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 قانون بیمه شخص ثالث
 اتیبخش نخست ـ کل

 است: ریبه شرح ز یمعان یقانون، دارا نیاصطالحات به کار برده شده در ا ـ ۱ ماده

 ی، نقص و ازکارافتادگیاز هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگ یناش رشا   ای هی: هر نوع دیـ خسارت بدن الف
قانون به سبب  نیا( ۵۳ماده ) تیمعالجه با رعا نهیفوت و هز هیددائم،  ایـ موقت  یکل ای یعضو اعم از جزئ
 قانون نیموضوع ا مهیبحوادث مشمول 

قانون به اموال شخص ثالث وارد  نیموضوع ا مهیکه به سبب حوادث مشمول ب ییهاانیز: یـ خسارت مال ب
 شود.

تصادم،  لیاز قب هاآنماده و محموالت  نیموضوع بند )ث( ا هینقل لیاز وسا یناش ـ حوادث: هرگونه سانحه پ
 رمترقبهیبر اثر حوادث غ هینقل لیاز وسا یهر نوع سانحه ناش ایانفجار  ایو  سوزیآتش ،یتصادف، سقوط، واژگون

شود  یمال ایو  یقانون دچار خسارت بدن نیاست که به سبب حوادث موضوع ا یـ شخص ثالث: هر شخص ت
 راننده مسبب حادثه یبه استثنا

ه آن و ب غیر متصل ایو واگن متصل  شهریبینو  یشهر  یلیو ر ینیزم یموتور  هینقل لی: وساهینقل لهیـ وس ث
 هاآن( متصل به لری)تر یو کف دکی

 یبدن یهاخسارت نیـ صندوق: صندوق تأم ج

 رانیا یاسالم یجمهور  یمرکز  مهی: بیمرکز  مهیـ ب چ

 رانیا یاسالم یجمهور  یانتظام یروین یو رانندگ یینماراهپلیس: یو رانندگ ییـ راهنما ح

فند باشند مکل یحقوق ای یقیاشخاص حق نکهیقانون اعم از ا نیموضوع ا هینقل لیدارندگان وسا هیکل ـ ۲ ماده
مذکور به اشخاص ثالث وارد  هینقل لیکه در اثر حوادث وسا یو مال یخود را در قبال خسارت بدن هینقل لیوسا
رشته را از  نیدر ا تیکه مجوز فعال یامهیبقانون نزد شرکت  نیا( ۸حداقل به مقدار مندرج در ماده ) شودیم
 کنند. مهیداشته باشد، ب یمرکز  مهیب

 موضوع نامهبیمهکه  هرکداماست و  هینقل لهیمتصرف وس ایقانون اعم از مالک و  نیدارنده از نظر ا ـ ۱ تبصره
 .شودیمساقط  یگر یاز د فیکند تکل لیماده را تحص نیا

که  یشخص تیقانون مانع از مسؤول نیموضوع ا نامهبیمه لیدر تحص هینقل لهیدارنده وس تیمسؤول ـ ۲ تبصره
 هیقلن لهیوس نامهبیمهخسارت واردشده از محل  درهرحال. باشدینمترک فعل او است  ایحادثه منسوب به فعل 
 .گرددیممسبب حادثه پرداخت 
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واردشده به راننده مسبب حادثه،  یبدن یهاخسارتپوشش  یمکلف است برا هینقل لهیدارنده وس ـ ۵ ماده
خسارت قابل  زانیمحاسبه م یحوادث اخذ کند؛ مبنا مهیب ،غیر حراممرد مسلمان در ماه  هید زانیحداقل به م

به مرد  یخسارت بدن ورودجرح در فرض  رشا   ایو  هید ایفوت  هیپرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل د
مکلف است با درخواست راننده  یقانون ی. سازمان پزشکباشدیممعالجه آن  نهیو هز غیر حراممسلمان در ماه 
 یجرائا نامهآیینو اعالم کند.  نییواردشده را تع یمربوط، نوع و درصد صدمه بدن مهیشرکت ب ایمسبب حادثه 

 بیبه تصو مهیب یعال یشورا بیپس از تصو یمرکز  مهیشنهاد بیبه پ نامهبیمه نیمربوط به ا مهیو حق ب
 .رسدیم وزیرانهیئت

 شخص ثالث: یبرا یمال ای یخسارت بدن جادیدر صورت وقوع حادثه و ا ـ ۴ ماده

 یهاخسارتقانون باشد، جبران  نیموضوع ا نامهبیمه یمسبب حادثه، دارا هینقل لهیوس کهدرصورتیـ  الف
در خصوص مطالبه  یبه طرح دعو ازیاست. در صورت ن گربیمهقانون بر عهده  نیقررات اواردشده در حدود م

 یحکم، ناف نی. اکندیمو مسبب حادثه طرح  گربیمه هیرا عل یدعو یو مقامقائم ای دیدهزیانخسارت، 
 .ستیراننده مسبب حادثه ن یفر یک یهاتیمسؤول

 نیا( ۲۱از موارد مندرج در ماده ) یکیمشمول  ایقانون  نیموضوع ا نامهبیمهفاقد  ه،ینقل لهیوس کهدرصورتیـ  ب
. در صورت شودیمقانون جبران  نیا( ۲۳ماده ) تیوارده توسط صندوق با رعا یبدن یهاخسارتقانون باشد، 

راننده مسبب حادثه و صندوق طرح  هیرا عل یدعو یو مقامقائم ای دیدهزیانخصوص،  نیدر ا یبه طرح دعو ازین
 .کندیم

ه رانند اریبا اذن مالک در اخت هینقل لهیقانون بوده و وس نیموضوع ا نامهبیمهخودرو، فاقد  کهدرصورتیـ  پ
رصد د ستیمعادل ب ینقد یاجز بهباشد،  یمالک، شخص حقوق کهدرصورتیمسبب حادثه قرار گرفته باشد، 

 یمجموع خسارات بدن( ۱۰۲درصد )معادل ده  ینقد یاجز بهباشد  یقیمالک شخص حق کهدرصورتیو ( ۲۰۲)
 زیکل کشور وار داریخزانهصندوق نزد  یاختصاص ی. مبلغ مذکور به حساب درآمدهاشودیمواردشده محکوم 

 .ابدییمآن به صندوق اختصاص ( ۱۰۰۲) صد درصدساالنه،  یهابودجهدر  بینیپیشو با  شودیم

مربوط به آن، با دارندگان  یهانامهآیینقانون و  نیطبق مقررات ا مکلف است رانیا مهیب یـ شرکت سهام ۳ ماده
 مهیبته در رش تیفعال یمتقاض مهیب هایشرکت ریمنعقد کند. سا مهیقانون قرارداد ب نیموضوع ا هینقل لیوسا

 همیشخص ثالث کنند. ب نامهبیمه روشاقدام به ف یمرکز  مهیپس از اخذ مجوز از ب توانندیم شخص ثالث
 بیتصو به مهیب یعال یشورا دییو تأ یمرکز  مهیب شنهادیکه به پ یاجرائ نامهآیین بر اساسموظف است  یمرکز 

 امهنآییندر رشته شخص ثالث صادر کند. در  تیمجوز فعال ،یمتقاض هایشرکت ی، برارسدیم وزیرانهیئت
سابقه مناسب پرداخت خسارت،  مه،یشرکت ب یمال یحداقل توانگر  لیاز قب یماده موارد نیموضوع ا یاجرائ

. ردیقرار گ مدنظر دیو پرداخت خسارت با نامهبیمهصدور  یالزم برا یهاتیظرفو  یانسان یرویداشتن ن
 نی، موظفند طبق مقررات اکنندیم افتیدر یمرکز  مهیرا از ب یامهیبرشته  نیدر ا تیکه مجوز فعال هاییشرکت

نند. منعقد ک مهیقانون قرارداد ب نیموضوع ا هینقل لیدارندگان وسا هی، با کلمربوط به آن یهانامهآیینو  انونق
 شخص مهیقانون در رشته ب نیا بیکه در زمان تصو هاییشرکت یدر رشته شخص ثالث برا تیادامه فعال
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 قانون نیالزم االجراء شدن ا خیاز تار دو سالظرف مدت  یمرکز  مهیثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از ب
 .باشدیم

انون به ق نیموضوع ا مهیاز قرارداد ب یحقوق و تعهدات ناش هیکل ه،ینقل لهیوس تیانتقال مالک خیـ از تار ۶ ماده
 .شودیممحسوب  گذاربیمه مه،یمدت قرارداد ب انیتا پا رندهیو انتقال گ شودیممنتقل  رندهیانتقال گ

انون ق نیموضوع ا مهیدر قرارداد ب« نداشتن حوادث منجر به خسارت» واسطهبهکه  یفاتیتخف هیـ کل تبصره
 گرید هیلنق لهیمذکور را به وس فاتیتخف تواندیم دهندهانتقالاست.  دهندهانتقالاعمال شده باشد، متعلق به 

 یاجرائ امهنینآیباشد، منتقل کند.  یبالواسطه و داوال ای نیمتعلق به همسر، والد ایکه متعلق به او  از همان نوع
 .رسدیم وزیرانهیئت بیبه تصو مهیب یعال یشورا دییو تأ یمرکز  مهیب شنهادیتبصره به پ نیا

 لهیخارج از کشور وس کهدرصورتی شوندیم رانیکه از خارج وارد ا ینیزم یموتور  هینقل لهیدارندگان وس ـ ۷ ماده
عتبر م یمرکز  مهیکه از طرف ب یانامهبیمه موجببهآن  از یکه بر اثر حوادث ناش یخود را در مقابل خسارات هینقل

 یهارتخساخود را در قبال  هینقل لهیوس رانیبه مرز ا دنکرده باشند، مکلفند هنگام ورو مهیب شودیمشناخته 
 زانیحداقل به م شودیمبه اشخاص ثالث وارد  هاآنمحموالت  ایمزبور  هیکه در اثر حوادث نقل یو مال یبدن

 کنند. مهیقانون ب نیا( ۸ماده )مندرج در 

 مهیموظفند هنگام خروج با پرداخت حق ب شوندیمکه از کشور خارج  یرانیا هینقل لهیدارندگان وس نیهمچن
مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث  هیکه بر اثر حوادث نقل یخود را در مقابل خسارات هینقل لهیمربوط، وس

 نیا( ۵حوادث راننده موضوع ماده ) مهیب زیقانون و ن نیا( ۸مندرج در ماده ) زانیل به موارد شود حداق یرانیا
 .شودیم یر یجلوگ ربطذیمزبور توسط مراجع  لیصورت از تردد وسا نیا ریکنند. در غ مهیقانون ب

 گذاربیمهو  گربیمهدوم ـ حقوق و تعهدات  بخش
مرد مسلمان  کی هید یالیمعادل حداقل ر یبدن قانون در بخش خسارت نیموضوع ا مهیـ حداقل مبلغ ب ۸ ماده
. باشدینم هیموظف به اخذ الحاق گذاربیمه درهرحالقانون است و  نیا( ۹تبصره ماده ) تیحرام با رعا هایماهدر 

تعهدات ( ۳/۲۲درصد ) میمعادل دو و ن یقانون در بخش خسارت مال نیموضوع ا مهیحداقل مبلغ ب نیهمچن
 ای نامهبیمهاز حداقل مزبور، در زمان صدور  شیب یمال یهاخسارتجبران  یبرا تواندیم گذاربیمهاست.  یبدن
 کند. لیتحص یلیتکم مهی، بازآنپس

از سقف مندرج در  شیب یامهیبپوشش  یتقاضا یمال یهاخسارتدر خصوص  گذاربیمه کهدرصورتی ـ ۱ تبصره
 نیدر ا همی. حق بباشدیم گذاربیمهبا  یلیتکم مهیمکلف به انعقاد قرارداد ب گربیمهماده را داشته باشد  نیا

 .گرددیم نییتع گربیمه وسط، تشودیماعالم  یمرکز  مهیکه توسط ب یمورد در چهارچوب ضوابط کل

قانون پرداخت کند  نیخسارات واردشده را مطابق ا هیمکلف است کل گربیمهدر صورت بروز حادثه،  ـ ۲ تبصره
 .شودینممورد اعمال  نیدر ا ۷/۲/۱۵۱۶مصوب  مهیقانون ب( ۱۵و )( ۱۲و مواد )

ً تا م یاز حوادث رانندگ یناش یخسارت مال ـ ۵ تبصره  یخودرو ترینگرانخسارت متناظر وارده به  زانیصرفا
 .مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود ایشخص ثالث و  نامهبیمه قیمتعارف از طر
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 یسقف تعهدات بدن( ۳۰۲) درصدپنجاهآن کمتر از  متیاست که ق ییمتعارف خودرو یمنظور از خودرو ـ ۴ تبصره
 ، باشد.شودیممشخص  هرسال یکه در ابتدا

 یو کارشناسان رسم مهیب هایشرکتخسارت  ابیو کارشناسان ارز( ۵۹خسارات موضوع ماده ) ابانیـ ارز ۳ تبصره
 ماده اعالم نظر کنند. نیدر هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق ا یدادگستر 

 قانون است. نیواردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات ا یهاخسارتملزم به جبران  گربیمه ـ ۹ ماده

م محکو دگانید انیاز ز کیبه هر  هید کیاز  شیآن به پرداخت ب مسئولحادثه،  کیدر  کهدرصورتیـ  تبصره
کامل  هید کیکمتر از  ه،یمبلغ مازاد بر د نکهیاست، اعم از ا یمکلف به پرداخت کل خسارات بدن گرهبیمشود، 

 از آن باشد. شتریب ای

را بدون لحاظ  دگانید انیقانون خسارت وارده به ز نیتعهدات مندرج در ا فاءیمکلف است در ا گربیمه ـ ۱۰ ماده
 ه،یحکم پرداخت د یموظفند در انشا یپرداخت کند. مراجع قضائ نامهبیمهتا سقف تعهدات  نیو د تیجنس

 .ندحوادث درج کن مهیب عنوانبه ماده را نیموضوع ا هیمبلغ مازاد بر د

انون ق نیمندرج در ا یایکمتر از مزا یایمزا دیدهزیان ای گذاربیمه یکه برا نامهبیمهدرج هرگونه شرط در  ـ ۱۱ ماده
باطل و بالاثر است. بطالن شرط سبب  ،یدر قرارداد به هر نحو گربیمهتعهدات  قیدرج شرط تعل ایمقرر کند، 

 تیر رضاب یو صندوق مبن گربیمهتوسط  دیدهزیاناز  نامهرضایتاخذ هرگونه  نی. همچنشودینم نامهبیمهبطالن 
 بالاثر است. اینامهضایتر  نیقانون ممنوع است و چن نیمندرج در ا یایبه پرداخت خسارت کمتر از مزا

 تیرفظ ضربحاصلمسبب حادثه، برابر  هینقل لهیداخل وس دگانید انیدر قبال ز گربیمه یالیتعهد ر ـ ۱۲ ماده
 قانون است. نیا( ۱۵و ماده )( ۹تبصره ماده ) تیبا رعا نامهبیمه یدر سقف تعهدات بدن هینقل لهیمجاز وس

 هیقلن لهیوس دگانید انیز یمجموع خسارات بدن ه،ینقل لهیمجاز وس تیظرف تیکه به علت عدم رعا یموارد در
از  کیبه نسبت خسارت وارده به هر  گربیمهاز سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد  شیمقصر حادثه ب

 نیأمتوسط صندوق ت دگانید انیاز ز کیهر  یخسارت بدن التفاوتمابهو  گرددیم میآنان تسه نیب دگانید انیز
 .شودیم افتیقانون از مسبب حادثه باز نیوفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات ا یبدن یهاخسارت

خواهد بود که توسط وزارت  یانامهآیین موجببه هاآن یبا توجه به نوع و کاربر  هینقل لیمجاز وسا تیظرف زانیم
و به  شودیم هیته یمرکز  مهیو ب یرساز صنعت، معدن و تجارت و راه و شه یهاوزارتخانه یکشور با همکار 

 .رسدیم وزیرانهیئت بیتصو

 .شودیممجاز خودرو اضافه  تیبه ظرف هینقل لهیداخل وس دو سال ریو اطفال ز نیتعداد جن درهرصورت

مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات  هینقل لهیخارج از وس دگانید انیدر قبال ز گربیمه یالیـ تعهد ر تبصره
 یکه مجموع خسارات بدن ی. در مواردباشدیمقانون  نیا( ۱۵و ماده )( ۹تبصره ماده ) تیبا رعا نامهبیمه یبدن
به  گرمهبیباشد مبلغ خسارت مورد تعهد  کوراز سقف مذ  شیمسبب حادثه ب هینقل لهیخارج از وس دگانید انیز
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هر  یخسارت بدن التفاوتمابهو  گرددیم میآنان تسه نیب دگانید انیاز ز کینسبت خسارت واردشده به هر 
 .شودیموفق مقررات مربوط پرداخت  یبدن یهاخسارت نیتوسط صندوق تأم دگانید انیاز ز کی

االداء  ومی متیبه شخص ثالث را به ق گرفتهتعلق یصندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدن ای گربیمه ـ ۱۵ ماده
ه به ک یخسارت بدن کهدرصورتی، گربیمهو مقررات مربوط پرداخت کنند.  نیقوان ریقانون و سا نیا تیو با رعا
 ،ینسبت به مازاد پرداخت تواندیمقانون باشد،  نیا( ۸مندرج در ماده ) یاز تعهد و شتریپرداخت نموده ب دیدهزیان

 شیافزا نکهیمنظور کند مشروط بر ا مابینفی هایحسابدر صورت موافقت صندوق در  ایبه صندوق رجوع 
 نباشد. گربیمه ریمنتسب به تأخ هیمبلغ قابل پرداخت بابت د

قانون باشد،  نیا( ۸مندرج در ماده ) مهیاز تعهد شرکت ب شتریب دیدهزیان یخسارت بدن کهدرصورتیـ  تبصره
 کیترونسامانه الک قیمستندات پرونده مربوط را از طر هیمکلف است، بالفاصله مراتب مذکور و کل مهیشرکت ب

 اطالع دهد. یمرکز  مهیبه صندوق و ب( ۳۳موضوع ماده )

 یدگو رانن ییفوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنما ایمنجر به جرح  یدر حوادث رانندگ ـ ۱۴ ماده
ارت مکلف است خس گربیمهباشد،  سازحادثه یاز تخلفات رانندگ یکیوقوع تصادف  یاصل علت، راهپلیس ای

سبب به م افتیباز یبرا ریبه شرح ز تواندیم ازآنپسپرداخت کند و  نیشرط و اخذ تضم چیا بدون هر  دیدهزیان
 حادثه مراجعه کند:

درصد  می: معادل دو و ننامهبیمهراننده مسبب در طول مدت  سازحادثهاز تخلف  یحادثه ناش نیـ در اول الف
 پرداخت شده یو مال یبدن یهاخسارتاز ( ۳/۲۲)

از ( ۳۲درصد ): معادل پنج نامهبیمهراننده مسبب در طول مدت  سازحادثهاز تخلف  یحادثه ناش نیـ در دوم ب
 پرداخت شده یو مال یبدن یهاخسارت

درصد : معادل ده نامهبیمهو حوادث بعد از آن در طول مدت  سازحادثهاز تخلف  یحادثه ناش نیـ در سوم پ
 پرداخت شده یو مال یبدن یهاخسارتاز ( ۱۰۲)

 یبه تخلفات رانندگ یدگیقانون رس( ۷ماده ) موجببه سازحادثه یتخلفات رانندگ نیو عناو قیـ مصاد تبصره
 .شودیم نییتع ۸/۱۲/۱۵۸۹مصوب 

را پرداخت کند و  دیدهزیانخسارت  ن،یشرط و اخذ تضم چیمکلف است بدون ه گربیمه ریدر موارد ز ـ ۱۳ ماده
 از وجوه پرداخت یبخش ایتمام  افتیباز یبرا یمراجع قانون قیاز طر دیدهزیان یمقامقائمبه  تواندیم ازآنپس

 که موجب خسارت شده است مراجعه کند: یشده به شخص

 یحادثه نزد مراجع قضائ جادیـ اثبات عمد مسبب در ا الف

 یتظامان یروین دییمؤثر در وقوع حادثه که به تأ گردانروان ایاستعمال مواد مخدر  ای یدر حالت مست یـ رانندگ ب
 باشد. دهیدادگاه رس ای یقانون یپزشک ای

 نباشد. هیقلن لهیاو متناسب با نوع وس نامهیگواه ای باشد یرانندگ نامهیراننده مسبب، فاقد گواه کهدرصورتیـ  پ

https://subaresh.com/43تصادف-راننده-بدون-گواهینامه/
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گاه باشد.از مسروقه ب ایرا سرقت کرده  هینقل لهیراننده مسبب، وس کهدرصورتیـ  ت  ودن آن، آ

 صالح صورت یو مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائ گربیمه انیدر صورت وجود اختالف م ـ ۱ تبصره
 خواهد گرفت.

د را دارد، اسنا یو یقانون مقامقائم ایحق رجوع به مسبب حادثه  گربیمهقانون  نیکه طبق ا یدر موارد ـ ۲ تبصره
سازمان ثبت اسناد و  یاجرا ریدوا قیدر حکم اسناد الزم االجراء است و از طر گربیمه یپرداخت خسارت از سو

 .باشدیمامالک کشور قابل مطالبه و وصول 

رخ دهد،  نامهیآزمون اخذ گواه ایتوسط مراکز مجاز  یآموزش رانندگ نیحادثه در ح کهدرصورتی ـ ۵ تبصره
ب نخواهد بود و حس افتیآزمون دهنده قابل باز ای رندهیگشآموز از  مهیشرکت ب لهیخسارت پرداخت شده به وس

 .شودیمراننده محسوب  رنده،یآزمون گ ای دهندهآموزشمورد 

و  ینقص عالئم رانندگ اینقص راه، نبودن  رینظ یاثبات شود، عوامل یچنانچه به حکم مرجع قضائ ـ ۱۶ ماده
 یقیهر شخص حق ای یاجرائ هایدستگاهمانع توسط  جادیا ای ه،ینقل لهیوس یذات بیع ایمربوط  زاتینقص تجه

 تواندیم دیدهزیانخسارت  داختو صندوق پس از پر  گربیمهدر وقوع حادثه مؤثر بوده است،  گرید یحقوق ای
راجعه م ربطذیبه مسببان  شودیمکه درصد آن در حکم دادگاه مشخص  ریبه نسبت درجه تقص افتیباز یبرا

 کند.

ماده از محل  نیموضوع ا یهاتیمسؤولرا در قبال  شیکارکنان خو تیمجازند مسؤول ربطذی هایدستگاه
 کنند. مهیب ار،یتحت اخت یاهیسرما یهاییداراو تملک  یاعتبارات جار 

 لهینقص راه، وس ،یبه تخلفات رانندگ یدگیقانون رس( ۱۷افسران موضوع ماده ) هیحسب نظر کهدرصورتیـ  تبصره
، موضوع حسب مورد به نفعذیمؤثر در بروز تصادف اعالم شود در صورت اعتراض  یعامل انسان ای هینقل

 کیمکان ک،یتراف یراه و مهندس لیمستقل در امور مرتبط با موضوع از قب یکارشناسان رسم هیئت ایکارشناس 
 .شودیمو تصادفات با نظر دادگاه ارجاع 

 قانون خارج است: نیاموضوع  مهیاز شمول ب ریموارد ز ـ ۱۷ ماده

 مسبب حادثه و محموالت آن هینقل لهیـ خسارت وارده به وس الف

 ویواکتیو راد یاز تشعشعات اتم یناش میرمستقیغ ایو  میـ خسارت مستق ب

 ینقد یجزا ای مهیـ جر پ

 اثبات هر نوع زیآن و ن ریو نظا نیاسقاط جن ،یصدمه به خود مانند خودکش رادیدر ا دیدهزیانـ اثبات قصد  ت
 ینزد مراجع قضائ یخدعه و تبان

 یائبه مرجع قض تواندیموجود داشته باشد، معترض  ی)الف( و )ب( اختالف یدر موارد بندها کهدرصورتیـ  تبصره
 صالح رجوع کند.
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آن  طیتقس ای شیافزا ف،یقانون و نحوه تخف نیموضوع ا مهیسقف حق ب نییمربوط به تع نامهآیین ـ ۱۸ ماده
 .رسدیم وزیرانهیئت بیبه تصو مهیب یعال یشورا دییو پس از تأ شودیم هیته یمرکز  مهیتوسط ب

 :ردیمدنظر قرار گ ریعوامل ز دیمذکور با نامهآیین در

 آن یمنیا تیسال ساخت و وضع ،ینوع کاربر  لیاز قب هینقل لهیوس یهایژگیوـ  الف

 یور جمه یانتظام یرویو تخلفات ثبت شده توسط ن یدارنده شامل نمرات منف یامهیبو  یـ سوابق رانندگ ب
وق، بابت صند ای گربیمهتوسط  یپرداخت یهاخسارت ،یبه تخلفات رانندگ یدگیموضوع قانون رس رانیا یاسالم

 یحوادث منتسب به و

 یوار س یو خودروها لتکیشامل موتورس فیاقشار متوسط و ضع یبرا هینقل لهیبودن استفاده از وس جیـ را پ
 قیمتارزان

ط پرکاربرد اقشار متوس هینقل لیوسا مهیحق ب نییدر تع یمالحظات اجتماع دیماده با نیموضوع ا نامهآیین در
 .ردیجامعه مدنظر قرار گ فیو ضع

اتخاذ کند که  یبیترت رانیا یاسالم یجمهور  یانتظام یروین یموظف است با همکار  یمرکز  مهیب ـ ۱ تبصره
« راننده» یاهیژگیو بر اساسشخص ثالث  نامهبیمهششم توسعه، امکان صدور  سالهپنجبرنامه  انیحداکثر تا پا

 یهاخسارتبه نام اوست و  هینقل لهیکه پالک وس یشخص یامهیبو  یفراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگ
 مالک عمل است. یبابت حوادث منتسب به و یپرداخت

و متناظر به  یپلکان صورتبه مهیدر حق ب شیافزا ای فیماده نحوه تخف نیموضوع ا نامهآییندر  ـ ۲ تبصره
 .شودیم نییتع یو بدن یدر مورد خسارات مال کیتفک

به  وزیرانهیئتمصوب  نامهآیین تیبا رعا هرسال یقانون در ابتدا نیموضوع ا مهیحق ب نرخ نامه ـ ۵ تبصره
 یبرا مهیب یعال ی. در جلسات شوراشودیمابالغ  مه،یب یعال یشورا دییمحاسبه و پس از تأ یمرکز  مهیب لهیوس
 هیاتحادخاب به انت نظرصاحبو دو نفر  انگر بیمه( یکایسند) هیاتحادکل  ریتبصره دب نیموضوع ا نرخ نامه نییتع
در جلسات مذکور حق  یمرکز  مهیب کلرئیس نی. همچنکنندیمشرکت  یبا حق رأ رانیان اگر بیمه( یکایسند)
 دارد. یرأ

را  مهیب یعال یمصوب شورا هاینرخکمتر از ( ۳/۲۲درصد ) میتا دو و ن توانندیم مهیب هایشرکت ـ ۴ تبصره
منوط به  مه،یب هایشرکتتوسط ( ۳/۲۲درصد ) میاز دو و ن شتریب فیمالک عمل خود قرار دهند. اعمال تخف

 یعموم طیشرکت و شرا یمال یتوانگر  دیمجوز با نیا یدر اعطا یمرکز  مهیاست. ب یمرکز  مهیکسب مجوز از ب
در صورت  توانندیم مهیب هایشرکت نیرا مدنظر قرار دهد. همچن مهیب هایشرکت پذیریرقابتبازار و حفظ 

 شدهنییتع هایقیمتاز  شیب( ۳/۲۲درصد ) میتا دو و ن یمرکز  مهیب دییبا تأ ان،یبه مشتر ژهیارائه خدمات و
 .ندکن افتیدر گذاربیمهاز  ،یمرکز  مهیتوسط ب
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 که یبه رانندگان فیتخف یموظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطا مهیب هایشرکتـ  ۳ تبصره
، اقدام کنند. اندشدهمربوط  نامهینموده و موفق به اخذ گواه یرا سپر  خطرکمو  منیا یرانندگ یآموزش یهادوره
 .رسدیم وزیرانهیئت بیبه تصو یانتظام یرویو ن یمرکز  مهیب شنهادیتبصره به پ نیمربوط به ا نامهآیین

 تیقانون رافع مسؤول نیموضوع ا نامهبیمهدر صدور  یو ندهینما ای گربیمه ریتقص ایهرگونه قصور  ـ ۱۹ ماده
 .ستین گربیمه

 امهنبیمهاست مگر آنکه در  رانیا یاسالم یقانون محدود به قلمرو جمهور  نیموضوع ا مهیب یهاپوششـ  ۲۰ ماده
 توافق شده باشد. یگر یبه نحو د

 سوم ـ حقوق و تعهدات صندوق بخش
وارد به اشخاص  یبدن یهاخسارت ه،ینقل لیاز وسا یحوادث ناش دگانید انیاز ز تیحما منظوربه ـ ۲۱ ماده

ب حادثه، مسب هینقل لهیشناخته نشدن وس مه،ی، بطالن قرارداد بنامهبیمه یانقضا ایثالث که به علت فقدان 
صدور  ای مهیشرکت ب تیپروانه فعال ولغ ای قیتعل ای هید یالیمبلغ ر شیاز افزا یناش نامهبیمهپوشش  یکسر 

 یهارتخسا طورکلیبه ایقانون، قابل پرداخت نباشد،  نیا( ۲۲موضوع ماده ) گربیمه یورشکستگ ایحکم توقف 
، (۱۷موارد مصرح در ماده ) یقانون است به استثنا نیمطابق مقررات ا گربیمه یکه خارج از تعهدات قانون یبدن

 .شودیمجبران  «یبدن یهاخسارت نیصندوق تأم» امبه ن یتوسط صندوق مستقل

تبصره  تیبا رعا( ۸معادل مبلغ مقرر در ماده ) یبدن یهاخسارتجبران  یتعهدات صندوق برا زانیم ـ ۱ تبصره
 قانون است. نیا( ۱۵و )( ۱۰و مواد )( ۹ماده )

 است. مهیب یعال یقانون، بر عهده شورا نیمطابق مقررات ا گربیمهموارد خارج از تعهد  صیتشخ ـ ۲ تبصره

مجلس ارائه  یاقتصاد ونیسیگزارش عملکرد خود را به کم باریکصندوق مکلف است هر شش ماه  ـ ۵ تبصره
 کند.

ز پرداخت آن ا یشخص ثالث و ناتوان مهیدر رشته ب مهیشرکت ب تیلغو پروانه فعال ای قیدر صورت تعل ـ ۲۲ ماده
آن  یگورشکست ایصدور حکم توقف  ای مه،یب یعال یشورا ای یمرکز  مهیب صیبه تشخ دگان،ید انیخسارت به ز

قانون به عهده  نیموضوع ا یهانامهبیمهصدور  موجببهکه  یدادگاه صالح، صندوق، خسارات بدن لهیبه وس
 .کندیممراجعه  گربیمهبه  دگانید انیز یمقامقائمبه  ازآنپساست را پرداخته،  گربیمه

مبالغ  زانیمذکور تا م گربیمه یهاییدارادادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و  ـ ۱ تبصره
 و خسارات وارده به صندوق اقدام کند. یپرداخت

 مهیشرکت ب بر عهدهکه  یپرداخت خسارات مال مه،یشرکت ب تیلغو پروانه فعال ای قیدر صورت تعل ـ ۲ تبصره
 خواهد بود. ۵۰/۵/۱۵۳۰مصوب  یگر بیمهو  رانیا یمرکز  مهیب سیقانون تأس( ۴۴مذکور است مشمول ماده )

واردشده را از مراجع  یاز خسارت بدن یبخش ایتمام  ،یار یاخت مهیجز در موارد ب ،دیدهزیان کهدرصورتی ـ ۲۵ ماده
جبران خسارت  ژهیو یهاصندوق ایکارمندان دولت  مهیسازمان ب ای یاجتماع یهامهیبمانند سازمان  یگر ید
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مذکور حق  ژهیو یهاصندوقو  هاسازمانحق مراجعه به صندوق را ندارد.  زانیکند، نسبت به همان م افتیدر
مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطالعات مربوط را در 

 یهاصندوقو  هاسازمانخسارت از  افتیعالوه بر در دیدهزیان کهدرصورتی درهرحالصندوق قرار دهند.  اریاخت
 کند، صندوق حق استرداد دارد. افتیدر یخسارت زیمذکور از صندوق ن ژهیو

 است: ریصندوق به شرح ز یمنابع مال ـ ۲۴ ماده

( ۱۸ماده )( ۵مذکور در تبصره ) نرخ نامه یقانون بر مبنا نیموضوع ا یاجبار  مهیاز حق ب( ۸۲درصد )ـ هشت  الف
 قانون نیا

وع موض مهیکه از انجام ب یاهینقل لهیکه از دارندگان وس یاجبار  مهیسال حق ب کیمعادل حداکثر  یـ مبلغ ب
 .شودیمکنند وصول  یقانون خوددار  نیا

مجمع  بیبه تصو یمرکز  مهیب شنهادیآن به پ یو بخشودگ طیتقس ف،یمبلغ مذکور، نحوه وصول، تخف زانیم
 .رسدیمصندوق  یعموم

س از صندوق پ که یاشخاص ریان و ساگر بیمه ه،ینقل لیاز مسببان حوادث، دارندگان وسا یافتیـ مبالغ باز پ
 .کندیم افتیقانون حسب مورد در نیمطابق مقررات ا دگانید انیجبران خسارت ز

 قانون نیا( ۲۷ماده ) تیوجوه صندوق با رعا گذاریسرمایهـ درآمد حاصل از  ت

 در کل کشور یو رانندگ ییراهنما یوصول یهامهیجراز ( ۲۰۲درصد ) ستیـ ب ث

 یحکومت راتیو تعز هیتوسط قوه قضائ یوصول ینقد یو جزا یدادرس یهانهیهزاز کل ( ۲۰۲درصد ) ستیـ ب ج

 قانون نیا( ۳۷و بند )ت( ماده )( ۴۴، ماده )(۴موضوع بند )پ( ماده ) یهامهیجرـ  چ

 یحقوق ای یقیاشخاص حق از سوی یاعطائ یهاکمکـ  ح

مجمع  یگزارش عملکرد بند )پ( را به اعضا باریکنظارت مکلفند هر سه ماه  هیئتصندوق و  ریمد ـ ۱ تبصره
 کنند. صندوق اعالم یعموم

 یاختصاص یتحقق به حساب درآمدها محضبه)ث( و )ج(  یمنابع موضوع بندها یدرآمدها هیکل ـ ۲ تبصره
 .ابدییمآن به صندوق اختصاص ( ۱۰۰۲) صد درصدو  شودیم زیکل کشور وار داریخزانهصندوق نزد 

 منابع یسال بعد کسر  یصندوق، دولت موظف است در بودجه سنوات یدر صورت کمبود منابع مال ـ ۵ تبصره
 کند. نیصندوق را تأم

صندوق  نیبه نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچن اتیصندوق مشمول مال یدرآمدهاـ  ۴ تبصره
 .دباشیمو اوراق و حق االجراء معاف  یدادرس یهانهیهزاز پرداخت 
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خود را جهت  یاز منابع مال( ۲۲) دو درصدمربوط، حداکثر تا  یمجمع عموم بیبا تصو تواندیمـ صندوق  ۳ تبصره
 یر یشگیو پ هنامبیمهشخص ثالث به اخذ  نامهبیمهرانندگان فاقد  بیترغ مه،یگسترش فرهنگ ب مه،یامر ب میتعم
 لیاز قب ربطذی یاجرائ هایدستگاهو  هاوزارتخانهعقد قرارداد با  قیاز طر یاز حوادث رانندگ یناش هایزیاناز 

و ورزش و  یفرهنگ و ارشاد اسالم ،یو فناور  قاتی، علوم، تحقوپرورشآموزش یهاوزارتخانه ،صداوسیماسازمان 
 جوانان اختصاص دهد.

 نیبدون سپردن تأم تواندیمماده، صندوق  نیخسارات موضوع بند )پ( ا افتیباز یبرا یابیغ یـ در آرا ۶ تبصره
( مصوب یو انقالب )در امور مدن یعموم هایدادگاه یدادرس نییقانون آ( ۵۰۶ماده )( ۲موضوع تبصره ) نیتضم ای

 اقدام کند. یابیاحکام غ یاجرا ینسبت به تقاضا ۲۱/۱/۱۵۷۹

را به صندوق  یانرژ  هایحاملاز فروش  یناش یاز درآمدها یبخش یسنوات یهابودجهدر  تواندیمدولت ـ  ۷ تبصره
ماده  نیموضوع بند )الف( ا نامهبیمهبه تناسب سهم صندوق از محل فروش  بیاختصاص دهد. در صورت تصو

 .کندیم دایکاهش پ

را پرداخت  دیدهزیانخسارت  ان،یمسبب ز ای دیدهزیاناز  نیصندوق مکلف است بدون اخذ تضم ـ ۲۳ ماده
وجوه پرداخت شده را  یمراجع قانون قیاز طر دیدهزیان یمقامقائمبه  ریمکلف است به شرح ز ازآنپسنموده و 

 کند: افتیباز

ع باشد به مسبب حادثه رجو نامهبیمهبطالن  ایپرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء  کهدرصورتیـ  الف
 .کندیم

( ۲۲وع ماده )موض گربیمه یورشکستگ ایتوقف  ایلغو پروانه  ای قیپرداخت خسارت به سبب تعل کهدرصورتیـ  ب
 .کندیمآن رجوع  رانیو مد گربیمهقانون باشد به  نیا

مسبب حادثه باشد، پس از شناخته  هینقل لهیپرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وس کهدرصورتیـ  پ
 .کندیمرجوع  یو گربیمه ایشدن آن حسب مورد به مسبب حادثه 

دثه مسبب حا هینقل لهیداخل وس نانیبودن سرنش تیپرداخت خسارت به سبب خارج از ظرف کهدرصورتیـ  ت
 .کندیمباشد به مسبب حادثه رجوع 

 به مسبب حادثه رجوع کند: افتیباز یبرا تواندینمصندوق  ریدر موارد ز ـ ۱ تبصره

)پرداخت خسارت به استناد ماده  هید یالیمبلغ ر شیاز افزا یناش نامهبیمهپوشش  یدر موارد جبران کسر  ـ ۱
 قانون( نیا( ۱۵)

 نیا( ۲۲موضوع ماده ) گربیمه یورشکستگ ایصدور حکم توقف  ای مهیشرکت ب تیلغو پروانه فعال ای قیتعل ـ ۲
 قانون

 نیا( ۱۲موضوع تبصره ماده ) گربیمهاز سقف تعهدات  شیب هینقل لهیخارج از وس دگانید انیکه ز یدر موارد ـ ۵
 باشند. قانون
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 پرداخت یو یقانون مقامقائم ای دیدهزیانمرد مسلمان را به  هیقانون معادل د موجببهکه صندوق  یدر مواردـ  ۴
 مرد مسلمان هیبا د یشرع هید التفاوتمابهبازپرداخت  یبرا کندیم

 ، سوابقنامهبیمهوقوع حادثه، علت نداشتن  تیو وضع طیصندوق مجاز است با درنظرگرفتن شرا ـ ۲ تبصره
اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت  ریمسبب حادثه و سا یشتیو مع یمال تیمسبب حادثه، وضع یامهیب

 تیافت از مسبب حادثه با رعایخسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه باز افتیدر باز فیتخف ای طیبه تقس
 هادشنیاست که بنا به پ یانامهآیینمطابق  افتیباز زانیو م یمال یهاتیمحکوم یمقررات راجع به نحوه اجرا

 .رسدیم ییو دارا یامور اقتصاد ریوز بیصندوق به تصو یمجمع عموم نظارت صندوق و هیئت

 قیخسارت صندوق در حکم اسناد الزم االجراء است و از طر یهاپرداختاسناد مربوط به مطالبات و  ـ ۲۶ ماده
 .باشدیمناد و امالک قابل مطالبه و وصول سازمان ثبت اس یاجرا ریدوا

اوراق بهادار  ایو  گذاریسپرده یدولت هایبانکمازاد خود را نزد  ینقد یصندوق مجاز است موجود ـ ۲۷ ماده
شود که همواره  ریزیبرنامه یمذکور به نحو یهاگذاریسرمایهکند مشروط بر آنکه  یدار ی( خرسکیبدون خطر )ر

 امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

 تیاست که با رعا یااساسنامه بر اساساداره آن  یاست و چگونگ یردولتیغ یصندوق، نهاد عموم ـ ۲۸ ماده
و ظرف مهلت شش ماه پس از الزم االجراء  شودیم هیته ییو دارا یامور اقتصاد ریوز شنهادیو به پ ریموارد ز
 :رسدیم وزیرانهیئت بیقانون به تصو نیشدن ا

 صندوق و حسابرس رینظارت، مد هیئت ،یـ ارکان صندوق عبارتند از: مجمع عموم الف

مجمع، تعاون، کار و  سیرئ عنوانبه ییو دارا یامور اقتصاد یصندوق عبارت از وزرا یمجمع عموم یـ اعضا ب
 یرکز م مهیب کلرئیس( و یو صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور )بدون حق رأ یدادگستر  ،یرفاه اجتماع

 العادهفوق طوربه یعاد یوم. مجمع عمشودیم لیبار در سال تشک کیصندوق حداقل  یاست. مجمع عموم
 .شودیم لیمجمع تشک سیاز اعضاء به دعوت رئ کیهر  یبه تقاضا زین

 بیومذکور و تص ونیسیکم شنهادیبه پ ،یاسالم یمجلس شورا یاقتصاد ونیسیعضو کم ندگانیاز نما یکی
صندوق  ری. مدکندیمدر جلسات مجمع شرکت  یبدون حق رأ عضو ناظر و عنوانبه یاسالم یمجلس شورا
 است. یمجمع عموم ریدب یبدون حق رأ

 یتعاون، کار و رفاه اجتماع ،ییو دارا یامور اقتصاد یوزرا ندگانینظارت صندوق عبارت از نما هیئت یـ اعضا پ
. است رانیان اگر بیمه( یکایسند) هیاتحادو  یمرکز  مهی(، بیبدون حق رأکشور )دادستان کل  ،یو دادگستر 

 خواهند بود؛ رموظفیغ صورتبهصندوق  ریاز مد رینظارت غ هیئت یاعضا

 زینظارت ن هیئت ریصندوق است که دب رینظارت، مد هیئتدر  ییو دارا یامور اقتصاد ریوز ندهیـ نما تبصره
در جلسات  یبدون حق رأ ازمندین انیو کمک به زندان هیبه امور د یدگیرس یستاد مردم رعاملیخواهد بود. مد

 .کندیمنظارت شرکت  هیئت
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مع مج سیانتخاب و با حکم رئ یمجمع عموم بیو تصو یمرکز  مهیب کلرئیس شنهادیصندوق به پ ریـ مد ت
دوره بالمانع است. مجمع  کی یصندوق برا ری. انتخاب مجدد مدشودیممدت چهار سال منصوب  یبرا یعموم
 .ندک میمدت مذکور اتخاذ تصم انیصندوق قبل از پا رینسبت به عزل مد تواندیم یعموم

 بهشع هااستاندر مراکز  تواندیم یمجمع عموم بیصندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصو یـ مرکز اصل ث
 ممکن است. زیصندوق در محل استقرار شعب صندوق ن هیعل یاعطاء کند. اقامه دعو یندگینما ای جادیا

 حسابرس اراتیو اخت فینحوه انتخاب و وظا زیصندوق و ن رینظارت و مد هیئت ،یمجمع عموم اراتیو اخت فیوظا
 .شودیم نییتع وزیرانهیئتاساسنامه مصوب  موجببه

ه ب دیقانون به وجود آ نیا یکه ممکن است در اجرا مهیب هایشرکتصندوق و  نیاختالفات ب هیکل ـ ۲۹ ماده
به  مهیو سه متخصص ب یدادگستر  ریبه انتخاب وز مهیمرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق ب هیئتی لهیوس

. مالک شودیم وفصلحل فرن کی هرکدامان گر بیمه( یکای)سند هیصندوق و اتحاد ،یمرکز  مهیانتخاب ب
 اندتویم نیاز طرف کی. هرباشدیمصادرشده الزم االجراء  یاست و رأ هیئت یاعضا تیاکثر یرأ ،گیریتصمیم

 کند. یاقامه دعو صالحذی یدر مرجع قضائ یروز از ابالغ رأ ستیظرف مدت ب

حسب  میمستق طوربهخسارت  افتیدر یحق دارند با ارائه مدارک الزم برا دیدهزیاناشخاص ثالث  ـ ۵۰ ماده
 تواندیممسبب حادثه  نیمراجعه کنند. همچن یبدن یهاخسارت نیصندوق تأم ایمربوط و  مهیمورد به شرکت ب

عه صندوق مراج ای گربیمهحسب مورد به  دیدهزیانپرونده پرداخت خسارت به  لیبا ارائه مدارک الزم جهت تشک
 کند.

مدت  ظرف ییو دارا یامور اقتصاد ریوز شنهادیو به پ شودیم هیته یکز مر  مهیماده توسط ب نیا یاجرائ نامهآیین
 .رسدیم وزیرانهیئت بیقانون به تصو نیابالغ ا خیسه ماه از تار

 چهارم ـ پرداخت خسارت بخش
خسارت  از،یمدارک مورد ن افتیو صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از در گربیمه ـ ۵۱ ماده

 متعلقه را پرداخت کنند.

شدن  یموظفند پس از قطع یوراث قانون ایدم  یایاول ،دیدهزیان ،یدر حوادث منجر به خسارت بدن ـ ۵۲ ماده
 مکلف است گربیمهمراجعه کنند.  گربیمهخسارت، به  افتیدر منظوربهمدارک  لیتکم یمبلغ خسارت برا

پرداخت و در  دیدهزیان بهمبلغ خسارت را  شدن مبلغ خسارت، یقطع خیروز از تار ستیحداکثر ظرف مدت ب
. دهد لیمربوط تحو یرا به مرجع قضائ زیو قبض وار عیدر مهلت مذکور نزد صندوق تود یصورت عدم مراجعه و

. صندوق مکلف است بالفاصله پس از شودیم یتلق فاءشدهیو مسبب حادثه، ا گربیمهصورت تعهد  نیدر ا
ً یمبلغ مذکور را ع یدهدزیاندرخواست   .دینما رداختپ یبه و نا

است، پس از  یقانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدن نیکه صندوق مطابق مقررات ا یدر موارد ـ ۱ تبصره
 یو به یروز پس از ابالغ اظهارنامه رسم ستیتا ب یو مقامقائم ای دیدهزیانشدن مبلغ خسارت چنانچه  یقطع
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مانده و در زمان  ینزد صندوق باق تامان عنوانبهخسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور  افتیدر یبرا
ً یع یو یقانون مقامقائم ای دیدهزیانمراجعه   .شودیمپرداخت  نا

قرارگرفته  یدنظرخواهیمورد تجد یصرفاً از جنبه عموم ،یصادرشده از دادگاه بدو یکه رأ یدر موارد ـ ۲ تبصره
 ماده اقدام کنند. نیطبق مفاد ا دیصندوق با ای گربیمهو  یوراث قانون ای دیدهنزیاباشد، 

 حکم دادگاه است. تیماده، قطع نیخسارت موضوع ا زانیشدن م یمالک قطع ـ ۵ تبصره

قانون را انجام  نیا( ۵۱مقرر در ماده ) فیکامل بودن مدارک، تکل رغمبهصندوق  ای گربیمهچنانچه  ـ ۵۵ ماده
قانون را انجام ندهد، به  نیا( ۵۲مقرر در ماده ) فیتکل گربیمه ایکنند و  ریندهند و در پرداخت خسارت تأخ

 .شودیممحکوم  یو مقامقائم ای دیدهزیاندر حق  ریهر روز تأخ یدر هزار به ازا میمعادل ن یامهیجرپرداخت 

 افتیپس از در ،دیدهزیاناز فوت، در صورت مطالبه  ریغ یمنجر به خسارت بدن یدر حوادث رانندگ ـ ۵۴ ماده
( ۲ه )موضوع تبصر  آهنراهاز سوانح  یر یجلوگ ونیسیکم ایو  راهپلیس ایو  یو رانندگ ییگزارش کارشناس راهنما

به در خصوص حوادث مربوط ) ۶/۷/۱۵۸۴مصوب  یلیر ونقلحملآزاد به شبکه  یقانون دسترس( ۲ماده )
 صندوق، حسب مورد ایمسبب حادثه و  هینقل لهیوس گربیمه ،یقانون ی( و پزشکشهریبینو  یشهر  یقطارها

 یکرده و باق پرداخت دیدهزیانرا به اشخاص ثالث  یبیتقر هیاز د( ۳۰۲) درصدپنجاهمکلفند بالفاصله حداقل 
 قانون بپردازند. نیا( ۵۲و )( ۵۱مواد ) تیبا رعا هید یقطع زانیشدن م نیمانده آن را پس از مع

 یگر یمشمول قانون د کهدرصورتیو راننده مسبب حادثه  دیدهزیانمعالجه اشخاص ثالث  یهانهیهز ـ ۵۳ ماده
 ایمربوط  گربیمه بر عهدهحسب مورد ( ۲دولت ) یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ( ۵۰نباشد، با لحاظ ماده )

 صندوق است.

درخواست مسبب حادثه  ای یمتوف مقامقائم ایدم  یایجر به فوت، در صورت مطالبه اولدر حوادث من ـ ۵۶ ماده
از  یر یجلوگ ونیسیکم ،یو رانندگ ییگزارش کارشناس راهنما افتیپس از در ،یمراجع قضائ یبه رأ ازیبدون ن
)در خصوص حوادث  یلیر ونقلحملآزاد به شبکه  یقانون دسترس( ۲ماده )( ۲موضوع تبصره ) آهنراهسوانح 

 یو پزشک یمقامات انتظام ریو در صورت لزوم گزارش سا راهپلیس ای( شهریبینو  یشهر  یمربوط به قطارها
 ینونرا به ورثه قا یخسارت بدن توانندیمصندوق حسب مورد  ایمسبب حادثه و  هینقل لهیوس گربیمه یقانون
 بپردازند. نقانو نیا( ۵۱ماده ) تیبا رعا یمتوف

( ۵۲را مطابق ماده ) یخسارت بدن یمرجع قضائ یبه رأ ازیبدون ن تواندیم گربیمه ز،یصورت عدم مطالبه ن در
 کند. عیقانون به صندوق تود نیا

از  یر یجلوگ ونیسیکم ایو  راهپلیس ایو  یو رانندگ ییوجود گزارش کارشناس راهنما رغمعلیـ چنانچه  تبصره
 یپزشک ی( و نظر نهائیلیر ونقلحملآزاد به شبکه  یقانون دسترس( ۲ماده ) (۲)موضوع تبصره ) آهنراهسوانح 
مکلف به پرداخت  یکند، پس از صدور رأ اهدادگ یرا موکول به رأ یپرداخت خسارات بدن مهیشرکت ب ،یقانون

)موضوع  یتعهد و زانیو م یخسارت پرداخت التفاوتمابهبابت  تواندینماالداء بوده و  ومی متیبه ق یخسارات بدن
 قانون( به صندوق رجوع کند. نیا( ۱۵ماده )
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اده مطابق م ایپرداخت شده  دیدهزیانکه به  یاهیددرصد  زانیمسبب حادثه به م ای، صندوق گربیمه ـ ۵۷ ماده
 هستند. ءالذمهیشده است، بر  عیقانون و تبصره آن به صندوق تود نیا( ۵۲)

 حکم موجببهرا پرداخت کند و  یقانون خسارت نیا موجببهصندوق  ای گربیمه ازاینکهپسهرگاه  ـ ۵۸ ماده
مان به ه تواندیمصندوق  ای گربیمهشناخته نشوند،  مسئولاز خسارت  یبخش ایپرداخت تمام  یبرا ،یقطع
 رجوع کند. ،یحکم قطع هیبه محکومٌ عل زانیم

و  دیدهزیانو با توافق  ینقد صورتبهپرداخت خسارت  ،یمنجر به خسارت مال یدر حوادث رانندگ ـ ۵۹ ماده
خسارت قابل پرداخت،  زانیدر خصوص م نی. در صورت عدم توافق طرفردیگیممربوط صورت  مهیشرکت ب
 ایمجاز و  رگاهیعمرا در ت دهیدخسارت هینقل لهیوس ،دیدهزیان یموظف است در صورت تقاضا مهیشرکت ب

ر مندرج د یرا تا سقف تعهدات مال ریتعم یهانهیهزنموده و  ریباشد تعم دیدهزیان موردقبولکه  یرگاهیتعم
 مذکور پرداخت کند. نامهبیمه

 یابیمجوز ارز یخسارت )دارا ابیارز کینشود، موضوع به  وفصلحلمذکور  قیاختالف از طر کهدرصورتیـ  تبصره
روز از  ستیظرف مدت ب نیاز طرف کی. هرشودیمارجاع  دیدهزیان نهی( به انتخاب و هزیمرکز  مهیخسارت از ب

توسط  یکنند. در صورت عدم طرح دعو یدعودر مرجع صالح، اقامه  توانندیم ابیارز یاعالم نظر کتب خیتار
 یاتعرفه بر اساسخسارت  یابیارز نهیو الزم االجراء است. هز یخسارت، قطع ابیدر مهلت مقرر نظر ارز نیطرف

 یرکز م مهی. برسدیم مهیب یعال یشورا بیو به تصو شنهادیپ یمرکز  مهیتوسط ب هرسال یاست که در ابتدا
 آن ازیمتناسب با ن هاشهرستانعمل کند که در تمام  ایگونهبهخسارت  یابیموظف است در صدور مجوز ارز

 خسارت وجود داشته باشد. ابیشهرستان، ارز

که  یقانون را در موارد نیموضوع ا یاز حوادث رانندگ یناش یمکلفند خسارت مال مهیب هایشرکت ـ ۴۰ ماده
وجود  یحادثه اختالف نیطرف نیمعتبر بوده و ب نامهبیمه یدر زمان حادثه دارا دیدهزیانمسبب و  هینقل لیوسا

 یبدون اخذ گزارش مقامات انتظام انونق نیا( ۸مندرج در ماده ) ینداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مال
 پرداخت کنند.

 مرتبط هایدستگاهنهادها و  ریسا فیپنجم ـ تکال بخش
 «یسامانه جامع حوادث رانندگ»دولت مکلف است  ،یامور مربوط به حوادث رانندگ یسامانده منظوربهـ  ۴۱ ماده

ستمر م لیو نسبت به روزآمد کردن و تحل جادیا ربطذی هایدستگاهقانون با مشارکت همه  نیرا مطابق مقررات ا
 آن اقدام کند. یهاداده

(، هامارستانیب)اورژانس( و  یپزشک یهاتیفور)مراکز  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ،یانتظام یروین
 یموظفند اطالعات مربوط به سوانح رانندگ رانیا یاسالم یجمهور  احمرهالل تیو جمع یقانون یسازمان پزشک

 را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند.

را در سامانه مذکور قرار  یراجع به حوادث رانندگ یقضائ یمکلف است اطالعات مربوط به آرا زین هیقضائ قوه
 دهد.
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 اندازیراهقانون، سامانه مزبور را  نیموظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن ا دولت
 ،یو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یانتظام یروین یواحدها هیکل ی( به آن را برانیبرخط )آنال یو دسترس
 فراهم کند. یقضائ یصندوق و واحدها مه،یب هایشرکت

ات مشخص ه،ینقل لهیپالک وس ضیبا تعو زمانهمموظف است  رانیا یاسالم یجمهور  یانتظام یرویـ ن تبصره
 زیسازمان ثبت اسناد و امالک کشور ن نیدرج کند. همچن «یسامانه جامع حوادث رانندگ»را در  دیمالک جد

، وکالت و رهن را در سامانه مذکور وانتقالنقلمانند  هینقل لیشده در خصوص وسا میمکلف است اسناد تنظ
 درج کند.

 هیقانون ممنوع است. کل نیاموضوع  نامهبیمهبدون داشتن  ینیزم یموتور  هینقل لیحرکت وسا ـ ۴۲ ماده
همراه داشته باشند و در  یرا هنگام رانندگ مهیاز انعقاد قرارداد ب یمزبور مکلفند سند حاک لیدارندگان وسا

 راهپلیسو  یو رانندگ ییارائه کنند. مأموران راهنما راهپلیس ایو  یو رانندگ ییصورت درخواست مأموران راهنما
نسبت  مهنابیمهفاقد  هینقل لیوسا ییضمن شناسا یکینظارت تراف یهانیدوربمانند  یموظفند از طرق مقتض

موظفند در صورت  راهپلیسو  یو رانندگ ییمأموران راهنما نیمربوط اقدام کنند. همچن یهامهیجربه اعمال 
محل  مربوط در امهنبیمهقانون را تا هنگام ارائه  نیموضوع ا نامهبیمهفاقد  هینقل لیسا، ونامهبیمهاحراز فقدان 

ت سه شخص ثالث ظرف مد نامهبیمهفاقد  هینقل لیوسا فیمربوط به نحوه توق نامهآیینمتوقف کنند.  یمطمئن
 مهیو ب یو دادگستر  یز راه و شهرسا یهاوزارتخانه یقانون توسط وزارت کشور با همکار  نیا بیماه پس از تصو

 .رسدیم وزیرانهیئت بیو به تصو شودیم هیته یمرکز 

 مهیکل کشور، ب یماده را به دادستان نیا یبار گزارش اجرا کیمکلف است هر شش ماه  یانتظام یرویـ ن تبصره
 یمجلس شورا یخارج استیو س یمل تیو امن یاجتماع ،یاقتصاد ،یو حقوق یقضائ یهاونیسیکمو  یمرکز 
 ارسال کند. یاسالم

اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان  یبیموظفند ترت مهیب هایشرکتو  یمرکز  مهیب ـ ۴۵ ماده
فراهم  راهپلیس ایو  یو رانندگ ییراهنما پلیس یقانون برا نیموضوع ا نامهبیمهفاقد  هینقل لیوسا ییشناسا
 شود.

 امهنبیمهفاقد  ینیزم یموتور  هینقل لیارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسا ایمسافر و  ایدادن بار  ـ ۴۴ ماده
ممنوع  شهریبرونو  شهریدرونبار و مسافر  ونقلحملؤسسات و م هاشرکت یشخص ثالث معتبر، از سو
تا حسب مورد،  باشدیم و شهرسازیکشور و راه  یهاوزارتخانه بر عهدهماده  نیا یاست. نظارت بر حسن اجرا

 یبه تخلفات رانندگ یدگیقانون رس( ۵۱ماده ) (۱و مؤسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره ) هاشرکت
 .ندینما یمعرف

 کیماه تا  کیآنان از  تیپروانه فعال ادشده،یو مؤسسات مذکور توسط مراجع  هاشرکتصورت احراز تخلف  در
 .شودیمدائم لغو  صورتبهبار چهارم  یبرا ادشدهیسال معلق و در صورت تکرار تخلف 

 یکیالکترون یهاسامانه قیاز طر نامهبیمهموظف است امکان احراز اصالت  رانیا یاسالم یجمهور  یمرکز  مهیب
 و کشور فراهم کند. یراه و شهرساز  یهاوزارتخانه یبرخط برا صورتبهرا 
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به تخلفات  یدگیقانون رس( ۵۱ماده )( ۱موضوع تبصره ) یمراجع دولت ماتیتصم هر نوعـ اعتراض به  تبصره
 .شودیم یدگیرس یدار عدالت ا وانیدر د یرانندگ

 ،یو رانندگ یی، توسط راهنماهاآناز  فیو رفع توق نامهبیمهفاقد  هینقل لیارائه هرگونه خدمات به وسا ـ ۴۳ ماده
 مینظت ه،ینقل لهیپالک وس ضیتعو لیاز قب ونقلحملمرتبط با امر  یو نهادها هاسازمانو  یدفاتر اسناد رسم

 ای یفوق، حسب مورد تخلف ادار  فیتکال یا. عدم اجر باشدیممذکور ممنوع  لیمعامالت وسا یاسناد رسم
 .شودیممحسوب  یانتظام

ارت مشمول خس هینقل لیانتقال وسا زیو ن ربطذی یبه مراجع و نهادها یاسقاط هینقل لیـ انتقال وسا تبصره
 است. مستثناماده  نیمربوط، از حکم ا گربیمهبدنه به  مهیب

 یو نهادها یو مؤسسات دولت یاجرائ هایدستگاه یمسافر از سو ایبار  ونقلحملعقد هرگونه قرارداد  ـ ۴۶ ماده
و مقررات مربوطه مجاز  نیقوان موجببهکه  یدر موارد یاشخاص حقوق هیو کل یو مراکز آموزش یردولتیغ یعموم

 یشخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجرا نامهبیمهفاقد  ینیزم یموتور  هینقل لیبا دارندگان وسا باشدیم
 .شودیممحسوب  یانتظام ای یفوق، حسب مورد تخلف ادار  فیتکل

 یواحدها هیقانون، کل نیالزم االجراء شدن ا خیسال از تار کیمکلف است ظرف مدت  یانتظام یروین ـ ۴۷ ماده
 لیالث وساشخص ث مهیب تیاستعالم برخط وضع یرا به ابزار الزم برا راهپلیسو  یو رانندگ ییراهنما اریثابت و س

 کند. لیتکم ای یرا طراح ازیو سامانه مورد ن زیتجه ه،ینقل

 هیاول صیو سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخص ونقلحمل تیریستاد مد ـ ۴۸ ماده
 کند. یخوددار  نامهبیمهفاقد  هینقل لیوسا یادامه آن برا ای هیسهم

ذکور را م هینقل لیمکلفند اطالعات مربوط به وسا رانیا یاسالم یجمهور  یانتظام یرویو ن یمرکز  مهیـ ب تبصره
 و سوخت قرار دهند. ونقلحمل تیریستاد مد اریبرخط در اخت صورتبه

 یمعتبر و مکف نامهبیمهدر صورت وجود  ،یمربوط به حوادث رانندگ یمکلفند در دعاو یمراجع قضائ ـ ۴۹ ماده
 صادر کنند. نیراننده مسبب حادثه قرار تأم یجرم برا یو احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عموم

قانون نظارت بر رفتار ( ۱۵درجه سه موضوع ماده ) یماده مستوجب مجازات انتظام نیا یـ عدم اجرا تبصره
قانون  نیا( ۳۶اد ماده )مف تیمکلف است با رعا یمرکز  مهیمتخلف است. ب یبرا ۱۷/۷/۱۵۹۰قضات مصوب 

مراجع  یقرار دهد که امکان دسترس هیقوه قضائ اریدر اخت یان را به نحوگذار بیمهو  نامهبیمهاطالعات مربوط به 
 وجود داشته باشد. نامهبیمهاصالت  یبررس یبرا یقضائ

 یدگیرس هایدادگاهدادسرا و  لیاز قب یمرتبط با حوادث رانندگ یبه دعاو یدگیرس یمراجع قانون هیـ کل ۳۰ ماده
 که یمربوط را در موارد مهیشرکت ب ایقانون مکلفند صندوق  نیاز حوادث موضوع ا یناش یکننده به دعاو

لسات ج لیمسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشک هیعل ینباشند از طرح دعو یطرف دعو مه،یشرکت ب ایصندوق 
صادرشده  یاز رأ یانسخه ،یدادگاه مکلف است پس از صدور رأ نیدادگاه را رسماً به آنان اطالع دهند. همچن

 یمدن یدادرس نییمقررات قانون آ تیبا رعا توانندیمصندوق  ای گربیمهموارد،  نیابالغ کند. در ا هاآنرا به 
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 یدنم یدادرس نییمطابق مقررات آ یقطع یپس از صدور رأ ایواردشده  یدر دعو یو مال ینسبت به خسارات بدن
 اعتراض ثالث کنند.

 .ستیحکم ن یصندوق مانع از اجرا ای مهیاعتراض ثالث شرکت ب ـ ۱ تبصره

 گربیمهقانون حسب مورد به  نیموضوع ا یمرتبط با حوادث رانندگ یعدم اعالم مراتب طرح دعاو ـ ۲ تبصره
قانون نظارت ( ۱۵درجه سه موضوع ماده ) یمستوجب مجازات انتظام هاآنبه  یعدم ابالغ رأ ایصندوق  ایمربوط 

 بر رفتار قضات است.

و انقالب )در امور  یعموم هایدادگاه یدادرس نییقانون آ( ۱۰۹موضوع تبصره ماده ) یواه یـ طرح دعوا ۳۱ ماده
اض ر اعت ایورود ثالث  صورتبه نکهیـ اعم از ا گربیمه ایتوسط صندوق  یراجع به حوادث رانندگ ی( در دعاویمدن

 نیا( ۵۵پرداخت خسارت شود، مشمول ماده ) در ریمنجر به تأخ کهدرصورتیباشد ـ  یدنظرخواهیتجد ایثالث 
 .شودیمقانون 

قانون ( ۳۴۹موضوع ماده ) هید یالیر زانیم هرسالپانزدهم اسفند  انیمکلف است تا پا هیـ قوه قضائ ۳۲ ماده
 سال بعد اعالم کند. یاز ابتدا اجرا یو برا نییرا تع ۱/۲/۱۵۹۲مصوب  یمجازات اسالم

ه سامان»حادثه در  اتیحسب مورد مکلفند عالوه بر ثبت جزئ راهپلیسو  یو رانندگ ییـ ادارات راهنما ۳۵ ماده
 .ندینما افتیدر دینموده، رس میو مسبب حادثه تسل دیدهزیاناز آن را به  یانسخه ،«یجامع حوادث رانندگ

 یروهایقانون جرائم ن( ۵۸لغو دستور موضوع ماده ) یمذکور مستوجب مجازات مقرر برا فیتکل یاجرا عدم
 است. ۹/۱۰/۱۵۸۲مسلح مصوب 

 نیالزم االجراء شدن ا خیمکلف است ظرف مدت سه ماه از تار رانیا یاسالم یجمهور  یانتظام یرویـ ن ۳۴ ماده
از  ازیدر ارتباط با موضوعات مورد ن رویآن ن یاتاطالع هایبانکبه  یاتخاذ کند که امکان دسترس یبیقانون ترت

 سوابق تخلفات و تصادفات نیو همچن درشدهصا یهانامهیگواهو  هاآنو دارندگان  هینقل لیمشخصات وسا لیقب
اهم فر  یمرکز  مهیصندوق و ب ،یمراجع قضائ یبرخط برا صورتبه یکیالکترون یهاسامانه قیرانندگان، از طر
 .ستین یسرباز  تیخدمت و معاف انیکارت پا ازمندین نامهیشود. اخذ گواه

 خیقانون مکلفند ظرف مدت سه ماه از تار نیموضوع ا مهیدر رشته ب تیمجاز به فعال مهیب هایشرکتـ  ۳۳ ماده
 ازیاطالعات مورد ن هیبه کل یامکان دسترس یکیالکترون یهاسامانهقانون با استفاده از  نیالزم االجراءشدن ا

 مهیب یبرخط برا صورتبهرا  هاآنبه  ربوطم یهاخسارتصادرشده و  یهانامهبیمهدر رابطه با  یمرکز  مهیب
 فراهم کنند. یمرکز 

د اتخاذ کن یبیقانون ترت نیالزم االجراءشدن ا خیمکلف است ظرف مدت شش ماه از تار یمرکز  مهیـ ب ۳۶ ماده
 مهیب هایشرکت ،یمراجع قضائ هیکل یقانون برا نیا( ۳۳) و( ۳۴به اطالعات مذکور در مواد ) یکه امکان دسترس

 و صندوق فراهم شود. رانیا یاسالم یجمهور  یانتظام یروی، نربطذی
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 هایشرکتاز  کیتخلف هر  ایقانون نظارت نموده و در صورت قصور  نیا یبر حسن اجرا یمرکز  مهیـ ب ۳۷ ماده
تخلف و تعدد و  ایمتناسب با نوع قصور  ری. اعمال موارد زآوردیمرا به عمل  ریقانون، اقدامات ز یدر اجرا مهیب

 وزیرانهیئت بیبه تصو مهیب یعال یشورا دییو تأ یمرکز  مهیب شنهادیاست که به پ یانامهآیین موجببهتکرار آن 
 :رسدیم

 مهیشرکت ب رانیمد یکتب خیـ توب الف

 یراب مه،یشرکت ب مدیرههیئت ای رعاملیمد ای یمعاون فن ای ریمد ای یفن مسئول یاحرفه تیـ سلب صالح ب
 مهیب یعال یشورا دییحداکثر پنج سال با تأ

 مهیب یعال یشورا دییدائم با تأ طوربهب( بند )افراد موضوع  تیـ سلب صالح پ

 یبرابر حداقل تعهدات بدن ستیحداکثر تا مبلغ ب ینقد مهیبه پرداخت جر مهیـ محکوم نمودن شرکت ب ت
 قانون در زمان پرداخت نیا( ۸ماده )موضوع 

 مهیب یعال یشورا دییسال با تأ کیحداکثر  یبرا مهیچند رشته ب ای کیدر  مهیشرکت ب تیفعال قیـ تعل ث

 مهیب یعال یشورا دییدائم با تأ طوربه مهیچند رشته ب ای کیدر  تیـ لغو پروانه فعال ج

ان گر بیمه هیاتحاد یو تخصص ینظر مشورت یمرکز  مهیماده، ب نیا ت(، )ث( و )ج() یبندهادر مورد  ـ ۱ تبصره
 همینامه ب افتیدر خیظرف مدت پانزده روز از تار هی. چنانچه اتحادکندیماخذ  م،یرا قبل از اتخاذ تصم رانیا

 .کندیمرأساً اقدام  یمرکز  مهیکتباً نظر خود را اعالم نکند ب ،یمرکز 

با  یز مرک مهیب ،یمرکز  مهیحسب اعالم ب مهیشرکت ب مدیرههیئت تیکثرا تیدر صورت سلب صالح ـ ۲ تبصره
تا  مهیسرپرست شرکت ب عنوانبهرا  یطیاداره امور شرکت فرد واجد شرا یبرا تواندیم مهیب یعال یشورا دییتأ

کثر مجمع( موظفند حدا) مهیب رکتمنصوب کند. صاحبان سهام ش مدیرههیئت دیجد یاعضا دییو تأ نییزمان تع
 نیزگیجا یمرکز  مهیتوسط ب دییکنند تا پس از تأ یخود را معرف دیجد مدیرههیئت یماه اعضا کیظرف مدت 

منصوب  دیقانون تجارت شرکت را اداره کنند. سرپرست جد بر اساسشده شوند و  تیسلب صالح یقبل یاعضا
دامات اق هیکل تیشرکت است و مسؤول مدیرههیئت اراتیاخت یدارا دیجد مدیرههیئت یاعضا ینیگزیتا زمان جا

 باشدیکه حداکثر سه ماه م رعاملیمد نییسرپرست منصوب تا تع یایاست. حقوق و مزا یمرکز  مهیب بر عهدهاو 
 .شودیممجمع شرکت به سرپرست منصوب پرداخت  بیو پس از تصو شنهادیپ یمرکز  مهیتوسط ب

 ینیبپیشو با  زیکل وار داریخزانهصندوق نزد  یماده به حساب اختصاص نیموضوع بند )ت( ا مهیجر ـ ۵ تبصره
ر د مهیشرکت ب یاز سو مهی. عدم پرداخت جرشودیمداده  صیبه صندوق مذکور تخص یسنوات یهابودجهدر 

 است. یدر وجوه عموم یرقانونیحکم تصرف غ

 است که یانامهآیین موجببهماده  نیاموضوع بند )ت(  مهیجر یبخشودگ ایو  فینحوه وصول، تخف ـ ۴ تبصره
 بیه تصوب مهیب یعال یشورا دییپس از تأ یمرکز  مهیب شنهادیقانون به پ نیابالغ ا خیظرف مدت شش ماه از تار

 .رسدیم ییو دارا یامور اقتصاد ریوز
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بر  یمبن مهیب یعال یشورا ای یمرکز  مهیب میدر خصوص تصم مهیب هایشرکتبه اعتراض  یدگیـ رس ۳ تبصره
 ینفر قاض کیمتشکل از  یونیسیکم بر عهده«( الف»بند  جزبهماده ) نیمندرج در ا یهامجازاتاعمال 
 ندهیمانفر ن کیو  یز مرک مهیب ندهی(، نماونیسیکم سیرئ عنوانبه) هیقوه قضائ سیبا انتخاب رئ یدادگستر 

و ظرف  اعضاء، الزم االجراء یآرا تیمذکور با اکثر ونیسیکم گیریتصمیم. باشدیمان گر بیمه( یکای)سند هیاتحاد
 ونیسیکم نیا رخانهیاست. دب صالحذی یدر مرجع قضائ اعتراضقابلابالغ حسب مورد  خیروز از تار ستیمدت ب
 .باشدیممستقر  یمرکز  مهیدر ب

و نحوه محاسبه  مهیب هایشرکتتعهدات  یمکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجرا یمرکز  مهیـ ب ۳۸ ماده
 یتعهدات آت یفایمذکور جهت ا ریذخا تیشخص ثالث نظارت نموده و از کفا مهیدر رشته ب هاآن ریذخا

 حاصل کند. نانیاطم مهیب هایشرکت

خود، مطابق  یمال هایصورترا در دفاتر و  یمرکز  مهیب یاز سو ذخایر تأییدشدهمکلفند  مهیب هایشرکت
 ثبت کنند. یمرکز  مهیدستورالعمل ب

 یفر یششم ـ مقررات ک بخش
صندوق در  یآنان، مصرف درآمدها یندگینما ای گربیمه یصندوق از سو یـ عدم پرداخت حقوق قانون ۳۹ ماده

قانون عالوه بر  نیا( ۴۸و )( ۴۶و )( ۴۳مقرر در مواد ) فیتکال یعدم اجرا نیو همچن یاز موارد مصرح قانون ریغ
 است. یحکم دخل و تصرف در وجوه عمومدر  یانتظام ای یتخلف ادار 

ر حکم د ،یبدون مجوز قانون مهیب یندگینما ای یگر بیمه اتیمبادرت به عمل ای نامهبیمهـ فروش هر نوع  ۶۰ ماده
 دیدهزیانضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به  ،برداریکالهاست و مرتکب عالوه بر مجازات  برداریکاله

 .باشدیمروز جبران  صندوق به نرخ ای

خسارت  جادیا ایخودرو  ضیتصادف، تعو یصور  سازیصحنهـ هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند  ۶۱ ماده
معادل دو برابر وجوه  ینقد یدرجه شش و جزا یر یکند، به حبس تعز افتیرا بابت خسارت در یوجوه ،یعمد
شروع به جرم در قانون  یبرا رماده عالوه بر مجازات مقر  نی. شروع به جرم مندرج در اشودیممحکوم  یافتیدر

 .باشدیمدرجه پنج  ینقد یمستوجب جزا ،یمجازات اسالم

ات کند به مجاز  یمسبب حادثه معرف هینقل لهیراننده وس عنوانبهبرخالف واقع خود را  یـ هرگاه شخص ۶۲ ماده
کرده باشد به مجازات مذکور محکوم  یر تبانام نیچنانچه در ا زی؛ راننده نشودیمحبس درجه هفت محکوم 

 .شودیم

( ۱۳باشد، جز در موارد مصرح در ماده ) گربیمهمسبب حادثه مشمول تعهدات  تیمسؤول کهدرصورتیـ  ۶۵ ماده
 .ستین اجراقابل یدر خصوص و یمال یهاتیمحکوم یقانون، مقررات مربوط به نحوه اجرا نیا
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 یهفتم ـ مقررات نهائ بخش
مقرر شده است، ظرف مدت  یگر یکه به نحو د یقانون جز در موارد نیا یاجرائ یهانامهآیین هیـ کل ۶۴ ماده

 یقتصادامور ا ریوز دییو پس از تأ شودیم هیته مهیب یعال یو شورا یمرکز  مهیابالغ آن توسط ب خیسال از تار کی
نشده است،  بیو تصو هیمذکور، ته یهانامهآیینکه  ی. مادامرسدیم وزیرانهیئت بیبه تصو ییو دارا
 قانون نباشد معتبر است. نیا ریکه مغا یموجود، در حدود یاجرائ یهانامهآیین

قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن  نیاز الزم االجراء شدن ا شیصادره پ یهانامهبیمهـ  ۶۳ ماده
آن،  یهاتبصرهو ( ۵۲و ماده )( ۵۰، )(۲۳، )(۲۲، )(۱۹، )(۱۱، مواد )(۴)الف( و )ب( ماده ) یاحکام بندها درهرحال
پرداخت  هاآنکه هنوز خسارات تحت پوشش  ییهانامهبیمهدر مورد ( ۶۰و )( ۳۰، )(۴۹، )(۵۸، )(۵۷، )(۵۶مواد )
 است. هیالزم الرعا زینشده ن

 هینقل لیدارندگان وسا یمدن تیمسؤول مهیقانون اصالح قانون ب»قانون،  نیالزم االجراء شدن ا خیـ از تار ۶۶ ماده
 دیقانون با نیاصالح مواد ا ای. هرگونه نسخ شودیمنسخ « ۱۵۸۷در مقابل شخص ثالث مصوب  ینیزم یموتور 
ً یصر  شود. دیق یبعد نیدر قوان حا


