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  ٦/٨/١٣٩٦                                                              ـ ه٥٣٦٢٠/ت٩٦٢٣٢رهشما
  يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيي ـ و دارا يوزارت امور اقتصاد

 مسلح يروهاين يبانيوزارت دفاع و پشتـ  وزارت کشوري ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
به پيشنهاد بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران و  ٢٦/٧/١٣٩٦ه هيأت وزيران در جلس

) قانون بيمه اجباري خسارات وارد ١٨تأييد شوراي عالي بيمه سالمت کشور و به استناد ماده (
ـ مصوب  نامه تعيين سقف  ـ ، آيين١٣٩٥شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه 

 افزايش يا تقسيط آن را به شرح زير تصويب کرد:حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف، 
 
 نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن آيين

روند و  يمشروح مربوط به کار م ير در معانينامه اصطالحات ز نيين آيدر اـ ١ماده
ده به شخص خسارات وارد ش يمه اجباريف مندرج در قانون بير اصطالحات تابع تعاريسا

 است:ـ ١٣٩٥مصوب ـ  هيل نقلياز وسا يثالث در اثر حوادث ناش
خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث  يمه اجباريقانون ب قانون:ـ  الف

 ـ ١٣٩٥مصوب ـ  هيل نقلياز وسا يناش
 ) قانون٢مه موضوع ماده (يب مه شخص ثالث:يبـ  ب
که مجوز  يردولتيمه غيهر شرکت ب ايران و يمه ايب يشرکت سهام مه گر:يبـ  پ

 را داشته باشد. يمه مرکزيمه شخص ثالث از بيت در رشته بيفعال
ا متصرف يه يله نقلياعم از مالک وس يا حقوقي يقيهر شخص حقمه گذار: يبـ  ت

  کند.يمه گر منعقد ميمه شخص ثالث را با بيآن که قرارداد ب
ا کاهش بابت يش يمال هرگونه افزاکه قبل از اع يا مهيحق ب ه:يمه پايحق بـ  ث

ه يله نقليک نوع وسي يدارنده برا يا مهيو ب يو سابقه رانندگ يل نوع کاربرياز قب يموارد
  شود. ين مييتع

خسارت  خسارت پرداختي در هر سال مالي به اضافه ج ـ هزينه خسارت واقع شده:
  آن سال. يخسارت معوق ابتدا يان آن سال منهايمعوق پا

 يا قف نرخ هاي حق بيمه پايه بيمه شخص ثالث از حاصل جمع اقالم هزينهسـ ٢ماده
  شود:  ين ميير تعيه سود به شرح زيبه عالوه حاش يگذار هيدرآمد سرما يمنها

  :يا نهياقالم هزـ  الف
و  يدگيرس يها نهينه خسارت واقع شده و هزينه خسارت شامل مجموع هزيهزـ ١

  .مه شخص ثالث استيخسارت ب يابيارز
و  يادار يها نهيمه شخص ثالث از کل هزيشامل سهم ب يو عموم ينه اداريهزـ ٢

مه شخص ثالث از کل حق يمه صادره بيگران است و به نسبت سهم حق ب مهيب يعموم
ن حق ييتواند در تع ينه که مين هزيشود. حداکثر ا يگران محاسبه م مهيمه صادره بيب
 مه شخص ثالث است. يه بمه صادريمه منظور شود، شش درصد حق بيب

ندگان ينما ـ هزينه کارمزد فروش و صدور شامل کارمزد و هزينه صدور پرداختي به٣
ن ييتواند در تع ينه که مين هزيمه بابت شخص ثالث است. حداکثر ايب يا کارگزاران رسمي

 مه شخص ثالث است.يمه صادره بيمه منظور شود، شش درصد حق بيحق ب
) قانون الحاق ٣٠) قانون، ماده (٢٤موضوع بند (الف) ماده ( يقانون ينه هايهزـ ٤

   يو مبالغـ ١٣٩٣مصوب ـ  )٢دولت ( ياز مقررات مال يم بخشيمواد به قانون تنظ يبرخ
  ار يشود تا در اخت يز ميگران به حساب خزانه وار مهين مربوط توسط بيکه بر اساس قوان

 رد.يربط قرار گيذ ييدستگاه اجرا
   :يگذار هيادرآمد سرمـ  ب

مه شخص ثالث که از حاصل ضرب کل يب ير فنيذخا يه گذاريسود حاصل از سرما
 ير فنيدر نسبت سهم ذخا يرزندگيغ يها مهيب ير فنيذخا يه گذاريسود حاصل از سرما

شود و از اقالم  ير محاسبه ميبه شرح ز يرزندگيغ يها مهيب ير فنيمه از کل ذخاين بيا
  گردد: يکسر م يا نهيهز

  
 هاي غيرزندگي گذاري کل ذخاير فني بيمه هاي غيرزندگي = درآمد سرمايه گذاري ذخاير فني بيمه کل سود حاصل از سرمايه× ذخاير فني بيمه شخص ثالث 

  
   ه سود:يحاشـ  پ

موضوع  يها يگذار هيها و درآمد سرما نهيکه پس از محاسبات فوق (کسر هز يسود
مه يسهامداران شرکت ب يريو خطرپذ يگذار هيسرمان ماده) بابت ي(الف) و (ب) ا يبندها

که  يشود. حداکثر سود يمه شخص ثالث منظور مين حق بييدر محاسبات مربوط به تع
 مه صادره است.يمه منظور شود، حداکثر ده درصد حق بين حق بييتواند در تع يم

ق يفن ماده بر اساس تليموضوع ا يگذار هيو درآمد سرما يا نهياقالم هزـ ١تبصره
مه يکه در ب يگذاران مهيه بيشده کل يساالنه حسابرس يمال يها ن صورتياطالعات آخر

 اند و ساير اطالعات مورد تأييد بيمه مرکزي از قبيل آمار حوادث شخص ثالث فعاليت داشته
 شود. يسال مورد نظر محاسبه م يه، برايل نقليو تعداد وسا يرانندگ

ن ي) قانون، حداکثر سود موضوع بند (پ) ا١٨بند (پ) ماده ( يدر اجراـ ٢تبصره
موتور  يف پنج درصد و برايمت اقشار متوسط و ضعيارزان ق يسوار يخودروها يماده برا

ارزان  يسوار يق خودروهايشود. مصاد ين مييمه صادره تعيکلت سه درصد حق بيس
  شود. ي) قانون مشخص م١٨) ماده (٣نامه موضوع تبصره (مت در نرخيق

ماده  هاي حق بيمه پايه که مطابق اين ماده و با رعايت فرايند مندرج در نرخـ ٣تبصره
نامه توسط شوراي عالي بيمه سالمت کشور محاسبه و ابالغ مي شود در سقف  ) اين آيين٣(

  مجاز است.  ١٩/٢/١٣٩٠ک مورخ  ٤١٥٧٤/ت٣٤٦٠٨نامه شماره  هاي مقرر در تصويب نرخ
سال، نرخ حق بيمه پايه هر يک از انواع وسايل  بيمه مرکزي قبل از شروع هرـ ٣ماده

نامه محاسبه و به عنوان نرخ نامه  ) اين آيين٢ها و الزامات مقرر در ماده ( نقليه را با رعايت سقف
) قانون به شوراي عالي بيمه سالمت کشور پيشنهاد ١٨) ماده (٣بيمه موضوع تبصره ( حق
وسط شوراي يادشده، حق بيمه پايه انواع وسايل نمايد و پس از تعيين نرخ حق بيمه پايه ت مي

گر و  نمايد. بيمه نقليه را بر اساس نرخ نامه مصوب آن شورا محاسبه و به بيمه گر ابالغ مي
  نمايندگان وي مکلفند جدول مبالغ حق بيمه را در معرض ديد متقاضيان قرار دهند.

جدول  هر يک از بندهاي اي که مشمول حق بيمه پايه آن دسته از وسايل نقليهـ ٤ماده
  ابد:ي يش مين شده افزاييتع يزان درصدهاير باشند، به ميز

  
  بيمه پايه ش حقدرصد افزاي  مصاديق افزايش حق بيمه پايه  رديف

 وسايل نقليه سواري با کاربري آژانس و تاکسي و مسافرکش شخصي  ١
  ١٠  شهري درون

  ٢٠  ريوسايل نقليه سواري تاکسي و مسافرکش شخصي برون شه  ٢
  ٢٥  وسايل نقليه ويژه حمل مواد سوختي مايع و گازي شکل  ٣
  ٥٠  وسايل نقليه ويژه حمل مواد منفجره و خطرناک  ٤
  ١٥  وسايل نقليه مورد استفاده در تعليم و آزمون رانندگي  ٥
  ٥٠ وسايل نقليه که براي مسابقات رانندگي به کار مي روند  ٦
 ٣٠ رانندگي به کار مي روندموتورسيکلت هايي که براي مسابقات  ٧

اي که حسب مقررات، ملزم به داشتن معاينه فني بوده و فاقد  وسايل نقليه  ٨
 ٥ آن باشند

اي که مجاز به اتصال يدک اضافي باشند بابت اتصال هر  وسايل نقليه  ٩
  ١٥ يدک اضافي

 ٢سال،  ١٥به ازاي هر سال مازاد بر   سال از سال ساخت آنها گذشته باشد ١٥وسايل نقليه اي که بيش از  ١٠
  درصد)٢٠درصد (حداکثر 

و  وسايل نقليه اي که دارنده آن طبق اطالعات مندرج در سامانه راهنمايي  ١١
 رانندگي داراي نمره منفي باشد

به ازاي هر نمره منفي در زمان 
درصد  ١نامه  بيمهخريد 

  درصد) ٣٠(حداکثر 

مندرج در سامانه راهنمايي و  وسايل نقليه اي که طبق اطالعات  ١٢
  رانندگي داراي تخلفات حادثه ساز ثبت شده باشند

به ازاي هر تخلف حادثه ساز ثبت 
قبلي نامه  بيمهشده در دوره اعتبار 

  درصد) ٣ انيم درصد (حداکثر ت

  
 يک از بندهايه که مشمول هر يل نقليه آن دسته از وسايمه پايبه حق بـ  ٥ماده

  رد:يگ يف تعلق مين شده تخفييتع يزان درصدهايه مر باشند، بيجدول ز
  

درصد تخفيف   مصاديق تخفيف حق بيمه پايه  رديف
  حق بيمه پايه

  ٥  اي که براي اولين بار شماره گذاري مي شوند وسايل نقليه  ١

وسايل نقليه عمومي شهري حمل مسافر با ظرفيت بيش از شش نفر شامل   ٢
  ٥٠  اتوبوس، ميني بوس، ون و استيشن 

) قانون ١٨) ماده (٥نامه موضوع تبصره ( اي که دارنده آن وفق آيين وسايل نقليه  ٣
  ١٠  هاي آموزشي رانندگي ايمن و کم خطر باشد داراي گواهينامه معتبر طي دوره

  
گر موظف  مهينامه پرداخت نشود، ب مهياز محل ب يکه خسارت يدر صورتـ  ٦ماده

نامه، از سال دوم به بعد هنگام  نيين آي) ا٥( فات موضوع مادهياست پس از اعمال تخف
ف عدم خسارت يهر سال پنج درصد و حداکثر هفتاد درصد تخف يبه ازانامه  بيمهد يتجد

ف در جدول ين تخفيد. اينامه اعمال نما نيين آي) ا٣ه موضوع ماده (يمه پايدر حق ب
  شود. ين ماده به عنوان واحد محسوب مي) ا٢موضوع تبصره (
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ه درصد تخفيف عدم خسارتي که به موجب مقررات قبلي ـمادامي ک ـ١تبصره
نامه باشد، هنگام  نيين آيمتعلقه طبق ا يش از درصدهايدارنده تعلق گرفته است ب به

  رد.يگ يمالک عمل قرار م يف قبليدرصد تخفنامه  بيمهد يتجد
که در مدت اعتبار  يف عدم خسارت آن دسته از دارندگانيدرصد تخفـ ٢تبصره

تناسب  نامه به نامه شوند، هنگام تجديد بيمه نامه موجب پرداخت خسارت از محل بيمه بيمه
  ابد:ي ير کاهش مينوع و تعداد خسارت، به شرح جدول ز

  
  تعداد خسارت

سه بار و   دو بار  يک بار  نوع خسارت
  بيشتر

  واحد ٤٠  واحد ٣٠  واحد ٢٠  مالي
  واحد ١٠٠  واحد ٧٠  واحد ٣٠  بدني

گر هم  مهيک حادثه بينامه، در مهيکه در طول مدت اعتبار ب يصورت درـ ٣تبصره 
 يمقرر برا يپرداخت نموده باشد، صرفاً واحدها يو هم خسارت بدن يخسارت مال

  مالک محاسبه خواهند بود. يبدن يها خسارت
براساس  در صورتي که دارنده فاقد تخفيف باشد يا کاهش ميزان تخفيف ويـ ٤تبصره 
ن ي) ا٣ه موضوع ماده (يمه پايقبل باشد، حق ب يها ف ساليش از درصد تخفيجدول فوق ب

  افت.يش خواهد يالتفاوت آنها افزا نامه معادل مابه نييآ
 يشود، برا ين ميينامه تع نيين آي) ا٣ت ماده (يکه با رعا يا هيمه پايحق بـ ٧ماده

  ک سال باشد، ياز نامه کمتر  مهيک سال است و چنانچه مدت بيبا مدت  يها نامه مهيب
  ر محاسبه خواهد شد:يه آن به شرح جدول زيمه پايحق ب

  
  حق بيمه پايه بر مبناي   مدت بيمه

  حق بيمه يکساله
  درصد ٥  تا پنج روز 

  درصد ١٠  از شش روز تا پانزده روز 
  درصد ١٥  از شانزده روز تا سي روز

  درصد ٢٥  از سي و يک روز تا شصت روز
  درصد ٣٠  نود روزاز شصت و يک روز تا 

  درصد ٤٠  از نود و يک روز تا صد و بيست روز
  درصد ٥٠ از صد و بيست و يک روز تا صد و پنجاه روز
  درصد ٦٠  از صد و پنجاه و يک روز تا صد و هشتاد روز

  درصد ٨٠  از صد و هشتاد و يک روز تا دويست و هفتاد روز
  درصد ١٠٠  روز از دويست و هفتاد و يک روز تا سيصد و شصت و پنج

  
 هاي نامه گر مجاز است با رعايت شرايط زير حق بيمه شخص ثالث بيمه بيمهـ  ٨ماده

  د:يافت نمايدر يک ساله را به صورت اقساطي
ه يل نقليمه وسايمتعهد شود که اقساط حق ب يکه شخص حقوق يدر صورتـ  الف

ارکنان را از حقوق آنها کسر ا اوالد کين، همسر و يا والديا کارکنان خود و يمتعلق به خود 
مه همزمان يست و پنج درصد مبلغ حق بيد حداقل بيد، بايگر پرداخت نما مهيو در وجه ب
ط شود که کل حق يتقس يمه به نحويمانده حق بيافت گردد و باقينامه در مهيبا صدور ب

  وصول شود.نامه  بيمهمه حداکثر در شش ماه اول اعتبار يب
مه يکه حداقل پنجاه درصد مبلغ حق ب يدر صورت يقيقر اشخاص حيسا يبراـ  ب

ط شود که يتقس يمه به نحويمانده حق بيافت گردد و باقينامه در مهيهمزمان با صدور ب
  وصول شود.نامه  بيمهمه حداکثر در شش ماه اول اعتبار يکل حق ب

د آن را يمبلغ هر قسط و سررس يقسطنامه  بيمهگر موظف است در  مهيبـ ١تبصره
  د.يج نمادر

رنده مسئول ي، انتقال گيگريه به ديله نقليت وسيدر صورت انتقال مالکـ ٢تبصره
  د نشده) خواهد بود.يا سررسيد شده يمه (اعم از سررسيمانده حق بيپرداخت اقساط باق

مه يت بيمه رافع مسئوليا عدم پرداخت اقساط حق بير در پرداخت يتاخـ ٣تبصره
 نفع نيست و بيمه گر موظف به ايفاي تعهدات ر اشخاص ذيگر در قبال زيان ديدگان و ساي

  مربوط است. يقانون
انتخاب مه شخص ثالث يد بيتجد يرا برا يديگر جد مهيگذار، ب مهيچنانچه بـ ٩ماده
 نامه،گر جديد موظف است با توجه به سوابق قبلي وي طبق مفاد اين آيين نمايد، بيمه

  د.يافت نمايمحاسبه و در يو يها اضافه نرخ فات ويمه مربوط را با اعمال تخفيب حق
ران موظف است ظرف سه ماه پس از يا ياسالم يجمهور يانتظام يروينـ ١٠ماده

 يبدن يها ن خسارتيو صندوق تام يمه مرکزيب ينامه، امکان دسترس نيين آيخ ابالغ ايتار

د تا در ياثبت شده فراهم نم يرا به سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان و نمرات منف
  رد.يگر قرار گ مهيار بياخت

نامه در خصوص ثبت اطالعات و بيمه نمودن خودروهاي  نحوه اجراي اين آيينـ ١١ماده
هاي وابسته و خودروهاي  نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان

سط بيمه مرکزي و هاي امنيتي طبق دستورالعمل مشترکي خواهد بود که تومتعلق به دستگاه
  شود.  هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و اطالعات تهيه و ابالغ ميوزارتخانه

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR

