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  قانون بیمھ اجباری خسارات واردشده بھ شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیھ

  کلیات: بخش نخست 

 اصطالحات بھ کار برده شده در این قانون، دارای معانی بھ شرح زیر است : ۱ماده 

ھر نوع دیھ یا ارش ناشی از ھر نوع صدمھ بھ بدن مانند شکستگی ، نقص و ازکارافتادگی عضو : الف ـ خسارت بدنی

این قانون بھ سبب حوادث مشمول بیمھ  ۳۵کلی ـ موقت یا دائم، دیھ فوت و ھزینھ معالجھ با رعایت ماده  اعم از جزئی یا

  موضوع این قانون

  .ھ سبب حوادث مشمول بیمھ موضوع این قانون بھ اموال شخص ثالث وارد شودزیانھایی کھ ب: ب ـ خسارت مالی

این ماده و محموالت آنھا از قبیل تصادم، تصادف، ) ث(ھرگونھ سانحھ ناشی از وسایل نقلیھ موضوع بند : پ ـ حوادث

  غیرمترقبھواژگونی، آتشسوزی و یا انفجار یا ھر نوع سانحھ ناشی از وسایل نقلیھ بر اثر حوادث  سقوط،

ھر شخصی است کھ بھ سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود بھ : ت ـ شخص ثالث

 استثنای راننده مسبب حادثھ

وسایل نقلیھ موتوری زمینی و ریلی شھری و بین شھری و واگن متصل یا غیرمتصل بھ آن و یدک و : ث ـ وسیلھ نقلیھ

 متصل بھ آنھا) تریلر(کفی 

  صندوق تأمین خسارتھای بدنی: ـ صندوق ج

  بیمھ مرکزی جمھوری اسالمی ایران: چ ـ بیمھ مرکزی

  پلیس راھنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمھوری اسالمی ایران: ح ـ راھنمایی و رانندگی

د مکلفند وسایل نقلیھ کلیھ دارندگان وسایل نقلیھ موضوع این قانون اعم از اینکھ اشخاص حقیقی یا حقوقی باشن: ۲ماده 

قبال خسارت بدنی و مالی کھ در اثر حوادث وسایل نقلیھ مذکور بھ اشخاص ثالث وارد می شود حداقل بھ  خود را در

این قانون نزد شرکت بیمھ ای کھ مجوز فعالیت در این رشتھ را از بیمھ مرکزی داشتھ باشد بیمھ  ۸مقدار مندرج در ماده 

 . کنند

ه از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیلھ نقلیھ است و ھر کدام کھ بیمھ نامھ موضوع دارند  :تبصره یک 

 . این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط میشود
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مسؤولیت دارنده وسیلھ نقلیھ در تحصیل بیمھ نامھ موضوع این قانون مانع از مسؤولیت شخصی کھ حادثھ   :تبصره دو 

ترک فعل او است نمی باشد در ھر حال خسارت وارد شده از محل بیمھ نامھ وسیلھ نقلیھ مسبب حادثھ منسوب بھ فعل یا 

 . پرداخت میگردد

دارنده وسیلھ نقلیھ مکلف است برای پوشش خسارتھای بدنی واردشده بھ راننده مسبب حادثھ، حداقل بھ میزان  : ۳ماده 

 کند؛ مسلمان در ماه غیرحرام، بیمھ حوادث اخذ دیھ مرد

یا دیھ و یا ارش جرح در فرض  مبنای محاسبھ میزان خسارت قابل پرداخت بھ راننده مسبب حادثھ، معادل دیھ فوت

 .ورود خسارت بدنی بھ مرد مسلمان در ماه غیرحرام و ھزینھ معالجھ آن میباشد

وع و درصد صدمھ بدنی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثھ یا شرکت بیمھ مربوط، ن سازمان پزشکی قانونی

 واردشده را تعیین و اعالم کند

آیین نامھ اجرائی و حق بیمھ مربوط بھ این بیمھ نامھ بھ پیشنھاد بیمھ مرکزی پس از تصویب شورایعالی بیمھ بھ تصویب 

 ( دانلود آیین نامھ ) . ھیأت وزیران میرسد

 : در صورت وقوع حادثھ و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث : ۴ماده 

در صورتی کھ وسیلھ نقلیھ مسبب حادثھ، دارای بیمھ نامھ موضوع این قانون باشد، جبران خسارتھای واردشده   :الف 

ت، در صورت نیاز بھ طرح دعوی در خصوص مطالبھ خسار. مقررات این قانون بر عھده بیمھ گر است در حدود

این حکم، نافی مسؤولیت ھای کیفری راننده . را علیھ بیمھ گر و مسبب حادثھ طرح میکند زیاندیده یا قائم مقام وی دعوی

  .مسبب حادثھ نیست

این قانون  ۲۱در صورتیکھ وسیلھ نقلیھ ، فاقد بیمھ نامھ موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده : ب

این قانون جبران می شود ، در صورت نیاز بھ طرح  ۲۵ی وارده توسط صندوق با رعایت ماده باشد خسارت ھای بدن

  دعوا در این خصوص زیاندیده یا قایم مقام وی دعوا را علیھ راننده مسبب حادثھ و صندوق طرح میکند

در اختیار راننده مسبب  در صورتیکھ خودرو، فاقد بیمھ نامھ موضوع این قانون بوده و وسیلھ نقلیھ با اذن مالک :پ 

و در صورتیکھ مالک % ۲۰حادثھ قرار گرفتھ باشد در صورتیکھ مالک شخص حقوقی باشد بھ جزای نقدی معادل 

مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می شود ، مبلغ مذکور بھ % ۱۰شخص حقیقی باشد بھ جزای نقدی معادل 

ل کشور واریز می شود و با پیش بینی در بودجھ ھای ساالنھ حساب درآمد ھای اختصاصی صندوق نزد خزانھ داری ک

 . صد در صد آن بھ صندوق اختصاص میابد
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شرکت سھامی بیمھ ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین نامھ ھای مربوط بھ آن، با دارندگان  : ۵ماده 

رکتھای بیمھ متقاضی فعالیت در رشتھ بیمھ شخص سایر ش. ماده موضوع این قانون قرارداد بیمھ منعقد کند۵وسایل نقلیھ 

بیمھ مرکزی موظف است . ثالث میتوانند پس از اخذ مجوز از بیمھ مرکزی اقدام بھ فروش بیمھ نامھ شخص ثالث کنند

براساس آیین نامھ اجرائی کھ بھ پیشنھاد بیمھ مرکزی و تأیید شورای عالی بیمھ بھ تصویب ھیأت وزیران میرسد، برای 

در آیین نامھ اجرائی موضوع این ماده مواردی از . ای متقاضی، مجوز فعالیت در رشتھ شخص ثالث صادر کندشرکتھ

قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمھ، سابقھ مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت ھای الزم برای 

ایی کھ مجوز فعالیت در این رشتھ بیمھ ای را از شرکت ھ. صدور بیمھ نامھ و پرداخت خسارت باید مد نظر قرار گیرد

بیمھ مرکزی دریافت میکنند، موظفند طبق مقررات این قانون و آیین نامھ ھای مربوط بھ آن، با کلیھ دارندگان وسایل 

ادامھ فعالیت در رشتھ شخص ثالث برای شرکت ھایی کھ در زمان . نقلیھ موضوع این قانون قرارداد بیمھ منعقد کنند

قانون در رشتھ بیمھ شخص ثالث فعال ھستند، منوط بھ اخذ مجوز از بیمھ مرکزی ظرف مدت دوسال از  ویب اینتص

  تاریخ الزم االجراء شدن این قانون می باشد

از تاریخ انتقال مالکیت وسیلھ نقلیھ، کلیھ حقوق و تعھدات ناشی از قرارداد بیمھ موضوع این قانون بھ انتقال  : ۶ماده 

 و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمھ، بیمھ گذار محسوب میشود گیرنده منتقل می شود

داد بیمھ موضوع این قانون اعمال شده کلیھ تخفیفاتی کھ بھ واسطھ نداشتن حوادث منجر بھ خسارت در قرار: تبصره  

باشد متعلق بھ انتقال دھنده است ، انتقال دھنده می تواند تخفیفات مذکور را بھ وسیلھ نقلیھ دیگر از ھمان نوع کھ متعلق 

 . بھ او یا متعلق بھ ھمسر ، والدین یا اوالد بالواسطھ وی باشد منتقل کند

 . بیمھ مرکزی و تایید شورای عالی بیمھ بھ تصویب ھیات وزیران میرسدآیین نامھ اجرایی این تبصره بھ پیشنھاد 

دارندگان وسیلھ نقلیھ موتوري زمیني كھ از خارج وارد ایران مي شوند در صورتي كھ خارج از كشور وسیلھ  ـ۷ماده

یمھ مركزي معتبر آن بھ موجب بیمھ نامھ اي كھ از طرف ب  نقلیھ خود را در مقابل خساراتي كھ بر اثر حوادث ناشي از

شناختھ مي شود بیمھ نكرده باشند، مكلفند ھنگام ورود بھ مرز ایران وسیلھ نقلیھ خود را در قبال خسارت ھاي بدني و 

) ۸(مالي كھ در اثر حوادث نقلیھ مزبور یا محموالت آنھا بھ اشخاص ثالث وارد مي شود حداقل بھ میزان مندرج در ماده

ن دارندگان وسیلھ نقلیھ ایراني كھ از كشور خارج مي شوند موظفند ھنگام خروج با پرداخت ھمچنی. این قانون بیمھ كنند

حق بیمھ مربوط، وسیلھ نقلیھ خود را در مقابل خساراتي كھ بر اثر حوادث نقلیھ مذكور در خارج از كشور بھ اشخاص 

این ) ۳(بیمھ حوادث راننده موضوع ماده این قانون و نیز ) ۸(ثالث ایراني وارد شود حداقل بھ میزان مندرج در ماده 

 .در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذي ربط جلوگیري مي شود. قانون بیمھ كنند
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 بخش دوم ـ حقوق و تعھدات بیمھ گر و بیمھ گذار

مسلمان در ماھھاي بدني معادل حداقل ریالي دیھ یك مرد   حداقل مبلغ بیمھ موضوع این قانون در بخش خسارت ـ ۸ماده

ھمچنین حداقل . این قانون است و در ھر حال بیمھ گذار موظف بھ اخذ الحاقیھ نمي باشد) ۹(حرام با رعایت تبصره ماده 

بیمھ گذار مي . تعھدات بدني است) ٪۲/ ۵(موضوع این قانون در بخش خسارت مالي معادل دو و نیم درصد   مبلغ بیمھ

الي بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمھ نامھ یا پس از آن، بیمھ تكمیلي تواند براي جبران خسارت ھاي م

 .تحصیل كند

ـ در صورتي كھ بیمھ گذار در خصوص خسارت ھاي مالي تقاضاي پوشش بیمھ اي بیش از سقف مندرج در ۱تبصره

حق بیمھ در این مورد در . ي باشداین ماده را داشتھ باشد بیمھ گر مكلف بھ انعقاد قرارداد بیمھ تكمیلي با بیمھ گذار م

 .چھارچوب ضوابط كلي كھ توسط بیمھ مركزي اعالم مي شود، توسط بیمھ گر تعیین مي گردد

ـ در صورت بروز حادثھ، بیمھ گر مكلف است كلیھ خسارات واردشده را مطابق این قانون پرداخت كند و ۲تبصره

 .اعمال نمي شوداین مورد  در 1316/07/02 قانون بیمھ مصوب ۱۳و۱۲مواد

خسارت متناظر وارده بھ گرانترین خودروي  ـ خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا میزان۳تبصره

 .از طریق بیمھ نامھ شخص ثالث و یا مقصر حادثھ قابل جبران خواھد بود متعارف

سقف تعھدات بدني كھ ) ٪۵۰(ـ منظور از خودروي متعارف خودرویي است كھ قیمت آن كمتر از پنجاه درصد ۴تبصره

 .ود، باشددر ابتداي ھر سال مشخص مي ش

و كارشناسان ارزیاب خسارت شركتھاي بیمھ و كارشناسان رسمي ) ۳۹(ـ ارزیابان خسارات موضوع ماده  ۵تبصره

 .دادگستري در ھنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعالم نظر كنند

 .نون استبیمھ گر ملزم بھ جبران خسارت ھاي واردشده بھ اشخاص ثالث مطابق مقررات این قا ـ۹ماده

تبصره ـ در صورتي كھ در یك حادثھ، مسؤول آن بھ پرداخت بیش از یك دیھ بھ ھر یك از زیان دیدگان محكوم شود، 

بیمھ گر مكلف بھ پرداخت كل خسارات بدني است، اعم از اینكھ مبلغ مازاد بر دیھ، كمتر از یك دیھ كامل یا بیشتر از آن 

 .باشد

یفاء تعھدات مندرج در این قانون خسارت وارده بھ زیان دیدگان را بدون لحاظ بیمھ گر مكلف است در ا ـ۱۰ماده 

مراجع قضائي موظفند در انشاي حكم پرداخت دیھ، مبلغ مازاد بر . جنسیت و دین تا سقف تعھدات بیمھ نامھ پرداخت كند

 .عنوان بیمھ حوادث درج كنند  بھ  دیھ موضوع این ماده را
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درج ھرگونھ شرط در بیمھ نامھ كھ براي بیمھ گذار یا زیان دیده مزایاي كمتر از مزایاي مندرج در این قانون  ـ۱۱ماده

بطالن شرط سبب بطالن . مقرر كند، یا درج شرط تعلیق تعھدات بیمھ گر در قرارداد بھ ھر نحوي، باطل و بالاثر است

ان دیده توسط بیمھ گر و صندوق مبني بر رضایت بھ پرداخت ھمچنین اخذ ھرگونھ رضایتنامھ از زی. بیمھ نامھ نمي شود

 .خسارت كمتر از مزایاي مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامھ اي بالاثر است

ـ تعھد ریالي بیمھ گر در قبال زیان دیدگان داخل وسیلھ نقلیھ مسبب حادثھ، برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز ۱۲ماده

 .این قانون است) ۱۳(و ماده ) ۹(تبصره ماده   تعھدات بدني بیمھ نامھ با رعایتوسیلھ نقلیھ در سقف 

در مواردي كھ بھ علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیلھ نقلیھ، مجموع خسارات بدني زیان دیدگان وسیلھ نقلیھ مقصر 

ر یك از زیان دیدگان بین حادثھ بیش از سقف مذكور باشد مبلغ خسارت مورد تعھد بیمھ گر بھ نسبت خسارت وارده بھ ھ

آنان تسھیم مي گردد و مابھ التفاوت خسارت بدني ھر یك از زیان دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت ھاي بدني وفق 

 .مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثھ بازیافت مي شود

ھا بھ موجب آیین نامھ اي خواھد بود كھ توسط وزارت میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیھ با توجھ بھ نوع و كاربري آن

كشور با ھمكاري وزارتخانھ ھاي صنعت، معدن و تجارت و راه و شھرسازي و بیمھ مركزي تھیھ مي شود و بھ 

 .تصویب ھیأت وزیران مي رسد

 .ددر ھر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دوسال داخل وسیلھ نقلیھ بھ ظرفیت مجاز خودرو اضافھ مي شو

تبصره ـ تعھد ریالي بیمھ گر در قبال زیان دیدگان خارج از وسیلھ نقلیھ مسبب حادثھ ده برابر سقف تعھدات بدني بیمھ 

در مواردي كھ مجموع خسارات بدني زیان دیدگان . این قانون مي باشد)۱۳(و ماده ) ۹(تبصره ماده   نامھ با رعایت

مذكور باشد مبلغ خسارت مورد تعھد بیمھ گر بھ نسبت خسارت خارج از وسیلھ نقلیھ مسبب حادثھ بیش از سقف 

واردشده بھ ھر یك از زیان دیدگان بین آنان تسھیم مي گردد و مابھ التفاوت خسارت بدني ھر یك از زیان دیدگان توسط 

 .صندوق تأمین خسارت ھاي بدني وفق مقررات مربوط پرداخت مي شود

لفند خسارت بدني تعلق گرفتھ بھ شخص ثالث را بھ قیمت یوم االداء و با بیمھ گر یا صندوق حسب مورد مك ـ۱۳ماده

بیمھ گر، در صورتي كھ خسارت بدني كھ بھ زیان . رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت كنند

اد پرداختي، بھ این قانون باشد، مي تواند نسبت بھ ماز) ۸(دیده پرداخت نموده بیشتر از تعھد وي مندرج در ماده 

صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حسابھاي فیمابین منظور كند مشروط بر اینكھ افزایش مبلغ قابل 

 .بیمھ گر نباشد  پرداخت بابت دیھ منتسب بھ تأخیر
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شركت  این قانون باشد،) ۸(تبصره ـ در صورتي كھ خسارت بدني زیان دیده بیشتر از تعھد شركت بیمھ مندرج در ماده 

بیمھ مكلف است، بالفاصلھ مراتب مذكور و كلیھ مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانھ الكترونیك موضوع ماده 

 .بھ صندوق و بیمھ مركزي اطالع دھد) ۵۵(

ـ در حوادث رانندگي منجر بھ جرح یا فوت كھ بھ استناد گزارش كارشناس تصادفات راھنمایي و رانندگي یا ۱۴ماده

علت اصلي وقوع تصادف یكي از تخلفات رانندگي حادثھ ساز باشد، بیمھ گر مكلف است خسارت زیان دیده  ، پلیس راه

بھ شرح زیر براي بازیافت بھ مسبب حادثھ   را بدون ھیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت كند و پس از آن مي تواند

 :مراجعھ كند

%) ۲/۵(معادل دو و نیم درصد : سبب در طول مدت بیمھ نامھالف ـ در اولین حادثھ ناشي از تخلف حادثھ ساز راننده م

 از خسارت ھاي بدني و مالي پرداخت شده

از ) ٪۵(معادل پنج درصد: ب ـ در دومین حادثھ ناشي از تخلف حادثھ ساز راننده مسبب در طول مدت بیمھ نامھ

 خسارت ھاي بدني و مالي پرداخت شده

از ) ٪۱۰(معادل ده درصد: پ ـ در سومین حادثھ ناشي از تخلف حادثھ ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمھ نامھ

 خسارت ھاي بدني و مالي پرداخت شده

قانون رسیدگي بھ تخلفات رانندگي مصوب ) ۷(بھ موجب ماده  مصادیق و عناوین تخلفات رانندگي حادثھ ساز تبصره ـ

 .تعیین مي شود ۱۳۸۹/ ۱۲/ ۸

ھیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت كند و پس از در موارد زیر بیمھ گر مكلف است بدون  ـ۱۵ماده

آن مي تواند بھ قائم مقامي زیان دیده از طریق مراجع قانوني براي بازیافت تمام یا بخشي از وجوه پرداخت شده بھ 

 :شخصي كھ موجب خسارت شده است مراجعھ كند

 الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثھ نزد مراجع قضائي

ـ رانندگي در حالت مستي یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثھ كھ بھ تأیید نیروي انتظامي یا  ب

 .پزشكي قانوني یا دادگاه رسیده باشد

 .پ ـ در صورتي كھ راننده مسبب، فاقد گواھینامھ رانندگي باشد یا گواھینامھ او متناسب با نوع وسیلھ نقلیھ نباشد

 .رتي كھ راننده مسبب، وسیلھ نقلیھ را سرقت كرده یا از مسروقھ بودن آن، آگاه باشدت ـ در صو

http://www.bimehsara.com/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB/violations
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ـ در صورت وجود اختالف میان بیمھ گر و مسبب حادثھ، اثبات موارد فوق در مراجع قضائي صالح صورت ۱تبصره

 .خواھد گرفت

ئم مقام قانوني وي را دارد، اسناد ـ در مواردي كھ طبق این قانون بیمھ گر حق رجوع بھ مسبب حادثھ یا قا۲تبصره

پرداخت خسارت از سوي بیمھ گر در حكم اسناد الزم االجراء است و از طریق دوایر اجراي سازمان ثبت اسناد و 

 .امالك كشور قابل مطالبھ و وصول مي باشد

رخ دھد، خسارت  ـ در صورتي كھ حادثھ در حین آموزش رانندگي توسط مراكز مجاز یا آزمون اخذ گواھینامھ۳تبصره

پرداخت شده بھ وسیلھ شركت بیمھ از آموزش گیرنده یا آزمون دھنده قابل بازیافت نخواھد بود و حسب مورد آموزش 

 .دھنده یا آزمون گیرنده، راننده محسوب مي شود

قص ـ چنانچھ بھ حكم مرجع قضائي اثبات شود، عواملي نظیر نقص راه، نبودن یا نقص عالئم رانندگي و ن۱۶ماده

تجھیزات مربوط یا عیب ذاتي وسیلھ نقلیھ، یا ایجاد مانع توسط دستگاھھاي اجرائي یا ھر شخص حقیقي یا حقوقي دیگر 

در وقوع حادثھ مؤثر بوده است، بیمھ گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان دیده مي تواند براي بازیافت بھ نسبت 

 .شود بھ مسببان ذي ربط مراجعھ كنددرجھ تقصیر كھ درصد آن در حكم دادگاه مشخص مي 

كاركنان خویش را در قبال مسؤولیت ھاي موضوع این ماده از محل اعتبارات   دستگاھھاي ذي ربط مجازند مسؤولیت

 .جاري و تملك دارایي ھاي سرمایھ اي تحت اختیار، بیمھ كنند

قانون رسیدگي بھ تخلفات رانندگي، نقص راه، وسیلھ ) ۱۷(تبصره ـ در صورتي كھ حسب نظریھ افسران موضوع ماده 

نقلیھ یا عامل انساني مؤثر در بروز تصادف اعالم شود در صورت اعتراض ذي نفع، موضوع حسب مورد بھ 

یل راه و مھندسي ترافیك، مكانیك و كارشناس یا ھیأت كارشناسان رسمي مستقل در امور مرتبط با موضوع از قب

 .تصادفات با نظر دادگاه ارجاع مي شود

 :ـ موارد زیر از شمول بیمھ موضوع این قانون خارج است۱۷ماده

 الف ـ خسارت وارده بھ وسیلھ نقلیھ مسبب حادثھ و محموالت آن

 ب ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشي از تشعشعات اتمي و رادیواكتیو

 مھ یا جزاي نقديپ ـ جری

ت ـ اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمھ بھ خود مانند خودكشي، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات ھر نوع خدعھ و 

 تباني نزد مراجع قضائي
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اختالفي وجود داشتھ باشد، معترض مي تواند بھ مرجع قضائي ) ب(و ) الف(تبصره ـ در صورتي كھ در موارد بندھاي 

 .كند صالح رجوع

ـ آیین نامھ مربوط بھ تعیین سقف حق بیمھ موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمھ ۱۸ماده 

در آیین نامھ مذكور باید .مركزي تھیھ مي شود و پس از تأیید شوراي عالي بیمھ بھ تصویب ھیأت وزیران مي رسد

 )دانلود آیین نامھ ( :عوامل زیر مدنظر قرار گیرد

 الف ـ ویژگي ھاي وسیلھ نقلیھ از قبیل نوع كاربري، سال ساخت و وضعیت ایمني آن

ب ـ سوابق رانندگي و بیمھ اي دارنده شامل نمرات منفي و تخلفات ثبت شده توسط نیروي انتظامي جمھوري اسالمي 

ایران موضوع قانون رسیدگي بھ تخلفات رانندگي، خسارت ھاي پرداختي توسط بیمھ گر یا صندوق، بابت حوادث 

 منتسب بھ وي

متوسط و ضعیف شامل موتورسیكلت و خودروھاي سواري ارزان  پ ـ رایج بودن استفاده از وسیلھ نقلیھ براي اقشار

 قیمت

در آیین نامھ موضوع این ماده باید مالحظات اجتماعي در تعیین حق بیمھ وسایل نقلیھ پركاربرد اقشار متوسط و ضعیف 

 .جامعھ مدنظر قرار گیرد

ان ترتیبي اتخاذ كند كھ حداكثر تا ـ بیمھ مركزي موظف است با ھمكاري نیروي انتظامي جمھوري اسالمي ایر۱تبصره

تا آن . فراھم شود» راننده«پایان برنامھ پنجسالھ ششم توسعھ، امكان صدور بیمھ نامھ شخص ثالث براساس ویژگي ھاي 

زمان، سوابق رانندگي و بیمھ اي شخصي كھ پالك وسیلھ نقلیھ بھ نام اوست و خسارت ھاي پرداختي بابت حوادث 

 .است منتسب بھ وي مالك عمل

ـ در آیین نامھ موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمھ بھ صورت پلكاني و متناظر بھ تفكیك در ۲تبصره

 .مورد خسارات مالي و بدني تعیین مي شود

ـ نرخنامھ حق بیمھ موضوع این قانون در ابتداي ھر سال با رعایت آیین نامھ مصوب ھیأت وزیران بھ وسیلھ ۳تبصره

در جلسات شوراي عالي بیمھ براي تعیین . ركزي محاسبھ و پس از تأیید شوراي عالي بیمھ، ابالغ مي شودبیمھ م

) سندیكاي(بیمھ گران و دو نفر صاحب نظر بھ انتخاب اتحادیھ) سندیكاي(نرخنامھ موضوع این تبصره دبیر كل اتحادیھ

 .مركزي در جلسات مذكور حق رأي دارد ھمچنین رئیس كل بیمھ. بیمھ گران ایران با حق رأي شركت مي كنند
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كمتر از نرخھاي مصوب شوراي عالي بیمھ را مالك ) ٪۲/ ۵(ـ شركتھاي بیمھ مي توانند تا دو و نیم درصد ۴تبصره

توسط شركتھاي بیمھ، منوط بھ كسب مجوز از ) ٪۲/ ۵(اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم درصد . عمل خود قرار دھند

مركزي در اعطاي این مجوز باید توانگري مالي شركت و شرایط عمومي بازار و حفظ رقابت  بیمھ. بیمھ مركزي است

ھمچنین شركتھاي بیمھ مي توانند در صورت ارائھ خدمات ویژه بھ مشتریان، . پذیري شركتھاي بیمھ را مدنظر قرار دھد

وسط بیمھ مركزي، از بیمھ گذار دریافت بیش از قیمتھاي تعیین شده ت) ٪۲/ ۵(با تأیید بیمھ مركزي تا دو و نیم درصد 

 .كنند

ـ شركتھاي بیمھ موظفند در چھارچوب ضوابط مربوط نسبت بھ اعطاي تخفیف بھ رانندگاني كھ دوره ھاي  ۵تبصره

آیین نامھ مربوط . نموده و موفق بھ اخذ گواھینامھ مربوط شده اند، اقدام كنند آموزشي رانندگي ایمن و كم خطر را سپري

 .تبصره بھ پیشنھاد بیمھ مركزي و نیروي انتظامي بھ تصویب ھیأت وزیران مي رسدبھ این 

موضوع این قانون رافع مسؤولیت بیمھ   وي در صدور بیمھ نامھ  ھرگونھ قصور یا تقصیر بیمھ گر یا نماینده ـ۱۹ماده 

 .گر نیست

ـ پوشش ھاي بیمھ موضوع این قانون محدود بھ قلمرو جمھوري اسالمي ایران است مگر آنكھ در بیمھ نامھ بھ ۲۰ماده 

 .نحو دیگري توافق شده باشد

 بخش سوم ـ حقوق و تعھدات صندوق

ـ بھ منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشي از وسایل نقلیھ، خسارت ھاي بدني وارد بھ اشخاص ثالث كھ ۲۱ماده 

ھ علت فقدان یا انقضاي بیمھ نامھ، بطالن قرارداد بیمھ، شناختھ نشدن وسیلھ نقلیھ مسبب حادثھ، كسري پوشش بیمھ نامھ ب

ناشي از افزایش مبلغ ریالي دیھ یا تعلیق یا لغو پروانھ فعالیت شركت بیمھ یا صدور حكم توقف یا ورشكستگي بیمھ گر 

باشد، یا بھ طور كلي خسارت ھاي بدني كھ خارج از تعھدات قانوني بیمھ این قانون، قابل پرداخت ن) ۲۲(موضوع ماده 

صندوق «، توسط صندوق مستقلي بھ نام )۱۷(گر مطابق مقررات این قانون است بھ استثناي موارد مصرح در ماده 

 .جبران مي شود» تأمین خسارت ھاي بدني

تبصره ماده   با رعایت) ۸(ل مبلغ مقرر در ماده ـ میزان تعھدات صندوق براي جبران خسارت ھاي بدني معاد۱تبصره

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

 .ـ تشخیص موارد خارج از تعھد بیمھ گر مطابق مقررات این قانون، بر عھده شوراي عالي بیمھ است۲تبصره

 .جلس ارائھ كندـ صندوق مكلف است ھر شش ماه یكبار گزارش عملكرد خود را بھ كمیسیون اقتصادي م۳تبصره
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در صورت تعلیق یا لغو پروانھ فعالیت شركت بیمھ در رشتھ بیمھ شخص ثالث و ناتواني آن از پرداخت  ـ۲۲ماده

خسارت بھ زیان دیدگان، بھ تشخیص بیمھ مركزي یا شوراي عالي بیمھ، یا صدور حكم توقف یا ورشكستگي آن بھ 

جب صدور بیمھ نامھ ھاي موضوع این قانون بھ عھده بیمھ گر وسیلھ دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدني كھ بھ مو

 .است را پرداختھ، پس از آن بھ قائم مقامي زیان دیدگان بھ بیمھ گر مراجعھ مي كند

ـ دادگاه مكلف است نسبت بھ صدور حكم انتقال اموال و دارایي ھاي بیمھ گر مذكور تا میزان مبالغ پرداختي و ۱تبصره

 .وق اقدام كندخسارات وارده بھ صند

كھ برعھده شركت بیمھ مذكور   ـ در صورت تعلیق یا لغو پروانھ فعالیت شركت بیمھ، پرداخت خسارات مالي۲تبصره

 .خواھد بود ۱۳۵۰/ ۳/ ۳۰قانون تأسیس بیمھ مركزي ایران و بیمھ گري مصوب ) ۴۴(است مشمول ماده 

، تمام یا بخشي از خسارت بدني واردشده را از مراجع درصورتي كھ زیان دیده، جز در موارد بیمھ اختیاري ـ۲۳ماده

دیگري مانند سازمان بیمھ ھاي اجتماعي یا سازمان بیمھ كارمندان دولت یا صندوق ھاي ویژه جبران خسارت دریافت 

سازمان ھا و صندوق ھاي ویژه مذكور حق مراجعھ بھ . كند، نسبت بھ ھمان میزان حق مراجعھ بھ صندوق را ندارد

و استرداد خسارت پرداخت شده بھ اشخاص ثالث را ندارند و مكلفند اطالعات مربوط را در اختیار صندوق صندوق 

در ھر حال در صورتي كھ زیان دیده عالوه بر دریافت خسارت از سازمان ھا و صندوق ھاي ویژه مذكور . قرار دھند

 .از صندوق نیز خسارتي دریافت كند، صندوق حق استرداد دارد

 :منابع مالي صندوق بھ شرح زیر است ـ۲۴ماده

) ۱۸(ماده ) ۳(از حق بیمھ اجباري موضوع این قانون بر مبناي نرخنامھ مذكور در تبصره ) ٪۸(الف ـ ھشت درصد

 این قانون

ب ـ مبلغي معادل حداكثر یك سال حق بیمھ اجباري كھ از دارندگان وسیلھ نقلیھ اي كھ از انجام بیمھ موضوع این قانون 

 .ري كنند وصول مي شودخوددا

میزان مبلغ مذكور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگي آن بھ پیشنھاد بیمھ مركزي بھ تصویب مجمع عمومي 

 .صندوق مي رسد

پ ـ مبالغ بازیافتي از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیھ، بیمھ گران و سایر اشخاصي كھ صندوق پس از جبران 

 .خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت مي كند

 این قانون) ۲۷(ت ـ درآمد حاصل از سرمایھ گذاري وجوه صندوق با رعایت ماده 
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 از جریمھ ھاي وصولي راھنمایي و رانندگي در كل كشور) ٪۲۰(ث ـ بیست درصد

 از كل ھزینھ ھاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائیھ و تعزیرات حكومتي) ٪۲۰(ج ـ بیست درصد

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

 ي یا حقوقيح ـ كمكھاي اعطائي ازسوي اشخاص حقیق

را بھ اعضاي مجمع عمومي ) پ(ـ مدیر صندوق و ھیأت نظارت مكلفند ھر سھ ماه یكبار گزارش عملكرد بند ۱تبصره 

 .كنند  صندوق اعالم

بھ محض تحقق بھ حساب درآمدھاي اختصاصي صندوق ) ج(و ) ث(ـ كلیھ درآمدھاي منابع موضوع بندھاي ۲تبصره

 .آن بھ صندوق اختصاص مي یابد) ٪۱۰۰(شود و صددرصد نزد خزانھ داري كل كشور واریز مي 

ـ در صورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجھ سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را ۳تبصره

 .تأمین كند

ھمچنین صندوق از . ـ درآمدھاي صندوق مشمول مالیات بھ نرخ صفر بوده و از ھرگونھ عوارض معاف است۴تبصره

 .اخت ھزینھ ھاي دادرسي و اوراق و حق االجراء معاف مي باشدپرد

از منابع مالي خود را جھت ) ٪۲(ـ صندوق مي تواند با تصویب مجمع عمومي مربوط، حداكثر تا دودرصد ۵تبصره

تعمیم امر بیمھ، گسترش فرھنگ بیمھ، ترغیب رانندگان فاقد بیمھ نامھ شخص ثالث بھ اخذ بیمھ نامھ و پیشگیري از 

زیانھاي ناشي از حوادث رانندگي از طریق عقد قرارداد با وزارتخانھ ھا و دستگاھھاي اجرائي ذي ربط از قبیل سازمان 

صدا و سیما، وزارتخانھ ھاي آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوري، فرھنگ و ارشاد اسالمي و ورزش و 

 .جوانان اختصاص دھد

این ماده، صندوق مي تواند بدون سپردن تأمین یا ) پ(خسارات موضوع بند  ـ در آراي غیابي براي بازیافت ۶تبصره

مصوب ) در امور مدني(قانون آیین دادرسي دادگاھھاي عمومي و انقالب ) ۳۰۶(ماده ) ۲(تضمین موضوع تبصره 

 .نسبت بھ تقاضاي اجراي احكام غیابي اقدام كند ۱۳۷۹/ ۱/ ۲۱

واتي بخشي از درآمدھاي ناشي از فروش حاملھاي انرژي را بھ صندوق ـ دولت مي تواند در بودجھ ھاي سن۷تبصره

این ماده كاھش ) الف(در صورت تصویب بھ تناسب سھم صندوق از محل فروش بیمھ نامھ موضوع بند . اختصاص دھد

 .پیدا مي كند
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رداخت نموده و پس ـ صندوق مكلف است بدون اخذ تضمین از زیان دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان دیده را پ۲۵ماده

 :از آن مكلف است بھ شرح زیر بھ قائم مقامي زیان دیده از طریق مراجع قانوني وجوه پرداخت شده را بازیافت كند

 .الف ـ در صورتي كھ پرداخت خسارت بھ سبب نداشتن، انقضاء یا بطالن بیمھ نامھ باشد بھ مسبب حادثھ رجوع مي كند

) ۲۲(سبب تعلیق یا لغو پروانھ یا توقف یا ورشكستگي بیمھ گر موضوع ماده  ب ـ در صورتي كھ پرداخت خسارت بھ 

 .این قانون باشد بھ بیمھ گر و مدیران آن رجوع مي كند

پ ـ در صورتي كھ پرداخت خسارت بھ سبب شناختھ نشدن وسیلھ نقلیھ مسبب حادثھ باشد، پس از شناختھ شدن آن حسب 

 .وع مي كندمورد بھ مسبب حادثھ یا بیمھ گر وي رج

ت ـ در صورتي كھ پرداخت خسارت بھ سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیلھ نقلیھ مسبب حادثھ باشد بھ 

 .مسبب حادثھ رجوع مي كند

 :ـ در موارد زیر صندوق نمي تواند براي بازیافت بھ مسبب حادثھ رجوع كند۱تبصره

این ) ۱۳(پرداخت خسارت بھ استناد ماده (فزایش مبلغ ریالي دیھ ـ در موارد جبران كسري پوشش بیمھ نامھ ناشي از ا۱

 )قانون

 این قانون) ۲۲(ـ تعلیق یا لغو پروانھ فعالیت شركت بیمھ یا صدور حكم توقف یا ورشكستگي بیمھ گر موضوع ماده ۲

این ) ۱۲(اده ـ در مواردي كھ زیان دیدگان خارج از وسیلھ نقلیھ بیش از سقف تعھدات بیمھ گر موضوع تبصره م۳

 .قانون باشند

ـ در مواردي كھ صندوق بھ موجب قانون معادل دیھ مرد مسلمان را بھ زیان دیده یا قائم مقام قانوني وي پرداخت مي ۴

 كند براي بازپرداخت مابھ التفاوت دیھ شرعي با دیھ مرد مسلمان

ـ صندوق مجاز است با درنظرگرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثھ، علت نداشتن بیمھ نامھ، سوابق بیمھ اي ۲تبصره

مسبب حادثھ، وضعیت مالي و معیشتي مسبب حادثھ و سایر اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثھ نسبت بھ تقسیط یا 

افت از مسبب حادثھ با رعایت مقررات راجع بھ نحوه نحوه بازی. تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثھ اقدام كند

مجمع   اجراي محكومیت ھاي مالي و میزان بازیافت مطابق آیین نامھ اي است كھ بنا بھ پیشنھاد ھیأت نظارت صندوق و

 .عمومي صندوق بھ تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایي مي رسد
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ت صندوق در حكم اسناد الزم االجراء است و از طریق دوایر اسناد مربوط بھ مطالبات و پرداخت ھاي خسار ـ۲۶ماده

 .اجراي سازمان ثبت اسناد و امالك قابل مطالبھ و وصول مي باشد

صندوق مجاز است موجودي نقدي مازاد خود را نزد بانكھاي دولتي سپرده گذاري و یا اوراق بھادار بدون  ـ۲۷ماده

ھ گذاري ھاي مذكور بھ نحوي برنامھ ریزي شود كھ ھمواره امكان خریداري كند مشروط بر آنكھ سرمای) ریسك(خطر 

 .انجام تعھدات صندوق وجود داشتھ باشد

ـ صندوق، نھاد عمومي غیردولتي است و چگونگي اداره آن براساس اساسنامھ اي است كھ با رعایت موارد ۲۸ماده 

ھلت شش ماه پس از الزم االجراء شدن این زیر و بھ پیشنھاد وزیر امور اقتصادي و دارایي تھیھ مي شود و ظرف م

 :قانون بھ تصویب ھیأت وزیران مي رسد

 مجمع عمومي، ھیأت نظارت، مدیر صندوق و حسابرس: الف ـ اركان صندوق عبارتند از

ب ـ اعضاي مجمع عمومي صندوق عبارت از وزراي امور اقتصادي و دارایي بھ عنوان رئیس مجمع، تعاون، كار و 

و رئیس كل بیمھ مركزي ) بدون حق رأي(، دادگستري و صنعت، معدن و تجارت، دادستان كل كشور رفاه اجتماعي

مجمع عمومي عادي بھ طور فوق العاده نیز بھ . مجمع عمومي صندوق حداقل یك بار در سال تشكیل مي شود. است

 .تقاضاي ھر یك از اعضاء بھ دعوت رئیس مجمع تشكیل مي شود

كمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، بھ پیشنھاد كمیسیون مذكور و تصویب مجلس یكي از نمایندگان عضو 

مدیر صندوق بدون حق رأي . بدون حق رأي در جلسات مجمع شركت مي كند  شوراي اسالمي بھ عنوان عضو ناظر و

 .دبیر مجمع عمومي است

دارایي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي  پ ـ اعضاي ھیأت نظارت صندوق عبارت از نمایندگان وزراي امور اقتصادي و

اعضاي . بیمھ گران ایران است) سندیكاي(، بیمھ مركزي و اتحادیھ)بدون حق رأي(و دادگستري، دادستان كل كشور

 ھیأت نظارت غیر از مدیر صندوق بھ صورت غیرموظف خواھند بود؛

دوق است كھ دبیر ھیأت نظارت نیز خواھد تبصره ـ نماینده وزیر امور اقتصادي و دارایي در ھیأت نظارت، مدیر صن

مدیرعامل ستاد مردمي رسیدگي بھ امور دیھ و كمك بھ زندانیان نیازمند بدون حق رأي در جلسات ھیأت نظارت . بود

 .شركت مي كند
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ت ـ مدیر صندوق بھ پیشنھاد رئیس كل بیمھ مركزي و تصویب مجمع عمومي انتخاب و با حكم رئیس مجمع عمومي 

مجمع عمومي مي . انتخاب مجدد مدیر صندوق براي یك دوره بالمانع است. چھار سال منصوب مي شود براي مدت

 .تواند نسبت بھ عزل مدیر صندوق قبل از پایان مدت مذكور اتخاذ تصمیم كند

در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومي مي تواند در مراكز استان ھا شعبھ . ث ـ مركز اصلي صندوق، تھران است

 .اقامھ دعوي علیھ صندوق در محل استقرار شعب صندوق نیز ممكن است. اد یا نمایندگي اعطاء كندایج

وظایف و اختیارات مجمع عمومي، ھیأت نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات حسابرس بھ 

 .موجب اساسنامھ مصوب ھیأت وزیران تعیین مي شود

ین صندوق و شركتھاي بیمھ كھ ممكن است در اجراي این قانون بھ وجود آید بھ وسیلھ ھیأتي كلیھ اختالفات ب ـ۲۹ماده 

مركب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمھ بھ انتخاب وزیر دادگستري و سھ متخصص بیمھ بھ انتخاب بیمھ مركزي، 

ك تصمیم گیري، رأي اكثریت مال. بیمھ گران ھر كدام یك نفر حل و فصل مي شود) سندیكاي(صندوق و اتحادیھ 

ھریك از طرفین مي تواند ظرف مدت بیست روز از ابالغ . اعضاي ھیأت است و رأي صادرشده الزم االجراء مي باشد

 .رأي در مرجع قضائي ذي صالح اقامھ دعوي كند

حسب مورد بھ  اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائھ مدارك الزم براي دریافت خسارت بھ طور مستقیم ـ۳۰ماده

ھمچنین مسبب حادثھ مي تواند با ارائھ مدارك . شركت بیمھ مربوط و یا صندوق تأمین خسارت ھاي بدني مراجعھ كنند

 .الزم جھت تشكیل پرونده پرداخت خسارت بھ زیان دیده حسب مورد بھ بیمھ گر یا صندوق مراجعھ كند

ود و بھ پیشنھاد وزیر امور اقتصادي و دارایي ظرف مدت سھ آیین نامھ اجرائي این ماده توسط بیمھ مركزي تھیھ مي ش

 )دانلود آیین نامھ ( .ماه از تاریخ ابالغ این قانون بھ تصویب ھیأت وزیران مي رسد

 بخش چھارم ـ پرداخت خسارت 

ز پس از دریافت مدارك مورد نیاز، خسارت متعلقھ را ـ بیمھ گر و صندوق حسب مورد مكلفند حداكثر پانزده رو۳۱ماده

 .پرداخت كنند

در حوادث منجر بھ خسارت بدني، زیان دیده، اولیاي دم یا وراث قانوني موظفند پس از قطعي شدن مبلغ  ـ۳۲ماده

رف بیمھ گر مكلف است حداكثر ظ. خسارت براي تكمیل مدارك بھ منظور دریافت خسارت، بھ بیمھ گر مراجعھ كنند

مبلغ خسارت را بھ زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعھ   مدت بیست روز از تاریخ قطعي شدن مبلغ خسارت،

در این صورت تعھد . وي در مھلت مذكور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را بھ مرجع قضائي مربوط تحویل دھد

http://www.bimehsara.com/attachments/article/103/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%2030%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%20%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB.pdf
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بالفاصلھ پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذكور  صندوق مكلف است. بیمھ گر و مسبب حادثھ، ایفاءشده تلقي مي شود

 .را عیناً بھ وي پرداخت نماید

ـ در مواردي كھ صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مكلف بھ پرداخت خسارت بدني است، پس از قطعي ۱تبصره

سمي بھ وي براي دریافت شدن مبلغ خسارت چنانچھ زیان دیده یا قائم مقام وي، تا بیست روز پس از ابالغ اظھارنامھ ر

خسارت بھ صندوق مراجعھ نكند، مبلغ مذكور بھ عنوان امانت نزد صندوق باقي مانده و در زمان مراجعھ زیان دیده یا 

 .قائم مقام قانوني وي عیناً پرداخت مي شود

ـ در مواردي كھ رأي صادرشده از دادگاه بدوي، صرفاً از جنبھ عمومي مورد تجدیدنظرخواھي قرارگرفتھ ۲تبصره

 .باشد، زیان دیده یا وراث قانوني و بیمھ گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام كنند

 .ـ مالك قطعي شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حكم دادگاه است۳تبصره

این قانون را انجام ندھند و ) ۳۱(ـ چنانچھ بیمھ گر یا صندوق بھ رغم كامل بودن مدارك، تكلیف مقرر در ماده ۳۳ادهم

این قانون را انجام ندھد، بھ پرداخت جریمھ اي ) ۳۲(در پرداخت خسارت تأخیر كنند و یا بیمھ گر تكلیف مقرر در ماده 

 .حق زیان دیده یا قائم مقام وي محكوم مي شودمعادل نیم در ھزار بھ ازاي ھر روز تأخیر در 

ـ در حوادث رانندگي منجر بھ خسارت بدني غیر از فوت، در صورت مطالبھ زیان دیده، پس از دریافت ۳۴ماده

) ۲(گزارش كارشناس راھنمایي و رانندگي و یا پلیس راه و یا كمیسیون جلوگیري از سوانح راه آھن موضوع تبصره 

در خصوص حوادث مربوط بھ ( ۱۳۸۴/ ۷/ ۶قانون دسترسي آزاد بھ شبكھ حمل و نقل ریلي مصوب ) ۲(ماده 

و پزشكي قانوني، بیمھ گر وسیلھ نقلیھ مسبب حادثھ و یا صندوق، حسب مورد مكلفند ) قطارھاي شھري و بین شھري

كرده و باقي مانده آن را پس   از دیھ تقریبي را بھ اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت) ٪۵۰(بالفاصلھ حداقل پنجاه درصد

 .این قانون بپردازند) ۳۲(و ) ۳۱(ھ با رعایت مواد از معین شدن میزان قطعي دی

ـ ھزینھ ھاي معالجھ اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثھ در صورتي كھ مشمول قانون دیگري نباشد، ۳۵ماده

 .حسب مورد برعھده بیمھ گر مربوط یا صندوق است) ۲(قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت ) ۳۰(با لحاظ ماده 

ـ در حوادث منجر بھ فوت، در صورت مطالبھ اولیاي دم یا قائم مقام متوفي یا درخواست مسبب حادثھ بدون نیاز ۳۶دهما

بھ رأي مراجع قضائي، پس از دریافت گزارش كارشناس راھنمایي و رانندگي، كمیسیون جلوگیري از سوانح راه آھن 

در خصوص حوادث مربوط بھ قطارھاي (مل و نقل ریلي قانون دسترسي آزاد بھ شبكھ ح) ۲(ماده ) ۲(موضوع تبصره 

یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بیمھ گر وسیلھ ) شھري و بین شھري
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این ) ۳۱(نقلیھ مسبب حادثھ و یا صندوق حسب مورد مي توانند خسارت بدني را بھ ورثھ قانوني متوفي با رعایت ماده 

 .بپردازندقانون 

این ) ۳۲(در صورت عدم مطالبھ نیز، بیمھ گر مي تواند بدون نیاز بھ رأي مرجع قضائي خسارت بدني را مطابق ماده 

 .قانون بھ صندوق تودیع كند

تبصره ـ چنانچھ علي رغم وجود گزارش كارشناس راھنمایي و رانندگي و یا پلیس راه و یا كمیسیون جلوگیري از 

و نظر نھائي پزشكي ) قانون دسترسي آزاد بھ شبكھ حمل و نقل ریلي)۲(ماده ) ۲(وع تبصره موض(سوانح راه آھن 

قانوني، شركت بیمھ پرداخت خسارات بدني را موكول بھ رأي دادگاه كند، پس از صدور رأي مكلف بھ پرداخت 

موضوع ماده (و میزان تعھد وي خسارات بدني بھ قیمت یوم االداء بوده و نمي تواند بابت مابھ التفاوت خسارت پرداختي 

 .بھ صندوق رجوع كند) این قانون) ۱۳(

) ۳۲(بیمھ گر، صندوق یا مسبب حادثھ بھ میزان درصد دیھ اي كھ بھ زیان دیده پرداخت شده یا مطابق ماده  ـ۳۷ماده

 .این قانون و تبصره آن بھ صندوق تودیع شده است، بريءالذمھ ھستند

یمھ گر یا صندوق بھ موجب این قانون خسارتي را پرداخت كند و بھ موجب حكم قطعي، ھرگاه پس از اینكھ ب ـ۳۸ماده

براي پرداخت تمام یا بخشي از خسارت مسؤول شناختھ نشوند، بیمھ گر یا صندوق مي تواند بھ ھمان میزان بھ محكوٌم 

 .علیھ حكم قطعي، رجوع كند

خسارت بھ صورت نقدي و با توافق زیان دیده و شركت در حوادث رانندگي منجر بھ خسارت مالي، پرداخت  ـ۳۹ماده

در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شركت بیمھ . بیمھ مربوط صورت مي گیرد

موظف است در صورت تقاضاي زیان دیده، وسیلھ نقلیھ خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاھي كھ مورد 

 .اشد تعمیر نموده و ھزینھ ھاي تعمیر را تا سقف تعھدات مالي مندرج در بیمھ نامھ مذكور پرداخت كندقبول زیان دیده ب

داراي مجوز (تبصره ـ در صورتي كھ اختالف از طریق مذكور حل و فصل نشود، موضوع بھ یك ارزیاب خسارت 

ھریك از طرفین ظرف مدت بیست  .بھ انتخاب و ھزینھ زیان دیده ارجاع مي شود) ارزیابي خسارت از بیمھ مركزي

در صورت عدم طرح دعوي . روز از تاریخ اعالم نظر كتبي ارزیاب مي توانند در مرجع صالح، اقامھ دعوي كنند

ھزینھ ارزیابي خسارت براساس . توسط طرفین در مھلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعي و الزم االجراء است

بیمھ مركزي . بیمھ مركزي پیشنھاد و بھ تصویب شوراي عالي بیمھ مي رسد تعرفھ اي است كھ در ابتداي ھر سال توسط

موظف است در صدور مجوز ارزیابي خسارت بھ گونھ اي عمل كند كھ در تمام شھرستان ھا متناسب با نیاز آن 

 .شھرستان، ارزیاب خسارت وجود داشتھ باشد
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ندگي موضوع این قانون را در مواردي كھ وسایل نقلیھ شركتھاي بیمھ مكلفند خسارت مالي ناشي از حوادث ران ـ۴۰ماده

مسبب و زیان دیده در زمان حادثھ داراي بیمھ نامھ معتبر بوده و بین طرفین حادثھ اختالفي وجود نداشتھ باشد، حداكثر 

 .این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت كنند) ۸(تا سقف تعھدات مالي مندرج در ماده 

 ـ تكالیف سایر نھادھا و دستگاھھاي مرتبط بخش پنجم

را » سامانھ جامع حوادث رانندگي«ـ بھ منظور ساماندھي امور مربوط بھ حوادث رانندگي، دولت مكلف است ۴۱ماده

مطابق مقررات این قانون با مشاركت ھمھ دستگاھھاي ذي ربط ایجاد و نسبت بھ روزآمد كردن و تحلیل مستمر داده 

 .دھاي آن اقدام كن

، )و بیمارستان ھا) اورژانس(مراكز فوریت ھاي پزشكي (نیروي انتظامي، وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي 

سازمان پزشكي قانوني و جمعیت ھالل احمر جمھوري اسالمي ایران موظفند اطالعات مربوط بھ سوانح رانندگي را 

 .فوراً در سامانھ مذكور ثبت كنند

 .اطالعات مربوط بھ آراي قضائي راجع بھ حوادث رانندگي را در سامانھ مذكور قرار دھد قوه قضائیھ نیز مكلف است

دولت موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون، سامانھ مزبور را راه اندازي و 

درمان و آموزش پزشكي،  بھ آن را براي كلیھ واحدھاي نیروي انتظامي و وزارت بھداشت،) آنالین(دسترسي برخط 

 .شركتھاي بیمھ، صندوق و واحدھاي قضائي فراھم كند

تبصره ـ نیروي انتظامي جمھوري اسالمي ایران موظف است ھمزمان با تعویض پالك وسیلھ نقلیھ، مشخصات مالك 

كلف است اسناد ھمچنین سازمان ثبت اسناد و امالك كشور نیز م. درج كند» سامانھ جامع حوادث رانندگي«جدید را در 

 .تنظیم شده در خصوص وسایل نقلیھ مانند نقل و انتقال، وكالت و رھن را در سامانھ مذكور درج كند

كلیھ دارندگان . ـ حركت وسایل نقلیھ موتوري زمیني بدون داشتن بیمھ نامھ موضوع این قانون ممنوع است۴۲ماده

ا ھنگام رانندگي ھمراه داشتھ باشند و در صورت درخواست وسایل مزبور مكلفند سند حاكي از انعقاد قرارداد بیمھ ر

مأموران راھنمایي و رانندگي و پلیس راه موظفند از طرق . و یا پلیس راه ارائھ كنند  مأموران راھنمایي و رانندگي

ي مربوط مقتضي مانند دوربین ھاي نظارت ترافیكي ضمن شناسایي وسایل نقلیھ فاقد بیمھ نامھ نسبت بھ اعمال جریمھ ھا

ھمچنین مأموران راھنمایي و رانندگي و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمھ نامھ، وسایل نقلیھ . اقدام كنند

آیین نامھ مربوط بھ . فاقد بیمھ نامھ موضوع این قانون را تا ھنگام ارائھ بیمھ نامھ مربوط در محل مطمئني متوقف كنند

ھ نامھ شخص ثالث ظرف مدت سھ ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت كشور نحوه توقیف وسایل نقلیھ فاقد بیم
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مي شود و بھ تصویب ھیأت وزیران مي   با ھمكاري وزارتخانھ ھاي راه و شھرسازي و دادگستري و بیمھ مركزي تھیھ

 )دانلود آیین نامھ ( .رسد

تبصره ـ نیروي انتظامي مكلف است ھر شش ماه یك بار گزارش اجراي این ماده را بھ دادستاني كل كشور، بیمھ 

مركزي و كمیسیون ھاي قضائي و حقوقي، اقتصادي، اجتماعي و امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس شوراي اسالمي 

 .ارسال كند

خاذ كنند كھ با استفاده از ابزار مناسب، امكان شناسایي وسایل بیمھ مركزي و شركتھاي بیمھ موظفند ترتیبي ات ـ۴۳ماده 

 .پلیس راھنمایي و رانندگي و یا پلیس راه فراھم شود  نقلیھ فاقد بیمھ نامھ موضوع این قانون براي

ص ـ دادن بار یا مسافر و یا ارائھ ھرگونھ خدمات بھ دارندگان وسایل نقلیھ موتوري زمیني فاقد بیمھ نامھ شخ۴۴ماده 

نظارت بر . ؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شھري و برون شھري ممنوع است ثالث معتبر، از سوي شركتھا و م

حسن اجراي این ماده برعھده وزارتخانھ ھاي كشور و راه وشھرسازي مي باشد تا حسب مورد، شركتھا و مؤسسات 

 .ي بھ تخلفات رانندگي معرفي نمایندقانون رسیدگ) ۳۱(ماده) ۱(متخلف را بھ مراجع مذكور در تبصره 

در صورت احراز تخلف شركتھا و مؤسسات مذكور توسط مراجع یادشده، پروانھ فعالیت آنان از یك ماه تا یك سال معلق 

 .و در صورت تكرار تخلف یادشده براي بار چھارم بھ صورت دائم لغو مي شود

ز اصالت بیمھ نامھ از طریق سامانھ ھاي الكترونیكي را بیمھ مركزي جمھوري اسالمي ایران موظف است امكان احرا

 .بھ صورت برخط براي وزارتخانھ ھاي راه و شھرسازي و كشور فراھم كند

قانون رسیدگي بھ تخلفات رانندگي ) ۳۱(ماده) ۱(تبصره ـ اعتراض بھ ھرنوع تصمیمات مراجع دولتي موضوع تبصره 

 .در دیوان عدالت اداري رسیدگي مي شود

ارائھ ھرگونھ خدمات بھ وسایل نقلیھ فاقد بیمھ نامھ و رفع توقیف از آنھا، توسط راھنمایي و رانندگي، دفاتر  ـ۴۵ماده

اسناد رسمي و سازمان ھا و نھادھاي مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پالك وسیلھ نقلیھ، تنظیم اسناد رسمي 

اي تكالیف فوق، حسب مورد تخلف اداري یا انتظامي محسوب مي عدم اجر. معامالت وسایل مذكور ممنوع مي باشد

 .شود

تبصره ـ انتقال وسایل نقلیھ اسقاطي بھ مراجع و نھادھاي ذي ربط و نیز انتقال وسایل نقلیھ مشمول خسارت بیمھ بدنھ بھ 

 .بیمھ گر مربوط، از حكم این ماده مستثني است

http://www.bimehsara.com/attachments/article/103/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%2042%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%20%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB.pdf
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ا مسافر از سوي دستگاھھاي اجرائي و مؤسسات دولتي و نھادھاي عقد ھرگونھ قرارداد حمل و نقل بار ی ـ۴۶ماده 

عمومي غیردولتي و مراكز آموزشي و كلیھ اشخاص حقوقي در مواردي كھ بھ موجب قوانین و مقررات مربوطھ مجاز 

ف عدم اجراي تكلی. مي باشد با دارندگان وسایل نقلیھ موتوري زمیني فاقد بیمھ نامھ شخص ثالث معتبر، ممنوع است

 .فوق، حسب مورد تخلف اداري یا انتظامي محسوب مي شود

نیروي انتظامي مكلف است ظرف مدت یك سال از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون، كلیھ واحدھاي ثابت و  ـ۴۷ماده

، سیار راھنمایي و رانندگي و پلیس راه را بھ ابزار الزم براي استعالم برخط وضعیت بیمھ شخص ثالث وسایل نقلیھ

 .تجھیز و سامانھ مورد نیاز را طراحي یا تكمیل كند

ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مكلف است از صدور ھرگونھ كارت سوخت و تخصیص اولیھ سھمیھ یا  ـ۴۸ماده 

 .ادامھ آن براي وسایل نقلیھ فاقد بیمھ نامھ خودداري كند

لفند اطالعات مربوط بھ وسایل نقلیھ مذكور را بھ تبصره ـ بیمھ مركزي و نیروي انتظامي جمھوري اسالمي ایران مك

 .صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دھند

مراجع قضائي مكلفند در دعاوي مربوط بھ حوادث رانندگي، در صورت وجود بیمھ نامھ معتبر و مكفي و  ـ۴۹ماده 

 .راننده مسبب حادثھ قرار تأمین صادر كنند احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبھ عمومي جرم براي

قانون نظارت بر رفتار قضات ) ۱۳(تبصره ـ عدم اجراي این ماده مستوجب مجازات انتظامي درجھ سھ موضوع ماده 

این قانون اطالعات ) ۵۶(بیمھ مركزي مكلف است با رعایت مفاد ماده . براي متخلف است ۱۷/۷/۱۳۹۰مصوب 

مھ گذاران را بھ نحوي در اختیار قوه قضائیھ قرار دھد كھ امكان دسترسي مراجع قضائي براي مربوط بھ بیمھ نامھ و بی

 .بررسي اصالت بیمھ نامھ وجود داشتھ باشد

كلیھ مراجع قانوني رسیدگي بھ دعاوي مرتبط با حوادث رانندگي از قبیل دادسرا و دادگاھھاي رسیدگي كننده  ـ ۵۰ماده 

قانون مكلفند صندوق یا شركت بیمھ مربوط را در مواردي كھ صندوق یا  وع اینبھ دعاوي ناشي از حوادث موض

شركت بیمھ، طرف دعوي نباشند از طرح دعوي علیھ مسبب حادثھ مطلع نموده، زمان تشكیل جلسات دادگاه را رسماً بھ 

در . ھ آنھا ابالغ كندھمچنین دادگاه مكلف است پس از صدور رأي، نسخھ اي از رأي صادرشده را ب. آنان اطالع دھند

این موارد، بیمھ گر یا صندوق مي توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسي مدني نسبت بھ خسارات بدني و مالي در 

 .دعوي واردشده یا پس از صدور رأي قطعي مطابق مقررات آیین دادرسي مدني اعتراض ثالث كنند

 .از اجراي حكم نیستـ اعتراض ثالث شركت بیمھ یا صندوق مانع ۱تبصره
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ـ عدم اعالم مراتب طرح دعاوي مرتبط با حوادث رانندگي موضوع این قانون حسب مورد بھ بیمھ گر مربوط یا ۲تبصره

قانون نظارت بر رفتار ) ۱۳(صندوق یا عدم ابالغ رأي بھ آنھا مستوجب مجازات انتظامي درجھ سھ موضوع ماده 

 .قضات است

در امور (قانون آیین دادرسي دادگاھھاي عمومي و انقالب ) ۱۰۹(وع تبصره ماده ـ طرح دعواي واھي موض ۵۱ماده

در دعاوي راجع بھ حوادث رانندگي توسط صندوق یا بیمھ گر ـ اعم از اینكھ بھ صورت ورود ثالث یا اعتراض ) مدني

این قانون ) ۳۳(ماده ثالث یا تجدیدنظرخواھي باشد ـ در صورتي كھ منجر بھ تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول 

 .مي شود

قانون مجازات ) ۵۴۹(ـ قوه قضائیھ مكلف است تا پایان پانزدھم اسفند ھر سال میزان ریالي دیھ موضوع ماده  ۵۲ماده 

 .اجراء از ابتداي سال بعد اعالم كند را تعیین و براي ۱/۲/۱۳۹۲اسالمي مصوب 

سامانھ جامع «مورد مكلفند عالوه بر ثبت جزئیات حادثھ در  ـ ادارات راھنمایي و رانندگي و پلیس راه حسب ۵۳ماده 

 .دیده و مسبب حادثھ تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند ، نسخھ اي از آن را بھ زیان»حوادث رانندگي

قانون جرائم نیروھاي مسلح ) ۳۸(عدم اجراي تكلیف مذكور مستوجب مجازات مقرر براي لغو دستور موضوع ماده 

 .است ۹/۱۰/۱۳۸۲مصوب 

ـ نیروي انتظامي جمھوري اسالمي ایران مكلف است ظرف مدت سھ ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این  ۵۴ماده 

بانكھاي اطالعاتي آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل  قانون ترتیبي اتخاذ كند كھ امكان دسترسي بھ

مھ ھاي صادرشده و ھمچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از مشخصات وسایل نقلیھ و دارندگان آنھا و گواھینا

اخذ . طریق سامانھ ھاي الكترونیكي بھ صورت برخط براي مراجع قضائي، صندوق و بیمھ مركزي فراھم شود

 .گواھینامھ نیازمند كارت پایان خدمت و معافیت سربازي نیست

ھ موضوع این قانون مكلفند ظرف مدت سھ ماه از تاریخ الزم ـ شركتھاي بیمھ مجاز بھ فعالیت در رشتھ بیم ۵۵ماده

ھاي الكترونیكي امكان دسترسي بھ كلیھ اطالعات مورد نیاز بیمھ مركزي در  االجراءشدن این قانون با استفاده از سامانھ

 .ھم كنندرابطھ با بیمھ نامھ ھاي صادرشده و خسارت ھاي مربوط بھ آنھا را بھ صورت برخط براي بیمھ مركزي فرا

ـ بیمھ مركزي مكلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم االجراءشدن این قانون ترتیبي اتخاذ كند كھ امكان  ۵۶ماده

این قانون براي كلیھ مراجع قضائي، شركتھاي بیمھ ذي ربط، ) ۵۵(و ) ۵۴(دسترسي بھ اطالعات مذكور در مواد 

 .اھم شودنیروي انتظامي جمھوري اسالمي ایران و صندوق فر
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ـ بیمھ مركزي بر حسن اجراي این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف ھر یك از شركتھاي بیمھ  ۵۷ماده 

اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تكرار . آورد در اجراي قانون، اقدامات زیر را بھ عمل مي

 :بیمھ مركزي و تأیید شوراي عالي بیمھ بھ تصویب ھیأت وزیران مي رسد آن بھ موجب آیین نامھ اي است كھ بھ پیشنھاد

 الف ـ توبیخ كتبي مدیران شركت بیمھ

ب ـ سلب صالحیت حرفھ اي مسؤول فني یا مدیر یا معاون فني یا مدیرعامل یا ھیأت مدیره شركت بیمھ، براي حداكثر 

 پنج سال با تأیید شوراي عالي بیمھ

 بھ طور دائم با تأیید شوراي عالي بیمھ) ب(موضوع بندپ ـ سلب صالحیت افراد 

ت ـ محكوم نمودن شركت بیمھ بھ پرداخت جریمھ نقدي حداكثر تا مبلغ بیست برابر حداقل تعھدات بدني موضوع 

 این قانون در زمان پرداخت) ۸(ماده

 ث ـ تعلیق فعالیت شركت بیمھ در یك یا چند رشتھ بیمھ براي حداكثر یك سال با تأیید شوراي عالي بیمھ

 ج ـ لغو پروانھ فعالیت در یك یا چند رشتھ بیمھ بھ طور دائم با تأیید شوراي عالي بیمھ

ادیھ بیمھ گران ایران این ماده، بیمھ مركزي نظر مشورتي و تخصصي اتح) ج(و ) ث(، )ت(ـ در مورد بندھاي۱تبصره

چنانچھ اتحادیھ ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامھ بیمھ مركزي، كتباً . را قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ مي كند

 .نظر خود را اعالم نكند بیمھ مركزي رأساً اقدام مي كند

ـ در صورت سلب صالحیت اكثریت ھیأت مدیره شركت بیمھ حسب اعالم بیمھ مركزي، بیمھ مركزي با تأیید ۲تبصره

شوراي عالي بیمھ مي تواند براي اداره امور شركت فرد واجد شرایطي را بھ عنوان سرپرست شركت بیمھ تا زمان 

موظفند حداكثر ظرف مدت یك ) مجمع(ركت بیمھصاحبان سھام ش. تعیین و تأیید اعضاي جدید ھیأت مدیره منصوب كند

ماه اعضاي ھیأت مدیره جدید خود را معرفي كنند تا پس از تأیید توسط بیمھ مركزي جایگزین اعضاي قبلي سلب 

سرپرست جدید منصوب تا زمان جایگزیني اعضاي . صالحیت شده شوند و براساس قانون تجارت شركت را اداره كنند

. ي اختیارات ھیأت مدیره شركت است و مسؤولیت كلیھ اقدامات او برعھده بیمھ مركزي استھیأت مدیره جدید دارا

باشد توسط بیمھ مركزي پیشنھاد و پس از حقوق و مزایاي سرپرست منصوب تا تعیین مدیرعامل كھ حداكثر سھ ماه مي

 .تصویب مجمع شركت بھ سرپرست منصوب پرداخت مي شود
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این ماده بھ حساب اختصاصي صندوق نزد خزانھ داري كل واریز و با پیش بیني در  )ت(ـ جریمھ موضوع بند ۳تبصره

عدم پرداخت جریمھ از سوي شركت بیمھ در حكم . بودجھ ھاي سنواتي بھ صندوق مذكور تخصیص داده مي شود

 .تصرف غیرقانوني در وجوه عمومي است

این ماده بھ موجب آیین نامھ اي است كھ ظرف  )ت(ـ نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگي جریمھ موضوع بند ۴تبصره

مدت شش ماه از تاریخ ابالغ این قانون بھ پیشنھاد بیمھ مركزي پس از تأیید شوراي عالي بیمھ بھ تصویب وزیر امور 

 .اقتصادي و دارایي مي رسد

بني بر اعمال ـ رسیدگي بھ اعتراض شركتھاي بیمھ در خصوص تصمیم بیمھ مركزي یا شوراي عالي بیمھ م ۵تبصره

برعھده كمیسیوني متشكل از یك نفر قاضي دادگستري با انتخاب ) »الف«بند بھ جز(مجازات ھاي مندرج در این ماده 

بیمھ گران مي ) سندیكاي(، نماینده بیمھ مركزي و یك نفر نماینده اتحادیھ )بھ عنوان رئیس كمیسیون(رئیس قوه قضائیھ 

اكثریت آراي اعضاء، الزم االجراء و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ  تصمیم گیري كمیسیون مذكور با. باشد

 .دبیرخانھ این كمیسیون در بیمھ مركزي مستقر مي باشد. حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضائي ذي صالح است

ذخایر آنھا ـ بیمھ مركزي مكلف است مطابق مقررات مربوط بر اجراي تعھدات شركتھاي بیمھ و نحوه محاسبھ  ۵۸ماده

از كفایت ذخایر مذكور جھت ایفاي تعھدات آتي شركتھاي بیمھ اطمینان  در رشتھ بیمھ شخص ثالث نظارت نموده و

 .حاصل كند

شركتھاي بیمھ مكلفند ذخایرتأییدشده از سوي بیمھ مركزي را در دفاتر و صورتھاي مالي خود، مطابق دستورالعمل بیمھ 

 .مركزي ثبت كنند

 ات كیفريبخش ششم ـ مقرر

ـ عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق از سوي بیمھ گر یا نمایندگي آنان، مصرف درآمدھاي صندوق در غیر از  ۵۹ماده

این قانون عالوه بر تخلف ) ۴۸(و ) ۴۶(و ) ۴۵(موارد مصرح قانوني و ھمچنین عدم اجراي تكالیف مقرر در مواد 

 .مي استاداري یا انتظامي در حكم دخل و تصرف در وجوه عمو

ـ فروش ھر نوع بیمھ نامھ یا مبادرت بھ عملیات بیمھ گري یا نمایندگي بیمھ بدون مجوز قانوني، در حكم  ۶۰ماده 

كالھبرداري، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد بھ زیان دیده یا  كالھبرداري است و مرتكب عالوه بر مجازات

 .روز جبران مي باشد  صندوق بھ نرخ
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س با انجام اعمال متقلبانھ مانند صحنھ سازي صوري تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدي، ـ ھرك ۶۱ماده 

حبس تعزیري درجھ شش و جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه دریافتي محكوم  وجوھي را بابت خسارت دریافت كند، بھ

بھ جرم در قانون مجازات اسالمي، شروع بھ جرم مندرج در این ماده عالوه بر مجازات مقرر براي شروع . مي شود

 .مستوجب جزاي نقدي درجھ پنج مي باشد

ـ ھرگاه شخصي برخالف واقع خود را بھ عنوان راننده وسیلھ نقلیھ مسبب حادثھ معرفي كند بھ مجازات حبس  ۶۲ماده 

 .وم مي شودچنانچھ در این امر تباني كرده باشد بھ مجازات مذكور محك درجھ ھفت محكوم مي شود؛ راننده نیز

) ۱۵(ـ در صورتي كھ مسؤولیت مسبب حادثھ مشمول تعھدات بیمھ گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده  ۶۳ماده 

 .این قانون، مقررات مربوط بھ نحوه اجراي محكومیت ھاي مالي در خصوص وي قابل اجراء نیست

 بخش ھفتم ـ مقررات نھائي

قانون جز در مواردي كھ بھ نحو دیگري مقرر شده است، ظرف مدت یك سال ھاي اجرائي این   ـ كلیھ آیین نامھ ۶۴ماده

شوراي عالي بیمھ تھیھ مي شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادي و دارایي بھ  از تاریخ ابالغ آن توسط بیمھ مركزي و

نامھ ھاي اجرائي  مادامي كھ آیین نامھ ھاي مذكور، تھیھ و تصویب نشده است، آیین. تصویب ھیأت وزیران مي رسد

 .موجود، در حدودي كھ مغایر این قانون نباشد معتبر است

ـ بیمھ نامھ ھاي صادره پیش از الزم االجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود ھستند لكن در  ۶۵ماده 

و تبصره ھاي آن، ) ۳۲(و ماده ) ۳۰(، )۲۵(، )۲۲(، )۱۹(، )۱۱(، مواد )۴(ماده ) ب(و ) الف(ھر حال احكام بندھاي 

در مورد بیمھ نامھ ھایي كھ ھنوز خسارات تحت پوشش آنھا پرداخت ) ۶۰(و ) ۵۰(، )۴۹(، )۳۸(، )۳۷(، )۳۶(مواد 

 .نشده نیز الزم الرعایھ است

قانون اصالح قانون بیمھ مسؤولیت مدني دارندگان وسایل نقلیھ «از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون،  ـ ۶۶ماده 

ھرگونھ نسخ یا اصالح مواد این قانون باید . نسخ مي شود» ۱۳۸۷ري زمیني در مقابل شخص ثالث مصوبموتو

 شود  صریحاً در قوانین بعدي قید

مجلس شوراي اسالمي  ۱۳۹۵  اردیبھشت ۲۰تبصره در جلسھ علني روز دوشنبھ  ۵۵ماده و  ۶۶قانون فوق مشتمل بر 

 .د شوراي نگھبان رسیدبھ تأیی ۱۳۹۵اردیبھشت  ۲۹تصویب شد و در 
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