن تبصره 

 الرعایه است.پوشش آنها پرداخت نشده نیز الزم 

  وسایل دارندگان  مدنی  مسؤولیت بیمه  قانون  اصالح  »قانون  قانون، این شدن االجراءالزم  تاریخ از ـ ۶۶ماده

شود. هرگونه نسخ یا اصالح مواد این قانون  نسخ می « ۱۳۸۷لث مصوب  ثا  شخص مقابل در   زمینی موتوری نقلیه 

 شود. باید صریحاً در قوانین بعدی قید 

قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده و پنجاه و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم  

به تأیید   ۲۹/۲/۱۳۹۵صویب شد و در تاریخ نج مجلس شورای اسالمی ت ماه یکهزار و سیصد و نود و پاردیبهشت

 شورای نگهبان رسید.

 

  

 

 



 آیین نامه های اجراییمتن کامل 

 

( قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به  ۳نامه اجرایی ماده )آیین

 شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

 ادثه( بیمه حوادث راننده مسبب ح)

 ۱۹/ ۷/ ۱۳۹۶  تا  اصالحات  با  رانزیو  هیات ۲۸/ ۴/ ۱۳۹۶  جلسه  مصوب

 

  تصویب  و ایران اسالمی  جمهوری مرکزی بیمه پیشنهاد به ۲۸/ ۴/ ۱۳۹۶ جلسه در وزیران هیات

  اثر در ثالث شخص به شده  وارد خسارات اجباری بیمه قانون (3)  ماده استناد به و  بیمه عالی شورای

  تصویب زیر شرح هب  را یادشده  ماده  یاجرای  نامهآیین  ـ۱۳۹۵ مصوب ـ نقلیه وسایل از  ناشی حوادث

 :کرد

روند و سایر اصطالحات مندرج در  نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می در این آیین ـ۱ماده 

نامه، تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی  آیین این 

 :ـ است۱۳۹۵صوب  از وسایل نقلیه ـ م 

الف ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب  

 . ـ۱۳۹۵

نامه را تحصیل  نامه موضوع این آیین گذار: دارنده وسیله نقلیه )اعم از مالک یا متصرف(هر کدام که بیمه ب ـ بیمه 

 .شوداقط می کلیف از دیگری س گذار محسوب و تکند، بیمه 

ای که مجوز فعالیت در رشته بیمه حوادث را از بیمه مرکزی دریافت کرده باشد و  گر: شرکت بیمه پ ـ بیمه 

نامه درج گردیده و در ازای دریافت حق بیمه، جبران خسارت بدنی ناشی از حوادث تحت  مشخصات آن در بیمه 

 .گیردعهده می نامه به پوشش را طبق قانون و این آیین

نامه دچار خسارت بدنی شده  ـ راننده مسبب حادثه: فردی که بر اثر وقوع هر یک از حوادث موضوع این آیین  ت

 .و شخص ثالث محسوب نشود 



های بدنی  نامه شخص ثالث برای پوشش خسارتدارنده وسیله نقلیه مکلف است همزمان با خرید بیمه ـ۲ماده 

شود، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان  نده مسبب حادثه وارد می نامه به رانیین که در اثر حوادث موضوع این آ

 .در ماه غیرحرام بیمه حوادث راننده اخذ کند 

تبصره ـ زمان شروع و پایان مدت بیمه مذکور باید با زمان شروع و پایان مدت بیمه اجباری خسارات وارد شده  

 .به شخص ثالث یکسان باشد 

نامه  نامه شخص ثالث، بیمه دریافت حق بیمه مربوط، همزمان با صدور بیمه ازای  ظف است در گر موبیمه ـ۳ماده 

 .نامه صادر نماید حوادث راننده را با رعایت این آیین 

نامه که حداقل  گر در هر حادثه برای جبران خسارت فوت، معادل مبلغ مندرج در بیمه میزان تعهد بیمه  ـ۴ماده 

در ماه غیرحرام خواهد بود و برای جبران خسارت جرح و یا صدمه بدنی، برابر با   به میزان دیه مرد مسلمان

شده نیز بر  هزینه معالجه بیمه نامه است. غ مندرج در بیمه حاصل ضرب درصد دیه یا ارش تعیین شده در مبل 

ر حال  باشد. در هقانون تحت پوشش بیمه می( ۳۵وزیران و با رعایت ماده ) هیاتهای مصوب اساس تعرفه 

نامه بیشتر  ت به راننده مسبب حادثه در هر حادثه از مبلغ بیمه مندرج در بیمه مجموع خسارت بدنی قابل پرداخ

 ( ۱۳۹۶نخواهد بود. )اصالحی مصوب 

نامه، خسارت وارده به راننده مسبب حادثه را  گر مکلف است در ایفای تعهدات موضوع این بیمه ه ـ بیمه تبصر

 .نامه پرداخت نماید تا سقف مبلغ مندرج در بیمه   بدون لحاظ جنسیت و دین

  های بدنی غرامتنامه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارتـ چنانچه راننده مسبب حادثه از محل بیمه  ۵ماده 

 .گر به میزان درصد تقصیر تعیین شده خواهد بوددریافت نماید، تعهد بیمه 

یر، قصور یا  وارده به راننده مسبب حادثه به استناد تقصـ کسر بخشی از خسارت یا عدم پرداخت خسارت  ۶ماده 

 .باشد نامه مجاز نمی گر یا نماینده وی در تنظیم و صدور بیمه اشتباه بیمه 

 .باشد قانون می(  ۱۷و )( ۱۵گر، موارد مندرج در مواد )های خارج از تعهد بیمه خسارت ـ۷ماده 

گردد،   لیه تغییری به وجود آید که موجب تشدید خطربیمه، در کاربری وسیله نقـ هرگاه در مدت   ۸ماده 

گر  این صورت بیمه گر را آگاه سازد. در بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ تغییر کاربری،  بیمه 

گذار موظف است  تواند با صدور الحاقیه تغییر کاربری، حق بیمه مربوط را حسب مورد افزایش دهد و بیمهمی 

گر اعالم نکند و موضوع بعد از وقوع حادثه  گذار مراتب را به بیمه اضافی را پرداخت کند. چنانچه بیمه  حق بیمه

 .گرددپرداختی به حق بیمه واقعی محاسبه و پرداخت می نسبت حق بیمه   معلوم شود، خسارت وارده به 

گر اعالم نماید. در  یمه گذار موظف است ظرف شصت روز مراتب را به بدر صورت وقوع حادثه، بیمه  ـ۹ماده 

شده و یا وراث یا نماینده قانونی وراث، این  ریقی از جمله اعالم بیمه گر از وقوع حادثه به هر طصورت اطالع بیمه 



گر نزد مراجع قضایی اثبات نماید عدم انجام تکلیف فوق در  شود. چنانچه بیمه گذار ساقط می از بیمه  تکلیف

تواند خسارت وارده را از مبلغ قابل پرداخت کسر نماید، مگر  و شده است می مهلت مقرر موجب خسارتی برای ا

 .تکلیف یادشده نبوده است  قادر به انجام گذار اثبات کند به علتی خارج از اراده خود که بیمه این

 :برای پرداخت خسارت بدنی ارایه اصل یا تصویر برابر با اصل مدارک زیر الزم است ـ۱۰ماده 

 .نامهمدرک دال بر دارا بودن پوشش بیمه موضوع این آیین مه یا هرگونه ناالف ـ بیمه 

کارشناسی   هیاته کارشناس یا ب ـ گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظری 

 .منتخب مراجع قضایی حسب مورد

ن گواهینامه رانندگی متناسب با  پ ـ گواهینامه رانندگی راننده مسبب حادثه یا هرگونه مدرک دال بر داشت

 .وسیله نقلیه مربوط

 .ت ـ مدرک شناسایی راننده مسبب حادثه 

صورتی که در مراکز درمانی بستری شده یا تحت معالجه قرار  ث ـ خالصه پرونده بالینی راننده مسبب حادثه در 

 .گرفته باشد 

 .به راننده مسبب حادثهج ـ گواهی پزشکی قانونی درخصوص نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده 

چ ـ گواهی فوت یا جواز دفن صادره یا تأیید شده توسط پزشکی قانونی و شناسنامه باطل شده متوفی در صورت  

 .مسبب حادثهفوت راننده 

 .ح ـ گواهی انحصار وراثت در صورت فوت راننده مسبب حادثه

(  ۱۱ع و درصد صدمه بدنی با رعایت ماده )گر در مورد نوـ در صورت توافق راننده مسبب حادثه و بیمه ۱تبصره 

 .قانون، ارایه گواهی پزشکی قانونی الزامی نیست

ر مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده به راننده  گ ـ پزشکی قانونی مکلف است با درخواست بیمه۲تبصره 

مراجعه مستقیم راننده  گر اعالم کند. در صورت مسبب حادثه را بدون لحاظ جنسیت و دین وی تعیین و به بیمه 

مسبب حادثه به پزشکی قانونی، پزشکی قانونی موظف است ضمن اخذ گزارش موضوع بند )ب( این ماده، نوع و  

گر مربوط اعالم و رونوشت گزارش خود را به  وارده به راننده را تعیین و مراتب را به بیمه   بدنیدرصد صدمات 

 .راننده مسبب حادثه ارایه نماید 

نامه  ن راهنمایی و رانندگی و یا مقامات انتظامی مکلفند با اطالع از وقوع حوادث موضوع این آیین موراـ مأ ۳تبصره 

مبنی بر شرح و علت وقوع حادثه و مشخص نمودن راننده مسبب  با حضور در صحنه نسبت به تهیه گزارش 

 .نفع اقدام نمایند حادثه در هنگام وقوع حادثه و ارایه گزارش مذکور به راننده مسبب حادثه یا ذی



ـ در مواردی که بین طرفین حادثه در خصوص تعیین مقصر و یا میزان تقصیر اختالف نظر باشد و یا در  ۴تبصره 

تعیین راننده مسبب حادثه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، خسارت بر اساس رأی مرجع   صورت عدم امکان 

 .قضایی پرداخت خواهد شد 

وز از تاریخ تکمیل مدارک، مبلغ خسارت را حسب مقررات  گر مکلف است حداکثر ظرف بیست ر بیمه ـ۱۱ماده 

 .نامه پرداخت نماید این آیین 

گر خسارت را پرداخت نکند مکلف است عالوه بر اصل  بودن مدارک، بیمه رغم کامل ـ چنانچه علی۱تبصره 

 .نفع پرداخت نماید ارت را به ذیخسارت، به ازای هر روز تأخیر معادل نیم در هزار مبلغ خس

شده یا نماینده قانونی آنها و به نسبت  شده، خسارت به وراث قانونی بیمه ـ در صورت فوت بیمه ۲تبصره 

 .گرددمی  االرث پرداختسهم

 :باشد نامه برای انواع وسایل نقلیه به شرح زیر می نرخ حق بیمه ساالنه به ازای هر هزار ریال تعهد بیمه  ـ۱۲ماده 

 ریال ( ۰/۷)  الف ـ سواری شخصی:

 ریال( ۱بوس و اتوبوس(: ) ب ـ اتوکار )استیشن، ون، مینی

 ریال ( ۱/۲پ ـ بارکش: )

 ریال ( ۰/۳۷) ریلی:پ ـ موتورسیکلت و وسایل نقلیه 

های مذکور را مالک عمل خود قرار دهد. اعمال  کمتر از نرخ ( %۲/۵تواند تا دو و نیم درصد )گر می تبصره ـ بیمه 

 .گر، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی استتوسط بیمه ( %۲/۵درصد ) خفیف بیشتر از دو و نیم ت

نامه و نحوه انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت  ن آیین نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه موضوع ای ـ۱۳ماده 

 .باشد نامه، تابع مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث می آن و نحوه فسخ بیمه 

نامه خارج از وسیله  چنانچه فردی که راننده وسیله نقلیه بوده، در زمان وقوع حوادث موضوع این آیین ـ۱۴ده ما

شود، در حکم شخص ثالث بوده و خسارت وارده حسب مورد از محل بیمه  نقلیه بوده و دچار صدمات بدنی 

نامه  ورت خسارت از محل بیمه شود و در غیر این صهای بدنی پرداخت میشخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت

 .حوادث راننده جبران خواهد شد 

نامه  رارداد بیمه موضوع این آیین از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از ق ـ۱۵ماده 

ضوابط   شود.گذار محسوب می گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه شود و انتقالگیرنده منتقل می به انتقال 

 .باشد قانون می ( ۶نامه اجرایی تبصره ماده )خسارت بیمه شخص ثالث تابع آیین  مربوط به انتقال تخفیف عدم



نامه حوادث راننده برای همان مدت نزد  شود که وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه چنانچه مشخص  ـ۱۶ماده 

ود و حق بیمه دریافتی مربوط پس از کسر ده  نامه بعدی باطل خواهد بگر دیگری نیز بیمه شده است، بیمه بیمه 

 .شودگذار مسترد میگری به بیمه های بیمه درصد آن بابت هزینه 

 اسحاق جهانگیریجمهور ـ معاون اول رئیس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  به شده وارد خسارات اجباری بیمه قانون (۵) ماده  اجرایی نامه آیین

 نقلیه وسایل از ناشی حوادث اثر  در ثالث شخص

 وزیران  هیات ۱۳۹۷/۲/۱۶  مصوب

  شورای تأیید و  ایران اسالمی  جمهوری مرکزی بیمه  پیشنهاد به ۱۶/ ۲/ ۱۳۹۷ جلسه در وزیران هیات

 حوادث  اثر در الثث شخص به  شده  وارد خسارات اجباری بیمه قانون (5( ماده  استناد به و بیمه عالی

 :کرد تصویب زیر شرح  به را یادشده  ماده  راییاج نامهآیین ـ۱۳۹۵ مصوب  ـ نقلیه وسایل از ناشی

روند و سایر اصطالحات تابع تعاریف  نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می آییندر این  ـ۱ماده 

 :مندرج در قانون است

  وسایل از ناشی حوادث  اثر در ثالث شخص به  شده  وارد خسارات اجباری  بیمه قانون: الف ـ قانون

 هنقلی

 ب ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

  در فعالیت مجوز تقاضای  های بیمه در حال فعالیت یا در شرف تأسیس کهت بیمه: هر یک از شرکتپ ـ شرک

 .شخص ثالث را از بیمه مرکزی دارند  رشته

لث که براساس این  ت ـ مجوز فعالیت: اجازه کتبی بیمه مرکزی برای فعالیت شرکت بیمه در رشته شخص ثا

 .شودنامه صادر میآیین

 .شودمی تعیین بیمه   توانگری مالی: نسبت توانگری مالی شرکت بیمه که براساس مصوبات شورای عالیث ـ 

شرکت بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث جهت اخذ مجوز فعالیت در این رشته باید به   ـ۲ماده 

 :زیر باشد تشخیص بیمه مرکزی واجد شرایط 

قانون تأسیس  ( ۳۶وزیران، موضوع ماده ) هیاتشده مطابق با آخرین مصوبه پرداختالف ـ داشتن حداقل سرمایه  

 . ـ۱۳۵۰گری ـ مصوب بیمه مرکزی ایران و بیمه 

های در حال فعالیت، بر اساس ضوابط موضوع ماده  ای رشته شخص ثالث برای شرکتب ـ کفایت ذخایر بیمه 

 .قانون( ۵۸)

 .نامه مصوب شورای عالی بیمهآیین ( ۲مالی در سطح )پ ـ دارا بودن حداقل توانگری 



ه و پرداخت  نامبیمه های اطالعاتی الزم برای صدورافزاری و سامانه افزاری و نرم ت ـ داشتن امکانات سخت 

ورالعمل ابالغی بیمه  نامه شخص ثالث براساس دستخسارت و تبادل اطالعات و امکان فروش الکترونیکی بیمه 

 .مرکزی

نامه و کارشناس پرداخت  ـ داشتن نیروی انسانی واجد صالحیت به تعداد مورد نیاز در امور صدور بیمه ث 

 .های اجرایی شرکت براساس دستورالعمل ابالغی بیمه مرکزیخسارت متناسب با برنامه 

-بیمه  ق حقو رعایت خسارت،  اخت به موقعج ـ داشتن سابقه مناسب پرداخت خسارت براساس عواملی نظیر پرد

فعالیت براساس دستورالعمل ابالغی    حال در هایان در رشته بیمه شخص ثالث برای شرکتدیدگزیان  و  گذاران

 .بیمه مرکزی 

شرکت بیمه متقاضی فعالیت در رشته شخص ثالث، باید تقاضای فعالیت در این رشته را به همراه   ـ۳ماده 

 .نامه به بیمه مرکزی تسلیم نماید این آیین ( ۲مندرج در ماده )زم برای احراز شرایط مدارک و مستندات ال

نامه ظرف  این آیین ( ۲)  ماده  بیمه مرکزی موظف است پس از دریافت کلیه مدارک و اطالعات موضوع ـ۴ماده 

  عدم دالیل  ذکر با را  خود نظر صورت این غیر در   روز در صورت احراز شرایط، مجوز فعالیت را صادر و( ۴۰)

 .نماید  اعالم متقاضی  بیمه شرکت به شرایط  احراز

 .پذیر استبررسی مجدد درخواست شرکت بیمه پس از رفع نواقص امکان  ـ تبصره 

نامه را از  در صورتی که شرکت بیمه طبق تشخیص بیمه مرکزی هر یک از شرایط مندرج در این آیین  ـ ۵ماده 

نماید )حداکثر یک سال( وضعیت خود را با  مرکزی تعیین میانی که بیمه دست بدهد موظف است در مهلت زم

نامه آن  قانون و آیین (  ۵۷غیر این صورت بیمه مرکزی مطابق مفاد ماده )   نامه منطبق نماید. درضوابط این آیین

 .عمل خواهد کرد

فعالیت هر یک  ابطال مجوز  بیمه مرکزی موظف است ضوابط و اطالعات مربوط به صدور، لغو، تعلیق یا ـ ۶ماده 

  عمومی اطالع جهت خود رسانیاطالع  پایگاه در  های بیمه در رشته شخص ثالث را به صورت مستمراز شرکت 

 .نماید  منتشر

 جمهور ـ اسحاق جهانگیریمعاون اول رئیس 

 

 

 

 

 



قانون بیمه اجباری خسارات وارد  ( ۶نامه اجرایی تبصره ماده )آیین

 حوادث ناشی از وسایل نقلیهدر اثر شده به شخص ثالث 

 ( نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت )

 1395/ 7/ 15مصوب  

به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و تأیید شورای   ۱۳۹۷/  ۷/  ۱۵وزیران در جلسه  هیات

  اثر  در ثالث شخص به واردشده  خسارات اجباری بیمه  قانون( 6) تبصره ماده عالی بیمه و به استناد 

آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از   – ۱۳۹۵ مصوب – نقلیه وسایل از ناشی حوادث

 :خسارت موضوع تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کردنداشتن حوادث منجر به 

مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطالحات تابع    در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی – ۱ ماده 

  – تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 

 .که در این آیین نامه به اختصار “قانون” نامیده می شود، است –  ۱۳۹۵  مصوب

 ایران  میاسال جمهوری مرکزی  بیمه: مرکزی بیمه   –الف 

شرکت های بیمه غیردولتی که مجوز فعالیت در رشته   از  یک هر یا ایران  بیمه  سهامی شرکت : گر  بیمه –ب 

 .بیمه شخص ثالث را از بیمه مرکزی دریافت نموده باشد 

ند بیمه اجباری جهت پوشش خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل  س : نامه بیمه –پ 

 .نقانو ( ۳و )(  ۲د بیمه حواث راننده به ترتیب مقرر در مواد )نقلیه و سن

  ماده  اساس  بر  را خود  نقلیه  وسیله مالکیت  نامه بیمه اعتبار مدت در  که   نقلیه وسیله  مالک:  دهنده  انتقال –ت 

 .این آیین نامه به انتقال گیرنده منتقل کرده است( ۴)

این آیین نامه  ( ۴در مدت اعتبار بیمه نامه با توجه به ماده )  نقلیه وسیله   مالکیت که   شخصی: گیرنده انتقال –ث 

 .به صورت قطعی به وی منتقل شده است

ارت بدنی یا مالی در  خس به منجر حوادث  نداشتن واسطه  به که تخفیفاتی   کلیه: خسارت عدم تخفیف  سابقه  – ج 

 .بیمه نامه اعمال شده باشد 

 .قانون( ۴۱ماده ) ع موضو  سامانه: رانندگی  حواث جامع  سامانه – چ 

 .قانون( ۵۵ده ) ما موضوع  سامانه: الکترونیک سامانه – ح 



در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه، سابقه تخفیف عدم خسارت متعلق به انتقال دهنده است.   – ۲ ماده 

د یا هر زمان  گیرنده منتقل نمایانتقال دهنده میتواند سابقه تخفیف مذکور را همزمان با انتقال مالکیت به انتقال 

پس از آن سابقه مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به وی یا متعلق به همسر، والدین یا اوالد  

 .بالواسطه وی باشد منتقل نماید 

ه نقلیه  چنانچه انتقال دهنده سابقه تخفیف عدم خسارت را با رعایت ضوابط این آیین نامه به وسیل – ۱تبصره 

همسر، والدین یا اوالد بالواسطه خود انتقال دهد، سابقه مذکور صرفا متعلق به یکی از این اشخاص  متعلق به 

 .است

در صورت عدم انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت به انتقال گیرنده یا وسیله نقلیه دیگر از همان نوع    – ۲تبصره 

باشد، بیمه گر موظف است گواهی داشتن   اوالد بالواسطه وی که متعلق به انتقال دهنده یا همسر، والدین یا 

 .سابقه تخفیف عدم خسارت را برای وی صادر کند 

انواع وسایل نقلیه موضوع این آیین نامه که انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت آنها به یکدیگر مجاز   – ۳تبصره 

 :است، به شرح زیر می باشد 

 (   ای دنده   و  گازی  از اعم)  موتورسیکلت انواع  –الف 

 ی سوار  انواع –ب 

 س ( اتوبو و  بوس  مینی  ون، استیشن، )  کار  اتو –پ 

 ( بارکش)  بار حمل  نقلیه وسایل  انواع –ت 

چنانچه انتقال دهنده شخص حقوقی باشد سابقه تخفیف عدم خسارت فقط به وسیله نقلیه دیگر از   – ۴تبصره 

 .انتقال استهمان نوع که متعلق به همان شخص باشد، قابل 

صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه و عدم انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت توسط انتقال دهنده،   در – ۳ ماده 

خسارت هایی که بیمه گر از محل بیمه نامه برای حوادث بعد از زمان انتقال مالکیت وسیله نقلیه تا پایان مدت  

شود و در سابقه تخفیف عدم  انتقال گیرنده محسوب می اعتبار بیمه نامه پرداخت می کند، سابقه بیمه ای 

 .خسارت انتقال دهنده منظور نخواهد شد 

مبنای احراز انتقال مالکیت وسیله نقلیه در این آیین نامه، اطالعات مندرج در سند مالکیت وسیله   – ۴ ماده 

ک وسیله نقلیه، مشخصات  نقلیه است . نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است هزمان با تعویض پال 

 .الک جدید را در سامانه جامع حوادث رانندگی درج کند م

در صورت فوت مالک وسیله نقلیه و انتقال مالکیت آن، سابقه تخفیف عدم خسارت متعلق به آن با   – ۵ ماده 

 .رعایت ضوابط این آیین نامه به انتقال گیرنده منتقل می شود



شده و همچنین سابقه تخفیف عدم خسارت   وسایل نقلیه از رده خارجسابقه تخفیف عدم خسارت  – ۶ ماده 

وسایل نقلیه ای که به موجب احکام مراجع قضایی با اجرای ثبت انتقال مالکیت می یابند، با رعایت ضوابط این  

 .این آیین نامه می باشد ( ۳آیین نامه قابل انتقال بوده و مشمول حکم ماده )

 .ک وسیله نقلیه مجاز استتخفیف عدم خسارت به بیش از ی انتقال سابقه  – ۷ ماده 

 :بیمه گر موظف است در اجرای ضوابط این آیین نامه، اقدامات زیر را به عمل آورد – ۸ ماده 

 .ک به بیمه مرکزی ارسال نماید الکترونی سامانه طریق  از را  صادره های نامه  بیمه  اطالعات –الف 

ی بیمه گذار در بیمه نامه وسیله نقلیه درج  خسارت را به همراه شماره ملی یا شناسه مل عدم تخفیف سابقه –ب 

 .نماید 

زمان انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت به وسیله نقلیه دیگر، سابقه تخفیف عدم خسارت انتقال دهنده   در  –پ 

 .را ازسامانه الکترونیک استعالم نماید 

 .ر نماید زمان تمدید، بر اساس سوابق بیمه ای وی صاد در را گیرنده   انتقال نامه بیمه –ت 

بیمه مرکزی موظف است از طریق سامانه الکترونیک امکان ثبت و استعالم سابقه تخفیف عدم   – ۹ ماده 

خسارت، بر اساس شماره ملی یا شناسه ملی بیمه گذار برای بیمه گر و امکان استعالم سابقه تخفیف عدم  

 .گذار فراهم نماید خسارت را برای بیمه  

 .قانون نیز می باشد (  ۳مه شامل بیمه حوادث راننده موضوع ماده ) احکام این آیین نا  – ۱۰ ماده 

 جهانگیری اسحاق – معاون اول رئیس جمهور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



قانون بیمه اجباری خسارات وارد  ( ۸ماده ) ۱نامه اجرایی تبصره آیین

 وسایل نقلیهشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از 

خسارت های مالی مازاد بر  )ضوابط کلی تعیین حق بیمه پوشش بیمه 

 حداقل تعیین شده( 

 

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به  ۸ماده  ۱تبصره عامل بیمه مرکزی ج.ا.ایران دراجرای  هیات

“ضوابط کلی تعیین حق بیمه پوشش بیمه خسارت های    شخص ثالث دراثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

  حوادث   دراثر  ثالث  شخص  به  شده   وارد   خسارات  اجباری  بیمه   قانون بر حداقل تعیین شده در  مالی مازاد

 :به شرح زیر تصویب نمودماده  ۵را مشتمل بر   ”نقلیه وسایل از ناشی

حق بیمه پایه موضوع این ضوابط از جمع اقالم هزینه ای منهای درآمد سرمایه گذاری به عالوه حاشیه  - ۱ماده 

 :ر تعیین می گرددسود به شرح زی

 :اقالم هزینه ای -الف

رسیدگی و  هزینه خسارت شامل مجموع هزینه خسارت واقع شده بیمه موضوع این ضوابط وهزینه های  -۱

 .ارزیابی خسارت های این بیمه است

هزینه اداری و عمومی شامل سهم بیمه موضوع این ضوابط از کل هزینه های اداری و عمومی موسسه بیمه   -۲

و به نسبت سهم حق بیمه صادره این بیمه از کل حق بیمه صادره موسسه بیمه محاسبه می شود. حداکثر  است 

حق بیمه صادره بیمه موضوع این  ( %۶یین حق بیمه منظور شود شش درصد ) این هزینه که می تواند در تع 

 .ضوابط است

نمایندگان بیمه یا کارگزاران رسمی  هزینه کارمزد فروش و صدور شامل کارمزد و هزینه صدور پرداختی به  -۳

ظور شود شش  بیمه بابت بیمه موضوع این ضوابط است. حداکثر این هزینه که می تواند در تعیین حق بیمه من

 .حق بیمه صادره بیمه موضوع این ضوابط است ( %۶درصد )

ن الحاق برخی مواد  قانو( ۳۰حق بیمه موضوع این ضوابط طبق ماده )( %۱۰هزینه قانونی معادل ده درصد ) -۴

پرداختی به وزارت بهداشت، درمان و   - ۱۳۹۲مصوب  – ( ۲به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 

 .کیآموزش پزش 



درآمد سرمایه گذاری: سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی بیمه موضوع این ضوابط که از حاصل ضرب   -ب

ای غیرزندگی موسسه بیمه در نسبت سهم ذخایر فنی این بیمه  سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی بیمه ه

می شود و از اقالم هزینه ای کسر می   از کل ذخایر فنی بیمه های غیر زندگی موسسه بیمه به شرح زیر محاسبه

 :گردد 

 ی گذار سرمایه  از حاصل سود  کل                     ذخایر فنی بیمه شخص ثالث 

 گذاری  سرمایه  درآمد =  زندگی غیر های بیمه فنی  ذخایر        زندگی ×کل ذخایر فنی بیمه های غیر 

هزینه ها و درآمد سرمایه گذاری های موضوع بند  حاشیه سود: سودی است که پس از محاسبات فوق )کسر  -ج

)الف( و )ب( این ماده( بابت سرمایه گذاری و خطرپذیری سهامداران موسسه بیمه درمحاسبات مربوط به تعیین  

ق بیمه پوشش بیمه موضوع این ضوابط منظور می شود. حداکثر سودی که می تواند در تعیین حق بیمه  ح

 .بیمه صادره است حق(  %۱۰منظور شود ده درصد )

تبصره: اقالم هزینه ای و درآمد سرمایه گذاری موضوع این ماده، براساس اطالعات آخرین صورتهای مالی ساالنه  

 .ای سال مورد نظر محاسبه می شودحسابرسی شده موسسه بیمه بر

(  ۱رعایت مفاد ماده )موسسه بیمه مکلف است نرخ حق بیمه پایه پوشش بیمه موضوع این ضوابط را با - ۲ ماده 

و اصالحات  ( ۸۱این ضوابط و وفق آیین نامه مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته های بیمه ای )آیین نامه شماره  

 .بعدی آن تعیین نماید 

زایش حق بیمه پایه موضوع این ضوابط و نحوه تقسیط و انتقال سابقه  ضوابط مربوط به تخفیف و اف- ۳ ماده 

قانون ” بیمه    ۲ابع ضوابط مربوط به پوشش بیمه شخص ثالث اجباری موضوع ماده  تخفیف عدم خسارت، ت

 .اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث دراثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ” می باشد 

موسسه بیمه موظف است اطالعات مربوط به صدور و پرداخت پوشش بیمه موضوع این ضوابط را به  - ۴ ماده 

جداگانه از پوشش بیمه شخص ثالث اجباری ان موسسه بیمه تهیه و از طریق سامانه نظارت و هدایت  صورت 

 .الکترونیکی بیمه )سنهاب( برای بیمه مرکزی ج.ا.ایران ارسال نمایند 

قانون و آیین نامه   ۵۷، مطابق مفاد ماده ج.ا.ایران  مرکزی بیمه درصورت تخلف از مقررات این ضوابط،- ۵ ماده 

 .اجرایی آن عمل خواهد کرد

 

 



  به شده وارد خسارات اجباری بیمه قانون (۱۲) ماده اجرایی  نامهآیین

 نقلیه وسایل از ناشی حوادث اثر  در ثالث شخص

 نقلیه(  وسیله مجاز  ظرفیت )تعیین

 وزیران  هیات 1397/ 3/ 20  مصوب

 

 صنعت،  هایوزارتخانه همکاری )با کشور  وزارت پیشنهاد به  1397/ 3/ 20 جلسه در وزیران هیات

  قانون  (۱۲)  ماده استناد به و ایران( اسالمی جمهوری مرکزی بیمه و شهرسازی و راه  و تجارت و معدن

  ـ ۱۳۹۵ مصوب ـ نقلیه وسایل از ناشی حوادث اثر در ثالث شخص به شده  وارد خسارات اجباری بیمه

 کرد:  تصویب  زیر شرح به را یادشده  ماده  موضوع نقلیه وسایل مجاز ظرفیت میزان تعیین نامه آیین 

 

  تعاریف  تابع اصطالحات سایر و  روند می   کار به  مربوط  مشروح  معانی در  زیر  اصطالحات نامه،آیین این در ـ۱ماده 

سارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب  مندرج در قانون بیمه اجباری خ

 شود، است: نامه به اختصار »قانون« نامیده می ـ که در این آیین۱۳۹۵

ص  گر: شرکت سهامی بیمه ایران یا هر شرکت بیمه غیر دولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخالف ـ بیمه 

 از بیمه مرکزی را داشته باشد.قانون،  ( ۲ثالث موضوع ماده )

گذاری شده در آن ثبت و  نقلیه موتوری زمینی شماره   ب ـ کارت مشخصات: کارتی که مشخصات مالک و وسیله 

 گردد. از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی صادر و به مالک وسیله نقلیه تسلیم می 

 فنی.  نقلیه بر اساس مشخصات ظاهری و پ ـ کاربری: مورد استفاده وسیله

 نامه راهنمایی و رانندگی. بندی انواع وسایل نقلیه بر اساس آیین ت ـ نوع: طبقه 

ث ـ وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و  

 یدک و کفی )تریلر( متصل به آنها.

ای چرخ، موتور و سامانه انتقال قدرت که برای حمل بار یا انسان  زمینی: هر نوع وسیله نقلیه دارج ـ وسیله نقلیه 

 رود. یا هر دو به کار می 

چ ـ وسیله نقلیه ریلی: هر نوع وسیله حمل و نقل دارای موتور و سامانه انتقال قدرت که شامل لکوموتیو، واگن  

 کند. بر روی ریل حرکت می  رود وسان یا هر دو به کار می متصل یا غیرمتصل بوده و برای حمل بار یا ان



ح ـ ظرفیت مجاز: ظرفیت تعداد سرنشین )ایستاده و نشسته( با احتساب راننده که وسیله نقلیه مجاز به حمل  

 باشد.آن می 

ثنای  است به مجاز سرنشینان تعداد  نقلیه،  وسیله  داخل  مجاز  ظرفیت خصوص در  گربیمه  تعهدات مالک  ـ تبصره 

 اشد.براننده مسبب حادثه می 

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرفیت مجاز وسیله نقلیه زمینی را بر اساس نوع یا کاربری   ـ۲ماده 

 یا توأمان جهت درج در کارت مشخصات، به راهنمایی و رانندگی اعالم نماید.

 شود.سرنشین نیز مشخص می  تعداد  بار، میزان  بر عالوه  بارکش  نقلیه وسایل  درخصوص ـ تبصره 

باشد. برای مواردی  مبنای ظرفیت مجاز کلیه وسایل نقلیه زمینی، کارت مشخصات با احتساب راننده می  ـ۳ه ماد

که دارای اختالف بوده و یا ظرفیت مجاز سرنشین درج نشده است بر اساس نوع و کاربری به شرح زیر تعیین  

 گردد: می 

ای همان وسیله نقلیه )غیر از موتور سیکلت(  های صادره، برر ظرفیت مجاز در کارتالف ـ در صورت تفاوت د

 باشد.گر، باالترین ظرفیت مندرج در کارت مشخصات همان وسیله نقلیه می مبنای ظرفیت مجاز و تعهدات بیمه 

های  وتور سیکلت های دوچرخ )فاقد یدک پهلو )سایدکار( ( جمعاً دو نفر و در مب ـ ظرفیت مجاز موتورسیکلت

 شود.هلو )سایدکار( (، ظرفیت یدک پهلو )سایدکار( نیز به آن اضافه می سه چرخ )دارای یدک پ

 شود:پ ـ ظرفیت مجاز سرنشین انواع وسایل نقلیه بارکش به شرح زیر تعیین می 

 تن، جمعاً دو نفر. (  ۳/۵ـ وسایل نقلیه باربری تک کابین با ظرفیت تا )۱

 عاً سه نفر. تن، جم( ۳/۵)   نقلیه باربری با ظرفیت بیش ازـ وسایل ۲

های درون شهری و برون شهری و  ها و مینی بوس ظرفیت مجاز سرنشین نشسته و ایستاده اتوبوس  ـ۴ماده 

وسایل نقلیه ریلی درون شهری و برون شهری بر اساس ظرفیت مندرج در کارت مشخصات و یا سند وسیله  

 شود. ی ازنده یا در سند رسمی صادر شده است، تعیین منقلیه که توسط کارخانه س 

ظرفیت مجاز وسایل نقلیه زمینی فاقد کارت مشخصات، بر اساس مندرجات سند وسیله نقلیه که   ـ ۵ماده 

 شود.توسط کارخانه سازنده صادر شده است، تعیین می 

توانند از کاربری  می  رزمایش و  انتظامی  نظامی،  هایمأموریت در  ایران  اسالمی  جمهوری مسلح نیروهای ـ ۶ماده 

 زمینی بارکش، به عنوان نفربر استفاده نمایند. وسایل نقلیه

تواند در سوانح غیرمترقبه مجوز کتبی دارای محدودیت زمانی و مکانی  سازمان مدیریت بحران کشور می  ـ۷ماده 

 نقلیه ابالغ نماید. معین، مبنی بر عدم رعایت کاربری و ظرفیت مسافر را به دارندگان وسیله

 جهانگیری جمهور ـ اسحاقمعاون اول رئیس 

 



 

  به واردشده  خسارات اجباری بیمه قانون ۱۸ماده  اجرایی نامه آیین

 هنقلی وسایل از ناشی حوادث اثر  در ثالث شخص

 تخفیف(   نحوه و  ثالث شخص بیمه حق  سقف  )تعیین

 1396/ 7/ 26  مصوب

 

  ایشور  تأیید  و ایران اسالمی  جمهوری مرکزی بیمه پیشنهاد به ۱۳۹۶/ ۷/ ۲۶ جلسه در وزیران هیات

  ثالث شخص به شده  وارد  خسارات اجباری بیمه قانون  (۱۸ده)ما استناد به و  کشور سالمت بیمه عالی

  و ثالث شخص بیمه حق   سقف تعیین نامهآیین   ،  ـ۱۳۹۵ مصوب ـ  نقلیه وسایل از  ناشی حوادث اثر در

 :کرد تصویب  زیر شرح به را آن تقسیط یا  افزایش تخفیف،  نحوه 

 

روند و سایر اصطالحات تابع تعاریف  امه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ندر این آیین ـ۱ماده 

صوب  مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ م

 :ـ است۱۳۹۵

ـ مصوب   نقلیه وسایل از ناشی  دثحوا  اثر در   ثالث شخص به  شده  وارد خسارات اجباری بیمه  قانون : الف ـ قانون

 ـ ۱۳۹۵

 قانون (  ۲ب ـ بیمه شخص ثالث: بیمه موضوع ماده ) 

بیمه شخص  گر: شرکت سهامی بیمه ایران و یا هر شرکت بیمه غیردولتی که مجوز فعالیت در رشته پ ـ بیمه 

 .ثالث از بیمه مرکزی را داشته باشد 

ک وسیله نقلیه یا متصرف آن که قرارداد بیمه شخص ثالث  گذار: هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از مالت ـ بیمه 

 .کند  گر منعقد می را با بیمه 

ل نوع کاربری و  ای که قبل از اعمال هرگونه افزایش یا کاهش بابت مواردی از قبیث ـ حق بیمه پایه: حق بیمه 

 .شودای دارنده برای یک نوع وسیله نقلیه تعیین می سابقه رانندگی و بیمه 



شده: خسارت پرداختی در هر سال مالی به اضافه خسارت معوق پایان آن سال منهای  ینه خسارت واقع ج ـ هز 

 .خسارت معوق ابتدای آن سال

حاصل جمع اقالم هزینه ای منهای درآمد  سقف نرخ های حق بیمه پایه بیمه شخص ثالث از  ـ۲ماده 

 :شودگذاری به عالوه حاشیه سود به شرح زیر تعیین میسرمایه

 :ایهزینه  اقالم ـ الف

های رسیدگی و ارزیابی خسارت بیمه شخص  ـ هزینه خسارت شامل مجموع هزینه خسارت واقع شده و هزینه ۱

 .ثالث است

گران است و به  های اداری و عمومی بیمه ثالث از کل هزینه  ـ هزینه اداری و عمومی شامل سهم بیمه شخص ۲

گران محاسبه می شود. حداکثر این  ز کل حق بیمه صادره بیمه نسبت سهم حق بیمه صادره بیمه شخص ثالث ا

 .تواند در تعیین حق بیمه منظور شود، شش درصد حق بیمه صادره بیمه شخص ثالث استهزینه که می 

و صدور شامل کارمزد و هزینه صدور پرداختی به نمایندگان یا کارگزاران رسمی بیمه  ـ هزینه کارمزد فروش ۳

تواند در تعیین حق بیمه منظور شود، شش درصد حق بیمه  . حداکثر این هزینه که می بابت شخص ثالث است

 .صادره بیمه شخص ثالث است

  تنظیم   قانون به مواد  خیبر الحاق  قانون (30)قانون، ماده(  ۲۴های قانونی موضوع بند )الف( ماده )ـ هزینه ۴

گران به  ربوط توسط بیمه ـ و مبالغی که بر اساس قوانین م ۱۳۹۳ـ مصوب  (۲) دولت مالی  مقررات   از بخشی

 .شود تا در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار گیرد حساب خزانه واریز می 

 :گذاریسرمایه درآمد ـ ب

گذاری  ثالث که از حاصل ضرب کل سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی بیمه شخص سود حاصل از سرمایه 

های غیرزندگی به  این بیمه از کل ذخایر فنی بیمه های غیرزندگی در نسبت سهم ذخایر فنی ذخایر فنی بیمه 

 :گرددای کسر می شود و از اقالم هزینه شرح زیر محاسبه می 

های غیرزندگی = درآمد  ذخایر فنی بیمه گذاری  ل از سرمایه حاص سود  کل  × ذخایر فنی بیمه شخص ثالث 

 های غیرزندگی گذاری کل ذخایر فنی بیمه سرمایه

 :سود حاشیه ـ پ

های موضوع بندهای )الف( و )ب( این  گذاریها و درآمد سرمایه سودی که پس از محاسبات فوق )کسر هزینه 

ت مربوط به تعیین حق بیمه شخص  گذاری و خطرپذیری سهامداران شرکت بیمه در محاسباماده( بابت سرمایه 

د، حداکثر ده درصد حق بیمه  تواند در تعیین حق بیمه منظور شوشود. حداکثر سودی که می ثالث منظور می 

 .صادره است

https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%ae/
https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%ae/


های  گذاری موضوع این ماده بر اساس تلفیق اطالعات آخرین صورت ای و درآمد سرمایه اقالم هزینه  ـ۱تبصره 

اند و سایر اطالعات مورد  گرانی که در بیمه شخص ثالث فعالیت داشته کلیه بیمه مالی ساالنه حسابرسی شده  

 .شودمار حوادث رانندگی و تعداد وسایل نقلیه، برای سال مورد نظر محاسبه می تأیید بیمه مرکزی از قبیل آ

وهای سواری  قانون، حداکثر سود موضوع بند )پ( این ماده برای خودر(  ۱۸در اجرای بند )پ( ماده ) ـ۲تبصره 

شود. ارزان قیمت اقشار متوسط و ضعیف پنج درصد و برای موتور سیکلت سه درصد حق بیمه صادره تعیین می 

 .شودقانون مشخص می (  ۱۸ماده )( ۳نامه موضوع تبصره )مصادیق خودروهای سواری ارزان قیمت در نرخ

نامه توسط  این آیین ( ۳یند مندرج در ماده )های حق بیمه پایه که مطابق این ماده و با رعایت فرانرخ  ـ۳تبصره 

نامه شماره  های مقرر در تصویبخ شورای عالی بیمه سالمت کشور محاسبه و ابالغ می شود در سقف نر

 .مجاز است  ۱۹/۲/۱۳۹۰   ک مورخ۴۱۵۷۴ت/۳۴۶۰۸

ها با رعایت سقف بیمه مرکزی قبل از شروع هر سال، نرخ حق بیمه پایه هر یک از انواع وسایل نقلیه را  ـ۳ماده 

(  ۱۸ماده )( ۳صره )بیمه موضوع تبنامه محاسبه و به عنوان نرخ نامه حق این آیین ( ۲و الزامات مقرر در ماده )

نماید و پس از تعیین نرخ حق بیمه پایه توسط شورای یادشده، حق بیمه  قانون به شورای عالی بیمه پیشنهاد می 

گر و  نماید. بیمهگر ابالغ می نامه مصوب آن شورا محاسبه و به بیمه پایه انواع وسایل نقلیه را بر اساس نرخ 

 .مه را در معرض دید متقاضیان قرار دهند نمایندگان وی مکلفند جدول مبالغ حق بی

ای که مشمول هر یک از بندهای جدول زیر باشند، به میزان  حق بیمه پایه آن دسته از وسایل نقلیه  ـ۴ماده 

 یابد.یش می درصدهای تعیین شده افزا



  ردیف 

 مصادیق افزایش حق بیمه پایه 

 

 درصد افزایش حق بیمه پایه 

 

۱ 

 

بری آژانس و مسافرکش شخصی درون  وسایل نقلیه سواری با کار

 شهری

 

۱۰ 

 

۲ 

 

 وسایل نقلیه سواری تاکسی و مسافرکش شخصی برون شهری 

 

۲۰ 

 

۳ 

 

 وسایل نقلیه ویژه حمل مواد سوختی مایع و گازی شکل 

 

۲۵ 

 

۴ 

 

 وسایل نقلیه ویژه حمل مواد منفجره و خطرناک 

 

۵۰ 

 

۵ 

 

 دگی وسایل نقلیه مورد استفاده در تعلیم و آزمون رانن

 

۱۵ 

 

۶ 

 

 وسایل نقلیه که برای مسابقات رانندگی به کار می روند 

 

۵۰ 

 

۷ 

 

 موتورسیکلت هایی که برای مسابقات رانندگی به کار می روند 

 

۳۰ 

 

۸ 

 

که حسب مقررات، ملزم به داشتن معاینه فنی بوده  ای  وسایل نقلیه  

 و فاقد آن باشند 

 

۵ 

 

۹ 

 

دک اضافی باشند بابت اتصال هر  ای که مجاز به اتصال ی وسایل نقلیه 

 یدک اضافی 

 

۱۵ 

 

۱۰ 

 

 باشد  گذشته آنها ساخت سال از سال ۱۵ وسایل نقلیه ای که بیش از

 

به ازای هر سال مازاد  

 درصد  ۲ ال،س  ۱۵ بر

 (درصد  ۲۰ حداکثر)



 

به حق بیمه پایه آن دسته از وسایل نقلیه که مشمول هر یک از بندهای جدول زیر باشند، به میزان   ـ ۵ماده 

 :گیردتخفیف تعلق می درصدهای تعیین شده 

 

 

گر موظف است پس از اعمال تخفیفات  نامه پرداخت نشود، بیمه در صورتی که خسارتی از محل بیمه  ـ ۶ماده 

نامه به ازای هر سال پنج درصد و حداکثر  نامه، از سال دوم به بعد هنگام تجدید بیمه این آیین ( ۵موضوع ماده ) 

 

۱۱ 

 

وسایل نقلیه ای که دارنده آن طبق اطالعات مندرج در سامانه  

 ه منفی باشد راهنمایی و رانندگی دارای نمر

 

به ازای هر نمره منفی در  

زمان خرید بیمه  

  درصد  ۱ نامه

 (درصد  ۳۰ حداکثر)

 

۱۲ 

 

وسایل نقلیه ای که طبق اطالعات مندرج در سامانه راهنمایی و  

 ی دارای تخلفات حادثه ساز ثبت شده باشند رانندگ

 

به ازای هر تخلف حادثه ساز  

ثبت شده در دوره اعتبار بیمه  

م درصد )حداکثر  نامه قبلی نی 

 درصد  ۳ تا

 ردیف 
 

 مصادیق تخفیف حق بیمه پایه 

 

درصد تخفیف 

 حق بیمه پایه

 

۱ 

 

 ر شماره گذاری می شوند ای که برای اولین باوسایل نقلیه  

 

۵ 

 

۲ 

 

وسایل نقلیه عمومی شهری حمل مسافر با ظرفیت بیش از شش نفر شامل  

 اتوبوس، مینی بوس، ون و استیشن

 

۵۰ 

 

۳ 

 

قانون   (۱۸ماده ) (۵ای که دارنده آن وفق آیین نامه موضوع تبصره )نقلیه  وسایل 

 یمن و کم خطر باشد های آموزشی رانندگی ادارای گواهینامه معتبر طی دوره  

 

۱۰ 



نامه اعمال نماید. این تخفیف در  این آیین( ۳یمه پایه موضوع ماده )هفتاد درصد تخفیف عدم خسارت در حق ب

 .شوداین ماده به عنوان واحد محسوب می ( ۲جدول موضوع تبصره )

ادامی کـه درصد تخفیف عدم خسارتی که به موجب مقررات قبلی به دارنده تعلق گرفته است بیش  م ـ۱تبصره 

نامه درصد تخفیف قبلی مالک عمل قرار  هنگام تجدید بیمه  نامه باشد،از درصدهای متعلقه طبق این آیین 

 .گیردمی 

نامه موجب پرداخت  مه درصد تخفیف عدم خسارت آن دسته از دارندگانی که در مدت اعتبار بی ـ۲تبصره 

نامه به تناسب نوع و تعداد خسارت، به شرح جدول زیر  نامه شوند، هنگام تجدید بیمه خسارت از محل بیمه 

 :بد یاکاهش می 

 

گر هم خسارت مالی و هم خسارت  نامه، در یک حادثه بیمه  در صورتی که در طول مدت اعتبار بیمه   ـ۳ تبصره 

 .های بدنی مالک محاسبه خواهند بودرفاً واحدهای مقرر برای خسارتبدنی پرداخت نموده باشد، ص

که دارنده فاقد تخفیف باشد یا کاهش میزان تخفیف وی براساس جدول فوق بیش از  در صورتی  ـ۴ تبصره 

ها افزایش  التفاوت آن نامه معادل مابه این آیین ( ۳، حق بیمه پایه موضوع ماده ) های قبل باشد درصد تخفیف سال

 .واهد یافتخ

های با مدت یک  نامهشود، برای بیمه نامه تعیین می این آیین ( ۳ای که با رعایت ماده ) حق بیمه پایه  ـ۷ماده 

پایه آن به شرح جدول زیر محاسبه خواهد  نامه کمتر از یک سال باشد، حق بیمه سال است و چنانچه مدت بیمه

 :شد 

 

 

 تعداد خسارت

 نوع خسارت 

 

 یک بار 

 

 دو بار 

 

 سه بار و بیشتر 

 

 مالی 

 

 واحد  ۲۰

 

 واحد  ۳۰

 

 واحد  ۴۰

 

 بدنی

 

 واحد  ۳۰

 

 واحد  ۷۰

 

 واحد  ۱۰۰



 

 مدت بیمه

 

حق بیمه پایه بر مبنای  

 ساله حق بیمه یک

 

 تا پنج روز

 

 درصد  ۵

 

 از شش روز تا پانزده روز 

 

 درصد  ۱۰

 

 از شانزده روز تا سی روز 

 

 درصد  ۱۵

 

 از سی و یک روز تا شصت روز 

 

 درصد  ۲۵

 

 از شصت و یک روز تا نود روز 

 

 درصد  ۳۰

 

 از نود و یک روز تا صد و بیست روز 

 

 درصد  ۴۰

 

 از صد و بیست و یک روز تا صد و پنجاه روز 

 

 درصد  ۵۰

 

 از صد و پنجاه و یک روز تا صد و هشتاد روز 

 

 درصد  ۶۰

 

 از صد و هشتاد و یک روز تا دویست و هفتاد روز

 

 درصد  ۸۰

 

 پنج روز از دویست و هفتاد و یک روز تا سیصد و شصت و  

 

 درصد  ۱۰۰



یک ساله را به صورت  های نامه گر مجاز است با رعایت شرایط زیر حق بیمه شخص ثالث بیمه بیمه ـ ۸ماده 

 :اقساطی دریافت نماید 

که شخص حقوقی متعهد شود که اقساط حق بیمه وسایل نقلیه متعلق به خود یا کارکنان خود  الف ـ در صورتی 

گر پرداخت نماید، باید حداقل بیست  ها کسر و در وجه بیمه اوالد کارکنان را از حقوق آن و یا والدین، همسر و یا 

نامه دریافت گردد و باقیمانده حق بیمه به نحوی تقسیط شود  حق بیمه همزمان با صدور بیمه و پنج درصد مبلغ 

 .نامه وصول شودکه کل حق بیمه حداکثر در شش ماه اول اعتبار بیمه 

نامه  اشخاص حقیقی در صورتی که حداقل پنجاه درصد مبلغ حق بیمه همزمان با صدور بیمه  ب ـ برای سایر

مانده حق بیمه به نحوی تقسیط شود که کل حق بیمه حداکثر در شش ماه اول اعتبار  دریافت گردد و باقی 

 .نامه وصول شودبیمه 

 .آن را درج نماید  نامه قسطی مبلغ هر قسط و سررسید گر موظف است در بیمه بیمه ـ۱تبصره 

قساط باقیمانده حق  در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه به دیگری، انتقال گیرنده مسئول پرداخت ا ـ۲تبصره 

 .بیمه )اعم از سررسید شده یا سررسید نشده( خواهد بود

دیدگان و  گر در قبال زیان  تاخیر در پرداخت یا عدم پرداخت اقساط حق بیمه رافع مسئولیت بیمه  ـ۳تبصره 

 .گر موظف به ایفای تعهدات قانونی مربوط استنفع نیست و بیمه سایر اشخاص ذی 

گر جدید موظف  گر جدیدی را برای تجدید بیمه شخص ثالث انتخاب نماید، بیمه ذار، بیمهگچنانچه بیمه  ـ۹ماده 

عمال تخفیفات و اضافه  بیمه مربوط را با انامه، حق  است با توجه به سوابق قبلی وی طبق مفاد این آیین 

 .های وی محاسبه و دریافت نماید نرخ 

نامه،  است ظرف سه ماه پس از تاریخ ابالغ این آیین  نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف  ـ۱۰ماده 

های بدنی را به سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان و  امکان دسترسی بیمه مرکزی و صندوق تامین خسارت

 .گر قرار گیردمنفی ثبت شده فراهم نماید تا در اختیار بیمه نمرات 

ت و بیمه نمودن خودروهای نیروهای مسلح و وزارت  نامه در خصوص ثبت اطالعانحوه اجرای این آیین ـ۱۱ماده 

های امنیتی طبق  های وابسته و خودروهای متعلق به دستگاه دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان 

های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و  مشترکی خواهد بود که توسط بیمه مرکزی و وزارتخانه دستورالعمل 

 .شود اطالعات تهیه و ابالغ می 

 جمهور ـ اسحاق جهانگیریمعاون اول رئیس 

 



قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به  ( ۳۰نامه اجرایی ماده )  آیین

 لیهشخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نق

 ت وزیراناهی  1396/ 5/ 8مصوب جلسه  

 

زارت امور  و ۱۳۹۵/ ۷/ ۲۸مورخ   ۶۲/ ۱۳۰۷۱۲به پیشنهاد شماره  1396/ 5/ 8وزیران در جلسه  هیات

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر  ( ۳۰ماده )اقتصادی و دارایی و به استناد 

نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب  آیین  ـ۱۳۹۵حوادث ناشی از وسیله نقلیه ـ مصوب 

 :کرد

 

رود و سایر اصطالحات تابع تعاریف  ه کار مینامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط ب در این آیین  ـ۱ماده 

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب    مندرج در

 :ـ است۱۳۹۵

 

الف ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب  

 . ـ۱۳۹۵

 

دیده: هر شخصی که به سبب حوادث موضوع قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای  نب ـ زیا 

 .راننده مسبب حادثه

 

بیمه غیردولتی دارای مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص   ن و هر شرکتگر: شرکت سهامی بیمه ایراپ ـ بیمه 

 .ثالث از بیمه مرکزی

 

قانون،  ( ۲سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه، متعلق به وسیله نقلیه موضوع ماده )نامه شخص ثالث:  ت ـ بیمه 

 .گر که دارای تاریخ اعتبار باشد میان دارنده وسیله نقلیه و بیمه

 



 .دیده یا اولیای دم یا قائم مقام متوفی و یا نماینده قانونی وی حسب موردع: زیاننفث ـ ذی

 

های وارده شناخته  ه مطابق قوانین و مقررات مربوط، مسئول جبران خسارتج ـ راننده مسبب حادثه: شخصی ک 

 .شودمی

 

تصویر برابر اصل مدارک زیر به طور  نفع حق دارد با ارایه اصل یا برای دریافت خسارت بدنی، ذی ـ۲ماده 

 :گر مربوط یا صندوق مراجعه نماید مستقیم، حسب مورد به بیمه 

 

ایی و رانندگی یا مقامات انتظامی و یا گزارش کمیسیون جلوگیری از سوانح راه  الف ـ گزارش کارشناس راهنم

 .اجع قضاییکارشناسی منتخب مر  هیاتآهن )در حوادث ریلی( یا نظریه قطعی کارشناس یا 

 

 .صالح برای اتباع خارجیب ـ مدرک شناسایی معتبر، گذرنامه یا هر گونه مدرک صادره از سوی مراجع ذی

 

 .ن یا گواهی فوت یا شناسنامه باطل شده متوفیپ ـ جواز دف

 

 .ت ـ نظریه پزشکی قانونی در صورت نیاز

 

 .ث ـ رأی مرجع قضایی در صورت نیاز

 

 .دیدهندر صورت فوت زیا ج ـ گواهی انحصار وراثت 

 

ه حساب  های اورژانس، اظهارات شهود حسب مورد و شمارچ ـ اوراق بالینی بیمارستانی، کاربرگ )فرم( مراقبت

 .نفع )صرفاً برای ارایه به صندوق(ذی

 

پرونده پرداخت  تواند با ارایه مدارک موضوع این ماده برای تشکیل و تکمیل راننده مسبب حادثه میـ ۱تبصره 

 .گر یا صندوق مراجعه کند خسارت بدنی به زیان دیده حسب مورد به بیمه 

 



گر مربوط  مربوط به گواهینامه رانندگی از سوی بیمه  های راهنمایی و رانندگی موظف است استعالم ـ ۲تبصره 

هنمایی و رانندگی  دیده موکول به پاسخ رارا ظرف دو هفته پاسخ دهد. در هر صورت پرداخت خسارت به زیان 

 .نیست

 

در حوادث رانندگی منجر به فوت، در صورت مطالبه قائم مقام قانونی یا درخواست راننده مسبب   ـ۳تبصره 

(  ۳۶تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضایی و با رعایت ماده )گر مربوط یا صندوق حسب مورد میحادثه، بیمه

 .قانون، خسارت بدنی را پرداخت نماید 

 

دیده یا قائم مقام  در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان ـ۴تبصره 

مورد مکلف است بالفاصله )حداکثر تا پانزده روز( حداقل پنجاه    گر مربوط یا صندوق حسبقانونی وی، بیمه

(  ۳۱دن میزان قطعی دیه با رعایت مواد ) مانده آن را پس از معین ش درصد دیه تقریبی را پرداخت نماید و باقی 

 .قانون بپردازد(  ۳۲و )

 

ارایه اطالعات و اصل یا تصویر   دیده یا نماینده قانونی وی حق دارد بابرای دریافت خسارت مالی، زیانـ ۳ماده 

 :گر مربوط مراجعه نماید برابر اصل مدارک زیر به طور مستقیم به بیمه 

 

ثالث یا هرگونه مدرک دیگری که حاکی از بیمه بودن وسیله نقلیه مسبب حادثه در  نامه شخص الف ـ بیمه 

 .زمان وقوع حادثه باشد 

 

گزارش کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن )در حوادث ریلی(  ب ـ گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا 

 .کارشناسی منتخب مراجع قضایی هیاتیا نظریه قطعی کارشناس یا  

 

 .پ ـ مدرک شناسایی راننده مسبب حادثه 

 

ه جهت تشکیل و تکمیل پرونده پرداخت  تواند با ارایه مدارک موضوع این مادراننده مسبب حادثه می تبصره ـ

 .گر مراجعه کند دیده به بیمه لی به زیان خسارت ما

 



گر مکلف است در صورت وجود شرایط زیر با دریافت مدارک موضوع  قانون، بیمه ( ۴۰در اجرای ماده ) ـ ۴ماده 

 :دیده را پرداخت نماید نامه بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی خسارت مالی زیاناین آیین ( ۳ماده )

 

 .نامه شخص ثالث معتبر باشند زمان وقوع حادثه دارای بیمه  الف ـ وسایل نقلیه طرفین در 

 

ب ـ به نحو مطمئنی از جمله مراجعه همزمان مقصر و زیان دیده به همراه وسیله نقلیه مربوط یا مراجعه  

 .ده مسبب حادثه اختالفی نباشد مستقیم کارشناس ارزیاب احراز شود که بین طرفین درخصوص رانن

 

دیده حداکثر تا سقف تعهد مالی اجباری مندرج در ماده  ه یا مطالبه شده از سوی زیان پ ـ خسارت مالی وارد

 .قانون باشد ( ۴۰)

 

نفع  دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذیگر حسب مورد مکلفند در اولین مراجعه زیانصندوق یا بیمه  ـ ۵ماده 

نامه، کار  این آیین ( ۳و )( ۲مندرج در مواد ) قانونی هر یک از آنها، ضمن اعالم کتبی فهرست مدارک  یا نماینده

برگ )فرم( اعالم خسارت را با درج تاریخ و امضاء از ایشان اخذ و ثبت نموده و رسید یا شناسه )کد( رهگیری  

 .مربوط را به ایشان تحویل نماید 

 

ظرف سه روز   گر یا صندوق موظف است مراتب را مدارک ارایه شده، بیمهدر صورت وجود نقص در ـ ۱تبصره 

نفع یا نماینده قانونی  دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذیکاری پس از دریافت مدارک به صورت کتبی به زیان 

 .هر یک از آنها اعالم نماید 

 

دارک پرونده رسیدی مبنی بر  گر حسب مورد مکلفند بالفاصله پس از تکمیل مصندوق یا بیمهـ ۲تبصره 

 .نفع یا نماینده قانونی هر یک از آنها تحویل نمایند یا راننده مسبب حادثه یا ذی دیده تکمیل پرونده به زیان

 

دیده بیشتر از سقف تعهدات بدنی مندرج در  گر موظف است در مواردی که خسارت بدنی زیانبیمه ـ ۶ماده 

دارک موضوع ماده  قبل از پرداخت کل خسارت بدنی، بالفاصله مراتب را به همراه منامه شخص ثالث باشد بیمه 

های مورد تأیید بیمه  قانون یا سایر سامانه ( ۵۵نامه از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده )این آیین( ۲)

از اعالم مراتب  مرکزی برای صندوق و بیمه مرکزی ارسال نماید. صندوق موظف است ظرف پانزده روز کاری پس 



بیمه مرکزی اعالم نماید. عدم اعالم نتیجه در مهلت یادشده به   گر و و ارسال مدارک مذکور نتیجه را به بیمه

 .منزله پذیرش تعهد از جانب صندوق خواهد بود

 

های  یده، عالوه بر هزینه د بیمه گر موظف است در ارزیابی خسارت مالی وارد شده به وسیله نقلیه زیان ـ ۷ماده 

مالیات بر ارزش افزوده و هزینه پرداخت شده برای   دیده و اجرت تعمیر وسیله نقلیه، جایگزینی قطعات آسیب

ترین محل مناسب برای تعمیر را در نظر گیرد و نسبت  دیده به نزدیک نجات و یا انتقال وسیله نقلیه خسارت

قانون  ( ۸ماده )( ۳امه شخص ثالث با رعایت تبصره )به پرداخت این موارد تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه ن

 .د اقدام نمای

 

گر از مفاد این ماده، بیمه مرکزی موظف است ظرف پانزده روز به درخواست  در صورت تخلف بیمهـ ۱تبصره 

اتخاذ  نفع یا نماینده قانونی هر یک از آنها رسیدگی و در مورد آن دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذیزیان

گر به  باشد. در صورت عدم تمکین بیمهیاالجرا مگر الزمتصمیم نماید. تصمیم بیمه مرکزی برای بیمه

 .قانون اقدام خواهد شد (  ۵۷تصمیم مذکور مطابق ماده ) 

 

نماینده  نفع یا دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذیاجرای این ماده نافی حق مراجعه مستقیم زیان ـ ۲تبصره 

گر یا صندوق  ی علیه بیمهدار و طرح دعوقانونی هر یک از آنها به مرجع قضایی یا سایر مراجع صالحیت

 .نخواهد بود

 

 جمهور ـ اسحاق جهانگیریمعاون اول رئیس 

 

 

 

 

 

 

 

 



قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به  (  ۴۲نامه اجرایی ماده ) آیین

 وسایل نقلیهشخص ثالث در اثر حوادث ناشی از 

 )نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث( 

 1396/ 4/ 4مصوب  

 

به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارتخانه های راه و   ۱۳۹۶/  ۴/   ۴زیران در جلسه و هیات

قانون بیمه  ( ۴۲ماده )شهرسازی، دادگستری و بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و به استناد 

 ، -۱۳۹۵مصوب  –اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه  

 :قد بیمه نامه شخص ثالث را به شرح زیر تصویب کردحوه توقیف وسایل نقلیه فاآیین نامه ن

 

در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطالحات مندرج در   -۱ماده 

ثر حوادث ناشی  این آیین نامه تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در ا

 :وسایل نقلیه استاز 

 

  – قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه   –الف 

 .-۱۳۹۵مصوب  

 .پلیس: مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران –ب 

ان و هر شرکت بیمه غیردولتی دارای مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص  بیمه گر: شرکت سهامی بیمه ایر –پ 

 .ثالث از بیمه مرکزی

(  ۲بیمه نامه معتیر شخص ثالث: سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه، متعلق به وسیله نقلیه موضوع ماده ) –ت 

 .قانون، میان دارنده وسیله نقلیه و بیمه گر که دارای تاریخ اعتبار باشد 

و   ۱۳۹۱/ ۹/ ۱۳ک مورخ ۴۶۸۴۴ت / ۱۷۹۳۹۸قفگاه: توقفگاه های مذکور در تصویب نامه شماره  تو –ث 

 .حات بعدی آناصال

 .توقیف: بازداشتن وسیله نقلیه از حرکت تا زمان ارایه بیمه نامه معتبر  -ج



شخص ثالث   سامانه بیمه نامه شخص ثالث: سامانه ای الکترونیکی به منظور تجمیع اطالعات بیمه نامه های  – چ 

 .صادر شده توسط بیمه گر

(  ۲قلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع ماده ) دارنده وسیله نقلیه: اعم از مالک یا متصرف وسیله ن – ح 

 .قانون را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می شود

 

معتبر شخص ثالث را  بیمه مرکزی موظف است امکان شناسایی بر خط وسایل نقلیه دارای بیمه نامه  -۲ماده 

 .برای پلیس و سایر مراجع ذی ربط فراهم آورد

 

دقیق مشخصات وسیله نقلیه در بیمه نامه معتبر شخص ثالث و تعیین اصالت استعالم  به منظور درج  -۳ماده 

بر خط وضعیت بیمه نامه، پلیس موظف است امکان دسترسی بیمه مرکزی به اطالعات مورد نیاز را مطابق ماده  

 .قانون فراهم آورد ( ۵۴)

 

منوع است. در صورتی که دارنده  حرکت وسیله نقلیه بدون داشتن بیمه نامه معتبر شخص ثالث م -۴ماده 

وسیله نقلیه مدعی شود بیمه نامه معتبر شخص ثالث را به همراه ندارد، پلیس موظف است براساس استعالم از  

آن اقدام و در صورت فقدان بیمه نامه معتبر شخص ثالث،    بیمه، نسبت به احراز دارا بودن بیمه نامه یا فقدان

 .ا توقیف و به توقفگاه منتقل نماید ضمن اعمال قانون، وسیله نقلیه ر

 

انتقال وسیله نقلیه به توقفگاه و مسئولیت جبران خسارات وارد شده به وسیله نقلیه در زمان حمل و   -۱تبصره 

جابه جایی و نگهداری وسیله نقلیه و نحوه اخذ وجه بر اساس  جابه جایی و طی دوران توقیف، هزینه حمل، 

 .و اصالحات بعدی آن است ۱۳۹۱/  ۹/ ۱۳ک مورخ  ۴۶۸۴۴ت / ۱۷۹۳۹۸تصویب نامه شماره 

 

در صورت توقیف وسیله نقلیه به علت فقدان بیمه نامه پس از طی فرآیند این ماده برای رانندگان    -۲تبصره 

بار، دارنده و مؤسسه یا شرکت مربوط موظفند به نحو مطمئن و مناسب   وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و

 .ران یا بار تا مقصد و همچنین جبران خسارات وارد شده اقدام نمایند نسبت به انتقال مساف

 



به کارگیری وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث توسط شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل   –۵ماده 

(  ۳۱ع است. در صورت احراز تخلف، پلیس مکلف است مراتب را در اسرع وقت مطابق ماده )بار و مسافر ممنو 

 .جهت اعمال قانون به مراجع ذی ربط اعالم نماید  – ۱۳۸۹مصوب  – قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 

 

 .است رفع هرگونه توقیف از وسایل نقلیه، مستلزم احراز دارا بودن بیمه نامه معتبر شخص ثالث  -۶ماده 

 

اسالمی ایران نسبت به نظارت  مراجع ذی ربط موظفند در مبادی ورودی و خروجی مرزهای جمهوری  -۷ماده 

و احراز دارا بودن بیمه نامه وسایل نقلیه اقدام و در صورت فقدان بیمه نامه نسبت به توقیف وسایل نقلیه فاقد  

 .م نمایند قانون اقدا(  ۷بیمه نامه معتبر شخص ثالث، با رعایت ماده ) 

 

ای کشور( موظف است ترتیبی اتخاذ  وزارت راه و شهرسازی )سازمان راهداری و حمل و نقل جاده  -۸ماده 

نماید تا در بارنامه وسایل نقلیه باربری و صورت وضعیت مسافری، شماره بیمه نامه معتبر شخص ثالث و تاریخ  

 .انقضای آن درج گردد 

 

 نگیریجمهور ـ اسحاق جها معاون اول رئیس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شده به شخص  قانون بیمه اجباری خسارات وارد ( ۵۷آیین نامه ماده )

 ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

 )نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت های بیمه( 

 1398/ 2/ 8مصوب  

 

شورای  به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و تأیید  ۱۳۹۸/  ۲/   ۸وزیران در جلسه  هیات

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ( ۵۷ماده )عالی بیمه و به استناد 

آیین نامه نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت های بیمه   – ۱۳۹۵مصوب  –ناشی از وسایل نقلیه 

 :موضوع ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد

 

 :ار می روند اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کنامه، در این آیین   – ۱ماده 

 

  – قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه   –الف 

 – ۱۳۹۵مصوب  

 .بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران –ب 

ه غیردولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص  بیمه گر: شرکت سهامی بیمه ایران و یا هر شرکت بیم –پ 

 .ثالث از بیمه مرکزی را داشته باشد 

بیمه گذار: هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از مالک وسیله نقلیه یا متصرف آن که قرارداد بیمه شخص   –ت 

 .ثالث را با بیمه گر منعقد می کند 

 .ندوق: صندوق تأمین خسارت های بدنیص –ث 

اب سهوی و غیرعمدی هر یک از اقدامات خالف قانون اعم از فعل یا ترک فعل مندرج در ماده  قصور: ارتک – ج 

 .این آیین نامه( ۲)

(  ۲تخلف: ارتکاب عمدی و آگاهانه هر یک از اقدامات خالف قانون اعم از فعل یا ترک فعل مندرج در ماده ) – چ 

 .ن نامهاین آیی



این آیین نامه که متضمن اضرار مالی مستقیم  ( ۲ون موضوع ماده )قصور یا تخلف مالی: هر اقدام خالف قان – ح 

 .به بیمه گذار، زیان دیده، ذی نفع یا بیمه شده و صندوق و بیمه گر باشد 

تعدد قصور یا تخلف: ارتکاب همزمان یا غیرهمزمان دو یا چند اقدام خالف قانون یا ارتکاب بیش از یک بار   – خ 

 .عمل خالف واحد 

ر یا تخلف: ارتکاب یک نوع اقدام خالف قانون برای بار دوم یا بیشتر پس از محکومیت به قصور یا  تکرار قصو – د 

 .تخلف قبلی

قانون به درجه خفیف تر از همان نوع یا  ( ۵۷نقدی موضوع بند )ت( ماده ) تخفیف مجازات: تقلیل جریمه  – ذ 

این آیین  ( ۱۲ات تخفیف موضوع ماده )نوع خفیف تر یا تبدیل مجازات در صورت وجود یک یا چند جهت از جه

 .نامه

 .مرجع رسیدگی کننده: حسب مورد بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه  –ر 

 .قانون( ۵۷افراد موضوع بند )ب( ماده ) مدیران بیمه گر: هر یک از  –ز 

ه مرکزی  سلب صالحیت حرفه ای: برکناری موقت یا دایمی مدیران بیمه گر از سمت خود بنا به تصمیم بیم –ژ 

 .و تأیید شورای عالی بیمه

 .قانون(  ۵۷ماده )( ۵کمیسیون: کمیسیون موضوع تبصره )  –س 

 .کمیسیون یا مرجع قضایی ذی صالح مرجع رسیدگی به اعتراض بیمه گر: حسب مورد  –ش 

زیان دیده ثالث: هر شخصی که به سبب حوادث ناشی از وسیله نقلیه دچار خسارت بدنی و یا مالی شده   – ص 

 .اعم از اینکه داخل وسیله نقلیه باشد یا خارج از آن به استثنای راننده مسبب حادثه

ذی نفع: در صورت فوت زیان دیده ثالث یا بیمه شده، وراث قانونی آنان و در سایر خسارت های بدنی   – ض 

 .حسب مورد زیان دیده ثالث یا بیمه شده و در خسارت های مالی زیان دیده ثالث

 

 :صادیق قصور یا تخلف موضوع این آیین نامه به شرح زیر استم – ۲ماده 

 

یا امتناع از عرضه بیمه توسط بیمه گر و عدم رعایت مقررات مربوط به آن شامل  عرضه بیمه بدون مجوز  –الف 

 :موارد زیر

 



ده  مبادرت بیمه گر به فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث و فروش بیمه نامه بدون کسب مجوز موضوع ما – ۱

 .قانون(  ۵)

نرخ نامه حق بیمه  ( %۲/  ۵نیم درصد ) عدم اخذ مجوز از بیمه مرکزی برای اعمال تخفیفات بیشتر از دو و  – ۲

 .قانون( ۱۸ماده )(  ۴مصوب شورای عالی بیمه موضوع تبصره ) 

مالی   قانون یا امتناع از عرضه پوشش مازاد خسارت های( ۳و )( ۲امتناع از عرضه بیمه موضوع مواد ) – ۳

 .قانون توسط بیمه گر دارای مجوز(  ۸ماده ) ( ۱موضوع تبصره )

 

 :ط به فرآیند صدور بیمه نامه و تنظیم شروط آن و اخذ حق بیمه شامل موارد زیرتخلفات مربو –ب 

 

 .اخذ حق بیمه های موضوع قانون بدون رعایت آیین نامه های اجرایی مربوط  – ۱

 .قانون( ۳حادثه مازاد بر تعرفه مصوب هیئت وزیران موضوع ماده ) اخذ حق بیمه حوادث راننده مسبب – ۲

 .قانون( ۸ماده )( ۱رعایت ضوابط مصوب بیمه مرکزی در تعیین تعرفه حق بیمه موضوع تبصره ) عدم  – ۳

اعطای تخفیف مربوط به نداشتن حوادث منجر به خسارت یا انتقال آن بدون رعایت ضوابط مقرر در آیین   – ۴

سارت موضوع تبصره  اجرایی آنها و عدم اعمال کلیه تخفیفات مربوط به نداشتن حوادث منجر به خ  های نامه 

 .قانون( ۶ماده )

عدم رعایت آیین نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه و تخفیف، افزایش و یا تقسیط حق بیمه موضوع   – ۵

انندگانی که دوره های آموزشی رانندگی  قانون و یا عدم رعایت ضوابط مربوط به اعطای تخفیف به ر( ۱۸ماده )

 .قانون(  ۱۸ماده )( ۵هینامه مربوط را ارایه داده اند موضوع تبصره )ایمن و کم خطر را سپری نموده و گوا

درج هرگونه شرط تقلیل دهنده مزایای بیمه گذار یا زیان دیده و یا تعهدات بیمه گر از مزایای مندرج در   – ۶

 .رط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد بیمهقانون و یا درج هرگونه ش 

 

 :تشخیص و پرداخت خسارت شامل موارد زیرتخلفات مربوط به فرآیند  –پ 

 

قانون و یا عدم پرداخت کامل  (  ۳و )( ۲خودداری از پرداخت تمام یا بخشی از خسارت بیمه موضوع مواد ) – ۱

قانون یا عدم رعایت ظرفیت مجاز  ( ۱۰ماده ) و ( ۸ماده ) (  ۲خسارت به دلیل جنسیت و دین موضوع تبصره ) 



قانون و یا نداشتن پوشش بیمه ای کافی وسیله نقلیه یا به هر دلیل  ( ۱۲وسیله نقلیه یا کاربری آن موضوع ماده )

 .قانون و تبصره آن(  ۱۳دیگر مربوط به ماده )

 .نقانو( ۳۲و )(   ۳۱عدم پرداخت خسارت در مهلت های قانونی مقرر در مواد ) – ۲

 .قانون(  ۳۲تودیع خسارت بدنی نزد صندوق و یا عدم تحویل قبض واریز به مرجع قضایی طبق ماده )عدم  – ۳

اخذ هرگونه رضایت نامه از زیان دیده دایر بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در قانون و   – ۴

(  ۱۵و )( ۱۴مندرج در مواد ) ین در موارد یا موکول نمودن پرداخت خسارت به هرگونه قید و شرط و اخذ تضم

 .قانون

خودداری از پذیرش اشخاص ثالث زیان دیده که با ارایه مدارک الزم برای دریافت خسارت به طور مستقیم   – ۵

گر مراجعه کرده اند. همچنین خودداری از پذیرش مسبب حادثه که با ارایه مدارک الزم جهت تشکیل   به بیمه 

 .قانون(  ۳۰جعه کرده است موضوع ماده )بیمه گر مراپرونده خسارت، به 

( از دیه تقریبی به اشخاص ثالث زیان دیده در حوادث  ٪  ۵۰تأخیر در پرداخت حداقل پنجاه درصد )  – ۶

رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت به رغم مطالبه زیان دیده و دریافت گزارش کارشناس راهنمایی 

قانون دسترسی آزاد  ( ۲ماده ) ( ۲میسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره )کرانندگی یا پلیس راه یا 

در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری( و  )  – ۱۳۸۴مصوب  – به شبکه حمل و نقل ریلی 

 .قانون(  ۳۴پزشکی قانونی موضوع ماده ) 

 .قانون و تبصره آن ( ۳۹عدم رعایت الزامات مقرر در ماده )  – ۷

عدم پرداخت یا موکول کردن پرداخت خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع قانون به دریافت   – ۸

گزارش مقامات انتظامی در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر  

 .قانون(  ۴۰بوده و بین طرفین اختالفی وجود نداشته باشد موضوع ماده )

 

 سایر تخلفات  –ت 

 

دریافت مازاد پرداختی به زیان دیده خسارت بدنی ناشی از افزایش مبلغ دیه از صندوق، درمواردی که   – ۱

 .قانون( ۱۳گر در پرداخت دیه باشد موضوع قسمت اخیر ماده )افزایش مبلغ دیه ناشی از تأخیر بیمه  

 .شرکت بیمهسوی قانون از (  ۲۹عدم اجرای رای هیئت موضوع ماده ) – ۲

 .عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سوی بیمه گر – ۳



فراهم نکردن امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا   – ۴

 .قانون(  ۴۳پلیس راه موضوع ماده )

سی بیمه مرکزی به کلیه اطالعات مورد نیاز در رابطه با بیمه نامه های صادره و  دستر فراهم نکردن امکان  -۵

 .خسارت های مربوط به صورت برخط در مهلت مقرر قانونی

عدم رعایت دستورالعمل بیمه مرکزی در خصوص ثبت ذخایر تأیید شده از سوی بیمه مرکزی در دفاتر و   – ۶

 .قانون( ۵۸) اده صورت های مالی خود موضوع قسمت اخیر م

 .قانون( ۳۳عدم پرداخت جریمه تأخیر روزانه موضوع ماده ) – ۷

خودداری یا تأخیر در اجرای تصمیم قطعی بیمه مرکزی و یا عدم اجرای رای قطعی مرجع رسیدگی به   – ۸

 .قانون( ۵۷اعتراض بیمه گر موضوع ماده )

 .مقررعدم معرفی اعضای هیئت مدیره جایگزین در مهلت های  – ۹

عدم اجرای سایر تکالیف مندرج در قانون که در این آیین نامه پیش بینی نشده است به تشخیص مرجع   – ۱۰

 .رسیدگی کننده

 

 :این آیین نامه به ترتیب درجات زیر است( ۲مجازات اقدامات خالف قانون موضوع ماده ) – ۳ماده 

 

 .توبیخ کتبی مدیران متخلف بیمه گر  –الف 

 :ای مدیران بیمه گر به طور موقت به شرح زیرسلب صالحیت حرفه  –ب 

 .سلب صالحیت از یک ماه تا شش ماه – ۱

 .سلب صالحیت بیش از شش ماه تا یک سال – ۲

 .سلب صالحیت بیش از یک سال تا سه سال – ۳

 .سلب صالحیت بیش از سه سال تا پنج سال – ۴

 .سلب صالحیت حرفه ای مدیران بیمه گر به طور دایم –پ 

 :کوم نمودن بیمه گر به پرداخت جریمه نقدی به شرح زیرمح –ت 

تعهدات بدنی تا مبلغ پنج برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع  ( %۲/ ۵محکومیت بیمه گر از دو و نیم درصد ) – ۱

 .قانون در زمان رسیدگی( ۸ماده )



قانون در  ( ۸موضوع ماده )به بیش از پنج برابر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی محکومیت بیمه گر  – ۲

 .زمان رسیدگی

قانون در  ( ۸محکومیت بیمه گر به بیش از ده برابر تا مبلغ پانزده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده ) – ۳

 .زمان رسیدگی

قانون  ( ۸غ بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده )محکومیت بیمه گر به بیش از پانزده برابر تا مبل – ۴

 .زمان رسیدگیدر 

 :تعلیق فعالیت در یک یا چند رشته به شرح زیر –ث 

 .تعلیق فعالیت از پانزده روز تا سه ماه – ۱

 .تعلیق فعالیت بیش از سه ماه تا شش ماه – ۲

 .تعلیق فعالیت بیش از شش ماه تا یک سال – ۳

 :روانه فعالیت به شرح زیرلغو دایمی پ – ج 

 .یک رشته بیمه لغو دایمی پروانه فعالیت در  – ۱

 .لغو دایمی پروانه فعالیت در چند رشته بیمه – ۲

 

مجازات مدیران بیمه گر یا بیمه گرانی که مرتکب قصور یا تخلف مالی می شوند حسب میزان مالی   – ۴ماده 

 :قصور یا تخلف به شرح زیر است

 

قانون در زمان  ( ۸نی موضوع ماده )در صورتی که میزان مالی قصور یا تخلف تا ده برابر حداقل تعهدات بد   –الف 

و  (  ۱رسیدگی باشد، حسب تشخیص مرجع رسیدگی کننده یکی از مجازات های مندرج در بند )الف( یا اجزاء )

 .این آیین نامه اعمال خواهد شد ( ۳بند )ب( ماده )( ۲)

 

(  ۸بدنی موضوع ماده )میزان مالی قصور یا تخلف از ده برابر تا بیست برابر حداقل تعهدات   در صورتی که  –ب 

و  ( ۳قانون در زمان رسیدگی باشد، حسب تشخیص مرجع رسیدگی کننده یکی از مجازات های موضوع اجزاء )

 .این آیین نامه اعمال خواهد شد ( ۳بند )ت( ماده )( ۴و ) ( ۳بند )ب( یا اجزاء )( ۴)

 



قانون  ( ۸هدات بدنی موضوع ماده )در صورتی که میزان مالی قصور یا تخلف بیش از بیست برابر حداقل تع  –پ 

در زمان رسیدگی باشد، حسب تشخیص مرجع رسیدگی کننده یکی از مجازات های موضوع بند )پ( یا اجزاء  

 .اهد شد این آیین نامه اعمال خو( ۳بند )ت( یا بند )ث( یا بند )ج( ماده ) ( ۴و ) (  ۳)

 

رکزی انجام خواهد شد که بر مبنای گزارش یا  برآورد میزان اثر مالی تخلف بر اساس گزارش بیمه م –تبصره 

 .شکایات واصله یا تخلفات از شرکت ها به دست می آید 

 

مدیران بیمه گر یا بیمه گرانی که مرتکب قصور یا تخلف غیرمالی می شوند، حسب نوع اقدام و نحوه   – ۵ماده 

این  ( ۳جازات های موضوع ماده )ارتکاب آن )قصور یا تخلف( بنا به تشخیص مرجع رسیدگی کننده به یکی از م

 .آیین نامه محکوم می شوند 

 

در صورتی که فعل یا ترک فعل واحد مصداق دو یا چند عنوان تخلف مندرج در این آیین نامه قرار   – ۶ماده 

 .د که شدیدتر استگیرد، مجازات عنوانی در نظر گرفته می شو

 

اشد )اعم از قصور یا تخلف مشابه یا غیرمشابه( مرجع  در صورتی که قصور یا تخلف ارتکابی متعدد ب – ۷ماده 

رسیدگی کننده متناسب با تعداد، اهمیت قصور یا تخلفات و آثار اجتماعی و اقتصادی آنها، نسبت به اعمال 

 .مجازات شدیدتر اقدام می کند 

 

بد، مجازات  ظرف پنج سال پس از محکومیت، قصور یا تخلفی از همان نوع قبلی ارتکاب یاهرگاه  – ۸ماده 

 .درجه باالتر نسبت به محکومیت قبلی اعمال می گردد

 

این آیین نامه، مرجع تصمیم  ( ۳در موارد اعمال مجازات های موضوع بندهای )ت(، )ث( و )ج( ماده ) – ۹ماده 

  مجازات های قبلی، مجازات های موضوع بندهای )الف( یا )ب( و )پ( ماده مذکور را گیرنده می تواند عالوه بر  

 .نیز به صورت جمع مجازات ها اعمال نماید 

 

این آیین نامه با تأیید شورای  ( ۳اعمال مجازات های موضوع بندهای )ب(، ) پ(، )ث( و )ج( ماده ) – ۱۰ماده 

 .عالی بیمه خواهد بود



 

از   این آیین نامه، بیمه مرکزی قبل ( ۳ات های موضوع بندهای )ت(، )ث( و )ج( ماده )در مورد مجاز -۱۱ماده 

(  ۱۵اتخاذ تصمیم، نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه گران را اخذ می کند. چنانچه اتحادیه مذکور ظرف )

 .ام خواهد کردروز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی نظر کتبی خود را اعالم نکند، بیمه مرکزی رأساً اقد 

 

د جهت از جهات تخفیف به شرح زیر،  مرجع رسیدگی کننده می تواند در صورت وجود یک یا چن – ۱۲ماده 

 :مجازاتی را که به حال مرتکب مناسب تر است اعمال نماید 

 

 .انصراف کتبی ذی نفع از شکایت –الف 

( پرتفوی )سبد( شرکت بیمه در رشته ثالث و  ٪  ۱میزان تخلف مالی صورت گرفته کمتر از یک درصد ) –ب 

 .حوادث راننده باشد 

 .مرجع تصمیم گیرندههمکاری مؤثر مرتکب با  –پ 

 .حسن سابقه –ت 

 .کوشش برای تقلیل و جبران آثار قصور یا تخلف و زیان ناشی از آن  –ث 

 

بیمه مرکزی باید جهات تخفیف را در تصمیم خود قید کند و اعمال تخفیف حداکثر تا دو مرتبه از   –تبصره 

 .همان نوع یا نوع دیگر مجاز است

 

 .ضرورت جبران خسارت ذی نفعان نیستضوع قانون و این آیین نامه نافی اعمال مجازات های مو – ۱۳ماده 

 

بیمه مرکزی در صورت شکایت زیان دیده ثالث، بیمه گذار، ذی نفع و بیمه شده و یا وصول گزارش   – ۱۴ماده 

 .قصور یا تخلف مدیران بیمه گر یا بیمه گر از سوی مراجع قانونی شروع به رسیدگی می کند 

 

در تهیه، جمع آوری و تکمیل مدارک و اطالعات مورد نیاز از    ه مرکزی می تواند به منظور تسریعبیم -۱۵ماده 

کارشناس یا هیئت کارشناسی استفاده نماید. کلیه مدیران و کارمندان بیمه گر، نمایندگی ها و کارگزاری های  

به عمل آورده و اسناد و اطالعات  بیمه و کارکنان آنها موظفند با کارشناس یا هیئت کارشناسی همکاری الزم را 

 .درخواستی را در مهلت تعیین شده از سوی مرجع رسیدگی کننده در اختیار آنها قرار دهند 



 

بیمه مرکزی پس از انجام بررسی های الزم، موارد قصور یا تخلف را به بیمه گر به صورت کتبی از   – ۱۶ماده 

تعیین خواهد نمود. این   مهلت برای پاسخ به موارد اعالمی  روز( ۱۰طریق سامانه الکترونیکی مربوط ابالغ و )

روز دیگر قابل تمدید است. عدم وصول پاسخ ( ۱۰مهلت با تقاضای کتبی بیمه گر و موافقت بیمه مرکزی تا )

 .کتبی در مواعد مقرر، مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود

به تشخیص بیمه مرکزی، امکان دفاع در موعد مقرر را از   در صورتی که بیمه گر بنا به معاذیر موجه  –تبصره 

دست داده باشد، بیمه مرکزی تا یک ماه از پایان موعد یاد شده مجاز به پذیرش الیحه دفاعی بیمه گر خارج از  

 .موعد تعیین شده خواهد بود

 

دگی کننده در  ی مبنی بر حضور در جلسه رسیدگی، مرجع رسیدر صورت تقاضای بیمه گر و شاک – ۱۷ماده 

صورت تشخیص، حداقل سه روز قبل از جلسه از بیمه گر و شاکی برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت می  

 .کند. عدم حضور هر یک از آنها مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود

 

ر ابالغ و به  ه قانون و مقررات مربوط بوده و به بیمه گتصمیم مرجع رسیدگی کننده باید مستند ب – ۱۸ماده 

 .نحو مقتضی به اطالع شاکی یا شاکیان می رسد 

 

روز از تاریخ ابالغ تصمیم مرجع رسیدگی کننده از طریق سامانه  (  ۳۰بیمه گر می تواند ظرف مهلت ) – ۱۹ماده 

قانون )به جز بند  ( ۵۷مجازات های موضوع ماده ) الکترونیکی مربوط نسبت به تصمیم متخذه دایر بر اعمال 

در کمیسیون اعتراض کند. در صورت عدم اعتراض بیمه گر در مهلت یاد شده رای مذکور قطعی و الزم    )الف((

 .االجرا خواهد بود

 

در صورتی که بنا به معاذیر موجه به تشخیص مرجع رسیدگی، بیمه گر نتواند در موعد مقرر نسبت به   –تبصره 

 .تراض بیمه گر در خارج از موعد را بپذیردای صادره اعتراض کند، مرجع رسیدگی کننده می تواند اعر

 

 .کمیسیون می تواند از بیمه گر و بیمه مرکزی برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید  – ۲۰ماده 

 



اسناد و مدارک موجود در  کمیسیون موظف است ظرف سه ماه نسبت به رسیدگی به ادله ابرازی و  – ۲۱ماده 

روز صادر کند. رای  ( ۱۵عالم ختم رسیدگی اقدام و رای مقتضی را ظرف ) پرونده و استماع اظهارات طرفین و ا

 .کمیسیون باید مستند به قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است

 

گر تمدید کند. در هر حال  کمیسیون می تواند مهلت یاد شده جهت رسیدگی را برای سه ماه دی –تبصره 

 .کمیسیون مکلف به صدور رای است

 

روز از تاریخ ابالغ قابل  ( ۲۰رای کمیسیون با اکثریت آرای اعضا، معتبر و الزم االجرا است و ظرف ) – ۲۲اده م

 .اعتراض در مرجع قضایی ذی صالح خواهد بود

 

سامانه الکترونیکی انجام می شود. عدم وصول پاسخ در  کلیه ابالغ ها و اخطارها به بیمه گر از طریق   – ۲۳ماده 

 .انع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بودمواعد مقرر م

 

تصمیمات قطعی بیمه مرکزی و همچنین آرای الزم االجرای کمیسیون به استثنای بندهای )الف( و   – ۲۴ماده 

اجرا شود. تأخیر در اجرا یا خودداری و   قانون باید از سوی محکوم علیه ظرف هفت روز کاری ( ۵۷)ت( ماده ) 

سوب می شود و مرتکب به ترتیب به مجازات اشد از نوع مجازات مورد تصمیم یا رای  ممانعت از اجرا، تخلف مح

 .یا انواع دیگر محکوم خواهد شد 

 

یاد  قانون، افراد موضوع بندهای ( ۵۷در صورت اعمال مجازات موضوع بندهای )ب( و )پ( ماده )  – ۲۵ماده 

های مذکور در بند یاد شده در همان   سمتشده حسب مورد از زمان قطعیت رای یا ابالغ رای قطعی از تصدی 

 .شرکت یا شرکت های بیمه حسب مورد به طور موقت یا دایم ممنوع خواهند بود

 

 اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور

 

 

 

 


