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  نام آن كه جان را فكرت آموختبه 

  
  نيشخص ثالث و سرنش يها مهيو مقررات ب نيبا قوان ييآشنا:  فصل اول 

  
   مقدمه

  
قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث در تاريخ 

ابالغ گرديد و از اول تيرماه  1348توسط مجلس شوراي ملي تصويب و از اول فروردين ماه  26/09/1347
سال در كشور اجـرا شد  40توسط شركت سهامي بيمه ايران به اجرا گذاشته شد، كه اين قانون حدود 1348

حه اليكارشناسان بيمه مركزي اليحه اي تنظيم و تقديم مجلس شوراي اسالمي گرديد 1386و از سال 
قابل اشخاص ثالث بر اصالح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در م

قانون اساسي جهت رسيدگي به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ارجاع گرديد و  85اساس اصل 
مورد بحث و تبادل  طي جلسات متعدد و با حضور مسئولين و كارشناسان شوراي عالي بيمه و بيمه مركزي

  .نظر قرار گرفت
وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث در قانون اصالح بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان 

قانون اساسي جمهوري ) 85(كميسيون اقتصادي شوراي اسالمي طبق اصل  16/04/1387جلسه مورخ 
سال در جلسه علني موافقت ودر تاريخ  5مدت اسالمي تصويب گرديد و مجلس با اجراي آزمايشي آن به 

توسط بيمه مركزي ايران به  20/06/1387به تاييد شوراي نگهبان رسيده و در تاريخ  16/05/1387
  .شركتهاي بيمه ابالغ گرديد

  
ـ كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند 1ماده

ائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حـوادث وسـايل نقـليه مزبور و يا مكلفند وس
شود حداقل به مقدار مندرج در  يـدك و تريلر مـتصل به آنها و يا مـحموالت آنها به اشخاص ثالث وارد مي

را از بيمه مركزي ايران اين قانون نزد يكي از شـركتهاي بيـمه كه مجـوز فعاليت در اين رشته ) 4(ماده 
  .داشته باشد، بيمه نمايند

ـ دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هركدام كه بيمه نامه موضوع 1تبصره
 .شود اين ماده را تحصيل نمايد تكليف از ديگري ساقط مي

كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او ـ مسؤوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسؤوليت شخصي 2تبصره 
   .گردد نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي در هر حال خسارت وارده از محل بيمه. باشد است نمي

ـ منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، ازكارافتادگي 3تبصره 
فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون  يا ديه) جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم(

     .هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهدبود. است
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باشد كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به  ـ منظور از خسارت مالي، زيانهايي مي4تبصره
 .ثالث وارد شوداموال شخص 

اي از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني،  ـ منظور از حوادث مذكور در اين قانون، هرگونه سانحه 5تبصره
سوزي و يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خسارتي است كه از محموالت وسايل مزبور به  آتش

  .اشخاص ثالث وارد شود
ر شخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار ـ منظور از شخص ثالث، ه 6تبصره

  .زيانهاي بدني و يا مالي شود به استثناء راننده مسبب حادثه
  

هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه  نامه ـ شركتهاي بيمه مكلفند طبق مقررات اين قانون آئين2ماده
  .نعقد نماينداين قانون قرارداد بيمه م) 1(موضوع ماده 

  
اليه وسيله  ـ از تاريخ انتقال وسيله نقليه كليه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به منتقل3ماده

  .محسوب خواهدشد گزار شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه نقليه منتقل مي
  

بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد  تـ حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسار4ماده
تعهدات بدني %) 5/2(مسلمان در ماههاي حرام و در بخش خسارت مالي معادل حداقل دو و نيم درصد 

تواند براي جبران خسارتهاي بدني و مالي بيش از حداقل مزبور، بيمه اختياري  مي گزار بيمه. خواهدبود
  .تحصيل نمايد

ديدگان  حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيانـ در صورتي كه در يك 1تبصره
  .هاي متعلقه خواهدبود گر موظف به پرداخت تمامي ديه محكوم شود، بيمه

ديدگان را بدون  گر موظف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان ـ بيمه2تبصره
شده از سوي  مبلغ مازاد بر ديه تعيين. نامه پرداخت نمايد بيمهلحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات 

  .گردد عنوان بيمه حوادث محسوب مي محاكم قضائي، به
  

. نامه خواهدبود گر ملزم به جبران خسارتهاي وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذكور در بيمه ـ بيمه 5ماده
ارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گز

گر موظف است خسارت  ساز باشد بيمه  پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه
از %) 1(تواند جهت بازيافت يك درصد  ديده را بدون هيچ شرطي پرداخت نمايد و پس از آن مي زيان

در . تهاي مالي پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نمايداز خسار%) 2(خسارتهاي بدني و دو درصد 
صورتي كه به موجب گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف 

شود و  ساز باشد گواهينامه راننده مسبب حادثه از يك تا سه ماه توقيف مي يكي از تخلفات رانندگي حادثه
  .ممنوع و در حكم رانندگي بدون گواهينامه است رانندگي در اين مدت
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ساز به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت وزيران  تبصره ـ مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه
   .شود مشخص مي

 
ـ در صورت اثبات عمد راننده در ايجاد حادثه توسط مراجع قضائي و يا رانندگي در حالت مستي يا  6ماده

مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، يا در صورتي كه راننده مسبب فاقد گواهينامه استعمال مواد 
رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد شركت بيمه موظف است بدون اخذ تضمين، 

ريق مراجع قانوني براي ديده از ط مقامي زيان تواند به قائم ديده را پرداخت نموده و پس از آن مي خسارت زيان
  .استرداد تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه نمايد

  
  :ـ موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است7ماده

  .ـ خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه1
  .ـ خسارت وارده به محموالت وسيله نقليه مسبب حادثه2
ـ خسارت ناشي از محكوميت 4   راديواو  ـ خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و3

  .جزائي و يا پرداخت جرائم
  

ـ تعرفه حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمة بيمه موضوع اين قانون با رعايت نوع و  8ماده
خسارت اين رشته توسط بيمه مركزي ايران  ساز و ضريب خصوصيات وسيله نقليه و فهرست تخلفات حادثه

  .تهيه و پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد
  

كه در  باشد مگر آن هاي بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهوري اسالمي ايران مي ـ پوشش9ماده
  .نامه به نحو ديگري توافق شده باشد بيمه

  
گان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به  ديده مايت از زيانـ به منظور ح10ماده

گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن  نامه، بطالن قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه علت فقدان يا انقضاء بيمه
رج از شرايط گر قابل پرداخت نباشد يا به طوركلي خسارتهاي بدني خا مسؤول حادثه و يا ورشكستگي بيمه

توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارتهاي بدني ) 7(استثناء موارد مصرح در ماده نامه به  بيمه
 .پرداخت خواهد شد

مدير صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران و تصويب مجمع عمومي و با حكم رئيس مجمع 
وزراء امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، كار و مجمع عمومي صندوق با عضويت . گردد عمومي منصوب مي

بودجه، . شود امور اجتماعي و دادگستري و رئيس كل بيمه مركزي ايران حداقل يك بار در سال تشكيل مي
متن كامل ترازنامه صندوق از طريق روزنامه . ترازنامه و خط مشي صندوق به تصويب مجمع خواهد رسيد

  .شار منتشر خواهد شدرسمي و يكي از جرايد كثيراالنت
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اين قانون و ) 4(ـ ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارتهاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده 1هتبصر
   .تبصره ذيل آن خواهد بود

تواند با تصويب مجمع عمومي صندوق در مراكز  ـ مركز صندوق تهران است و در صورت لزوم مي2تبصره
  .عطاء نمايداستانها شعبه ايجاد يا نمايندگي ا

%) 3(گردد حداكثر تا سه درصد  هايي كه بيمه مركزي ايران براي اداره صندوق متحمل مي ـ هزينه3تبصره 
  .از درآمدهاي ساالنه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد

 
  :ـ منابع مالي صندوق تأمين خسارتهاي بدني به شرح زير است11ماده

  .ق بيمه بيمه اجباري موضوع اين قانوناز ح%) 5(الف ـ پنج درصد 
اي كه از انجام بيمه  ب ـ مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه بيمه اجباري كه از دارندگان وسايل نقليه

نحوه وصول و تقسيط مبلغ مذكور و ساير ضوابط الزم . موضوع اين قانون خودداري نمايند وصول خواهد شد
  .ايران به تصويب مجمع عمومي صندوق خواهد رسيداين بند به پيشنهاد بيمه مركزي 

  .ديدگان بتواند از مسؤوالن حادثه وصول نمايد ج ـ مبالغي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان
  .ي وجوه صندوقگزار د ـ درآمد حاصل از سرمايه

  .از جرائم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور%) 20(هـ ـ بيست درصد 
  .هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه از كل هزينه%) 20(و ـ بيست درصد 

  .اين قانون) 28(ز ـ جرائم موضوع ماده 
 .ح ـ كمكهاي اعطائي از سوي اشخاص مختلف

ـ در صورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع 1تبصره
  .صندوق را تأمين نمايد

  .باشد درآمدهاي صندوق از ماليات و هرگونه عوارض معاف ميـ 2تبصره
  .باشد االجراء معاف مي هاي دادرسي و اوراق و حق ـ صندوق از پرداخت هزينه3تبصره
ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهاي خسارت صندوق تأمين خسارتهاي بدني در حكم اسناد 4تبصره
  .االجراء است الزم

حقوق قانوني صندوق تأمين خسارتهاي بدني از سوي شركتهاي بيمه در حكم دخل ـ عدم پرداخت  5تبصره
  .باشد و تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي مي

ـ مصرف درآمدهاي صندوق در مواردي به جز موارد مصرح در اين قانون ممنوع بوده و در حكم  6تبصره 
  .باشد تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي مي

هاي اجتماعي آن دسته از دارندگان وسايل  ويج فرهنگ بيمه و پيشگيري از آسيبـ به منظور تر7تبصره
االجراء شدن اين قانون  نقليه مشمول بيمه اجباري موضوع اين قانون كه ظرف مدت چهار ماه از تاريخ الزم

  .وداين ماده معاف خواهند ب» ب« نامه اقدام نمايند از پرداخت جريمه موضوع بند  نسبت به خريد بيمه
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ي و يا اوراق مشاركت گزار هاي نقدي مازاد خود را نزد بانكها سپرده ـ صندوق مجاز است موجودي12ماده
ريزي و انجام شود كه همواره  هاي مذكور به نحوي برنامه يگزار كه سرمايه خريداري نمايد مشروط بر آن

  .اشته باشدديدگان مشمول تعهدات صندوق وجود د امكان پرداخت خسارت كامل به زيان
  

ـ چگونگي اداره صندوق به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به 13ماده
  .تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

  
ديده حق دارند با ارائه مدارك الزم براي دريافت خسارت به طور مستقيم حسب  ـ اشخاص ثالث زيان14ماده

دستورالعمل اجرائي اين . و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني مراجعه نمايند مورد به شركت بيمه مربوط
ماده توسط بيمه مركزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران 

  .خواهد رسيد
  

را پرداخت گر موظف است حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك الزم، خسارت متعلقه  ـ بيمه15ماده
  .نمايد

 
گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا  ـ در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمه16ماده

صندوق تأمين خسارتهاي بدني حسب مورد موظفند پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و 
زشكي قانوني بالفاصله حداقل پنجاه درصد يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پ

مانده آن را پس از معين شدن ميزان  نموده و باقي ديده پرداخت از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان%) 50(
  .قطعي ديه بپردازند

توانند در صورت توافق با راننده مسبب  هاي بيمه مي تبصره ـ در حوادث رانندگي منجر به فوت، شركت
  .هاي بدني وارده را پرداخت نمايند ورثه متوفي، بدون نياز به رأي مراجع قضائي، ديه و ديگر خسارتحادثه و 

  
ديده و  ـ در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيان17ماده

سارت قابل پرداخت، در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خ. گيرد شركت بيمه مربوط صورت مي
ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول  شركت بيمه موظف است وسيله نقليه خسارت

نامه مذكور پرداخت  هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه ديده باشد تعمير نموده و هزينه زيان
 .نمايد

و فصل نشود موضوع بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي  تبصره ـ در صورتي كه اختالف از طرق مذكور حل
در كميسيون حل اختالف تخصصي مركب از يك نفر قاضي با معرفي رئيس دادگستري محل يك نفر 

گران ايران و تأييد بيمه مركزي ايران و يك نفر كارشناس  بيمه) سنديكاي(كارشناس بيمه با معرفي اتحاديه 
گيرد و  ليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي مورد رسيدگي قرار ميرسيدگي به تصادفات با معرفي پ

ضوابط مربوط . روز قابل اعتراض در دادگاههاي عمومي است) 20(رأي اين كميسيون قطعي و ظرف بيست 
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به نحوه تشكيل اين كميسيونها توسط وزارت دادگستري و با همكاري بيمه مركزي ايران و نيروي انتظامي 
  .تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيدتهيه و به 

  
ـ شركتهاي بيمه مكلفند خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي موضوع اين قانون را در مواردي كه 18ماده

نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختالفي  ديده در زمان حادثه داراي بيمه وسايل نقليه مسبب و زيان
اين قانون بدون أخذ گزارش مقامات ) 4(تعهدات مالي مندرج در ماده وجود نداشته باشد، حداكثر تا سقف 

  .انتظامي پرداخت نمايند
 

كليه . نامه موضوع اين قانون ممنوع است ـ حركت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه19ماده
راه داشته باشند و در دارندگان وسايل مزبور مكلفند سند حاكي از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگي هم

مأموران راهنمايي و رانندگي و . صورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه ارائه نمايند
نامه مربوط در محل  نامه موضوع اين قانون را تا هنگام ارائه بيمه پليس راه موظفند وسايل نقليه فاقد بيمه

نامه مربوط به  آئين. ه پرداخت جريمه تعيين شده ملزم نمايندمطمئني متوقف نموده و راننده متخلف را ب
نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت  نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه

هاي راه و ترابري و دادگستري و بيمه مركزي ايران تهيه و به تصويب هيأت  كشور با همكاري وزارتخانه
  .يدوزيران خواهد رس

هاي بيمه موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه با الصاق برچسب يا استفاده  ـ بيمه مركزي ايران و شركت1تبصره
نامه موضوع اين قانون، براي  از ابزارهاي مناسب ديگر، امكان شناسايي وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه

كارگيري  رندگان وسايل نقليه مذكور ملزم به بهدا. مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه تسهيل گردد
 .باشند ابزارهاي فوق مي

نامه  ـ دادن بار يا مسافر و يا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه2تبصره
ع شهري ممنو شهري و برون شخص ثالث معتبر، از سوي شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون

باشد تا حسب مورد  هاي كشور و راه و ترابري مي نظارت بر حسن اجراء اين تبصره بر عهده وزارتخانه. است
صالح معرفي و تا زمان صدور رأي از ادامه فعاليت آنها جلوگيري  شركتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذي

  .به عمل آورند
نامه شخص ثالث معتبر،  يه موتوري زميني فاقد بيمهـ ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقل3تبصره

توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسنادرسمي و سازمانها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع 
زميني موضوع  دفاتراسناد رسمي مكلفند هنگام تنظيم هرگونه سند در مورد وسايل نقليه موتوري. باشد مي

  .امه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظيمي درج نمايندن اين قانون، مشخصات بيمه
 

شوند در صورتي كه خارج از كشور  ـ دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني كه از خارج وارد ايران مي20ماده
اي كه از طرف  نامه مسؤوليت خود را نسبت به حوادث ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون به موجب بيمه

شود بيمه نكرده باشند، مكلفند هنگام ورود به مرز ايران مسؤوليت خود  ران معتبر شناخته ميبيمه مركزي اي
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شوند موظفند  همچنين دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني ايراني كه از كشور خارج مي. را بيمه نمايند
به سرنشينان آن وارد  هنگام خروج، مسؤوليت خود را در مقابل خساراتيكه بر اثر حوادث وسيله نقليه مذكور

صورت از تردد وسايل مزبور توسط  شود تا حد ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام بيمه نمايند در غير اين
  .ربط جلوگيري به عمل خواهد آمد مراجع ذي

  
نامه شخص ثالثي را كه  ـ محاكم قضائي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه21ماده

نامه به  ربط كتباً مورد تأييد قرار گرفته است تا ميزان مندرج در بيمه از سوي شركت بيمه ذياصالت آن 
  .عنوان وثيقه قبول نمايند

 
ـ محاكم قضائي مكلفند در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، حسب مورد 22ماده

ائه نظرات و مستندات خود دعوت هاي بدني را جهت ار ربط و يا صندوق تأمين خسارت شركت بيمه ذي
  .نمايند و پس از ختم دادرسي يك نسخه از رأي صادره را به آنها ابالغ كنند

  
اي از گزارش مربوط به حوادث رانندگي  ـ ادارات راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند نسخه23ماده

گر  نفع، حسب مورد به بيمه بر ذي منجر به خسارات بدني ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون را عالوه
  .مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني ارسال نمايند

  
ـ نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به 24ماده

ي، بانكهاي اطالعاتي آن نيرو در ارتباط با مواردي از قبيل مشخصات وسايل نقليه موتوري زمين
اي براي  هاي صادر شده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سيستم رايانه گواهينامه

  .گر فراهم گردد بيمه مركزي ايران و شركتهاي بيمه
  

ـ شركتهاي بيمه مجاز به فعاليت در رشته بيمه موضوع اين قانون موظفند با استفاده از تجهيزات و 25ماده
هاي صادرشده  نامه اي مناسب، كليه اطالعات مورد نياز بيمه مركزي ايران در رابطه با بيمه ههاي رايان سيستم

  .و خسارتهاي مربوط به آنها را به صورت مستمر به بيمه مركزي ايران منتقل نمايند
  

ـ بيمه مركزي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به اطالعات مذكور در مواد 26ماده
ربط و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران فراهم  اين قانون براي كليه شركتهاي بيمه ذي) 25(و ) 24(

   .گردد
  

اي خود در بخش بيمه شخص  از سود عمليات بيمه%) 20(ـ شركتهاي بيمه موظفند بيست درصد 27ماده
. شود واريز نمايند ران تعيين ميثالث وسايل نقليه موضوع اين قانون را به حسابي كه از طرف بيمه مركزي اي

بيمه مركزي ايران موظف است باهمكاري وزارت راه و ترابري و راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي 
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جمهوري اسالمي ايران، مبالغ مذكور را در اموري كه موجب كاهش حوادث رانندگي و خسارتهاي ناشي از 
هاي مذكور به پيشنهاد بيمه مركزي ايران  اي رشته بيمهنحوه تعيين سود عمليات . شود هزينه نمايد آن مي

وضع هرگونه عوارض ديگر بر بيمه . پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
  .باشد موضوع اين قانون ممنوع مي

  
اجراء مفاد  ـ بيمه مركزي ايران موظف است بر حسن اجرا اين قانون نظارت نمايد و در صورت عدم28ماده

آن از سوي هر يك از شركتهاي بيمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جريمه نقدي حداكثر تا مبلغ ده 
اين قانون ملزم نموده و يا با تأييد شوراي عالي بيمه پروانه ) 4(برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده 

ثر يك سال تعليق نمايد و يا با تأييد فعاليت شركت مذكور را در يك يا چند رشته بيمه براي مدت حداك
شوراي عالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي ايران پروانه فعاليت آن شركت را در يك يا چند 

جريمه موضوع اين ماده به حساب صندوق تأمين خسارتهاي بدني واريز . رشته بيمه به طور دائم لغو كند
  .خواهدشد

گران ايران را  بيمه) سنديكاي(كزي ايران نظر مشورتي و تخصصي اتحاديه تبصره ـ در كليه موارد بيمه مر
ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت نامه ) سنديكا(چنانچه اتحاديه . قبل از صدور حكم اخذ خواهدنمود

  .بيمه مركزي ايران كتباً نظر خود را اعالم نكند بيمه مركزي ايران رأساً اقدام خواهدنمود
 

هاي اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط بيمه مركزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور  نامه ئينـ آ29ماده
هاي جديد به تصويب نرسيده  نامه تا زماني كه آئين. اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد

  .است االجراء هاي قبلي كه مغاير با مفاد اين قانون نباشد الزم نامه باشد آئين
  

ـ قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث 30ماده
هرگونه نسخ يا اصالح مواد اين . گردد و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي) 1347مصوب(

 .قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد شود
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  آنشرايط عمومي بيمه نامه بدنه و  :فصل دوم 
  

 :تعريف بيمه بدنه اتومبيل 
در مورد حوادثي كه منجر به ) دارندگان اين وسائل ( پوشش بيمه بدنه اتومبيل نگراني هاي بيمه گزاران 

 .آسيب ديدن اتومبيل آنها و ايجاد هزينه هاي پرداخت خسارت ميگردد را كاهش مي دهد يا از ميان مي برد
ار در مقابل پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه در صورت آسيب ديدن اتومبيل در بيمه هاي بدنه بيمه گز

خود بخاطر خطرات تحت پوشش مبلغي را به عنوان خسارت دريافت خواهد كرد به طور كلي اتومبيلهايي 
كه جهت پوشش بيمه بدنه معرفي ميگردند در ابتداي امر بايستي قابيلت پوشش بيمه بدنه را دارا باشند و 

  :قابليت در مرحله اول از دو راه اثبات ميگردداين 
  : سال ساخت اتومبيل .1

سال از توليد و مونتاژ وسائل نقليه سواري در زمان معرفي و صدور بيمه نامه نگذشته  10حداكثر بيش از 
سال  10باشد، البته براي پوشش بيمه بدنه اتومبيلهاي سواري با قدمت سال ساخت براي هر سال اضافه بر 

اضافه نرخ بعنوان قدمت سال ساخت در نظر گرفته و بر حق بيمه هاي اصلي اضافه گرديده و % 5مزبور 
سال از سال ساخت آنها گذشته باشد نيازبه مجوز از  20صدور بيمه نامه براي اتومبيلهايي كه بيش از 

  . مديريت بيمه هاي اتومبيل دارد
  : بازديد اوليه از اتومبيل. 2

قابليت پوشش بيمه بدنه براي اتومبيلهاي معرفي شده ، كارشناسي بازديد اوليه از وسيله  راه ديگر اثبات
نقليه معرفي شده توسط كارشناس مورد تأييد شركت است كه كارشناس مزبور بايد داراي مجوز كارشناسي 

  .يدبازديد اوليه و كد اختصاصي بوده و گزارش مربوطه را جهت صدور بيمه نامه بدنه تهيه نما
  

 : اساس قرارداد -1ماده
كه جزءالينفك بيمه نامه (گزاروپيشنهادبيمه  1316اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه 

قبول بيمه  كه موردگزارآن قسمت ازپيشنهادكتبي بيمه .موردتوافق طرفين است تنظيم شده و)مي باشد
 اعالم گرديده است جزء گزارآن به صورت كتبي به بيمه  قبل از بيمه نامه يا صدور همزمان با گرنبوده و

  .محسوب نمي شود تعهدات بيمه گر
  

 : اصطالحات -2ماده 
اصطالحات زيرصرفنظرازهرمعني ومفهوم ديگري كه ممكن است داشته باشنددراين شرايط عمومي باتعريف 

  :مقابل آن به كاررفته است
دراين بيمه نامه درج گرديده است ودرازاي دريافت حق  شركت بيمه اي است كه مشخصات آن :بيمه گر - 1

  .بيمه ،جبران خسارت احتمالي راطبق شرايط اين بيمه نامه به عهده مي گيرد
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شخص حقيقي ياحقوقي است كه مالك موضوع بيمه است يابه يكي ازعناوين قانوني،نمايندگي  :گزاربيمه  - 2
ه راازطرف مالك داردوقراردادبيمه رابابيمه گرمنعقدمي مالك ياذينفع راداشته يامسئوليت حفظ موضوع بيم

  . كندومتعهدپرداخت حق بيمه آن مي باشد
نام وي دراين بيمه نامه درج گرديده است وتمام گزارشخصي است كه بنابه درخواست بيمه  :ذينفع - 3

  .يابخشي ازخسارت به وي پرداخت مي شود
هنگام صدوربيمه  موظف است آن را گزاربيمه  مبلغي است كه دربيمه نامه مشخص شده و :حق بيمه  - 4

  .بيمه نامه مشخص مي شودبه بيمه گرپرداخت نمايد به ترتيبي كه در نامه يا
لوازمي كه .وسيله نقليه زميني است كه مشخصات آن دراين بيمه نا مه درج شده است :موضوع بيمه - 5

ليه بيمه شده به خريدارتحويل ويادربيمه نامه درج شده است نيزجزوموضوع بيمه مطابق كاتالوگ وسيله نق
  .محسوب مي شود

  .است وميزان آن دربيمه نامه مشخص مي گرددگزاربخشي ازهرخسارت است كه به عهده بيمه  :فرانشيز - 6
بيمه نامه معين مي شروع وپايان مدت اعتباربيمه نامه به ترتيبي خواهدبودكه در :مدت اعتباربيمه نامه - 7

  .گردد
 

 : تحت پوشش بيمه بدنه و هزينه خسارت ها -3ماده 
خسارتي كه از برخورد موضوع بيمه با يك جسم ثابت يا متحرك يا برخورد اجسام ديگر به :حادثه  - 1

اجزاء و يا محموالت موضوع , موضوع بيمه و يا واژگون و سقوط موضوع بيمه يا چنانچه در حين حركت 
  .ه آن برخورد نمايد و موجب بروز خسارت شود بيمه ب

صاعقه و يا انفجار به موضوع بيمه و يا لوازم يدكي اصلي , خسارتي كه در اثر آتش سوزي : آتش سوزي  - 2
  .همراه آن واژگون گردد 

در صورتي كه موضوع بيمه دزديده شود و يا در اثر عمل دزدي ياشروع به دزدي به وسيله : سرقت كلي  - 3
  .يه و يا وسائل اضافي آن خسارت وارد شود نقل
  .خسارتي كه در جريان نجات و انتقال موضوع بيمه خسارت ديده بر آن وارد شود - 4
خسارت باطري و الستيك هاي چرخ موضوع بيمه در اثر هر يك از خطرهاي بيمه شده تا پنجاه درصد  - 5

  .قيمت نو قابل پرداخت است 
  

  : مينهزينه هاي قابل تا  -4ماده 
هزينه هاي متعارفي كه بيمه گزار براي نجات موضوع بيمه خسارت ديده و جلوگيري از توسعه خسارت و نيز 
انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به نزديك ترين محل مناسب براي تعمير آن پرداخت مي نمايد حداكثر تا 

  .كل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود 20%
  

 : شده يا غيرقابل جبران ثنامست خسارت هاي -5ماده 
  .آتشفشان , زلزله , خسارت هاي ناشي از سيل  - 1
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خسارت هايي كه به علت استفاده موضوع بيمه در سابقه اتومبيل راني و يا آزمايش سرعت به آن وارد  - 2
  .شود 

  .خسارت هاي وارد به موضوع بيمه به علت حمل مواد منفجره يا سريع االشتعال  - 3
  .ي وارده در اثر اسيد پاشي رنگ و مواد شيميايي روي بدنه اتومبيل خسارت ها - 4
  .خسارت ناشي ازسرقت لوازم و قطعات موضوع بيمه پس از وقوع حادثه  - 5
  .خسارت ناشي از كشيدن ميخ وساير اشياء مشابه روي بدنه موضوع بيمه  - 6
  .شد كاهش ارزش موضوع بيمه حتي اگر در اثر وقوع خطرات بيمه شده با - 7
  

 : خسارت هاي غير قابل جبران يا خسارت هايي كه از تعهد بيمه گر خارج است - 6ماده 
 .اعتصاب يا تهاجم , شورش , خسارت هاي ناشي از جنگ  - 1
  .خسارت هاي مستقيم يا غير مستقيم ناشي از انفجارهاي هسته اي  - 2
  .وضوع بيمه به آن وارد شود خسارت هايي كه عمدتاً توسط بيمه گزار يا ذينفع يا راننده م - 3
خسارت هاي وارده به موضوع بيمه در حين گريز از تعقيب مقامات انتظامي مگر آنكه عمل گريز توسط  - 4

  .متصرفين غير قانوني باشد 
در صورتي كه راننده موضوع بيمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه رانندگي  - 5

اتمام اعتبار . (نده موضوع بيمه متناسب نباشد طابق مقررات راهنمايي و رانندگي گواهينامه راناو باطل يا م
  .)گواهينامه در حكم ابطال آن نيست 

خسارت هاي ناشي از حوادث كه طبق گزارش مقامات ذي صالح به علت مصرف مشروبات الكلي و يا  - 6
  .ع بيمه استعمال مواد مخدر يا روان گردان توسط راننده موضو

خسارت ناشي از بكسل كردن وسيله نقليه ديگر مگر آنكه موضوع بيمه مخصوص و مجاز به انجام اين كار  - 7
  .باشد و مقررات ايمني را رعايت كرده باشد 

  
  : وظايف و تعهدات بيمه گزار

 
 : اعالي حسن نيت رعايت اصل حد -7ماده

هرگاه بيمه .به طوركامل پاسخ دهد صداقت و و دقت با مكلف است پرسش هاي كتبي بيمه گررا گزاربيمه 
به نحوي  اظهارخالف واقع بنمايد يا مطلبي خودداري و اظهار از "عمدا پاسخ به پرسش هاي بيمه گر در گزار

 بيمه گر آن درنظر اهميت از يا و دهد تغيير را اظهارات خالف واقع،موضوع خطر يا ونشده  كه مطالب اظهار
برخالف واقع  بودحتي اگرمطلبي كه كتمان شده يا خواهدبالاثر باطل و اريخ انعقادت بيمه از قرارداد بكاهد

دراين صورت عالوه برآنكه وجوه پرداختي  .وقوع حادثه نداشته باشد اظهارشده است هيچگونه تاثيري در
وي مطالبه  از نيز آن تاريخ را اقساط معوق حق بيمه تا مي تواند شدبيمه گر نخواهد به وي مسترد گزاربيمه 
  .نمايد
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  : ق بيمهپرداخت ح -8ماده 
وقبول بيمه گرمنعقدمي شودولي شروع تامين واجراي تعهدات بيمه گرمنوط گزارقراردادبيمه باتقاضاي بيمه 

چنانچه پرداخت حق بيمه به .به پرداخت حق بيمه به ترتيبي است كه دربيمه نامه پيش بيني شده است
اپرداخت نكندبيمه گرمي يك ياچندقسط ازاقساط موعدرسيده حق بيمه رگزارصورت قسطي باشدوبيمه 

چنانچه بيمه گربيمه نامه رافسخ نكرده باشد،درصورت وقوع حادثه،پرداخت .تواندبيمه نامه رافسخ نمايد
  .خسارت تابع ضوابط پيش بيني شده درشرايط خصوصي بيمه نامه خواهدبود

  
 : اعالم تشديدخطر -9ماده

ربري موضوع بيمه بوجودآيدكه موجب هرگاه درطول مدت بيمه تغييراتي دركيفيت وياوضعيت وياكا
درصورت تشديدخطرقبل ازوقوع .موظف است به محض اطالع،بيمه گرراآگاه سازدگزارتشديدخطرشودبيمه 

خسارت،بيمه گرمي تواندحق بيمه اضافي متناسب باخطررابراي مدت باقيمانده مطالبه ودرصورت عدم 
رگاه بعدازوقوع خسارت،تشديدخطرمعلوم شودبيمه ه.،قراردادبيمه رافسخ نمايدگزارپرداخت آن توسط بيمه 

  .گرمي تواندخسارت رابراساس نسبت حق بيمه تعيين شده به حق بيمه متناسب باخطرمشددپرداخت كند
  

  : اعالم خسارت -10ماده 
موظف است حداكثرظرف پنج روزكاري ازتاريخ اطالع خودازوقوع حادثه به يكي ازمراكزپرداخت گزاربيمه 

گرمراجعه وباتكميل فرم اعالم خسارت،وقوع حادثه رااعالم نمايديامراتب راظرف مدت خسارت بيمه 
موظف است مدارك مثبته گزارهمچنين بيمه .مذكورازطريق پست سفارشي به اطالع بيمه گربرساند

وسايراطالعاتي كه راجع به حادثه وتعيين ميزان خسارت ازاوخواسته مي شودرادراختياربيمه 
هريك ازتعهدات فوق راانجام ندهدبيمه گرمي تواندادعاي خسارت گزارتي كه بيمه درصور.گرقراردهد

  .ثابت كندبه دليل امورغيرقابل اجتناب ازعهده انجام آنهابرنيامده استگزارراردكندمگرآنكه بيمه 
  

 : عدم اظهارات خالف واقع -11ماده
وركتبي اظهارات نادرستي به قصدتقلب،درخصوص خسارت وكيفيت وقوع حادثه به طگزارهرگاه بيمه 

  .بنمايدويامدارك مجعول تسليم كندبيمه گرمي تواندوي راازدريافت خسارت محروم كند
  

  : جلوگيري ازوقوع حادثه وتوسعه خسارت -12ماده 
موظف است براي جلوگيري ازوقوع حادثه وتوسعه خسارت ويانجات موضوع بيمه ولوازم همراه گزاربيمه 

چنانجه ثابت شودكه بيمه .ازمال خودمي كندبه عمل آورد"الزم راكه هركس عرفا آن،اقدامات واحتياط هاي
،خسارت گزارازانجام اين اقدامات خودداري نموده است بيمه گرمي تواندبه نسبت تاثيرقصوربيمه "عمداگزار

  .پرداختي راتقليل دهد
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 : خودداري ازجابجايي وياتعميروسيله نقليه -13ماده
بايدازجابجايي وسيله نقليه جزبه حكم مقررات يادستورمقامات انتظامي گزاريمه درصورت بروزحادثه ب

  .وهمچنين تعميرآن بدون موافقت بيمه گرخودداري نمايد
  

  : به بيمه گرگزارانتقال حقوق بيمه  -14ماده
بيمه گردرحدودي كه خسارت وارده راقبول ياپرداخت مي كنددرمقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه 

موظف است ازهرعملي كه اقدام بيمه گرراعليه گزارخواهدبودوبيمه گزارارت هستندقائم مقام بيمه ياخس
درغيراين صورت بيمه گرمي تواندخسارت .مسئول خسارت مشكل ويانامقدورمي سازدخودداري نمايد

  .خواهدداشتگزارراپرداخت نكنديادرصورت پرداخت خسارت،حق استردادآن راازبيمه 
  

 :قرارداد بيمه فسخ  -15ماده 
  :فسخ نمايد بيمه را مي تواند گزاربيمه  يا بيمه گر زير موارد در
  :مواردفسخ ازطرف بيمه گر - الف

  .حق بيمه رابه موقع نپردازدگزاردرصورتي كه بيمه  - 1
  .درصورت تشديدخطرمگرآنكه توافق خاصي بين طرفين صورت گرفته باشد - 2
ي خودداري يااظهارات خالف واقع بنمايدومطالب اعالم ازاظهارمطالب"سهواگزارچنانچه بيمه  - 3

  .نشده يااظهارات خالف واقع درارزيابي خطرموثرباشد
  :گزارفسخ ازطرف بيمه  موارد -ب

  .حق بيمه نشود به تخفيف در حاضر بيمه گر و موضوع بيمه كاهش يابد صورتي كه خطر در - 1
  .درصورتي كه فعاليت بيمه گربه هردليل متوقف شود - 2

بيمه گرحق بيمه مدت  به داليل ديگري متقاضي فسخ بيمه نامه باشد بنا گزاردرصورتي كه بيمه  - تبصره
  .پرداخت مي كند گزاربه بيمه  باقيمانده حق بيمه را به روش كوتاه مدت محاسبه و بيمه نامه را اعتبار

  
 :بيمه  انفساخ قرارداد -16ماده 

ادثي كه تحت پوشش اين بيمه نامه نيست ازبين برود،بيمه نامه درصورتي كه موضوع بيمه به علت وقوع حو
  .منفسخ مي گردد

  
  :نحوه اعالم فسخ وبرگشت حق بيمه  -17ماده 

يابيمه گربخواهندبيمه نامه رافسخ كنندبايدمراتب رابه طوركتبي ورسمي به طرف مقابل گزارچنانچه بيمه 
درصورت .راتب به اقامتگاه طرف مقابل شروع مي شوداثرفسخ درتمام مواردده روزپس ازابالغ م.اطالع دهند

به (ياانفساخ قراردادبيمه،حق بيمه مدت اعتباربيمهگزارفسخ قراردادبيمه ازطرف بيمه گريابيمه 
  .مستردمي گرددگزاربه صورت روزشمارمحاسبه وباقيمانده به بيمه )15جزدرموردتبصره ماده
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باشدفسخ بيمه نامه توسط بيمه گزارغيرازبيمه  درصورتي كه ذينفع بيمه نامه شخص ديگري - تبصره
به گزاردرصورت فسخ ازطرف بيمه گر،مراتب بايدعالوه بربيمه .مستلزم كسب موافقت ذينفع مي باشدگزار

  .طوركتبي به اطالع ذينفع نيزرسانده شود
  

 : انتقال مالكيت وسيله نقليه بيمه شده -18ماده
مي تواندبيمه نامه رافسخ وحق بيمه گزارك ازانحاءقانوني،بيمه درصورت انتقال مالكيت موضوع بيمه به هري
درصورت عدم فسخ بيمه نامه چنانچه مالك جديدبه تعهدات .مدت باقيمانده بيمه نامه خودرامستردنمايد

  .درمقابل بيمه گرعمل نمايد،تعهدات بيمه گردرقبال مالك جديدادامه خواهديافتگزاربيمه 
ت موضوع بيمه پس ازوقوع حادثه اي باشدكه به بيمه گراعالم نشده است بيمه چنانچه انتقال مالكي - تبصره

  .گرهيچ گونه مسئوليتي براي جبران خسارتهاي وارده درمقابل مالك جديدنخواهدداشت
  

 : نحوه تعيين مقدارخسارت -19ماده
موردميزان درصورت عدم توافق در.مقدارخسارت قابل پرداخت توسط بيمه گربه ترتيب زيرتعيين مي شود

  .عمل خواهدشد 22خسارت طبق ماده 
  

  : خسارت كلي - الف
روزپس ازسرقت پيدانشوديابه علت  60موضوع بيمه موقعي بكلي ازبين رفته تلقي خواهدشدكه حداقل 

حوادث مشمول بيمه به نحوي آسيب ببيندكه مجموع هزينه هاي تعميروتعويض قسمتهاي خسارت ديده آن 
  .درصدقيمت آن درروزحادثه بيشترباشد 75ت ازبااحتساب هزينه هاي نجا

درخسارت كلي مالك محاسبه وتصفيه خسارت،ارزش معامالتي موضوع بيمه درروزحادثه  -1تبصره
ازخسارت كلي،ارزش بازيافتي احتمالي وكسورات مقرركسروهزينه .وحداكثرتامبلغ بيمه شده خواهدبود

  .وط براينكه ازكل مبلغ بيمه بيشترنشودمتعارف نجات وحمل تاحدمقرربه آن اضافه مي شودمشر
باارزش گزاردرصورت عدم موافقت بيمه .ارزش بازيافتي موضوع بيمه توسط بيمه گرتعيين مي شود -2تبصره

تعيين شده ،بيمه گرپس ازتملك موضوع بيمه وانتقال سند،خسارت راباكسرفرانشيزوسايركسورات واضافه 
  .خت خواهدنمودنمودن هزينه هاي متعارف نجات وحمل پردا

باپرداخت خسارت كلي ،قراردادبيمه خاتمه مي يابدوچنانچه مدت قراردادبيمه بيش ازيك سال  -3تبصره
 .مستردمي شودگزارباشدحق بيمه سالهاي بعدبه بيمه 

قبل ازپرداخت خسارت مربوط به سرقت كلي موضوع بيمه،سندمالكيت وسيله نقليه بيمه شده  -4تبصره
  .ل شودبايدبه بيمه گرمنتق

چنانچه تايك سال پس ازپرداخت خسارت وسيله نقليه سرقت شده وانتقال مالكيت آن به بيمه  -5تبصره
گر،وسيله نقليه مذكورپيداشودبيمه گرموظف است آن رابارعايت آئين نامه بازيافت خسارت مصوب شوراي 

دي كه ازخسارت پرداختي ازمبلغ بازيافتي راباتوجه به درصگزارعالي بيمه به فروش رساند وسهم بيمه 
  .كسركرده است به وي پرداخت نمايد
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 : خسارت جزئي -ب
مالك تعيين  .فوق نيست خسارت جزئي تلقي ميشود »الف«  خسارتهايي كه مشمول تعريف مندرج دربند

 استهالك و لوازم تصويضي پس ازكسر قيمت روز عادله و شامل دستمزد هزينه تعمير خسارت جزئي ،
به (ميزان استهالك براي قطعات تعويضي.حمل تاحدمقررخواهدبود افه نمودن هزنيه نجات واض و فرانشيز

 25درصدوحداكثر 5ازشروع سال پنجم توليدوسيله نقليه به بعدبراي هرسال )جزشيشه هاوشيشه چراغها
   .درصدخواهدبود

  
 :مهلت ونحوه پرداخت خسارت  -20ماده

ميل مدارك وتوافق طرفين درخصوص ميزان آن يااعالم راي بيمه گرموظف است حداكثرپانزده روزبعدازتك
اين مدت براي پرداخت .خسارت راپرداخت كند)22موضوع ماده (داورمرضي الطرفين،هيئت داوري يادادگاه

روزاست كه ازتاريخ اعالم خسارت به بيمه گرشروع وپس ازسپري شدن اين  60خسارت سرقت موضوع بيمه 
 .بيمه ،خسارت وارده به موجب شرايط اين بيمه نامه پرداخت مي شودمدت درصورت پيدانشدن موضوع 

كمترازآن "بيمه گرمي تواندبه جاي پرداخت نقدي خسارت ،موضوع بيمه رادرمدتي كه عرفا -1تبصره
درهرحال .درآوردگزارميسرنيست تعميركندياوسيله نقليه مشابهي رادرعوض آن به تملك بيمه 

  .خواهدبودگزار فرانشيزواستهالك به عهده بيمه
درصورتي كه مبلغ بيمه شده كمترازارزش موضوع بيمه درروزوقوع حادثه باشدبيمه گرفقط به  -2تبصره

  .تناسب مبلغ بيمه شده باقيمت واقعي آن درروزحادثه مسئول جبران خسارت خواهدبود
  

 :بيمه مضاعف  -21ماده 
قرارداد،بدون قصدتقلب به موجب بيمه نامه  اگروسيله نقليه موضوع اين بيمه نامه درطول مدت اعتباراين

يابيمه نامه هاي ديگري درمقابل تمام يابخشي ازخطرات مذكوردراين قراردادبيمه شده باشد،درصورت وقوع 
خطرهاي تحت پوشش،بيمه گرموظف است خسارت راجبران وسپس براي دريافت سهم بقيه بيم گرهابه آنان 

ت بااستفاده ازسايربيمه نامه هاجبران شده باشدبيمه گرتعهدي براي تمام خسار"چنانچه قبال.مراجعه نمايد
نخواهدداشت ولي اگربخشي ازخسارت توسط سايربيمه گرهاجبران شده گزارجبران خسارت درقبال بيمه 

باشدبيمه گرموظف است براساس نسبت تعهدخودبه مجموع پوشش همه بيمه نامه ها،خسارت راجبران 
  .نمايد

  
  : ه داوريارجاع ب -22ماده

اگراختالف ازطريق مذاكره حل .طرفين قراردادبايداختالف خودراتاحدامكان ازطريق مذاكره حل وفصل نمايند
درصورت انتخاب روش .وفصل نشدمي توانندازطريق داوري يامراجعه به دادگاه موضوع راحل وفصل كنند

درصورت عدم توافق براي انتخاب .ندداوري ،طرفين قراردادمي تواننديك نفرداورمرضي الطرفين راانتخاب كن
داوران .داورمرضي الطرفين هريك ازطرفين داورانتخابي خودرابه صورت كتبي به طرف ديگرمعرفي مي كند

منتخب ،داورسوم راانتخاب وپس ازرسيدگي به موضوع اختالف بااكثريت آراءاقدام به صدورراي داوري مي 
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اورسوم به توافق نرسندهريك ازطرفين قراردادمي تواندتعيين درصورتيكه داوران منتخب براي انتخاب د.كنند
هريك ازطرفين حق الزحمه داورانتخابي خودرامي پردازدوحق الزحمه .داورسوم راازدادگاه صالح خواستارشود

  .داورسوم به تساوي تقسيم مي شود
  

 : مهلت اقامه دعوي -23ماده
سال ازتاريخ بطالن،فسخ وياانقضاي مدت بيمه  2مدت هرگونه ادعاي ناشي ازاين بيمه نامه بايدحداكثرظرف 

سال مذكورادعاي ناشي  2نامه ودرصورت وقوع حوادث تحت پوشش،ازتاريخ وقوع حادثه اقامه شودوپس از
مرورزمان مي توانديك دفعه توسط هريك ازطرفين بااظهارنامه رسمي .ازاين بيمه نامه مسموع نخواهدبود

  .مان ،به مدت باقي مانده مرورزمان يك سال اضافه خواهدشددرصورت قطع شدن مرورز.قطع شود
  

  : قلمرو جغرافيايي پوشش قرارداد بيمه  -24ماده
قلمرو جغرافيايي خطر يكي از موضوعاتي است كه بايد در بيمه نامه مشخص باشد، منظور از قلمرو 

وده دچار حادثه بشود بيمه جغرافيايي محدوده جغرافيايي است كه چنانچه اتومبيل مورد بيمه  درآن  محد
گر موظف به جبران خسارت ميباشد و در صورتيكه اتومبيل از آن محدوده خارج شود تحت پوشش بيمه 

كل حق بيمه ساالنه بعنوان حق بيمه % 50نخواهد بود در حال حاضر شركتهاي بيمه با دريافت حداقل 
ذيل بايد در بيمه نامه به صورت الحاقي قيد اضافي پوشش بيمه را شامل خارج از كشور نيز مينمايد و شرط 

  :گردد
در صورت وقوع حادثه بيمه گزار موظف است نسبت به تهيه گزارش پليس از كشوري كه حادثه در  –الف 

آن اتفاق افتاده اقدام و آن را همراه با عكس از مواضع آسيب ديده اتومبيل و فاكتورهاي مربوط به تعميرات و 
اد شده توسط سفارتخانه يا كنسولگري ايران واقع در كشور مذكور به بيمه گر تحويل پس از تاييد مدارك ي

  .نمايد
خسارت در ايران طبق شرايط بيمه نامه پرداخت ميگردد و بيمه گر هيچگونه تعهدي در مورد تهيه و يا  -ب

  .اخذ مجوز خروج ارز از كشور مقدس جمهوري اسالمي ايران را ندارد
  

 : ر بيمه نامه بدنهد تخفيفات - الف
هرگاه اتومبيل بيمه شده از شروع قرارداد تا پايان بيمه نامه هيچگونه اعالم :  تخفيف عدم خسارت - 1

خسارتي از محل بيمه نامه نكند زمان تمديد بيمه نامه تخفيف عدم خسارت بر اساس بيمه اي تخفيف عدم 
  .بيمه مربوطه اعمال خواهد شدخسارت بر اساس شورايعالي بيمه به شرح ذيل در ميزان حق 

  
  .حق بيمه در زمان تجديد بيمه نامه % 25براي سال اول  
  .حق بيمه در زمان تجديد بيمه نامه % 35براي سال دوم  
  .حق بيمه در زمان تجديد بيمه نامه % 45براي سال سوم  
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  .حق بيمه در زمان تجديد بيمه نامه % 60براي سال چهارم و بعد  
در صورتي كه بيمه گزار بيش از يكصد دستگاه اتومبيل جهت پوشش :  )كثرت تعداد ( تخفيف گروهي  - 2

  .تخفيف گروهي اعطاء مي گردد % 20بيمه بدنه معرفي نمايد 
اعضاء هئيت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مي توانند : تخفيف اعضاء هئيت علمي  - 3

رفي نامه از دانشگاه و موسسه آموزشي مربوطه با استفاده يكدستگاه اتومبيل شخصي متعلق به خود را با مع
  .تحت پوشش بيمه بدنه قرار دهند ) تخفيف هئيت علمي ( تخفيف بعنوان % 20
صدور بيمه نامه بدنه براي خودروهاي صفركيلومتر كه با ارائه مستندات مربوطه :  تخفيف صفر كيلومتر - 4

از كارخانه يا خروج آنها از مبادي ورودي كشور نگذشته باشد  بيش از يكماه از تاريخ ترخيص خودروحداكثر 
  .بالمانع مي باشد تخفيف صفر كيلومتر% 20اعطاي 

  تخفيف كاركنان شركت و يا صنعت بيمه كشور - 5
اين تخفيف فقط به مسئول محترم شبكه نمايندگي و اعضاي :  تخفيف ويژه نمايندگان و شبكه نمايندگي - 6

كتهاي خدمات بيمه اي تعلق گرفته و با ارائه معرفي نامه معتبر از معاونت امور محترم هيئت مديره شر
  .نمايندگان براي يكدستگاه وسيله نقليه متعلق به آنها قابل اعطا ميباشد

ق بيمه متعلقه ح% 60بديهي است مجموع تخفيفات اعطايي به حق بيمه هر فقره بيمه نامه بدنه از  - تبصره 
  . تجاوز نخواهد نمود

   
  : فرانشيز در بيمه بدنه) ب

   : عنوان فرانشيز به شرح ذيل عهده بيمه گزار مي باشده بخشي از هر خسارت ب
  :ذيلفرانشيز خسارتهاي جزئي ناشي از حادثه و آتش سوزي جهت كليه وسائط نقليه به شرح  -الف 

  ريال 000/500مبلغ خسارت حداقل % 10خسارت اول فرانشيز - 1
  ريال 000/000/1حداقل  و مبلغ خسارت%  20 و به بعد دومخسارت فرانشيز - 2

به فرانشيزهاي اعالم شده فوق االشاره % 10در صورت تحقق هر يك از موارد ذيل عالوه بر موارد مذكور  -ب 
  )در صد صرفاً(اضافه ميگردد

   .باشد سال 3در تاريخ حادثه كمتر از  راننده اتومبيل موضوع بيمه نامه بدنه سابقه رانندگي - 1
  .سال باشد 25سن راننده در تاريخ حادثه كمتر از  - 2

فرانشيزخسارت ناشي از حوادث تصادفات رانندگي در صورتيكه راننده وسيله نقليه بيمه شده، مقصر  -ج
حادثه نباشد و مسئول حادثه شخص ثالث شناخته شده اي باشد به نصف فرانشيز خسارت اول تقليل ميابد 

 ).درصد و حداقل(
  .مبلغ خسارت تعيين ميگردد% 10فرانشيز خسارت كلي ناشي از حادثه و آتش سوزي  -د
 .مبلغ خسارت تعيين ميگردد% 20فرانشيز خسارت سرقت اعم از جزئي و كلي  - ه
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چنانچه بيمه نامه اي براي مدت بيش از يكسال صادر شود و نرخ حق بيمه به صورت ساالنه  -تبصره 
به صورت ساالنه اعمال خواهد شد و در غير اينصورت تعداد خسارات در مدت محاسبه شده باشد فرانشيز 

  . اعتبار بيمه نامه مالك محاسبه فرانشيز خواهد بود
  : استهالك در بيمه بدنه )ج

استهالك كسر خواهد شد استهالك ) بجز شيشه ها و شيشه چراغها ( از خسارتهاي جزئي قطعات تعويضي 
  . مي باشد% 25و حد اكثر % 5و ضريب آن براي هر سال  از ابتداي سال پنجم به بعد

  
  :پوششهاي تكميلي در بيمه بدنه  
   : سرقت در جا لوازم و قطعات وسائل نقليه مورد بيمه) الف 

در حال توقف دزديده شودپوشش خطرات اصلي قابل ) بدون سرقت كلي خود اتومبيل(چنانچه لوازم اتومبيل 
بيمه گزار ميتواندهنگام صدور بيمه نامه در خواست پوشش سرقت در جا  جبران نمي باشد در اين صورت

ازبازديد   را بنمايد كه پس... ) پخش، رينگ و الستيك، آينه هاي بغل و - راديو ( براي لوازم معيني مانند 
كارشناس با پرداخت حق بيمه بسيار جزئي قطعات مورد نظر را پوشش بيمه سرقت در جا قرار دهد الزم 

ارزش وسيله نقليه مورد % 20ر است ارزش آنچه تحت اين عنوان قابل بيمه كردن است در مجموع از بذك
ارزش كل قطعات و لوازم مورد تأييد كارشناس بازديد اوليه % 3بيمه تجاوز نخواهد كرد و حق بيمه مربوطه 

  .و توافق بيمه گر و بيمه گزار ميباشد
 : در ايام تعميراتغرامت عدم استفاده از وسيله نقليه )  ب
متوقف باشد روزانه  هرگاه در اثر حادثه مورد بيمه جهت تعمير براي مدتي قابل استفاده نباشد ودر تعميرگاه 

مبالغي به عنوان هزينه اياب و ذهاب به بيمه گزار پرداخت ميگردد در صورت خريد اين پوشش حداكثر 
ريال  000/20ه نقليه خواهد بود كه به ازي هر روز روز عدم استفاده از وسيل 30تعهد بيمه گر براي مدت 

ميباشد و سه روز اول آن به عنوان فرانشيز كسر خواهد گرديد مشروط به اينكه جمع كل غرامت بابت ايام 
مبلغ خسارت برآورده شده تجاوز نكند ، مدت عدم استفاده از اتومبيل % 20عدم امكان استفاده از اتومبيل از 

  يرگاه توسط كارشناس خسارت شركت تعيين ميشود جهت تعمير در تعم
 : حوادث مورد تعهد بيمه گر ه به تنهايي و به عللي غير ازشكست شيشه هاي وسيله نقليه مورد بيم) ج

با در خواست بيمه گزار و پرداخت حق بيمه جزئي شكست به تنهايي و به غير از خطرات اصلي مانند 
تحت پوشش خطرات تكميلي بوده ) كم شدن هوا در داخل وسيله نقليه بواسطه تغيير دما و يا مترا( شكست 

بعنوان % 10و قابل جبران ميباشد، خسارت قابل پرداخت ارزش روز شيشه و هزينه نصب آن پس از كسر 
  حق بيمه ساالنه  % 5فرانشيز خواهد بود و حق بيمه آن 

 : نوسانات قيمت) د
نوسانات قيمت مشروط بر اينكه وسيله نقليه هنگام صدور بيمه  افزايش ارزش وسيله نقليه مورد بيمه بعلت

ارزش روز بيمه در تاريخ شروع بيمه نامه و در % 25نامه به ارزش واقعي روز بيمه شده باشد ميتواند تا ميزان 
  .طول مدت قرارداد مورد قبول قرار گيرد
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فقط در خسارتهاي جزئي و حداكثر  هي است افزايش ارزش وسيله نقليه مورد بيمه بعلت نوسانات قيمتيبد
حق بيمه ساالنه بيمه بدنه % 5قابل پرداخت ميباشد، حق بيمه مربوطه برابر ) ريال  000/000/10(تا مبلغ 

  .تعيين و محاسبه ميگردد
 : )آتش فشان  –زلزله  –سيل ( بالياي طبيعي ) و
ند زمين لرزه؛ يسل؛ آتشفشان از شرايط عمومي بيمه نامه خطرات طبيعي مان 2مطابق ماده پنجم بند   

خطرات مورد تعهد بيمه گر متشني گرديده ولي برابر با موافقت هيئت محترم مديره شركت مقرر گرديد از 
حق بيمه ساالنه بيمه % 5حق بيمه مربوطه .پوشش مذكور در تعهدات بيمه گر قرار گيرد 07/09/77تاريخ 

  . نامه بدنه اتومبيل تعيين و محاسبه ميگردد
  : )اسيد پاشي  –مواد شيميايي  –رنگ ( خطرات تبعي ) ه

از آنجا كه خطرات و خسارات ناشي از پاشيدن اسيد، رنگ و ساير مواد شيميايي بر روي خودرو مشمول بند 
ز يك ماده پنجم شرايط عمومي بيمه نامه بدنه نميگردد ولي طبق موافقت هيئت مديره شركت مقرر گرديد ا

  .حق بيمه ساالنه تحت پوشش قرار داد% 5بور را با دريافت زتوان خطرات ممي 07/09/77تاريخ 
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