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

 

 8/0/1058                                                                         10525/842شماره

 روحانی حسن دکتر آقای جناب والمسلمین االسالم حجت

 ایران اسالمی جمهوری محترم ریاست

 

( 120) سلوم  و بیسلت  و یکصل   اصل   اجرای در 1/12/1050 مورخ 114188/82811 شماره مهنا به عطف

 حلواد   اثلر  در ثالث شخص به ش ه وارد خسارات اجباری بیمه قانون ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون

 زمینی موتوری نقلیه وسای  دارن گان م نی مسؤولیت اجباری بیمه» الیحه عنوان با که نقلیه وسای  از ناشی

 دوشلنبه  روز علنی جلسه در تصویب با بود گردی ه تق یم اسالمی شورای مجلس به «ثالث شخص مقاب  در

 .گردد می ابالغ پیوست به نگهبان، محترم شورای تأیی  و 22/2/1058 مورخ

 

 الریجانی علی ل اسالمی شورای مجلس رئیس

*** 

 5/0/1058                                                                                28188شماره

 دارایی و اقتصادی امور وزارت

 

 اجبلاری  بیمه قانون» پیوست به ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون سوم و بیست و یلکص  اص  اجرای در

 مورخ بهدوشن روز علنی جلسه در که «نقلیه وسای  از ناشی حواد  اثر در ثالث شخص به واردش ه خسارات

 به 25/2/1058 تاریخ در و تصویب اسالمی شورای مجلس پنج و نود و سیص  و یکهزار ماه اردیبهشت بیستم

 واص  اسالمی شورای مجلس 8/0/1058 مورخ 10525/842 شماره نامه طی و رسی ه نگهبان شورای تأیی 

 .گردد می ابالغ اجرا جهت گردی ه،

 

 روحانی حسن ل جمهور رئیس

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

 

 کلیات ـ نخست بخش

 

 :است زیر شرح به معانی دارای قانون، این در شده برده کار به اصطالحات ـ۱ماده

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

 ایـن ( ۵۳) ماده رعایت با معالجه هزینه و فوت دیه دائم، یا موقت ـ کلی یا جزئی از اعم عضو فگادگیازکارا

 قانون این موضوع بیمه مشمول حوادث سبب به قانون

 ثالـ   شـص   امـوال  بـه  قانون این موضوع بیمه مشمول حوادث سبب به که زیانهایی: مالی خسارت ـ ب

 .شود وارد

 قبیـل  از آنهـا  محمـوتت  و مـاده   این( ث) بند موضوع نقلیه وسایل از ناشی  هسانح هرگونه: حوادث ـ پ

 اثـر  بـر  نقلیـه  وسایل از ناشی سانحه نوع هر یا انفجار یا و سوزی آتش واژگونی، سقوط، تصادف، تصادم،

 غیرمگرقبه حوادث

 مـالی  ای و بدنی خسارت دچار قانون این موضوع حوادث سبب به که است شصصی هر: ثال  شص  ـ ت

 حادثه مسبب راننده اسگثنای به شود

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

 آنها به مگصل( تریلر) کفی و یدک و

 بدنی های خسارت تأمین صندوق: صندوق ـ ج

 ایران اسالمی جمهوری مرکزی بیمه: مرکزی بیمه ـ چ

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

 

 مکلفنـد  باشند حقوقی یا حقیقی اشصاص اینکه از اعم قانون این موضوع نقلیه وسایل دارندگان کلیه ـ۲ماده

 ثالـ   اشصاص به مذکور نقلیه وسایل حوادث اثر در که مالی و بدنی خسارت قبال در را خود نقلیه وسایل
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 ایـن  در فعالیـت  مجـوز  که ای بیمه شرکت نزد قانون این( ۸) ماده در مندرج مقدار به حداقل شود می وارد

 .کنند بیمه باشد، داشگه مرکزی بیمه از را رشگه

 نامـه  بیمـه  کـه  کـدام  هـر  و اسـت  نقلیه وسیله مگصرف یا و مالک از اعم قانون این نظر از دارنده ـ۱تبصره

 .شود می ساقط دییری از تکلیف کند تحصیل را ادهم این موضوع

 که شصصی مسؤولیت از مانع قانون این موضوع نامه بیمه تحصیل در نقلیه وسیله دارنده مسؤولیت ـ۲تبصره

 نامـه  بیمـه  محـل  از واردشـده  خسـارت  حال هر در. باشد نمی است او فعل ترک یا فعل به منسوب حادثه

 .گردد می پرداخت حادثه مسبب نقلیه وسیله

 

 حادثـه،  مسـبب  راننده به واردشده بدنی های خسارت پوشش برای است مکلف نقلیه وسیله دارنده ـ۵ماده

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

 بـه  بـدنی  خسـارت  ورود فرض در جرح ارش یا و دیه یا فوت دیه معادل حادثه، مسبب راننده به پرداخت

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

 آیـین . کنـد  اعالم و تعیین را واردشده بدنی صدمه درصد و نوع مربوط، بیمه شرکت یا حادثه مسبب راننده

 به بیمه عالی شورای تصویب از پس مرکزی بیمه پیشنهاد به نامه بیمه این به مربوط بیمه حق و اجرائی نامه

 .رسد می وزیران هیأت تصویب

 

 :ثال  شص  برای مالی یا بدنی خسارت ایجاد و حادثه وقوع صورت در ـ۴ماده

 خسـارت  جبـران  باشـد،  قانون این موضوع نامه بیمه دارای حادثه، مسبب نقلیه وسیله که صورتی در ـ الف

 در دعـوی  طـرح  بـه  نیـاز  صـورت  در. اسـت  گـر  بیمه عهده بر قانون این مقررات حدود در هواردشد های

. کنـد  می طرح حادثه مسبب و گر بیمه علیه را دعوی وی مقام قائم یا دیده زیان خسارت، مطالبه خصوص

 .نیست حادثه مسبب راننده کیفری های مسؤولیت نافی حکم، این

 مـاده  در منـدرج  موارد از یکی مشمول یا قانون این موضوع نامه بیمه فاقد نقلیه، وسیله که صورتی در ـ ب

        جبـران  قـانون  ایـن ( ۲۳) مـاده  رعایـت  بـا  صندوق توسط وارده بدنی های خسارت باشد، قانون این( ۲۱)

 راننـده  علیه را دعوی وی مقام قائم یا دیده زیان خصوص، این در دعوی طرح به نیاز صورت در. شود می

 .کند می طرح صندوق و ادثهح مسبب
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 اخگیـار  در مالـک  اذن بـا  نقلیـه  وسیله و بوده قانون این موضوع نامه بیمه فاقد خودرو، که صورتی در ـ پ

 معـادل  نقـدی  جـزای  بـه  باشد، حقوقی شص  مالک، که صورتی در باشد، گرفگه قرار حادثه مسبب راننده

( ۱۰۲)درصـد  ده معـادل  نقـدی  جـزای  بـه  باشد حقیقی شص  مالک که صورتی در و( ۲۰۲)درصد بیست

 نزد صندوق اخگصاصی درآمدهای حساب به مذکور مبلغ. شود می محکوم واردشده بدنی خسارات مجموع

 صندوق به آن( ۱۰۰۲)صددرصد ساتنه، های بودجه در بینی پیش با و شود می واریز کشور کل داری خزانه

 .یابد می اخگصاص

 

 بـا  آن، بـه  مربـوط  هـای  نامه آیین و قانون این مقررات طبق است مکلف نایرا بیمه سهامی شرکت ـ ۳ماده

 در فعالیـت  مگقاضـی  بیمـه  شرکگهای سایر. کند منعقد بیمه قرارداد قانون این موضوع نقلیه وسایل دارندگان

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

 عـالی   شورای تأیید و مرکزی بیمه پیشنهاد به که اجرائی نامه آیین براساس است موظف مرکزی بیمه .کنند

 صادر ثال  شص  رشگه در فعالیت مجوز مگقاضی، شرکگهای برای رسد، می وزیران هیأت تصویب به بیمه

 مناسب سابقه بیمه، تشرک مالی توانیری حداقل قبیل از مواردی ماده این موضوع اجرائی نامه آیین در. کند

 باید خسارت پرداخت و نامه بیمه صدور برای تزم های ظرفیت و انسانی نیروی داشگن خسارت، پرداخت

 کننـد،  مـی  دریافـت  مرکـزی  بیمه از را ای بیمه رشگه این در فعالیت مجوز که شرکگهایی. گیرد قرار نظر مد

 ایـن  موضـوع  نقلیـه  وسایل دارندگان کلیه با آن، هب مربوط های نامه آیین و قانون این مقررات طبق موظفند

 ایـن  تصویب زمان در که شرکگهایی برای ثال  شص  رشگه در فعالیت ادامه. کنند منعقد بیمه قرارداد قانون

 از دوسـال  مـدت  ظـرف  مرکزی بیمه از مجوز اخذ به منوط هسگند، فعال ثال  شص  بیمه رشگه در قانون

 .باشد می قانون این شدن اتجراء تزم تاریخ

 

 قـانون  این موضوع بیمه قرارداد از ناشی تعهدات و حقوق کلیه نقلیه، وسیله مالکیت انگقال تاریخ از ـ ۶ماده

 .شود می محسوب گذار بیمه بیمه، قرارداد مدت پایان تا گیرنده انگقال و شود می منگقل گیرنده انگقال به

 قـانون  این موضوع بیمه قرارداد در «خسارت به منجر وادثح نداشگن» واسطه به که تصفیفاتی کلیه ـ تبصره

 نقلیـه  وسـیله  بـه  را مـذکور  تصفیفات تواند می دهنده انگقال. است دهنده انگقال به مگعلق باشد، شده اعمال

 آیـین . کنـد  منگقل باشد، وی بالواسطه اوتد یا والدین همسر، به مگعلق یا او به مگعلق که نوع، همان از دییر

 .رسد می وزیران هیأت تصویب به بیمه عالی شورای تأیید و مرکزی بیمه پیشنهاد به تبصره این جرائیا نامه
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 كشور از خارج كه صورتي در شوند مي ايران وارد خارج از كه زميني موتوري نقليه وسيله دارندگان ـ7ماده
 طـرف  از كـه  اي نامـه  بيمه وجبم به آن  از ناشي حوادث اثر بر كه خساراتي مقابل در را خود نقليه وسيله
 را خـود  نقليـه  وسيله ايران مرز به ورود هنگام مكلفند باشند، نكرده بيمه شود مي شناخته معتبر مركزي بيمه
 وارد ثالـث  اشـخاص  بـه  آنها محموالت يا مزبور نقليه حوادث اثر در كه مالي و بدني هاي خسارت قبال در
  .كنند بيمه قانون اين) 8(ماده در مندرج ميزان به حداقل شود مي

  

 حـق  پرداخـت  بـا  خـروج  هنگام موظفند شوند مي خارج كشور از كه ايراني نقليه وسيله دارندگان همچنين
 بـه  كشـور  از خـارج  در مـذكور  نقليه حوادث اثر بر كه خساراتي مقابل در را خود نقليه وسيله مربوط، بيمه

 راننـده  حـوادث  بيمـه  نيـز  و قـانون  اين) 8( ماده در مندرج ميزان به حداقل شود وارد ايراني ثالث اشخاص
 ربـط  ذي مراجـع  توسـط  مزبـور  وسـايل  تردد از صورت اين غير در. كنند بيمه قانون اين) 3( ماده موضوع

  .شود مي جلوگيري

  

  گذار بيمه و گر بيمه تعهدات و حقوق ـ دوم بخش

  

 مـرد  يـك  ديـه  ريـالي  حـداقل  معادل يبدن  خسارت بخش در قانون اين موضوع بيمه مبلغ حداقل ـ 8ماده
 اخـذ  به موظف گذار بيمه حال هر در و است قانون اين) 9( ماده تبصره رعايت با حرام ماههاي در مسلمان
 نـيم  و دو معـادل  مـالي  خسـارت  بخش در قانون اين موضوع  بيمه مبلغ حداقل همچنين. باشد نمي الحاقيه
 حـداقل  از بـيش  مـالي  هـاي  خسارت جبران براي تواند يم گذار بيمه. است بدني تعهدات) % 5/2( درصد
  .كند تحصيل تكميلي بيمه آن، از پس يا نامه بيمه صدور زمان در مزبور،

 سـقف  از بـيش  اي بيمه پوشش تقاضاي مالي هاي خسارت خصوص در گذار بيمه كه صورتي در ـ1تبصره
 حـق . باشـد  مي گذار بيمه با تكميلي بيمه دادقرار انعقاد به مكلف گر بيمه باشد داشته را ماده اين در مندرج
 تعيـين  گـر  بيمـه  توسط شود، مي اعالم مركزي بيمه توسط كه كلي ضوابط چهارچوب در مورد اين در بيمه
  .گردد مي
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 پرداخـت  قانون اين مطابق را واردشده خسارات كليه است مكلف گر بيمه حادثه، بروز صورت در ـ2تبصره
  .شود نمي اعمال مورد اين در 7/2/1316 مصوب بيمه نونقا) 13( و) 12( مواد و كند

 خودروي گرانترين به وارده متناظر خسارت ميزان تا صرفاً رانندگي حوادث از ناشي مالي خسارت ـ3تبصره
  .بود خواهد جبران قابل حادثه مقصر يا و ثالث شخص نامه بيمه طريق از متعارف

 سـقف %)  50( درصـد  پنجـاه  از كمتـر  آن قيمـت  كـه  ستا خودرويي متعارف خودروي از منظور ـ4تبصره
  .باشد شود، مي مشخص سال هر ابتداي در كه بدني تعهدات

 كارشناسـان  و بيمـه  شركتهاي خسارت ارزياب كارشناسان و) 39( ماده موضوع خسارات ارزيابان ـ 5تبصره
  .نندك نظر اعالم ماده اين مطابق موظفند خسارت، برآورد هنگام در دادگستري رسمي

  

  .است قانون اين مقررات مطابق ثالث اشخاص به واردشده هاي خسارت جبران به ملزم گر بيمه ـ9ماده

 ديـدگان  زيـان  از يـك  هر به ديه يك از بيش پرداخت به آن مسؤول حادثه، يك در كه صورتي در ـ تبصره
 از كمتـر  ديـه،  بر مازاد مبلغ اينكه از اعم است، بدني خسارات كل پرداخت به مكلف گر بيمه شود، محكوم

  .باشد آن از بيشتر يا كامل ديه يك

  

 بدون را ديدگان زيان به وارده خسارت قانون اين در مندرج تعهدات ايفاء در است مكلف گر بيمه ـ10ماده
 حكـم  انشـاي  در موظفنـد  قضـائي  مراجـع . كنـد  پرداخت نامه بيمه تعهدات سقف تا دين و جنسيت لحاظ

  .كنند درج حوادث بيمه عنوان  به  را ماده اين موضوع ديه بر زادما مبلغ ديه، پرداخت

  

 در منـدرج  مزايـاي  از كمتر مزاياي ديده زيان يا گذار بيمه براي كه نامه بيمه در شرط هرگونه درج ـ11ماده
. اسـت  بالاثـر  و باطـل  نحـوي،  هـر  به قرارداد در گر بيمه تعهدات تعليق شرط درج يا كند، مقرر قانون اين
 و گر بيمه توسط ديده زيان از رضايتنامه هرگونه اخذ همچنين. شود نمي نامه بيمه بطالن سبب شرط النبط

 چنـين  و اسـت  ممنـوع  قـانون  اين در مندرج مزاياي از كمتر خسارت پرداخت به رضايت بر مبني صندوق
  .است بالاثر اي رضايتنامه
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 ضـرب  حاصـل  برابـر  حادثـه،  مسـبب  نقلیه وسیله داخل دیدگان زیان قبال در گر بیمه ریالی تعهد ـ۱۲ماده

 ایـن ( ۱۵) مـاده  و( ۹) مـاده  تبصـره   رعایـت  با نامه بیمه بدنی تعهدات سقف در نقلیه وسیله مجاز ظرفیت

 .است قانون

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

 بـه  وارده خسارت نسبت به گر بیمه تعهد مورد خسارت مبلغ باشد مذکور سقف زا بیش حادثه مقصر نقلیه

 دیـدگان  زیـان  از یـک  هـر  بدنی خسارت الگفاوت مابه و گردد می تسهیم آنان بین دیدگان زیان از یک هر

 از قـانون  ایـن  مقـررات  مطـابق  و پرداخـت  مربـوط  مقررات وفق بدنی های خسارت تأمین صندوق توسط

 .شود می ازیافتب حادثه مسبب

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

 تهیـه  مرکـزی  بیمـه  و شهرسازی و راه و تجارت و معدن صنعت، های وزارتصانه همکاری با کشور وزارت

 .رسد می وزیران هیأت تصویب به و شود می

 

 .شود می اضافه خودرو مجاز ظرفیت به نقلیه وسیله داخل دوسال زیر اطفال و جنین تعداد صورت هر در

 سـقف  برابـر  ده حادثـه  مسـبب  نقلیـه  وسـیله  از خـارج  دیدگان زیان قبال در گر بیمه ریالی تعهد ـ تبصره

 مجمـوع  کـه  مواردی در. باشد می قانون این( ۱۵) ماده و( ۹) ماده تبصره  رعایت با نامه بیمه بدنی تعهدات

 خسـارت  مبلـغ  باشـد  مذکور سقف از بیش حادثه مسبب نقلیه وسیله از خارج دیدگان زیان بدنی خسارات

 مابـه  و گردد می تسهیم آنان بین دیدگان زیان از یک هر به واردشده خسارت نسبت به گر بیمه تعهد مورد

ـ  هـای  خسـارت  تأمین صندوق توسط دیدگان زیان از یک هر بدنی خسارت الگفاوت  مقـررات  وفـق  دنیب

 .شود می پرداخت مربوط

 

 یوم قیمت به را ثال  شص  به گرفگه تعلق بدنی خسارت مکلفند مورد حسب صندوق یا گر بیمه ـ۱۵ماده

 کـه  صـورتی  در گـر،  بیمـه . کننـد  پرداخـت  مربـوط  مقـررات  و قوانین سایر و قانون این رعایت با و اتداء

 مـی  باشـد،  قانون این( ۸) ماده در مندرج وی تعهد از بیشگر هنمود پرداخت دیده زیان به که بدنی خسارت

 منظور فیمابین حسابهای در صندوق موافقت صورت در یا رجوع صندوق به پرداخگی، مازاد به نسبت تواند

 .نباشد گر بیمه  تأخیر به منگسب دیه بابت پرداخت قابل مبلغ افزایش اینکه بر مشروط کند
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 قـانون  ايـن ) 8( ماده در مندرج بيمه شركت تعهد از بيشتر ديده زيان بدني خسارت كه صورتي در ـ تبصره
 سـامانه  طريـق  از را مربوط پرونده مستندات كليه و مذكور مراتب بالفاصله است، مكلف بيمه شركت باشد،

  .دهد اطالع مركزي بيمه و صندوق به) 55( ماده موضوع الكترونيك

  

 و راهنمـايي  تصـادفات  كارشـناس  گزارش استناد به كه فوت يا حجر به منجر رانندگي حوادث در ـ14ماده
 مكلـف  گـر  بيمه باشد، ساز حادثه رانندگي تخلفات از يكي تصادف وقوع اصلي علت  راه، پليس يا رانندگي

 شـرح  بـه   توانـد  مي آن از پس و كند پرداخت تضمين اخذ و شرط هيچ بدون را ديده زيان خسارت است
  :كند مراجعه حادثه سببم به بازيافت براي زير

 نـيم  و دو معـادل : نامـه  بيمـه  مدت طول در مسبب راننده ساز حادثه تخلف از ناشي حادثه اولين در ـ الف
  شده پرداخت مالي و بدني هاي خسارت از%)  5/2( درصد

 پـنج  معـادل : نامـه  بيمـه  مـدت  طـول  در مسـبب  راننـده  سـاز  حادثـه  تخلف از ناشي حادثه دومين در ـ ب
  شده پرداخت مالي و بدني هاي خسارت از%) 5(درصد

 ده معـادل : نامـه  بيمـه  مدت طول در آن از بعد حوادث و ساز حادثه تخلف از ناشي حادثه سومين در ـ پ
  شده پرداخت مالي و بدني هاي خسارت از) %10(درصد

ـ  رسـيدگي  قـانون ) 7( مـاده  موجب به ساز حادثه رانندگي تخلفات عناوين و مصاديق ـ تبصره  تخلفـات  هب
  .شود مي تعيين 8/12/1389 مصوب رانندگي

  

 پرداخـت  را ديده زيان خسارت تضمين، اخذ و شرط هيچ بدون است مكلف گر بيمه زير موارد در ـ15ماده
 از بخشـي  يـا  تمام بازيافت براي قانوني مراجع طريق از ديده زيان مقامي قائم به تواند مي آن از پس و كند

  :كند مراجعه است شده خسارت موجب كه صيشخ به شده پرداخت وجوه

  قضائي مراجع نزد حادثه ايجاد در مسبب عمد اثبات ـ الف

 نيـروي  تأييـد  به كه حادثه وقوع در مؤثر روانگردان يا مخدر مواد استعمال يا مستي حالت در رانندگي ـ ب
  .باشد رسيده دادگاه يا قانوني پزشكي يا انتظامي
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 نقلیـه  وسیله نوع با مگناسب او گواهینامه یا باشد رانندگی گواهینامه فاقد بب،مس راننده که صورتی در ـ پ

 .نباشد

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

 لحصا قضائی مراجع در فوق موارد اثبات حادثه، مسبب و گر بیمه میان اخگالف وجود صورت در ـ۱تبصره

 .گرفت خواهد صورت

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

 سـازمان  اجرای دوایر طریق از و است اتجراء تزم اسناد حکم در گر بیمه سوی از خسارت پرداخت اسناد

 .اشدب می وصول و مطالبه قابل کشور امالک و اسناد ثبت

 رخ گواهینامـه  اخـذ  آزمـون  یـا  مجاز مراکز توسط رانندگی آموزش حین در حادثه که صورتی در ـ۵تبصره

 نصواهـد  بازیافت قابل دهنده آزمون یا گیرنده آموزش از بیمه شرکت وسیله به شده پرداخت خسارت دهد،

 .شود می محسوب راننده گیرنده، آزمون یا دهنده آموزش مورد حسب و بود

 

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

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

 زیـان  خسـارت  پرداخت از پس صندوق و گر بیمه است، بوده مؤثر حادثه وقوع در دییر حقوقی یا حقیقی

 بـه  شـود  مـی  مشـص   دادگـاه  حکـم  در آن درصد که تقصیر درجه نسبت به بازیافت برای تواند می دیده

 .کند مراجعه ربط ذی مسببان

 

 از مـاده  ایـن  موضـوع  هـای  مسؤولیت قبال در را خویش کارکنان  مسؤولیت مجازند ربط ذی دسگیاههای

 .کنند بیمه اخگیار، تحت یا سرمایه های دارایی تملک و جاری اعگبارات محل

 نقـ   رانندگی، تصلفات به رسیدگی قانون( ۱۷) ماده موضوع افسران نظریه حسب که صورتی در ـ تبصره

 موضـوع  نفـع،  ذی اعگـراض  صـورت  در شـود  اعالم تصادف بروز در مؤثر انسانی عامل یا نقلیه وسیله راه،

 و راه قبیـل  از موضـوع  بـا  مـرتبط  امـور  در مسـگقل  رسـمی  کارشناسـان  هیأت یا کارشناس به مورد حسب

 .شود می ارجاع دادگاه نظر با تصادفات و مکانیک ترافیک، مهندسی
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 :است خارج قانون این موضوع بیمه شمول از زیر موارد ـ۱۷ماده

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

 رادیواکگیو و اتمی تشعشعات از ناشی غیرمسگقیم یا و مسگقیم خسارت ـ ب

 نقدی جزای یا جریمه ـ پ

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

 قضائی مراجع نزد تبانی و خدعه نوع

 بـه  نـد توا مـی  معگرض باشد، داشگه وجود اخگالفی( ب) و( الف) بندهای موارد در که صورتی در ـ تبصره

 .کند رجوع صالح قضائی مرجع

 

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

 .رسد می وزیران هیأت تصویب به بیمه عالی شورای تأیید از پس و شود می تهیه مرکزی بیمه توسط

 :گیرد ارقر مدنظر زیر عوامل باید مذکور نامه آیین در

 آن ایمنی وضعیت و ساخت سال کاربری، نوع قبیل از نقلیه وسیله های ویژگی ـ الف

 انگظـامی  نیـروی  توسـط  شـده  ثبـت  تصلفـات  و منفـی  نمرات شامل دارنده ای بیمه و رانندگی سوابق ـ ب

 گر بیمه توسط پرداخگی های خسارت رانندگی، تصلفات به رسیدگی قانون موضوع ایران اسالمی جمهوری

 وی به منگسب حوادث بابت صندوق، یا

 خودروهـای  و موتورسـیکلت  شـامل  ضـعیف  و مگوسط اقشار برای نقلیه وسیله از اسگفاده بودن رای  ـ پ

 قیمت ارزان سواری

 اقشـار  پرکـاربرد  نقلیـه  وسـایل  بیمـه  حـق  تعیین در اجگماعی مالحظات باید ماده این موضوع نامه آیین در

 .گیرد قرار ظرمدن جامعه ضعیف و مگوسط

 کـه  کند اتصاذ ترتیبی ایران اسالمی جمهوری انگظامی نیروی همکاری با است موظف مرکزی بیمه ـ۱تبصره

 هـای  ویژگـی  براسـاس  ثالـ   شـص   نامه بیمه صدور امکان توسعه، ششم پنجساله برنامه پایان تا حداکثر

 و اوسـت  نـام  بـه  نقلیه وسیله پالک که شصصی ای بیمه و رانندگی سوابق زمان، آن تا. شود فراهم «راننده»

 .است عمل مالک وی به منگسب حوادث بابت پرداخگی های خسارت
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 بـه  متناظر و پلكاني صورت به بيمه حق در افزايش يا تخفيف نحوه ماده اين موضوع نامه آيين در ـ2تبصره
  .شود مي تعيين بدني و مالي خسارات مورد در تفكيك

 وزيـران  هيـأت  مصوب نامه آيين رعايت با سال هر ابتداي در قانون اين وضوعم بيمه حق نرخنامه ـ3تبصره
 عـالي  شـوراي  جلسـات  در. شود مي ابالغ بيمه، عالي شوراي تأييد از پس و محاسبه مركزي بيمه وسيله به

 بـه  نظر صاحب نفر دو و گران بيمه) سنديكاي(اتحاديه كل دبير تبصره اين موضوع نرخنامه تعيين براي بيمه
 در مركزي بيمه كل رئيس همچنين. كنند مي شركت رأي حق با ايران گران بيمه) سنديكاي(اتحاديه انتخاب
  .دارد رأي حق مذكور جلسات

 را بيمه عالي شوراي مصوب نرخهاي از كمتر) % 5/2( درصد نيم و دو تا توانند مي بيمه شركتهاي ـ4تبصره
 منـوط  بيمـه،  شركتهاي توسط %)  5/2( درصد نيم و دو از بيشتر تخفيف اعمال. دهند قرار خود عمل مالك

 شـرايط  و شركت مالي توانگري بايد مجوز اين اعطاي در مركزي بيمه. است مركزي بيمه از مجوز كسب به
 در توانند مي بيمه شركتهاي همچنين. دهد قرار مدنظر را بيمه شركتهاي پذيري رقابت حفظ و بازار عمومي
 قيمتهـاي  از بـيش  %)  5/2( درصـد  نيم و دو تا مركزي بيمه تأييد با مشتريان، به ويژه خدمات ارائه صورت
  .كنند دريافت گذار بيمه از مركزي، بيمه توسط شده تعيين

 كـه  راننـدگاني  بـه  تخفيـف  اعطاي به نسبت مربوط ضوابط چهارچوب در موظفند بيمه شركتهاي ـ 5تبصره
 انـد،  شـده  مربـوط  گواهينامـه  اخذ به موفق و نموده سپري را خطر كم و ايمن رانندگي آموزشي هاي دوره
 وزيران هيأت تصويب به انتظامي نيروي و مركزي بيمه پيشنهاد به تبصره اين به مربوط نامه آيين. كنند اقدام
  .رسد مي

  

 رافـع  قـانون  ايـن  موضـوع   نامـه  بيمـه  صـدور  در وي  نماينده يا گر بيمه تقصير يا قصور هرگونه ـ19ماده
  .نيست گر مهبي مسؤوليت

  

 در آنكـه  مگـر  اسـت  ايران اسالمي جمهوري قلمرو به محدود قانون اين موضوع بيمه هاي پوشش ـ20ماده
  .باشد شده توافق ديگري نحو به نامه بيمه
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 صندوق تعهدات و حقوق ـ سوم بخش

 

 بـه  ردوا بـدنی  هـای  خسـارت  نقلیـه،  وسـایل  از ناشـی  حوادث دیدگان زیان از حمایت منظور به ـ۲۱ماده

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

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

 طـور  بـه  یـا  نباشد، پرداخت قابل قانون، این( ۲۲) ماده موضوع گر بیمه ورشکسگیی یا توقف حکم صدور

 اسـگثنای  بـه  اسـت  قـانون  این مقررات مطابق گر بیمه قانونی تعهدات از خارج که بدنی های خسارت کلی

 مـی  جبـران  «بدنی های خسارت تأمین صندوق» نام به مسگقلی صندوق توسط ،(۱۷) ماده در مصرح موارد

 .شود

  رعایـت  بـا ( ۸) مـاده  در مقرر مبلغ معادل بدنی های خسارت نجبرا برای صندوق تعهدات میزان ـ۱تبصره

 .است قانون این( ۱۵) و( ۱۰) مواد و( ۹) ماده تبصره

 .است بیمه عالی شورای عهده بر قانون، این مقررات مطابق گر بیمه تعهد از خارج موارد تشصی  ـ۲تبصره

 مجلـس  اقگصـادی  کمیسـیون  بـه  را خود عملکرد گزارش یکبار ماه شش هر است مکلف صندوق ـ۵تبصره

 .کند ارائه

 

 از آن نـاتوانی  و ثالـ   شـص   بیمـه  رشـگه  در بیمه شرکت فعالیت پروانه لغو یا تعلیق صورت در ـ۲۲ماده

 یـا  توقـف  حکم صدور یا بیمه، عالی شورای یا مرکزی بیمه تشصی  به دیدگان، زیان به خسارت پرداخت

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

 مـی  مراجعـه  گر بیمه به دیدگان زیان مقامی قائم به آن از پس پرداخگه، را است گر بیمه عهده به قانون این

 .کند

 مبالغ میزان تا مذکور گر بیمه های دارایی و اموال انگقال حکم صدور به نسبت است مکلف دادگاه ـ۱تبصره

 .کند اقدام صندوق به وارده خسارات و پرداخگی

 شـرکت  برعهـده  کـه   مالی خسارات پرداخت بیمه، شرکت فعالیت پروانه لغو یا تعلیق صورت در ـ۲تبصره

 ۵۰/۵/۱۵۳۰ مصـوب  گـری  بیمـه  و ایـران  مرکـزی  بیمه تأسیس قانون( ۴۴) ماده مشمول است مذکور بیمه

 .بود خواهد
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 از را واردشده بدنی خسارت از بصشی یا تمام اخگیاری، بیمه موارد در جز دیده، زیان که درصورتی ـ۲۵ماده

 جبران ویژه های صندوق یا دولت کارمندان بیمه سازمان یا اجگماعی های بیمه سازمان مانند دییری مراجع

 هـای  صـندوق  و هـا  سـازمان . ندارد را صندوق به مراجعه حق میزان همان به نسبت کند، دریافت خسارت

 مکلفنـد  و ندارند را ثال  اشصاص به شده پرداخت خسارت اسگرداد و صندوق به مراجعه حق رمذکو ویژه

 دریافـت  بـر  عـالوه  دیـده  زیان که صورتی در حال هر در. دهند قرار صندوق اخگیار در را مربوط اطالعات

 حـق  صـندوق  کنـد،  دریافـت  خسـارتی  نیـز  صندوق از مذکور ویژه های صندوق و ها سازمان از خسارت

 .دارد اسگرداد

 

 :است زیر شرح به صندوق مالی منابع ـ۲۴ماده

 ماده( ۵) تبصره در مذکور نرخنامه مبنای بر قانون این موضوع اجباری بیمه حق از( ۸۲)درصد هشت ـ الف

 قانون این( ۱۸)

 بیمـه  انجـام  از کـه  ای نقلیـه  وسـیله  دارنـدگان  از که اجباری بیمه حق سال یک حداکثر معادل مبلغی ـ ب

 .شود می وصول کنند خودداری قانون این موضوع

 مجمع تصویب به مرکزی بیمه پیشنهاد به آن بصشودگی و تقسیط تصفیف، وصول، نحوه مذکور، مبلغ میزان

 .رسد می صندوق عمومی

 پـس  صندوق که اشصاصی سایر و گران بیمه نقلیه، وسایل دارندگان حوادث، مسببان از بازیافگی مبالغ ـ پ

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

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

 کشور کل در رانندگی و راهنمایی وصولی های جریمه از( ۲۰۲)درصد بیست ـ ث

 تعزیـرات  و قضـائیه  قـوه  توسط وصولی دینق جزای و دادرسی های هزینه کل از( ۲۰۲)درصد بیست ـ ج

 حکومگی

 قانون این( ۳۷) ماده( ت) بند و( ۴۴) ماده ،(۴) ماده( پ) بند موضوع های جریمه ـ چ

 حقوقی یا حقیقی اشصاص ازسوی اعطائی کمکهای ـ ح
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 اعضـای  بـه  را( پ) بنـد  عملکـرد  گزارش یکبار ماه سه هر مکلفند نظارت هیأت و صندوق مدیر ـ۱تبصره

 .کنند  اعالم صندوق عمومی عمجم

 درآمـدهای  حسـاب  بـه  تحقـق  محـ   بـه ( ج) و( ث) بنـدهای  موضـوع  منـابع  درآمـدهای  کلیه ـ۲تبصره

 اخگصاص صندوق به آن( ۱۰۰۲) صددرصد و شود می واریز کشور کل داری خزانه نزد صندوق اخگصاصی

 .یابد می

 منابع کسری بعد سال سنواتی بودجه رد است موظف دولت صندوق، مالی منابع کمبود صورت در ـ۵تبصره

 .کند تأمین را صندوق

 همچنـین . اسـت  معاف عوارض هرگونه از و بوده صفر نرخ به مالیات مشمول صندوق درآمدهای ـ۴تبصره

 .باشد می معاف اتجراء حق و اوراق و دادرسی های هزینه پرداخت از صندوق

 را خود مالی منابع از( ۲۲)دودرصد تا حداکثر وط،مرب عمومی مجمع تصویب با تواند می صندوق ـ ۳تبصره

 نامـه  بیمه اخذ به ثال  شص  نامه بیمه فاقد رانندگان ترغیب بیمه، فرهنگ گسگرش بیمه، امر تعمیم جهت

 اجرائی دسگیاههای و ها وزارتصانه با قرارداد عقد طریق از رانندگی حوادث از ناشی زیانهای از پیشییری و

 فرهنگ فناوری، و تحقیقات علوم، پرورش، و آموزش های وزارتصانه سیما، و صدا مانساز قبیل از ربط ذی

 .دهد اخگصاص جوانان و ورزش و اسالمی ارشاد و

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

 امـور  در) انقالب و عمومی دادگاههای دادرسی آیین ونقان( ۵۰۶) ماده( ۲) تبصره موضوع تضمین یا تأمین

 .کند اقدام غیابی احکام اجرای تقاضای به نسبت ۲۱/۱/۱۵۷۹ مصوب( مدنی

 بـه  را انرژی حاملهای فروش از ناشی درآمدهای از بصشی سنواتی های بودجه در تواند می دولت ـ۷تبصره

 بنـد  موضوع نامه بیمه فروش محل از صندوق سهم تناسب به تصویب صورت در. دهد اخگصاص صندوق

 .کند می پیدا کاهش ماده این( الف)

 

 را دیـده  زیـان  خسـارت  زیـان،  مسـبب  یـا  دیـده  زیان از تضمین اخذ بدون است مکلف صندوق ـ۲۳ماده

 وجوه قانونی مراجع طریق از دیده زیان مقامی قائم به زیر شرح به است مکلف آن از پس و نموده پرداخت

 :کند بازیافت را شده پرداخت
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 حادثـه  مسـبب  بـه  باشد نامه بیمه بطالن یا انقضاء نداشگن، سبب به خسارت پرداخت که صورتی در ـ الف

 .کند می رجوع

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

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

 از پـس  باشـد،  حادثـه  مسـبب  نقلیـه  وسـیله  نشـدن  شناخگه سبب به خسارت پرداخت که صورتی در ـ پ

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

 مسـبب  نقلیـه  وسیله داخل سرنشینان بودن ظرفیت از خارج سبب به خسارت پرداخت که صورتی در ـ ت

 .کند می رجوع حادثه مسبب به اشدب حادثه

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

 اسـگناد  بـه  خسـارت  پرداخت) دیه ریالی مبلغ افزایش از ناشی نامه بیمه پوشش کسری جبران موارد در ـ۱

 (قانون این( ۱۵) ماده

( ۲۲) ماده موضوع گر بیمه ورشکسگیی یا توقف حکم صدور یا هبیم شرکت فعالیت پروانه لغو یا تعلیق ـ۲

 قانون این

 مـاده  تبصـره  موضـوع  گر بیمه تعهدات سقف از بیش نقلیه وسیله از خارج دیدگان زیان که مواردی در ـ۵

 .باشند قانون این( ۱۲)

 وی قـانونی  مقـام  ئمقا یا دیده زیان به را مسلمان مرد دیه معادل قانون موجب به صندوق که مواردی در ـ۴

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

 سوابق نامه، بیمه نداشگن علت حادثه، وقوع وضعیت و شرایط درنظرگرفگن با است مجاز صندوق ـ۲تبصره

 حادثـه  وقـوع  رد مؤثر احوال و اوضاع سایر و حادثه مسبب معیشگی و مالی وضعیت حادثه، مسبب ای بیمه

 با حادثه مسبب از بازیافت نحوه. کند اقدام حادثه مسبب از خسارت بازیافت در تصفیف یا تقسیط به نسبت

 بنا که است ای نامه آیین مطابق بازیافت میزان و مالی های محکومیت اجرای نحوه به راجع مقررات رعایت

 مـی  دارایـی  و اقگصـادی  امور وزیر ویبتص به صندوق عمومی مجمع  و صندوق نظارت هیأت پیشنهاد به

 .رسد
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 از و اسـت  اتجـراء  تزم اسناد حکم در صندوق خسارت های پرداخت و مطالبات به مربوط اسناد ـ۲۶ماده

 .باشد می وصول و مطالبه قابل امالک و اسناد ثبت سازمان اجرای دوایر طریق

 

 اوراق یـا  و گـذاری  سـپرده  دولگـی  نکهـای با نزد را خود مازاد نقدی موجودی است مجاز صندوق ـ۲۷ماده

 ریزی برنامه نحوی به مذکور های گذاری سرمایه آنکه بر مشروط کند خریداری( ریسک) خطر بدون بهادار

 .باشد داشگه وجود صندوق تعهدات انجام امکان همواره که شود

 

 رعایت با که است ای اساسنامه براساس آن اداره چیونیی و است غیردولگی عمومی نهاد صندوق، ـ۲۸ماده

 تزم از پـس  مـاه  شـش  مهلـت  ظـرف  و شود می تهیه دارایی و اقگصادی امور وزیر پیشنهاد به و زیر موارد

 :رسد می وزیران هیأت تصویب به قانون این شدن اتجراء

 حسابرس و صندوق مدیر نظارت، هیأت عمومی، مجمع: از عبارتند صندوق ارکان ـ الف

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

 رئـیس  و( رأی حـق  بدون) کشور کل دادسگان تجارت، و معدن صنعت، و دادگسگری اجگماعی، رفاه و کار

  عادی عمومی مجمع. شود می تشکیل سال در بار یک حداقل صندوق عمومی مجمع. است مرکزی بیمه کل

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

 تصـویب  و مذکور کمیسیون پیشنهاد به اسالمی، شورای مجلس اقگصادی کمیسیون عضو نمایندگان از یکی

 مـدیر . کنـد  مـی  شـرکت  مجمع جلسات در رأی حق بدون  و ناظر عضو عنوان به اسالمی شورای مجلس

 .است عمومی مجمع دبیر یرأ حق بدون صندوق

 رفـاه  و کار تعاون، دارایی، و اقگصادی امور وزرای نمایندگان از عبارت صندوق نظارت هیأت اعضای ـ پ

 گـران  بیمـه ( سـندیکای )اتحادیه و مرکزی بیمه ،(رأی حق بدون)کشور کل دادسگان دادگسگری، و اجگماعی

 بود؛ خواهند غیرموظف ورتص به صندوق مدیر از غیر نظارت هیأت اعضای. است ایران

 نظـارت  هیـأت  دبیر که است صندوق مدیر نظارت، هیأت در دارایی و اقگصادی امور وزیر نماینده ـ تبصره

 در رأی حـق  بـدون  نیازمند زندانیان به کمک و دیه امور به رسیدگی مردمی سگاد مدیرعامل. بود خواهد نیز

 .کند می شرکت نظارت هیأت جلسات
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 رئـیس  حکـم  بـا  و انگصـاب  عمومی مجمع تصویب و مرکزی بیمه کل رئیس پیشنهاد به صندوق مدیر ـ ت

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

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

 اسـگان  مراکز در تواند می عمومی مجمع تصویب با لزوم صورت در. است تهران صندوق، لیاص مرکز ـ ث

 ممکـن  نیز صندوق شعب اسگقرار محل در صندوق علیه دعوی اقامه. کند اعطاء نمایندگی یا ایجاد شعبه ها

 .است

 اخگیارات و وظایف و انگصاب نحوه نیز و صندوق مدیر و نظارت هیأت عمومی، مجمع اخگیارات و وظایف

 .شود می تعیین وزیران هیأت مصوب اساسنامه موجب به حسابرس

 

 بـه  آیـد  وجود به قانون این اجرای در است ممکن که بیمه شرکگهای و صندوق بین اخگالفات کلیه ـ۲۹ماده

 بیمه مگصص  سه و دادگسگری وزیر انگصاب به بیمه حقوق با آشنا حقوقدان نفر دو از مرکب هیأتی وسیله

. شـود  مـی  فصـل  و حل نفر یک کدام هر گران بیمه( سندیکای) اتحادیه و صندوق مرکزی، بیمه نگصابا به

 از هریـک . باشـد  مـی  اتجـراء  تزم صادرشده رأی و است هیأت اعضای اکثریت رأی گیری، تصمیم مالک

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

 

 مسـگقیم  طـور  بـه  خسـارت  دریافـت  برای تزم مدارک ارائه با دارند حق دیده زیان ثال  اشصاص ـ۵۰ماده

 مسـبب  همچنـین . کننـد  مراجعه بدنی های خسارت تأمین صندوق یا و مربوط بیمه شرکت به مورد حسب

 بـه  مـورد  بحسـ  دیده زیان به خسارت پرداخت پرونده تشکیل جهت تزم مدارک ارائه با تواند می حادثه

 .کند مراجعه صندوق یا گر بیمه

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

 .رسد می وزیران هیأت تصویب به قانون این ابالغ تاریخ از ماه سه مدت
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 خسارت پرداخت ـ چهارم بخش

 

 نیـاز،  مـورد  مـدارک  دریافـت  از پـس  روز پـانزده  حداکثر مکلفند مورد سبح صندوق و گر بیمه ـ۵۱ماده

 .کنند پرداخت را مگعلقه خسارت

 

 قطعـی  از پـس  موظفنـد  قـانونی  وراث یا دم اولیای دیده، زیان بدنی، خسارت به منجر حوادث در ـ۵۲ماده

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

 دیـده  زیـان  بـه  را خسارت مبلغ  خسارت، مبلغ شدن قطعی تاریخ از روز بیست مدت ظرف حداکثر است

 مرجـع  بـه  را واریـز  قـب   و تودیـع  صندوق نزد مذکور مهلت در وی مراجعه عدم صورت در و پرداخت

 صـندوق . شود می تلقی ءشدهایفا حادثه، مسبب و گر بیمه تعهد صورت این در. دهد تحویل مربوط قضائی

 .نماید پرداخت وی به عیناً را مذکور مبلغ دیده زیان درخواست از پس بالفاصله است مکلف

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

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

 مانـده  باقی صندوق نزد امانت عنوان به مذکور مبلغ نکند، مراجعه صندوق به خسارت دریافت برای وی به

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

 تجدیـدنظرخواهی  مـورد  عمـومی  جنبـه  زا صـرفاً  بـدوی،  دادگاه از صادرشده رأی که مواردی در ـ۲تبصره

 .کنند اقدام ماده این مفاد طبق باید صندوق یا گر بیمه و قانونی وراث یا دیده زیان باشد، قرارگرفگه

 .است دادگاه حکم قطعیت ماده، این موضوع خسارت میزان شدن قطعی مالک ـ۵تبصره

 

 را قـانون  ایـن ( ۵۱) مـاده  در مقـرر  تکلیف مدارک، بودن کامل رغم به صندوق یا گر بیمه چنانچه ـ۵۵ماده

 انجـام  را قانون این( ۵۲) ماده در مقرر تکلیف گر بیمه یا و کنند تأخیر خسارت پرداخت در و ندهند انجام

 وی مقـام  قـائم  یا دیده زیان حق در تأخیر روز هر ازای به هزار در نیم معادل ای جریمه پرداخت به ندهد،

 .شود می محکوم
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 از پـس  دیـده،  زیـان  مطالبـه  صـورت  در فوت، از غیر بدنی خسارت به منجر رانندگی حوادث در ـ۵۴ماده

 آهـن  راه سـوانح  از جلـوگیری  کمیسیون یا و راه پلیس یا و رانندگی و راهنمایی کارشناس گزارش دریافت

 در) ۶/۷/۱۵۸۴ مصـوب  ریلـی  نقـل  و حمـل  شـبکه  بـه  آزاد دسگرسـی  قـانون ( ۲) ماده( ۲) تبصره موضوع

 مسـبب  نقلیـه  وسیله گر بیمه قانونی، پزشکی و( شهری بین و شهری قطارهای به مربوط حوادث صخصو

 اشـصاص  بـه  را تقریبی دیه از( ۳۰۲)درصد پنجاه حداقل بالفاصله مکلفند مورد حسب صندوق، یا و حادثه

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

 .بپردازند قانون این( ۵۲)

 

 قـانون  مشـمول  کـه  صورتی در حادثه مسبب راننده و دیده زیان ثال  اشصاص معالجه های هزینه ـ۵۳ماده

 بیمـه  برعهـده  مورد حسب( ۲) دولت مالی مقررات از بصشی تنظیم قانون( ۵۰) ماده لحاظ با نباشد، دییری

 .است صندوق یا مربوط گر

 

 مسـبب  درخواسـت  یـا  مگـوفی  مقام قائم یا دم اولیای مطالبه صورت در فوت، به منجر حوادث در ـ۵۶ماده

 کمیسـیون  راننـدگی،  و راهنمـایی  کارشناس گزارش دریافت از پس قضائی، مراجع رأی به نیاز بدون حادثه

 ریلـی  نقـل  و حمـل  شبکه به آزاد دسگرسی قانون( ۲) ماده( ۲) تبصره موضوع آهن راه سوانح از جلوگیری

 گـزارش  لـزوم  صـورت  در و راه پلـیس  یا( شهری بین و شهری قطارهای به مربوط حوادث خصوص در)

 مـی  مـورد  حسـب  صـندوق  یا و حادثه مسبب نقلیه وسیله گر بیمه قانونی پزشکی و انگظامی مقامات سایر

 .زندبپردا قانون این( ۵۱) ماده رعایت با مگوفی قانونی ورثه به را بدنی خسارت توانند

 مـاده  مطـابق  را بدنی خسارت قضائی مرجع رأی به نیاز بدون تواند می گر بیمه نیز، مطالبه عدم صورت در

 .کند تودیع صندوق به قانون این( ۵۲)

 کمیسـیون  یـا  و راه پلـیس  یـا  و راننـدگی  و راهنمـایی  کارشناس گزارش وجود رغم علی چنانچه ـ تبصره

( ریلـی  نقل و حمل شبکه به آزاد دسگرسی قانون( ۲) ماده( ۲) صرهتب موضوع) آهن راه سوانح از جلوگیری

 از پـس  کنـد،  دادگـاه  رأی بـه  موکـول  را بدنی خسارات پرداخت بیمه شرکت قانونی، پزشکی نهائی نظر و

 الگفـاوت  مابـه  بابـت  توانـد  نمـی  و بـوده  اتداء یوم قیمت به بدنی خسارات پرداخت به مکلف رأی صدور

 .کند رجوع صندوق به( قانون این( ۱۵) ماده موضوع) وی تعهد زانمی و پرداخگی خسارت



 

22 

 

 

 مطـابق  یـا  شده پرداخت دیده زیان به که ای دیه درصد میزان به حادثه مسبب یا صندوق گر، بیمه ـ۵۷ماده

 .هسگند بریءالذمه است، شده تودیع صندوق به آن تبصره و قانون این( ۵۲) ماده

 

 موجـب  به و کند پرداخت را خسارتی قانون این موجب به صندوق یا گر هبیم اینکه از پس هرگاه ـ۵۸ماده

 توانـد  می صندوق یا گر بیمه نشوند، شناخگه مسؤول خسارت از بصشی یا تمام پرداخت برای قطعی، حکم

 .کند رجوع قطعی، حکم علیه محکومٌ به میزان همان به

 

 زیـان  توافـق  بـا  و نقدی صورت به سارتخ پرداخت مالی، خسارت به منجر رانندگی حوادث در ـ۵۹ماده

 خسـارت  میـزان  خصـوص  در طـرفین  توافق عدم صورت در. گیرد می صورت مربوط بیمه شرکت و دیده

 در را دیـده  خسـارت  نقلیـه  وسیله دیده، زیان تقاضای صورت در است موظف بیمه شرکت پرداخت، قابل

 سـقف  تـا  را تعمیر های هزینه و نموده تعمیر شدبا دیده زیان قبول مورد که تعمیرگاهی یا و مجاز تعمیرگاه

 .کند پرداخت مذکور نامه بیمه در مندرج مالی تعهدات

 دارای) خسارت ارزیاب یک به موضوع نشود، فصل و حل مذکور طریق از اخگالف که صورتی در ـ تبصره

 طـرفین  از هریـک . شـود  مـی  ارجـاع  دیده زیان هزینه و انگصاب به( مرکزی بیمه از خسارت ارزیابی مجوز

 در. کننـد  دعـوی  اقامـه  صالح، مرجع در توانند می ارزیاب کگبی نظر اعالم تاریخ از روز بیست مدت ظرف

. اسـت  اتجـراء  تزم و قطعی خسارت، ارزیاب نظر مقرر مهلت در طرفین توسط دعوی طرح عدم صورت

 بـه  و پیشـنهاد  مرکـزی  بیمـه  توسـط  سال هر ابگدای در که است ای تعرفه براساس خسارت ارزیابی هزینه

 گونـه  بـه  خسـارت  ارزیابی مجوز صدور در است موظف مرکزی بیمه. رسد می بیمه عالی شورای تصویب

 .باشد داشگه وجود خسارت ارزیاب شهرسگان، آن نیاز با مگناسب ها شهرسگان تمام در که کند عمل ای

 

 که مواردی در را قانون این موضوع ندگیران حوادث از ناشی مالی خسارت مکلفند بیمه شرکگهای ـ۴۰ماده

 اخگالفـی  حادثـه  طـرفین  بـین  و بوده معگبر نامه بیمه دارای حادثه زمان در دیده زیان و مسبب نقلیه وسایل

 مقامات گزارش اخذ بدون قانون این( ۸) ماده در مندرج مالی تعهدات سقف تا حداکثر باشد، نداشگه وجود

 .کنند پرداخت انگظامی
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 مرتبط دستگاههای و نهادها سایر تکالیف ـ مپنج بخش

 

 حـوادث  جـامع  سـامانه » اسـت  مکلف دولت رانندگی، حوادث به مربوط امور ساماندهی منظور به ـ۴۱ماده

 کردن روزآمد به نسبت و ایجاد ربط ذی دسگیاههای همه مشارکت با قانون این مقررات مطابق را «رانندگی

 .کند اقدام آن های داده مسگمر تحلیل و

 و( اورژانـس ) پزشـکی  هـای  فوریـت  مراکـز ) پزشـکی  آمـوزش  و درمان بهداشت، وزارت انگظامی، نیروی

 اطالعـات  موظفنـد  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  احمر هالل جمعیت و قانونی پزشکی سازمان ،(ها بیمارسگان

 .کنند ثبت مذکور سامانه در فوراً را رانندگی سوانح به مربوط

 مـذکور  سامانه در را رانندگی حوادث به راجع قضائی آرای به مربوط اطالعات ستا مکلف نیز قضائیه قوه

 .دهد قرار

 راه را مزبـور  سـامانه  قانون، این شدن اتجراء تزم از پس ماه شش مدت ظرف حداکثر است موظف دولت

 و درمان ت،بهداش وزارت و انگظامی نیروی واحدهای کلیه برای را آن به( آنالین) برخط دسگرسی و اندازی

 .کند فراهم قضائی واحدهای و صندوق بیمه، شرکگهای پزشکی، آموزش

 نقلیـه،  وسـیله  پـالک  تعـوی   بـا  همزمـان  اسـت  موظـف  ایران اسالمی جمهوری انگظامی نیروی ـ تبصره

 و اسـناد  ثبـت  سـازمان  همچنـین . کنـد  درج «رانندگی حوادث جامع سامانه» در را جدید مالک مشصصات

 رهـن  و وکالت انگقال، و نقل مانند نقلیه وسایل خصوص در شده تنظیم اسناد است مکلف نیز کشور امالک

 .کند درج مذکور سامانه در را

 

 کلیـه . اسـت  ممنـوع  قـانون  این موضوع نامه بیمه داشگن بدون زمینی موتوری نقلیه وسایل حرکت ـ۴۲ماده

 در و باشـند  داشگه همراه رانندگی هنیام را هبیم قرارداد انعقاد از حاکی سند مکلفند مزبور وسایل دارندگان

 و راننـدگی  و راهنمایی مأموران. کنند ارائه راه پلیس یا و  رانندگی و راهنمایی مأموران درخواست صورت

 بیمـه  فاقد نقلیه وسایل شناسایی ضمن ترافیکی نظارت های دوربین مانند مقگضی طرق از موظفند راه پلیس

 راه پلـیس  و راننـدگی  و راهنمـایی  مـأموران  همچنـین . کننـد  اقدام مربوط های جریمه اعمال به نسبت نامه

 ارائـه  هنیـام  تـا  را قانون این موضوع نامه بیمه فاقد نقلیه وسایل نامه، بیمه فقدان احراز صورت در موظفند
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 نامه بیمه فاقد نقلیه وسایل توقیف نحوه به مربوط نامه آیین. کنند مگوقف مطمئنی محل در مربوط نامه بیمه

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

 .رسد می وزیران هیأت تصویب به و شود می  تهیه مرکزی بیمه و دادگسگری و شهرسازی و راه

 کشور، کل سگانیداد به را ماده این اجرای گزارش بار یک ماه شش هر است مکلف انگظامی نیروی ـ تبصره

 مجلس خارجی سیاست و ملی امنیت و اجگماعی اقگصادی، حقوقی، و قضائی های کمیسیون و مرکزی بیمه

 .کند ارسال اسالمی شورای

 

 امکـان  مناسـب،  ابـزار  از اسـگفاده  بـا  کـه  کننـد  اتصاذ ترتیبی موظفند بیمه شرکگهای و مرکزی بیمه ـ۴۵ماده

 راه پلـیس  یـا  و راننـدگی  و راهنمـایی  پلـیس   برای قانون این موضوع هنام بیمه فاقد نقلیه وسایل شناسایی

 .شود فراهم

 

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

 هریشـ  بـرون  و شـهری  درون مسـافر  و بـار  نقل و حمل ؤسساتم و شرکگها سوی از معگبر، ثال  شص 

 تـا  باشـد  می وشهرسازی راه و کشور های وزارتصانه برعهده ماده این اجرای حسن بر نظارت. است ممنوع

 بـه  رسـیدگی  قـانون ( ۵۱)مـاده ( ۱) تبصره در مذکور مراجع به را مگصلف مؤسسات و شرکگها مورد، حسب

 .نمایند معرفی رانندگی تصلفات

 تـا  ماه یک از آنان فعالیت پروانه یادشده، مراجع طتوس مذکور مؤسسات و شرکگها تصلف احراز صورت در

 .شود می لغو دائم صورت به چهارم بار برای یادشده تصلف تکرار صورت در و معلق سال یک

 هـای  سـامانه  طریـق  از نامـه  بیمـه  اصـالت  احـراز  امکان است موظف ایران اسالمی جمهوری مرکزی بیمه

 .کند فراهم کشور و شهرسازی و راه های وزارتصانه برای برخط صورت به را الکگرونیکی

 تصلفات به رسیدگی قانون( ۵۱)ماده( ۱) تبصره موضوع دولگی مراجع تصمیمات هرنوع به اعگراض ـ تبصره

 .شود می رسیدگی اداری عدالت دیوان در رانندگی

 

 و راهنمـایی  توسـط  آنهـا،  از توقیـف  رفـع  و نامـه  بیمـه  فاقد نقلیه وسایل به خدمات هرگونه ارائه ـ۴۳ماده

 وسـیله  پالک تعوی  قبیل از نقل و حمل امر با مرتبط نهادهای و ها سازمان و رسمی اسناد دفاتر رانندگی،
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 مـورد  حسـب  فوق، تکالیف اجرای عدم. باشد می ممنوع مذکور وسایل معامالت رسمی اسناد تنظیم نقلیه،

 .شود می محسوب انگظامی یا اداری تصلف

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

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

 

 و دولگـی  مؤسسـات  و اجرائـی  دسگیاههای سوی از مسافر یا بار نقل و حمل قرارداد هرگونه عقد ـ۴۶ماده

 و قـوانین  موجـب  بـه  کـه  مواردی در حقوقی اشصاص کلیه و وزشیآم مراکز و غیردولگی عمومی نهادهای

 معگبـر،  ثالـ   شص  نامه بیمه فاقد زمینی موتوری نقلیه وسایل دارندگان با باشد می مجاز مربوطه مقررات

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

 

 کلیـه  قـانون،  ایـن  شـدن  اتجـراء  تزم تـاریخ  از سال یک مدت ظرف تاس مکلف انگظامی نیروی ـ۴۷ماده

 بیمـه  وضـعیت  برخط اسگعالم برای تزم ابزار به را راه پلیس و رانندگی و راهنمایی سیار و ثابت واحدهای

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

 

 تصصـی   و سـوخت  کـارت  هرگونه صدور از است مکلف سوخت و نقل و حمل مدیریت سگاد ـ۴۸ماده

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

 نقلیـه  وسـایل  بـه  مربـوط  اطالعـات  مکلفند ایران اسالمی جمهوری انگظامی نیروی و مرکزی بیمه ـ تبصره

 .دهند قرار سوخت و نقل و حمل مدیریت سگاد اخگیار در برخط صورت به را مذکور

 

 و معگبـر  نامـه  بیمه وجود صورت در رانندگی، حوادث به مربوط دعاوی در مکلفند قضائی مراجع ـ۴۹ماده

 صـادر  تـأمین  قـرار  حادثه مسبب راننده برای جرم عمومی جنبه با مگناسب صرفاً آن، اصالت احراز و مکفی

 .کنند

 رفگار بر نظارت قانون( ۱۵) ماده موضوع سه درجه انگظامی مجازات مسگوجب ماده این اجرای عدم ـ تبصره

 ایـن ( ۳۶) مـاده  مفـاد  رعایـت  با است مکلف مرکزی بیمه. است مگصلف برای ۱۷/۷/۱۵۹۰ مصوب قضات
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 امکـان  کـه  دهـد  قـرار  قضـائیه  قوه اخگیار در نحوی به را گذاران بیمه و نامه بیمه به مربوط اطالعات قانون

 .باشد داشگه وجود نامه بیمه اصالت بررسی ایبر قضائی مراجع دسگرسی

 

 دادگاههـای  و دادسـرا  قبیـل  از راننـدگی  حوادث با مرتبط دعاوی به رسیدگی قانونی مراجع کلیه ـ ۳۰ماده

 در را مربـوط  بیمـه  شرکت یا صندوق مکلفند قانون این موضوع حوادث از ناشی دعاوی به کننده رسیدگی

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

   رأی، صـدور  از پـس  اسـت  مکلـف  دادگـاه  همچنـین . دهنـد  اطالع آنان به رسماً را دادگاه جلسات تشکیل

 رعایـت  بـا  تواننـد  مـی  صـندوق  یـا  گر بیمه موارد، این در. کند ابالغ آنها به را صادرشده رأی از ای نسصه

 رأی صدور از پس یا واردشده دعوی در مالی و بدنی خسارات به نسبت مدنی دادرسی آیین نقانو مقررات

 .کنند ثال  اعگراض مدنی دادرسی آیین مقررات مطابق قطعی

 .نیست حکم اجرای از مانع صندوق یا بیمه شرکت ثال  اعگراض ـ۱تبصره

 بیمـه  بـه  مورد حسب قانون این وعموض رانندگی حوادث با مرتبط دعاوی طرح مراتب اعالم عدم ـ۲تبصره

( ۱۵) مـاده  موضـوع  سـه  درجـه  انگظـامی  مجازات مسگوجب آنها به رأی ابالغ عدم یا صندوق یا مربوط گر

 .است قضات رفگار بر نظارت قانون

 

 انقـالب  و عمـومی  دادگاههـای  دادرسی آیین قانون( ۱۰۹) ماده تبصره موضوع واهی دعوای طرح ـ ۳۱ماده

 صـورت  بـه  اینکـه  از اعم ـ گر بیمه یا صندوق توسط رانندگی حوادث به راجع دعاوی در( مدنی امور در)

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

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

 

 قانون( ۳۴۹) ماده موضوع دیه ریالی میزان سال هر نداسف پانزدهم پایان تا است مکلف قضائیه قوه ـ ۳۲ماده

 .کند اعالم بعد سال ابگدای از اجراء برای و تعیین را ۱/۲/۱۵۹۲ مصوب اسالمی مجازات
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 در حادثـه  جزئیـات  ثبـت  بـر  عـالوه  مکلفند مورد حسب راه پلیس و رانندگی و راهنمایی ادارات ـ ۳۵ماده

 رسـید  نمـوده،  تسـلیم  حادثـه  مسـبب  و دیـده  زیـان  به را آن از ای نسصه ،«رانندگی حوادث جامع سامانه»

 .نمایند دریافت

 جـرائم  قـانون ( ۵۸) مـاده  موضـوع  دسـگور  لغـو  بـرای  مقرر مجازات مسگوجب مذکور تکلیف اجرای عدم

 .است ۹/۱۰/۱۵۸۲ مصوب مسلح نیروهای

 

 شدن اتجراء تزم تاریخ از ماه سه مدت ظرف است مکلف ایران اسالمی جمهوری انگظامی نیروی ـ ۳۴ماده

 مـورد  موضـوعات  با ارتباط در نیرو آن اطالعاتی بانکهای به دسگرسی امکان که کند اتصاذ ترتیبی قانون این

 تصلفـات  سوابق همچنین و صادرشده های گواهینامه و آنها دارندگان و نقلیه وسایل مشصصات قبیل از نیاز

 و صـندوق  قضـائی،  مراجـع  برای برخط صورت به کگرونیکیال های سامانه طریق از رانندگان، تصادفات و

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

 

 از مـاه  سـه  مـدت  ظـرف  مکلفنـد  قانون این موضوع بیمه رشگه در فعالیت به مجاز بیمه شرکگهای ـ ۳۳ماده

 اطالعـات  کلیـه  بـه  دسگرسـی  امکان الکگرونیکی های سامانه از اسگفاده با قانون این اتجراءشدن تزم تاریخ

 صـورت  بـه  را آنهـا  بـه  مربوط های خسارت و صادرشده های نامه بیمه با رابطه در مرکزی بیمه نیاز مورد

 .کنند فراهم مرکزی بیمه برای برخط

 

 اتصـاذ  ترتیبی قانون این ناتجراءشد تزم تاریخ از ماه شش مدت ظرف است مکلف مرکزی بیمه ـ ۳۶ماده

 قضـائی،  مراجـع  کلیـه  بـرای  قـانون  ایـن ( ۳۳) و( ۳۴) مـواد  در مذکور اطالعات به دسگرسی امکان که کند

 .شود فراهم صندوق و ایران اسالمی جمهوری انگظامی نیروی ربط، ذی بیمه شرکگهای

 

 از یـک  هـر  تصلـف  یـا  صورق صورت در و نموده نظارت قانون این اجرای حسن بر مرکزی بیمه ـ ۳۷ماده

 یـا  قصور نوع با مگناسب زیر موارد اعمال. آورد می عمل به را زیر اقدامات قانون، اجرای در بیمه شرکگهای

 عـالی  شـورای  تأییـد  و مرکـزی  بیمه پیشنهاد به که است ای نامه آیین موجب به آن تکرار و تعدد و تصلف

 :رسد می وزیران هیأت تصویب به بیمه
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 بیمه شرکت مدیران کگبی توبیخ ـ الف

 بیمـه،  شرکت مدیره هیأت یا مدیرعامل یا فنی معاون یا مدیر یا فنی مسؤول ای حرفه صالحیت سلب ـ ب

 بیمه عالی شورای تأیید با سال پن  حداکثر برای

 بیمه عالی شورای تأیید با دائم طور به( ب)بند موضوع افراد صالحیت سلب ـ پ

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

 پرداخت زمان در قانون این( ۸)ماده موضوع

 بیمه عالی شورای تأیید با سال یک حداکثر برای بیمه رشگه چند یا یک در بیمه شرکت فعالیت تعلیق ـ ث

 بیمه عالی شورای تأیید اب دائم طور به بیمه رشگه چند یا یک در فعالیت پروانه لغو ـ ج

 بیمـه  اتحادیـه  تصصصـی  و مشورتی نظر مرکزی بیمه ماده، این( ج) و( ث) ،(ت)بندهای مورد در ـ۱تبصره

 دریافـت  تـاریخ  از روز پانزده مدت ظرف اتحادیه چنانچه. کند می اخذ تصمیم، اتصاذ از قبل را ایران گران

 .کند می اقدام رأساً مرکزی یمهب نکند اعالم را خود نظر کگباً مرکزی، بیمه نامه

 بیمـه  مرکـزی،  بیمـه  اعـالم  حسـب  بیمه شرکت مدیره هیأت اکثریت صالحیت سلب صورت در ـ۲تبصره

 سرپرست عنوان به را شرایطی واجد فرد شرکت امور اداره برای تواند می بیمه عالی شورای تأیید با مرکزی

 شـرکت  سـهام  صـاحبان . کنـد  منصـوب  مـدیره  هیـأت  جدیـد  اعضـای  تأیید و تعیین زمان تا بیمه شرکت

 از پـس  تا کنند معرفی را خود جدید مدیره هیأت اعضای ماه یک مدت ظرف حداکثر موظفند( مجمع)بیمه

 تجـارت  قـانون  براسـاس  و شـوند  شـده  صـالحیت  سلب قبلی اعضای جاییزین مرکزی بیمه توسط تأیید

 دارای جدیـد  مـدیره  هیـأت  اعضـای  ینیجـاییز  زمـان  تـا  منصـوب  جدید سرپرست. کنند اداره را شرکت

 و حقـوق . اسـت  مرکـزی  بیمـه  برعهـده  او اقـدامات  کلیه مسؤولیت و است شرکت مدیره هیأت اخگیارات

 پس و پیشنهاد مرکزی بیمه توسط باشدمی ماه سه حداکثر که مدیرعامل تعیین تا منصوب سرپرست مزایای

 .دشو می پرداخت منصوب سرپرست به شرکت مجمع تصویب از

 بـا  و واریـز  کـل  داری خزانه نزد صندوق اخگصاصی حساب به ماده این( ت) بند موضوع جریمه ـ۵تبصره

 سـوی  از جریمه پرداخت عدم. شود می داده تصصی  مذکور صندوق به سنواتی های بودجه در بینی پیش

 .است عمومی وجوه در غیرقانونی تصرف حکم در بیمه شرکت
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 ای نامـه  آیـین  موجـب  به ماده این( ت) بند موضوع جریمه بصشودگی یا و تصفیف وصول، نحوه ـ۴تبصره

 عـالی  شـورای  تأییـد  از پس مرکزی بیمه پیشنهاد به قانون این ابالغ تاریخ از ماه شش مدت ظرف که است

 .رسد می دارایی و اقگصادی امور وزیر تصویب به بیمه

 بر مبنی بیمه عالی شورای یا مرکزی یمهب تصمیم خصوص در بیمه شرکگهای اعگراض به رسیدگی ـ ۳تبصره

 قاضـی  نفـر  یـک  از مگشـکل  کمیسـیونی  برعهده( «الف»بند جز به) ماده این در مندرج های مجازات اعمال

 نماینـده  نفر یک و مرکزی بیمه نماینده ،(کمیسیون رئیس عنوان به) قضائیه قوه رئیس انگصاب با دادگسگری

 اتجراء تزم اعضاء، آرای اکثریت با مذکور کمیسیون گیری تصمیم. دباش می گران بیمه( سندیکای) اتحادیه

. اسـت  صـالح  ذی قضـائی  مرجـع  در اعگـراض  قابـل  مورد حسب ابالغ تاریخ از روز بیست مدت ظرف و

 .باشد می مسگقر مرکزی بیمه در کمیسیون این دبیرخانه

 

 محاسبه نحوه و بیمه شرکگهای داتتعه اجرای بر مربوط مقررات مطابق است مکلف مرکزی بیمه ـ ۳۸ماده

 آتـی  تعهـدات  ایفـای  جهت مذکور ذخایر کفایت از و نموده نظارت ثال  شص  بیمه رشگه در آنها ذخایر

 .کند حاصل اطمینان بیمه شرکگهای

 مطـابق  خـود،  مـالی  صـورتهای  و دفـاتر  در را مرکـزی  بیمه سوی از ذخایرتأییدشده مکلفند بیمه شرکگهای

 .کنند ثبت مرکزی بیمه دسگورالعمل

 

 کیفری مقررات ـ ششم بخش

 

 درآمـدهای  مصـرف  آنـان،  نماینـدگی  یـا  گـر  بیمـه  سوی از صندوق قانونی حقوق پرداخت عدم ـ ۳۹ماده

( ۴۸) و( ۴۶) و( ۴۳) مـواد  در مقـرر  تکالیف اجرای عدم همچنین و قانونی مصرح موارد از غیر در صندوق

 .است عمومی وجوه در تصرف و دخل حکم در امیانگظ یا اداری تصلف بر عالوه قانون این
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 در قانونی، مجوز بدون بیمه نمایندگی یا گری بیمه عملیات به مبادرت یا نامه بیمه نوع هر فروش ـ ۶۰ماده

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

 .باشد می جبران روز  نرخ به صندوق یا دیده زیان به

 

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

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

 بـرای  مقـرر  مجـازات  بـر  عالوه هماد این در مندرج جرم به شروع. شود می محکوم دریافگی وجوه برابر دو

 .باشد می پن  درجه نقدی جزای مسگوجب اسالمی، مجازات قانون در جرم به شروع

 

 بـه  کنـد  معرفـی  حادثـه  مسـبب  نقلیه وسیله راننده عنوان به را خود واقع برخالف شصصی هرگاه ـ ۶۲ماده

ـ  امر این در چنانچه نیز راننده شود؛ می محکوم هفت درجه حبس مجازات  مجـازات  بـه  باشـد  کـرده  انیتب

 .شود می محکوم مذکور

 

 در مصـرح  مـوارد  در جـز  باشـد،  گر بیمه تعهدات مشمول حادثه مسبب مسؤولیت که صورتی در ـ ۶۵ماده

 اجـراء  قابـل  وی خصـوص  در مـالی  های محکومیت اجرای نحوه به مربوط مقررات قانون، این( ۱۳) ماده

 .نیست

 

 نهائی مقررات ـ هفتم بخش

 

 ظـرف  اسـت،  شده مقرر دییری نحو به که مواردی در جز قانون این اجرائی های  نامه آیین کلیه ـ ۶۴ماده

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

 تصویب و تهیه مذکور، های نامه آیین که مادامی. رسد می وزیران هیأت تصویب به دارایی و اقگصادی امور

 .است معگبر نباشد قانون این مغایر که حدودی در موجود، اجرائی های نامه آیین است، نشده
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 هسـگند  خود صدور زمان قانون مشمول قانون این شدن اتجراء تزم از پیش صادره های نامه بیمه ـ ۶۳ماده

 و( ۵۲) مـاده  و( ۵۰) ،(۲۳) ،(۲۲) ،(۱۹) ،(۱۱) مواد ،(۴) ماده( ب) و( الف) بندهای احکام حال هر در لکن

 خسـارات  هنـوز  کـه  هـایی  نامـه  بیمه مورد در( ۶۰) و( ۳۰) ،(۴۹) ،(۵۸) ،(۵۷) ،(۵۶) مواد آن، های تبصره

 .است الرعایه تزم نیز نشده پرداخت آنها پوشش تحت

 

 وسـایل  دارندگان مدنی ولیتمسؤ بیمه قانون اصالح قانون» قانون، این شدن اتجراء تزم تاریخ از ـ ۶۶ماده

 ایـن  مواد اصالح یا نسخ هرگونه. شود می نسخ« ۱۵۸۷ مصوب ثال  شص  مقابل در زمینی موتوری نقلیه

 .شود  قید بعدی قوانین در صریحاً باید قانون

 

 بیسـگم  مـورخ  دوشـنبه  روز علنی جلسه در تبصره پن  و پنجاه و ماده شش و شصت بر مشگمل فوق قانون

 به ۲۹/۲/۱۵۹۳ تاریخ در و شد تصویب اسالمی شورای مجلس پن  و نود و سیصد و یکهزار اهم اردیبهشت

 .رسید نیهبان شورای تأیید

 

 تریجانی علی ـ اسالمی شورای مجلس رئیس

 




