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

بخش نخست ـ کلیات

ماده۱ـ اصطالحات به کار برده شده در این قانون ،دارای معانی به شرح زیر است:
و

الف ـ خسارت بدنی :هر نوع دیه یا ارش ناشـی از هـر نـوع صـدمه بـه بـدن ماننـد شکسـگیی  ،نقـ

ازکارافگادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم ،دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده ( )۵۳ایـن
قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون
ب ـ خسارت مالی :زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون بـه امـوال شـص

ثالـ

وارد شود.
پ ـ حوادث :هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این مـاده و محمـوتت آنهـا از قبیـل
تصادم ،تصادف ،سقوط ،واژگونی ،آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیـه بـر اثـر
حوادث غیرمگرقبه
ت ـ شص

ثال  :هر شصصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مـالی

شود به اسگثنای راننده مسبب حادثه
ث ـ وسیله نقلیه :وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن مگصل یا غیرمگصل به آن
و یدک و کفی (تریلر) مگصل به آنها
ج ـ صندوق :صندوق تأمین خسارت های بدنی
چ ـ بیمه مرکزی :بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ح ـ راهنمایی و رانندگی :پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انگظامی جمهوری اسالمی ایران

ماده۲ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشصاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفنـد
وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشصاص ثالـ
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وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ( )۸این قانون نزد شرکت بیمه ای که مجـوز فعالیـت در ایـن
رشگه را از بیمه مرکزی داشگه باشد ،بیمه کنند.
تبصره۱ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا مگصرف وسیله نقلیه اسـت و هـر کـدام کـه بیمـه نامـه
موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دییری ساقط می شود.
تبصره۲ـ مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه نامه موضوع این قانون مانع از مسؤولیت شصصی که
حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی باشد .در هر حال خسـارت واردشـده از محـل بیمـه نامـه
وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.

ماده۵ـ دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی واردشده به راننده مسـبب حادثـه،
حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام ،بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل
پرداخت به راننده مسبب حادثه ،معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسـارت بـدنی بـه
مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد .سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست
راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط ،نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعالم کنـد .آیـین
نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به
تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده۴ـ در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شص

ثال :

الف ـ در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه ،دارای بیمه نامه موضوع این قانون باشـد ،جبـران خسـارت
های واردشده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه گـر اسـت .در صـورت نیـاز بـه طـرح دعـوی در
خصوص مطالبه خسارت ،زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه بیمه گر و مسبب حادثه طرح می کنـد.
این حکم ،نافی مسؤولیت های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.
ب ـ در صورتی که وسیله نقلیه ،فاقد بیمه نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد منـدرج در مـاده
( )۲۱این قانون باشد ،خسارت های بدنی وارده توسط صندوق بـا رعایـت مـاده ( )۲۳ایـن قـانون جبـران
می شود .در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص ،زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه راننـده
مسبب حادثه و صندوق طرح می کند.
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پ ـ در صورتی که خودرو ،فاقد بیمه نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیـه بـا اذن مالـک در اخگیـار
راننده مسبب حادثه قرار گرفگه باشد ،در صورتی که مالک ،شص
بیست درصد( )۲۰۲و در صورتی که مالک شص

حقوقی باشد ،بـه جـزای نقـدی معـادل

حقیقی باشد بـه جـزای نقـدی معـادل ده درصـد()۱۰۲

مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می شود .مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اخگصاصی صندوق نزد
خزانه داری کل کشور واریز می شود و با پیش بینی در بودجه های ساتنه ،صددرصد( )۱۰۰۲آن به صندوق
اخگصاص می یابد.

ماده ۳ـ شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین نامه هـای مربـوط بـه آن ،بـا
دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند .سایر شرکگهای بیمـه مگقاضـی فعالیـت در
رشگه بیمه شص

ثال

می توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه نامه شص

ثالـ

کنند .بیمه مرکزی موظف است براساس آیین نامه اجرائی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عـالی
بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد ،برای شرکگهای مگقاضی ،مجوز فعالیت در رشگه شص

ثال

صادر

کند .در آیین نامه اجرائی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانیری مالی شرکت بیمه ،سابقه مناسب
پرداخت خسارت ،داشگن نیروی انسانی و ظرفیت های تزم برای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت باید
مد نظر قرار گیرد .شرکگهایی که مجوز فعالیت در این رشگه بیمه ای را از بیمه مرکـزی دریافـت مـی کننـد،
موظفند طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن ،با کلیه دارندگان وسایل نقلیـه موضـوع ایـن
قانون قرارداد بیمه منعقد کنند .ادامه فعالیت در رشگه شص
قانون در رشگه بیمه شص

ثال

ثال

برای شرکگهایی که در زمان تصویب ایـن

فعال هسگند ،منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظـرف مـدت دوسـال از

تاریخ تزم اتجراء شدن این قانون می باشد.

ماده ۶ـ از تاریخ انگقال مالکیت وسیله نقلیه ،کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قـانون
به انگقال گیرنده منگقل می شود و انگقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه ،بیمه گذار محسوب می شود.
تبصره ـ کلیه تصفیفاتی که به واسطه «نداشگن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قـانون
اعمال شده باشد ،مگعلق به انگقال دهنده است .انگقال دهنده می تواند تصفیفات مـذکور را بـه وسـیله نقلیـه
دییر از همان نوع ،که مگعلق به او یا مگعلق به همسر ،والدین یا اوتد بالواسطه وی باشد ،منگقل کنـد .آیـین
نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
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ﻣﺎده7ـ دارﻧﺪﮔﺎن وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮري زﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ از ﺧﺎرج وارد اﻳﺮان ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر
وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴﺎراﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣـﻪ اي ﻛـﻪ از ﻃـﺮف
ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﻣﺮز اﻳﺮان وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴـﻪ ﺧـﻮد را
در ﻗﺒﺎل ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺣﻮادث ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻳﺎ ﻣﺤﻤﻮﻻت آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ اﺷـﺨﺎص ﺛﺎﻟـﺚ وارد
ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده) (8اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤﻪ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دارﻧﺪﮔﺎن وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ از ﻛﺸﻮر ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧـﺮوج ﺑـﺎ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺣـﻖ
ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ،وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴﺎراﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﻮادث ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣـﺬﻛﻮر در ﺧـﺎرج از ﻛﺸـﻮر ﺑـﻪ
اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ اﻳﺮاﻧﻲ وارد ﺷﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ) (8اﻳﻦ ﻗـﺎﻧﻮن و ﻧﻴـﺰ ﺑﻴﻤـﻪ ﺣـﻮادث راﻧﻨـﺪه
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (3اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤﻪ ﻛﻨﻨﺪ .در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت از ﺗﺮدد وﺳـﺎﻳﻞ ﻣﺰﺑـﻮر ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺮاﺟـﻊ ذي رﺑـﻂ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺑﺨﺶ دوم ـ ﺣﻘﻮق و ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ و ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار

ﻣﺎده 8ـ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﺨﺶ ﺧﺴﺎرت ﺑﺪﻧﻲ ﻣﻌﺎدل ﺣـﺪاﻗﻞ رﻳـﺎﻟﻲ دﻳـﻪ ﻳـﻚ ﻣـﺮد
ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺣﺮام ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ) (9اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺧـﺬ
اﻟﺤﺎﻗﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﺨﺶ ﺧﺴـﺎرت ﻣـﺎﻟﻲ ﻣﻌـﺎدل دو و ﻧـﻴﻢ
درﺻﺪ ) (% 2/5ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺪﻧﻲ اﺳﺖ .ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻫـﺎي ﻣـﺎﻟﻲ ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪاﻗﻞ
ﻣﺰﺑﻮر ،در زﻣﺎن ﺻﺪور ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﭘﺲ از آن ،ﺑﻴﻤﻪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه1ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار در ﺧﺼﻮص ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ اي ﺑـﻴﺶ از ﺳـﻘﻒ
ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻣﺎده را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﻴﻤﻪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺣـﻖ
ﺑﻴﻤﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ ﻛﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰي اﻋﻼم ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤـﻪ ﮔـﺮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ
ﻣﻲ ﮔﺮدد.
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ﺗﺒﺼﺮه2ـ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎرات واردﺷﺪه را ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮداﺧـﺖ
ﻛﻨﺪ و ﻣﻮاد ) (12و ) (13ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺼﻮب  1316/2/7در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ وارده ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮدروي
ﻣﺘﻌﺎرف از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و ﻳﺎ ﻣﻘﺼﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه4ـ ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﻮدروي ﻣﺘﻌﺎرف ﺧﻮدروﻳﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻗﻴﻤـﺖ آن ﻛﻤﺘـﺮ از ﭘﻨﺠـﺎه درﺻـﺪ ) (% 50ﺳـﻘﻒ
ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺪﻧﻲ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه 5ـ ارزﻳﺎﺑﺎن ﺧﺴﺎرات ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (39و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارزﻳﺎب ﺧﺴﺎرت ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﻴﻤـﻪ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن
رﺳﻤﻲ دادﮔﺴﺘﺮي در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮآورد ﺧﺴﺎرت ،ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﻣﺎده اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﺎده9ـ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي واردﺷﺪه ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ ،ﻣﺴﺆول آن ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ دﻳﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳـﻚ از زﻳـﺎن دﻳـﺪﮔﺎن
ﻣﺤﻜﻮم ﺷﻮد ،ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻞ ﺧﺴﺎرات ﺑﺪﻧﻲ اﺳﺖ ،اﻋﻢ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎزاد ﺑﺮ دﻳـﻪ ،ﻛﻤﺘـﺮ از
ﻳﻚ دﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده10ـ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در اﻳﻔﺎء ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ زﻳﺎن دﻳﺪﮔﺎن را ﺑﺪون
ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﻴﺖ و دﻳﻦ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨـﺪ .ﻣﺮاﺟـﻊ ﻗﻀـﺎﺋﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ در اﻧﺸـﺎي ﺣﻜـﻢ
ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﻪ ،ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎزاد ﺑﺮ دﻳﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻴﻤﻪ ﺣﻮادث درج ﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﺎده11ـ درج ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮط در ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار ﻳﺎ زﻳﺎن دﻳﺪه ﻣﺰاﻳﺎي ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺰاﻳـﺎي ﻣﻨـﺪرج در
اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮر ﻛﻨﺪ ،ﻳﺎ درج ﺷﺮط ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ در ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻫـﺮ ﻧﺤـﻮي ،ﺑﺎﻃـﻞ و ﺑﻼاﺛـﺮ اﺳـﺖ.
ﺑﻄﻼن ﺷﺮط ﺳﺒﺐ ﺑﻄﻼن ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺬ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﺿﺎﻳﺘﻨﺎﻣﻪ از زﻳﺎن دﻳﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ و
ﺻﻨﺪوق ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨـﻮع اﺳـﺖ و ﭼﻨـﻴﻦ
رﺿﺎﻳﺘﻨﺎﻣﻪ اي ﺑﻼاﺛﺮ اﺳﺖ.
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ماده۱۲ـ تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه مسـبب حادثـه ،برابـر حاصـل ضـرب
ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایـت تبصـره مـاده ( )۹و مـاده ( )۱۵ایـن
قانون است.
در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه ،مجموع خسارات بدنی زیان دیـدگان وسـیله
نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارده بـه
هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می گردد و مابه الگفاوت خسارت بدنی هـر یـک از زیـان دیـدگان
توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی وفق مقررات مربـوط پرداخـت و مطـابق مقـررات ایـن قـانون از
مسبب حادثه بازیافت می شود.
میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط
وزارت کشور با همکاری وزارتصانه های صنعت ،معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمـه مرکـزی تهیـه
می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دوسال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می شود.
تبصره ـ تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان خـارج از وسـیله نقلیـه مسـبب حادثـه ده برابـر سـقف
تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده ( )۹و ماده ( )۱۵این قانون می باشد .در مواردی کـه مجمـوع
خسارات بدنی زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشـد مبلـغ خسـارت
مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت واردشده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می گردد و مابـه
الگفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تأمین خسـارت هـای بـدنی وفـق مقـررات
مربوط پرداخت می شود.

ماده۱۵ـ بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفگه به شص

ثال

را به قیمت یوم

اتداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقـررات مربـوط پرداخـت کننـد .بیمـه گـر ،در صـورتی کـه
خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت نموده بیشگر از تعهد وی مندرج در ماده ( )۸این قانون باشـد ،مـی
تواند نسبت به مازاد پرداخگی ،به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حسابهای فیمابین منظور
کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منگسب به تأخیر بیمه گر نباشد.
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ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﺴﺎرت ﺑﺪﻧﻲ زﻳﺎن دﻳﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ) (8اﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺬﻛﻮر و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط را از ﻃﺮﻳـﻖ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (55ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق و ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰي اﻃﻼع دﻫﺪ.

ﻣﺎده14ـ در ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺮح ﻳﺎ ﻓﻮت ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﮔﺰارش ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ﺗﺼـﺎدﻓﺎت راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ و
راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﭘﻠﻴﺲ راه ،ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ وﻗﻮع ﺗﺼﺎدف ﻳﻜﻲ از ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻴﻤﻪ ﮔـﺮ ﻣﻜﻠـﻒ
اﺳﺖ ﺧﺴﺎرت زﻳﺎن دﻳﺪه را ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺷﺮط و اﺧﺬ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﺮح
زﻳﺮ ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺒﺐ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ:
اﻟﻒ ـ در اوﻟﻴﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺨﻠﻒ ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺎز راﻧﻨﺪه ﻣﺴﺒﺐ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﻴﻤـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ :ﻣﻌـﺎدل دو و ﻧـﻴﻢ
درﺻﺪ ) (% 2/5از ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه
ب ـ در دوﻣﻴﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺨﻠﻒ ﺣﺎدﺛـﻪ ﺳـﺎز راﻧﻨـﺪه ﻣﺴـﺒﺐ در ﻃـﻮل ﻣـﺪت ﺑﻴﻤـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ :ﻣﻌـﺎدل ﭘـﻨﺞ
درﺻﺪ) (%5از ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه
پ ـ در ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺨﻠﻒ ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺎز و ﺣﻮادث ﺑﻌﺪ از آن در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﻴﻤـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ :ﻣﻌـﺎدل ده
درﺻﺪ) (%10از ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺼﺎدﻳﻖ و ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺎز ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣـﺎده ) (7ﻗـﺎﻧﻮن رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ ﺗﺨﻠﻔـﺎت
راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﺼﻮب  1389/12/8ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻣﺎده15ـ در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺷﺮط و اﺧﺬ ﺗﻀﻤﻴﻦ ،ﺧﺴﺎرت زﻳﺎن دﻳﺪه را ﭘﺮداﺧـﺖ
ﻛﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻲ زﻳﺎن دﻳﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎم ﻳـﺎ ﺑﺨﺸـﻲ از
وﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرت ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ:
اﻟﻒ ـ اﺛﺒﺎت ﻋﻤﺪ ﻣﺴﺒﺐ در اﻳﺠﺎد ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺰد ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ب ـ راﻧﻨﺪﮔﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻲ ﻳﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻳﺎ رواﻧﮕﺮدان ﻣﺆﺛﺮ در وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻧﻴـﺮوي
اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻳﺎ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺎ دادﮔﺎه رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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پ ـ در صورتی که راننده مسبب ،فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او مگناسب با نوع وسیله نقلیـه
نباشد.
ت ـ در صورتی که راننده مسبب ،وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن ،آگاه باشد.
تبصره۱ـ در صورت وجود اخگالف میان بیمه گر و مسبب حادثه ،اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح
صورت خواهد گرفت.
تبصره۲ـ در مواردی که طبق این قانون بیمه گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم مقام قانونی وی را دارد،
اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه گر در حکم اسناد تزم اتجراء است و از طریق دوایر اجرای سـازمان
ثبت اسناد و امالک کشور قابل مطالبه و وصول می باشد.
تبصره۵ـ در صورتی که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یـا آزمـون اخـذ گواهینامـه رخ
دهد ،خسارت پرداخت شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون دهنده قابل بازیافت نصواهـد
بود و حسب مورد آموزش دهنده یا آزمون گیرنده ،راننده محسوب می شود.

ماده۱۶ـ چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود ،عواملی نظیر نق
نق

راه ،نبودن یا نق

عالئم راننـدگی و

تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه ،یا ایجاد مانع توسط دسگیاههای اجرائـی یـا هـر شـص

حقیقی یا حقوقی دییر در وقوع حادثه مؤثر بوده است ،بیمه گر و صندوق پس از پرداخت خسـارت زیـان
دیده می تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکـم دادگـاه مشـص

مـی شـود بـه

مسببان ذی ربط مراجعه کند.

دسگیاههای ذی ربط مجازند مسؤولیت کارکنان خویش را در قبال مسؤولیت هـای موضـوع ایـن مـاده از
محل اعگبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اخگیار ،بیمه کنند.
تبصره ـ در صورتی که حسب نظریه افسران موضوع ماده ( )۱۷قانون رسیدگی به تصلفات رانندگی ،نقـ
راه ،وسیله نقلیه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعالم شـود در صـورت اعگـراض ذی نفـع ،موضـوع
حسب مورد به کارشناس یا هیأت کارشناسـان رسـمی مسـگقل در امـور مـرتبط بـا موضـوع از قبیـل راه و
مهندسی ترافیک ،مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می شود.
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ماده۱۷ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
الف ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محموتت آن
ب ـ خسارت مسگقیم و یا غیرمسگقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکگیو
پ ـ جریمه یا جزای نقدی
ت ـ اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی ،اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هـر
نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی
تبصره ـ در صورتی که در موارد بندهای (الف) و (ب) اخگالفی وجود داشگه باشد ،معگرض مـی توانـد بـه
مرجع قضائی صالح رجوع کند.

ماده۱۸ـ آیین نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تصفیف ،افزایش یا تقسـیط آن
توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در آیین نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:
الف ـ ویژگی های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری ،سال ساخت و وضعیت ایمنی آن
ب ـ سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده شامل نمرات منفـی و تصلفـات ثبـت شـده توسـط نیـروی انگظـامی
جمهوری اسالمی ایران موضوع قانون رسیدگی به تصلفات رانندگی ،خسارت های پرداخگی توسط بیمه گر
یا صندوق ،بابت حوادث منگسب به وی
پ ـ رای بودن اسگفاده از وسیله نقلیه برای اقشار مگوسط و ضـعیف شـامل موتورسـیکلت و خودروهـای
سواری ارزان قیمت
در آیین نامه موضوع این ماده باید مالحظات اجگماعی در تعیین حـق بیمـه وسـایل نقلیـه پرکـاربرد اقشـار
مگوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.
تبصره۱ـ بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انگظامی جمهوری اسالمی ایران ترتیبی اتصاذ کند کـه
حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه ،امکان صدور بیمه نامه شـص

ثالـ

براسـاس ویژگـی هـای

«راننده» فراهم شود .تا آن زمان ،سوابق رانندگی و بیمه ای شصصی که پالک وسیله نقلیه بـه نـام اوسـت و
خسارت های پرداخگی بابت حوادث منگسب به وی مالک عمل است.
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ﺗﺒﺼﺮه2ـ در آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﻧﺤﻮه ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﻜﺎﻧﻲ و ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑـﻪ
ﺗﻔﻜﻴﻚ در ﻣﻮرد ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﻲ و ﺑﺪﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﻧﺮﺧﻨﺎﻣﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در اﺑﺘﺪاي ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﻫﻴـﺄت وزﻳـﺮان
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤﻪ ،اﺑﻼغ ﻣﻲ ﺷﻮد .در ﺟﻠﺴـﺎت ﺷـﻮراي ﻋـﺎﻟﻲ
ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮﺧﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮه دﺑﻴﺮ ﻛﻞ اﺗﺤﺎدﻳﻪ)ﺳﻨﺪﻳﻜﺎي( ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮان و دو ﻧﻔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﺑـﻪ
اﻧﺘﺨﺎب اﺗﺤﺎدﻳﻪ)ﺳﻨﺪﻳﻜﺎي( ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮان اﻳﺮان ﺑﺎ ﺣﻖ رأي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰي در
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﺣﻖ رأي دارد.
ﺗﺒﺼﺮه4ـ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ دو و ﻧﻴﻢ درﺻﺪ ) (% 2/5ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺮﺧﻬﺎي ﻣﺼﻮب ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤﻪ را
ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو و ﻧﻴﻢ درﺻﺪ ) (% 2/5ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﻴﻤـﻪ ،ﻣﻨـﻮط
ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖ .ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰي در اﻋﻄﺎي اﻳﻦ ﻣﺠﻮز ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮاﻧﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ و ﺷـﺮاﻳﻂ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎزار و ﺣﻔﻆ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﻴﻤﻪ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ﺻﻮرت اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﻳﮋه ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ،ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺎ دو و ﻧﻴﻢ درﺻـﺪ ) (% 2/5ﺑـﻴﺶ از ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎي
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰي ،از ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه 5ـ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻄﺎي ﺗﺨﻔﻴـﻒ ﺑـﻪ راﻧﻨـﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛـﻪ
دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ راﻧﻨﺪﮔﻲ اﻳﻤﻦ و ﻛﻢ ﺧﻄﺮ را ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺷـﺪه اﻧـﺪ،
اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ .آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰي و ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان
ﻣﻲ رﺳﺪ.

ﻣﺎده19ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺼﻮر ﻳﺎ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وي در ﺻـﺪور ﺑﻴﻤـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع اﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن راﻓـﻊ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﻧﻴﺴﺖ.

ﻣﺎده20ـ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﺳـﺖ ﻣﮕـﺮ آﻧﻜـﻪ در
ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﻳﮕﺮي ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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بخش سوم ـ حقوق و تعهدات صندوق

ماده۲۱ـ به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشـی از وسـایل نقلیـه ،خسـارت هـای بـدنی وارد بـه
اشصاص ثال

که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه ،بطالن قرارداد بیمه ،شناخگه نشدن وسیله نقلیه مسبب

حادثه ،کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا
صدور حکم توقف یا ورشکسگیی بیمه گر موضوع ماده ( )۲۲این قانون ،قابل پرداخت نباشد ،یـا بـه طـور
کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قـانون اسـت بـه اسـگثنای
موارد مصرح در ماده ( ،)۱۷توسط صندوق مسگقلی به نام «صندوق تأمین خسارت های بدنی» جبـران مـی
شود.
تبصره۱ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت های بدنی معادل مبلغ مقرر در مـاده ( )۸بـا رعایـت
تبصره ماده ( )۹و مواد ( )۱۰و ( )۱۵این قانون است.
تبصره۲ـ تشصی

موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق مقررات این قانون ،بر عهده شورای عالی بیمه است.

تبصره۵ـ صندوق مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را بـه کمیسـیون اقگصـادی مجلـس
ارائه کند.

ماده۲۲ـ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشـگه بیمـه شـص
پرداخت خسارت به زیان دیدگان ،به تشصی

ثالـ

و نـاتوانی آن از

بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه ،یا صدور حکم توقـف یـا

ورشکسگیی آن به وسیله دادگاه صالح ،صندوق ،خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه نامه های موضوع
این قانون به عهده بیمه گر است را پرداخگه ،پس از آن به قائم مقامی زیان دیدگان به بیمه گر مراجعـه مـی
کند.
تبصره۱ـ دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انگقال اموال و دارایی های بیمه گر مذکور تا میزان مبالغ
پرداخگی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند.
تبصره۲ـ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه ،پرداخت خسارات مالی کـه برعهـده شـرکت
بیمه مذکور است مشمول ماده ( )۴۴قانون تأسیس بیمه مرکـزی ایـران و بیمـه گـری مصـوب ۱۵۳۰/۵/۵۰
خواهد بود.
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ماده۲۵ـ درصورتی که زیان دیده ،جز در موارد بیمه اخگیاری ،تمام یا بصشی از خسارت بدنی واردشده را از
مراجع دییری مانند سازمان بیمه های اجگماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق های ویژه جبران
خسارت دریافت کند ،نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد .سـازمان هـا و صـندوق هـای
ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و اسگرداد خسارت پرداخت شده به اشصاص ثال

را ندارند و مکلفنـد

اطالعات مربوط را در اخگیار صندوق قرار دهند .در هر حال در صورتی که زیان دیـده عـالوه بـر دریافـت
خسارت از سازمان ها و صندوق های ویژه مذکور از صندوق نیـز خسـارتی دریافـت کنـد ،صـندوق حـق
اسگرداد دارد.

ماده۲۴ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
الف ـ هشت درصد( )۸۲از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره ( )۵ماده
( )۱۸این قانون
ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارنـدگان وسـیله نقلیـه ای کـه از انجـام بیمـه
موضوع این قانون خودداری کنند وصول می شود.
میزان مبلغ مذکور ،نحوه وصول ،تصفیف ،تقسیط و بصشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع
عمومی صندوق می رسد.
پ ـ مبالغ بازیافگی از مسببان حوادث ،دارندگان وسایل نقلیه ،بیمه گران و سایر اشصاصی که صندوق پـس
از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می کند.
ت ـ درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده ( )۲۷این قانون
ث ـ بیست درصد( )۲۰۲از جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور
ج ـ بیست درصد( )۲۰۲از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قـوه قضـائیه و تعزیـرات
حکومگی
چ ـ جریمه های موضوع بند (پ) ماده ( ،)۴ماده ( )۴۴و بند (ت) ماده ( )۳۷این قانون
ح ـ کمکهای اعطائی ازسوی اشصاص حقیقی یا حقوقی
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تبصره۱ـ مدیر صندوق و هیأت نظارت مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکـرد بنـد (پ) را بـه اعضـای
مجمع عمومی صندوق اعالم کنند.
تبصره۲ـ کلیه درآمـدهای منـابع موضـوع بنـدهای (ث) و (ج) بـه محـ

تحقـق بـه حسـاب درآمـدهای

اخگصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و صددرصد ( )۱۰۰۲آن به صندوق اخگصاص
می یابد.
تبصره۵ـ در صورت کمبود منابع مالی صندوق ،دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع
صندوق را تأمین کند.
تبصره۴ـ درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف اسـت .همچنـین
صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حق اتجراء معاف می باشد.
تبصره ۳ـ صندوق می تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط ،حداکثر تا دودرصد( )۲۲از منابع مالی خود را
جهت تعمیم امر بیمه ،گسگرش فرهنگ بیمه ،ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه شص

ثال

به اخذ بیمه نامـه

و پیشییری از زیانهای ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتصانه ها و دسگیاههای اجرائی
ذی ربط از قبیل سازمان صدا و سیما ،وزارتصانه های آموزش و پرورش ،علوم ،تحقیقات و فناوری ،فرهنگ
و ارشاد اسالمی و ورزش و جوانان اخگصاص دهد.
تبصره ۶ـ در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند (پ) این ماده ،صندوق می تواند بدون سپردن
تأمین یا تضمین موضوع تبصره ( )۲ماده ( )۵۰۶قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب (در امـور
مدنی) مصوب  ۱۵۷۹/۱/۲۱نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام کند.
تبصره۷ـ دولت می تواند در بودجه های سنواتی بصشی از درآمدهای ناشی از فروش حاملهای انرژی را بـه
صندوق اخگصاص دهد .در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه نامه موضوع بنـد
(الف) این ماده کاهش پیدا می کند.

ماده۲۳ـ صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان دیـده یـا مسـبب زیـان ،خسـارت زیـان دیـده را
پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی وجوه
پرداخت شده را بازیافت کند:
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الف ـ در صورتی که پرداخت خسارت به سبب نداشگن ،انقضاء یا بطالن بیمه نامه باشد بـه مسـبب حادثـه
رجوع می کند.
ب ـ در صورتی که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکسگیی بیمه گر موضوع
ماده ( )۲۲این قانون باشد به بیمه گر و مدیران آن رجوع می کند.
پ ـ در صورتی که پرداخت خسارت به سبب شناخگه نشـدن وسـیله نقلیـه مسـبب حادثـه باشـد ،پـس از
شناخگه شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه گر وی رجوع می کند.
ت ـ در صورتی که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیـه مسـبب
حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می کند.
تبصره۱ـ در موارد زیر صندوق نمی تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند:
۱ـ در موارد جبران کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسـارت بـه اسـگناد
ماده ( )۱۵این قانون)
۲ـ تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکسگیی بیمه گر موضوع ماده ()۲۲
این قانون
۵ـ در مواردی که زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه گر موضـوع تبصـره مـاده
( )۱۲این قانون باشند.
۴ـ در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان دیده یا قائم مقـام قـانونی وی
پرداخت می کند برای بازپرداخت مابه الگفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان
تبصره۲ـ صندوق مجاز است با درنظرگرفگن شرایط و وضعیت وقوع حادثه ،علت نداشگن بیمه نامه ،سوابق
بیمه ای مسبب حادثه ،وضعیت مالی و معیشگی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال مؤثر در وقـوع حادثـه
نسبت به تقسیط یا تصفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند .نحوه بازیافت از مسبب حادثه با
رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت های مالی و میزان بازیافت مطابق آیین نامه ای است که بنا
به پیشنهاد هیأت نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقگصـادی و دارایـی مـی
رسد.
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ماده۲۶ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت های خسارت صندوق در حکم اسناد تزم اتجـراء اسـت و از
طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و امالک قابل مطالبه و وصول می باشد.

ماده۲۷ـ صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکهـای دولگـی سـپرده گـذاری و یـا اوراق
بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند مشروط بر آنکه سرمایه گذاری های مذکور به نحوی برنامه ریزی
شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشگه باشد.

ماده۲۸ـ صندوق ،نهاد عمومی غیردولگی است و چیونیی اداره آن براساس اساسنامه ای است که با رعایت
موارد زیر و به پیشنهاد وزیر امور اقگصادی و دارایی تهیه می شود و ظـرف مهلـت شـش مـاه پـس از تزم
اتجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد:
الف ـ ارکان صندوق عبارتند از :مجمع عمومی ،هیأت نظارت ،مدیر صندوق و حسابرس
ب ـ اعضای مجمع عمومی صندوق عبارت از وزرای امور اقگصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع ،تعاون،
کار و رفاه اجگماعی ،دادگسگری و صنعت ،معدن و تجارت ،دادسگان کل کشور (بدون حـق رأی) و رئـیس
کل بیمه مرکزی است .مجمع عمومی صندوق حداقل یک بار در سال تشکیل می شود .مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده نیز به تقاضای هر یک از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشکیل می شود.
یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقگصادی مجلس شورای اسالمی ،به پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصـویب
مجلس شورای اسالمی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات مجمع شـرکت مـی کنـد .مـدیر
صندوق بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی است.
پ ـ اعضای هیأت نظارت صندوق عبارت از نمایندگان وزرای امور اقگصادی و دارایی ،تعاون ،کار و رفـاه
اجگماعی و دادگسگری ،دادسگان کل کشور(بدون حق رأی) ،بیمه مرکزی و اتحادیه(سـندیکای) بیمـه گـران
ایران است .اعضای هیأت نظارت غیر از مدیر صندوق به صورت غیرموظف خواهند بود؛
تبصره ـ نماینده وزیر امور اقگصادی و دارایی در هیأت نظارت ،مدیر صندوق است که دبیر هیـأت نظـارت
نیز خواهد بود .مدیرعامل سگاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند بـدون حـق رأی در
جلسات هیأت نظارت شرکت می کند.
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ت ـ مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و تصویب مجمع عمومی انگصـاب و بـا حکـم رئـیس
مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می شود .انگصاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بالمانع
است .مجمع عمومی می تواند نسبت به عزل مدیر صندوق قبل از پایان مدت مذکور اتصاذ تصمیم کند.
ث ـ مرکز اصلی صندوق ،تهران است .در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی می تواند در مراکز اسـگان
ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء کند .اقامه دعوی علیه صندوق در محل اسگقرار شعب صندوق نیز ممکـن
است.
وظایف و اخگیارات مجمع عمومی ،هیأت نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انگصاب و وظایف و اخگیارات
حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هیأت وزیران تعیین می شود.

ماده۲۹ـ کلیه اخگالفات بین صندوق و شرکگهای بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به وجود آیـد بـه
وسیله هیأتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انگصاب وزیر دادگسگری و سه مگصص

بیمه

به انگصاب بیمه مرکزی ،صندوق و اتحادیه (سندیکای) بیمه گران هر کدام یک نفر حل و فصـل مـی شـود.
مالک تصمیم گیری ،رأی اکثریت اعضای هیأت است و رأی صادرشده تزم اتجـراء مـی باشـد .هریـک از
طرفین می تواند ظرف مدت بیست روز از ابالغ رأی در مرجع قضائی ذی صالح اقامه دعوی کند.

ماده۵۰ـ اشصاص ثال

زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک تزم برای دریافـت خسـارت بـه طـور مسـگقیم

حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مراجعه کننـد .همچنـین مسـبب
حادثه می تواند با ارائه مدارک تزم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان دیده حسـب مـورد بـه
بیمه گر یا صندوق مراجعه کند.
آیین نامه اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و به پیشنهاد وزیر امور اقگصادی و دارایی ظرف
مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
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بخش چهارم ـ پرداخت خسارت

ماده۵۱ـ بیمه گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پـانزده روز پـس از دریافـت مـدارک مـورد نیـاز،
خسارت مگعلقه را پرداخت کنند.

ماده۵۲ـ در حوادث منجر به خسارت بدنی ،زیان دیده ،اولیای دم یا وراث قـانونی موظفنـد پـس از قطعـی
شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت ،به بیمه گر مراجعه کنند .بیمه گر مکلف
است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت ،مبلغ خسارت را بـه زیـان دیـده
پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیـع و قـب

واریـز را بـه مرجـع

قضائی مربوط تحویل دهد .در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه ،ایفاءشده تلقی می شود .صـندوق
مکلف است بالفاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.
تبصره۱ـ در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است ،پس
از قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان دیده یا قائم مقام وی ،تا بیست روز پس از ابالغ اظهارنامه رسمی
به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند ،مبلغ مذکور به عنوان امانت نزد صندوق باقی مانـده
و در زمان مراجعه زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی عیناً پرداخت می شود.
تبصره۲ـ در مواردی که رأی صادرشده از دادگاه بـدوی ،صـرفاً از جنبـه عمـومی مـورد تجدیـدنظرخواهی
قرارگرفگه باشد ،زیان دیده یا وراث قانونی و بیمه گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند.
تبصره۵ـ مالک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده ،قطعیت حکم دادگاه است.

ماده۵۵ـ چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک ،تکلیف مقـرر در مـاده ( )۵۱ایـن قـانون را
انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه گر تکلیف مقرر در ماده ( )۵۲این قانون را انجـام
ندهد ،به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان دیده یا قـائم مقـام وی
محکوم می شود.

22

ماده۵۴ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت ،در صـورت مطالبـه زیـان دیـده ،پـس از
دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلـوگیری از سـوانح راه آهـن
موضوع تبصره ( )۲ماده ( )۲قـانون دسگرسـی آزاد بـه شـبکه حمـل و نقـل ریلـی مصـوب ( ۱۵۸۴/۷/۶در
خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی ،بیمه گر وسیله نقلیـه مسـبب
حادثه و یا صندوق ،حسب مورد مکلفند بالفاصله حداقل پنجاه درصد( )۳۰۲از دیه تقریبی را بـه اشـصاص
ثال

زیان دیده پرداخت کرده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد ( )۵۱و

( )۵۲این قانون بپردازند.

ماده۵۳ـ هزینه های معالجه اشصاص ثال

زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی کـه مشـمول قـانون

دییری نباشد ،با لحاظ ماده ( )۵۰قانون تنظیم بصشی از مقررات مالی دولت ( )۲حسب مورد برعهـده بیمـه
گر مربوط یا صندوق است.

ماده۵۶ـ در حوادث منجر به فوت ،در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم مقام مگـوفی یـا درخواسـت مسـبب
حادثه بدون نیاز به رأی مراجع قضائی ،پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمـایی و راننـدگی ،کمیسـیون
جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره ( )۲ماده ( )۲قانون دسگرسی آزاد به شبکه حمـل و نقـل ریلـی
(در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) یا پلـیس راه و در صـورت لـزوم گـزارش
سایر مقامات انگظامی و پزشکی قانونی بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صـندوق حسـب مـورد مـی
توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی مگوفی با رعایت ماده ( )۵۱این قانون بپردازند.
در صورت عدم مطالبه نیز ،بیمه گر می تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضائی خسارت بدنی را مطـابق مـاده
( )۵۲این قانون به صندوق تودیع کند.
تبصره ـ چنانچه علی رغم وجود گزارش کارشناس راهنمـایی و راننـدگی و یـا پلـیس راه و یـا کمیسـیون
جلوگیری از سوانح راه آهن (موضوع تبصره ( )۲ماده ( )۲قانون دسگرسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلـی)
و نظر نهائی پزشکی قانونی ،شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکـول بـه رأی دادگـاه کنـد ،پـس از
صدور رأی مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم اتداء بـوده و نمـی توانـد بابـت مابـه الگفـاوت
خسارت پرداخگی و میزان تعهد وی (موضوع ماده ( )۱۵این قانون) به صندوق رجوع کند.
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ماده۵۷ـ بیمه گر ،صندوق یا مسبب حادثه به میزان درصد دیه ای که به زیان دیده پرداخت شده یـا مطـابق
ماده ( )۵۲این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده است ،بریءالذمه هسگند.

ماده۵۸ـ هرگاه پس از اینکه بیمه گر یا صندوق به موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند و به موجـب
حکم قطعی ،برای پرداخت تمام یا بصشی از خسارت مسؤول شناخگه نشوند ،بیمه گر یا صندوق می توانـد
به همان میزان به محکومٌ علیه حکم قطعی ،رجوع کند.

ماده۵۹ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی ،پرداخت خسارت به صورت نقدی و بـا توافـق زیـان
دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد .در صورت عدم توافق طـرفین در خصـوص میـزان خسـارت
قابل پرداخت ،شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده ،وسیله نقلیـه خسـارت دیـده را در
تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تـا سـقف
تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند.
تبصره ـ در صورتی که اخگالف از طریق مذکور حل و فصل نشود ،موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای
مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انگصاب و هزینه زیان دیده ارجـاع مـی شـود .هریـک از طـرفین
ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعالم نظر کگبی ارزیاب می توانند در مرجع صالح ،اقامـه دعـوی کننـد .در
صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت ،قطعی و تزم اتجـراء اسـت.
هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه ای است که در ابگدای هر سال توسـط بیمـه مرکـزی پیشـنهاد و بـه
تصویب شورای عالی بیمه می رسد .بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسـارت بـه گونـه
ای عمل کند که در تمام شهرسگان ها مگناسب با نیاز آن شهرسگان ،ارزیاب خسارت وجود داشگه باشد.

ماده۴۰ـ شرکگهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که
وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معگبر بوده و بـین طـرفین حادثـه اخگالفـی
وجود نداشگه باشد ،حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده ( )۸این قانون بدون اخذ گزارش مقامات
انگظامی پرداخت کنند.
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بخش پنجم ـ تکالیف سایر نهادها و دستگاههای مرتبط

ماده۴۱ـ به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی ،دولت مکلف اسـت «سـامانه جـامع حـوادث
رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دسگیاههای ذی ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن
و تحلیل مسگمر داده های آن اقدام کند.
نیروی انگظامی ،وزارت بهداشت ،درمان و آمـوزش پزشـکی (مراکـز فوریـت هـای پزشـکی (اورژانـس) و
بیمارسگان ها) ،سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هالل احمر جمهـوری اسـالمی ایـران موظفنـد اطالعـات
مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند.
قوه قضائیه نیز مکلف است اطالعات مربوط به آرای قضائی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مـذکور
قرار دهد.
دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تزم اتجراء شدن این قانون ،سـامانه مزبـور را راه
اندازی و دسگرسی برخط (آنالین) به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انگظامی و وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی ،شرکگهای بیمه ،صندوق و واحدهای قضائی فراهم کند.
تبصره ـ نیروی انگظامی جمهوری اسالمی ایران موظـف اسـت همزمـان بـا تعـوی

پـالک وسـیله نقلیـه،

مشصصات مالک جدید را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج کنـد .همچنـین سـازمان ثبـت اسـناد و
امالک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم شده در خصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انگقال ،وکالت و رهـن
را در سامانه مذکور درج کند.

ماده۴۲ـ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشگن بیمه نامه موضوع این قـانون ممنـوع اسـت .کلیـه
دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنیام رانندگی همراه داشگه باشـند و در
صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه کنند .مأموران راهنمایی و راننـدگی و
پلیس راه موظفند از طرق مقگضی مانند دوربین های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمـه
نامه نسبت به اعمال جریمه های مربوط اقدام کننـد .همچنـین مـأموران راهنمـایی و راننـدگی و پلـیس راه
موظفند در صورت احراز فقدان بیمه نامه ،وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون را تـا هنیـام ارائـه
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بیمه نامه مربوط در محل مطمئنی مگوقف کنند .آیین نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه
شص

ثال

ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتصانه های

راه و شهرسازی و دادگسگری و بیمه مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ـ نیروی انگظامی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این ماده را به دادسگانی کل کشور،
بیمه مرکزی و کمیسیون های قضائی و حقوقی ،اقگصادی ،اجگماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شورای اسالمی ارسال کند.

ماده۴۵ـ بیمه مرکزی و شرکگهای بیمه موظفند ترتیبی اتصاذ کننـد کـه بـا اسـگفاده از ابـزار مناسـب ،امکـان
شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون برای پلـیس راهنمـایی و راننـدگی و یـا پلـیس راه
فراهم شود.

ماده۴۴ـ دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه
شص

ثال

معگبر ،از سوی شرکگها و م ؤسسات حمل و نقل بـار و مسـافر درون شـهری و بـرون شـهری

ممنوع است .نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده وزارتصانه های کشور و راه وشهرسازی می باشـد تـا
حسب مورد ،شرکگها و مؤسسات مگصلف را به مراجع مذکور در تبصره ( )۱مـاده( )۵۱قـانون رسـیدگی بـه
تصلفات رانندگی معرفی نمایند.
در صورت احراز تصلف شرکگها و مؤسسات مذکور توسط مراجع یادشده ،پروانه فعالیت آنان از یک ماه تـا
یک سال معلق و در صورت تکرار تصلف یادشده برای بار چهارم به صورت دائم لغو می شود.
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است امکان احـراز اصـالت بیمـه نامـه از طریـق سـامانه هـای
الکگرونیکی را به صورت برخط برای وزارتصانه های راه و شهرسازی و کشور فراهم کند.
تبصره ـ اعگراض به هرنوع تصمیمات مراجع دولگی موضوع تبصره ( )۱ماده( )۵۱قانون رسیدگی به تصلفات
رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود.

ماده۴۳ـ ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمـه نامـه و رفـع توقیـف از آنهـا ،توسـط راهنمـایی و
رانندگی ،دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعوی
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پالک وسـیله

نقلیه ،تنظیم اسناد رسمی معامالت وسایل مذکور ممنوع می باشد .عدم اجرای تکالیف فوق ،حسـب مـورد
تصلف اداری یا انگظامی محسوب می شود.
تبصره ـ انگقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذی ربط و نیز انگقال وسایل نقلیه مشمول خسارت
بیمه بدنه به بیمه گر مربوط ،از حکم این ماده مسگثنی است.

ماده۴۶ـ عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دسگیاههای اجرائـی و مؤسسـات دولگـی و
نهادهای عمومی غیردولگی و مراکز آموزشی و کلیه اشصاص حقوقی در مواردی کـه بـه موجـب قـوانین و
مقررات مربوطه مجاز می باشد با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شص

ثالـ

معگبـر،

ممنوع است .عدم اجرای تکلیف فوق ،حسب مورد تصلف اداری یا انگظامی محسوب می شود.

ماده۴۷ـ نیروی انگظامی مکلف است ظرف مدت یک سال از تـاریخ تزم اتجـراء شـدن ایـن قـانون ،کلیـه
واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به ابزار تزم برای اسگعالم برخط وضـعیت بیمـه
شص

ثال

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

ماده۴۸ـ سگاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کـارت سـوخت و تصصـی
اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه خودداری کند.
تبصره ـ بیمه مرکزی و نیروی انگظامی جمهوری اسالمی ایران مکلفند اطالعـات مربـوط بـه وسـایل نقلیـه
مذکور را به صورت برخط در اخگیار سگاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.

ماده۴۹ـ مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی ،در صورت وجود بیمه نامـه معگبـر و
مکفی و احراز اصالت آن ،صرفاً مگناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قـرار تـأمین صـادر
کنند.
تبصره ـ عدم اجرای این ماده مسگوجب مجازات انگظامی درجه سه موضوع ماده ( )۱۵قانون نظارت بر رفگار
قضات مصوب  ۱۵۹۰/۷/۱۷برای مگصلف است .بیمه مرکزی مکلف است با رعایـت مفـاد مـاده ( )۳۶ایـن
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قانون اطالعات مربوط به بیمه نامه و بیمه گذاران را به نحوی در اخگیار قوه قضـائیه قـرار دهـد کـه امکـان
دسگرسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمه نامه وجود داشگه باشد.

ماده ۳۰ـ کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث راننـدگی از قبیـل دادسـرا و دادگاههـای
رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمـه مربـوط را در
مواردی که صندوق یا شرکت بیمه ،طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده ،زمان
تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطالع دهنـد .همچنـین دادگـاه مکلـف اسـت پـس از صـدور رأی،
نسصه ای از رأی صادرشده را به آنها ابالغ کند .در این موارد ،بیمه گر یـا صـندوق مـی تواننـد بـا رعایـت
مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی واردشده یا پس از صدور رأی
قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعگراض ثال
تبصره۱ـ اعگراض ثال

کنند.

شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست.

تبصره۲ـ عدم اعالم مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد بـه بیمـه
گر مربوط یا صندوق یا عدم ابالغ رأی به آنها مسگوجب مجازات انگظـامی درجـه سـه موضـوع مـاده ()۱۵
قانون نظارت بر رفگار قضات است.

ماده ۳۱ـ طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده ( )۱۰۹قانون آیین دادرسی دادگاههـای عمـومی و انقـالب
(در امور مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه گر ـ اعم از اینکـه بـه صـورت
ورود ثال

یا اعگراض ثال

یا تجدیدنظرخواهی باشد ـ در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسـارت

شود ،مشمول ماده ( )۵۵این قانون می شود.

ماده ۳۲ـ قوه قضائیه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده ( )۳۴۹قانون
مجازات اسالمی مصوب  ۱۵۹۲/۲/۱را تعیین و برای اجراء از ابگدای سال بعد اعالم کند.
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ماده ۳۵ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه حسب مورد مکلفند عـالوه بـر ثبـت جزئیـات حادثـه در
«سامانه جامع حوادث رانندگی» ،نسصه ای از آن را به زیـان دیـده و مسـبب حادثـه تسـلیم نمـوده ،رسـید
دریافت نمایند.
عدم اجرای تکلیف مذکور مسگوجب مجازات مقرر بـرای لغـو دسـگور موضـوع مـاده ( )۵۸قـانون جـرائم
نیروهای مسلح مصوب  ۱۵۸۲/۱۰/۹است.

ماده ۳۴ـ نیروی انگظامی جمهوری اسالمی ایران مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تزم اتجراء شدن
این قانون ترتیبی اتصاذ کند که امکان دسگرسی به بانکهای اطالعاتی آن نیرو در ارتباط با موضـوعات مـورد
نیاز از قبیل مشصصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه های صادرشده و همچنین سوابق تصلفـات
و تصادفات رانندگان ،از طریق سامانه های الکگرونیکی به صورت برخط برای مراجـع قضـائی ،صـندوق و
بیمه مرکزی فراهم شود .اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.

ماده ۳۳ـ شرکگهای بیمه مجاز به فعالیت در رشگه بیمه موضوع این قانون مکلفنـد ظـرف مـدت سـه مـاه از
تاریخ تزم اتجراءشدن این قانون با اسگفاده از سامانه های الکگرونیکی امکان دسگرسـی بـه کلیـه اطالعـات
مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه نامه های صادرشده و خسارت های مربوط بـه آنهـا را بـه صـورت
برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند.

ماده ۳۶ـ بیمه مرکزی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تزم اتجراءشدن این قانون ترتیبی اتصـاذ
کند که امکان دسگرسی به اطالعات مذکور در مـواد ( )۳۴و ( )۳۳ایـن قـانون بـرای کلیـه مراجـع قضـائی،
شرکگهای بیمه ذی ربط ،نیروی انگظامی جمهوری اسالمی ایران و صندوق فراهم شود.

ماده ۳۷ـ بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یـا تصلـف هـر یـک از
شرکگهای بیمه در اجرای قانون ،اقدامات زیر را به عمل می آورد .اعمال موارد زیر مگناسب با نوع قصور یـا
تصلف و تعدد و تکرار آن به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد بیمه مرکـزی و تأییـد شـورای عـالی
بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد:
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الف ـ توبیخ کگبی مدیران شرکت بیمه
ب ـ سلب صالحیت حرفه ای مسؤول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت بیمـه،
برای حداکثر پن سال با تأیید شورای عالی بیمه
پ ـ سلب صالحیت افراد موضوع بند(ب) به طور دائم با تأیید شورای عالی بیمه
ت ـ محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ بیست برابر حداقل تعهدات بدنی
موضوع ماده( )۸این قانون در زمان پرداخت
ث ـ تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشگه بیمه برای حداکثر یک سال با تأیید شورای عالی بیمه
ج ـ لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشگه بیمه به طور دائم با تأیید شورای عالی بیمه
تبصره۱ـ در مورد بندهای(ت)( ،ث) و (ج) این ماده ،بیمه مرکزی نظر مشورتی و تصصصـی اتحادیـه بیمـه
گران ایران را قبل از اتصاذ تصمیم ،اخذ می کند .چنانچه اتحادیه ظرف مدت پانزده روز از تـاریخ دریافـت
نامه بیمه مرکزی ،کگباً نظر خود را اعالم نکند بیمه مرکزی رأساً اقدام می کند.
تبصره۲ـ در صورت سلب صالحیت اکثریت هیأت مدیره شرکت بیمه حسـب اعـالم بیمـه مرکـزی ،بیمـه
مرکزی با تأیید شورای عالی بیمه می تواند برای اداره امور شرکت فرد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست
شرکت بیمه تا زمان تعیین و تأیید اعضـای جدیـد هیـأت مـدیره منصـوب کنـد .صـاحبان سـهام شـرکت
بیمه(مجمع) موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه اعضای هیأت مدیره جدید خود را معرفی کنند تا پـس از
تأیید توسط بیمه مرکزی جاییزین اعضای قبلی سلب صـالحیت شـده شـوند و براسـاس قـانون تجـارت
شرکت را اداره کنند .سرپرست جدید منصـوب تـا زمـان جـاییزینی اعضـای هیـأت مـدیره جدیـد دارای
اخگیارات هیأت مدیره شرکت است و مسؤولیت کلیه اقـدامات او برعهـده بیمـه مرکـزی اسـت .حقـوق و
مزایای سرپرست منصوب تا تعیین مدیرعامل که حداکثر سه ماه میباشد توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و پس
از تصویب مجمع شرکت به سرپرست منصوب پرداخت می شود.
تبصره۵ـ جریمه موضوع بند (ت) این ماده به حساب اخگصاصی صندوق نزد خزانه داری کـل واریـز و بـا
پیش بینی در بودجه های سنواتی به صندوق مذکور تصصی

داده می شود .عدم پرداخت جریمه از سـوی

شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.
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تبصره۴ـ نحوه وصول ،تصفیف و یا بصشودگی جریمه موضوع بند (ت) این ماده به موجـب آیـین نامـه ای
است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابالغ این قانون به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تأییـد شـورای عـالی
بیمه به تصویب وزیر امور اقگصادی و دارایی می رسد.
تبصره ۳ـ رسیدگی به اعگراض شرکگهای بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر
اعمال مجازات های مندرج در این ماده (به جز بند«الف») برعهده کمیسـیونی مگشـکل از یـک نفـر قاضـی
دادگسگری با انگصاب رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس کمیسیون) ،نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینـده
اتحادیه (سندیکای) بیمه گران می باشد .تصمیم گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضاء ،تزم اتجراء
و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ حسب مورد قابـل اعگـراض در مرجـع قضـائی ذی صـالح اسـت.
دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مسگقر می باشد.

ماده ۳۸ـ بیمه مرکزی مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکگهای بیمه و نحوه محاسبه
ذخایر آنها در رشگه بیمه شص

ثال

نظارت نموده و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفـای تعهـدات آتـی

شرکگهای بیمه اطمینان حاصل کند.
شرکگهای بیمه مکلفند ذخایرتأییدشده از سوی بیمه مرکـزی را در دفـاتر و صـورتهای مـالی خـود ،مطـابق
دسگورالعمل بیمه مرکزی ثبت کنند.

بخش ششم ـ مقررات کیفری

ماده ۳۹ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمـه گـر یـا نماینـدگی آنـان ،مصـرف درآمـدهای
صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقـرر در مـواد ( )۴۳و ( )۴۶و ()۴۸
این قانون عالوه بر تصلف اداری یا انگظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.
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ماده ۶۰ـ فروش هر نوع بیمه نامه یا مبادرت به عملیات بیمه گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی ،در
حکم کالهبرداری است و مرتکب عالوه بر مجازات کالهبرداری ،ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد
به زیان دیده یا صندوق به نرخ روز جبران می باشد.

ماده ۶۱ـ هرکس با انجام اعمال مگقلبانه مانند صحنه سازی صـوری تصـادف ،تعـوی

خـودرو یـا ایجـاد

خسارت عمدی ،وجوهی را بابت خسارت دریافت کند ،به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل
دو برابر وجوه دریافگی محکوم می شود .شروع به جرم مندرج در این ماده عالوه بـر مجـازات مقـرر بـرای
شروع به جرم در قانون مجازات اسالمی ،مسگوجب جزای نقدی درجه پن می باشد.

ماده ۶۲ـ هرگاه شصصی برخالف واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسـبب حادثـه معرفـی کنـد بـه
مجازات حبس درجه هفت محکوم می شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبـانی کـرده باشـد بـه مجـازات
مذکور محکوم می شود.

ماده ۶۵ـ در صورتی که مسؤولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشـد ،جـز در مـوارد مصـرح در
ماده ( )۱۳این قانون ،مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت های مـالی در خصـوص وی قابـل اجـراء
نیست.

بخش هفتم ـ مقررات نهائی

ماده ۶۴ـ کلیه آیین نامه های اجرائی این قانون جز در مواردی که به نحو دییری مقرر شده اسـت ،ظـرف
مدت یک سال از تاریخ ابالغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تهیه می شود و پس از تأیید وزیر
امور اقگصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد .مادامی که آیین نامه های مذکور ،تهیه و تصویب
نشده است ،آیین نامه های اجرائی موجود ،در حدودی که مغایر این قانون نباشد معگبر است.
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ماده ۶۳ـ بیمه نامه های صادره پیش از تزم اتجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هسـگند
لکن در هر حال احکام بندهای (الف) و (ب) ماده ( ،)۴مواد ( )۵۰( ،)۲۳( ،)۲۲( ،)۱۹( ،)۱۱و مـاده ( )۵۲و
تبصره های آن ،مواد ( )۳۰( ،)۴۹( ،)۵۸( ،)۵۷( ،)۵۶و ( )۶۰در مورد بیمه نامـه هـایی کـه هنـوز خسـارات
تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز تزم الرعایه است.

ماده ۶۶ـ از تاریخ تزم اتجراء شدن این قانون« ،قانون اصالح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسـایل
نقلیه موتوری زمینی در مقابل شص

ثال

مصوب  »۱۵۸۷نسخ می شود .هرگونه نسخ یا اصالح مواد ایـن

قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.

قانون فوق مشگمل بر شصت و شش ماده و پنجاه و پن تبصره در جلسه علنی روز دوشـنبه مـورخ بیسـگم
اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پن مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ  ۱۵۹۳/۲/۲۹به
تأیید شورای نیهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی تریجانی
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