ق ــان ــون ب ــیمه اج ــباری م ــسئول ــیت م ــدن ــی دارن ــدگ ــان وس ــای ــل ن ــقلیه م ــوت ــوری زم ــینی در م ــقاب ــل اش ــخاص ث ــال ــث در ت ــاری ــخ
 1347/09/26تـوسـط مجـلس شـورای مـلی تـصویـب و از اول فـروردیـن مـاه  1348ابـالغ گـردیـد و از اول تـیرمـاه 1348
تــوســط شــرکــت ســهامــی بــیمه ایــران بــه اجــرا گــذاشــته شــد،کــه ایــن قــانــون حــدود  40ســال در کــشور اجــرا شــد و از ســال
 1386ک ـ ــارش ـ ــناس ـ ــان ب ـ ــیمه م ـ ــرک ـ ــزی الی ـ ــحه ای ت ـ ــنظیم و ت ـ ــقدی ـ ــم مج ـ ــلس ش ـ ــورای اس ـ ــالم ـ ــی گ ـ ــردی ـ ــد الی ـ ــحه اص ـ ــالح
ق ــان ــون ب ــیمهاج ــباری م ــسئول ــیت م ــدن ــی دارن ــدگ ــان وس ــای ــل ن ــقلیه م ــوت ــوری زم ــینی در م ــقاب ــل اش ــخاص ث ــال ــث ب ــر اس ــاس
اص ــل) (85ق ــان ــون اس ــاس ــی جه ــت رس ــیدگ ــی ب ــه ک ــمیسیون اق ــتصادی مج ــلس ش ــورای اس ــالم ــی ارج ــاع گ ــردی ــد و ط ــی
جــلسات مــتعدد و بــا حــضور مــسئولــین و کــارشــناســان شــورای عــالــی بــیمه و بــیمه مــرکــزی مــورد بــحث و تــبادل نــظر قــرار
گرفت.
قــانــون اصــالح بــیمه اجــباری مــسئولــیت مــدنــی دارنــدگــان وســایــل نــقلیه مــوتــوری زمــینی در مــقابــل شــخص ثــالــث در جــلسه
م ــورخ  1387/04/16ک ــمیسیون اق ــتصادی ش ــورای اس ــالم ــی ط ــبق اص ــل) (85ق ــان ــون اس ــاس ــی ج ــمهوری اس ــالم ــی
تـصویـب گـردیـد و مجـلس بـا اجـرای آزمـایـشی آن بـه مـدت 5سـال در جـلسه عـلنی مـوافـقت و در تـاریـخ  1387/05/16بـه
تایید شورای نگهبان رسیده و در تاریخ  1387/06/20توسط بیمه مرکزی ایران به شرکتهای بیمه ابالغ گردید.
مــاده1ـ کــلیه دارنــدگــان وســایــل نــقلیه مــوتــوری زمــینی و ریــلی اعــم از ایــن کــه اشــخاص حــقیقی یــا حــقوقــی
•
بـاشـند مـکلفند وسـائـل نـقلیه مـذکـور را در قـبال خـسارت بـدنـی و مـالـی کـه در اثـر حــوادث وســایـل نـقـلیه مـزبـور و یـا یــدک
و تــریــلر مـــتصل بــه آنــها و یــا مـحــموالت آنــها بــه اشــخاص ثــالــث وارد مــیشــود حــداقــل بــه مــقدار مــندرج در مــاده ) (4ایــن
قانون نزد یکی از شـرکتهای بیمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد ،بیمهنمایند.
تـبصره1ـ دارنـده از نـظر ایـن قـانـون اعـم از مـالـک و یـا مـتصرف وسـیله نـقلیه اسـت و هـرکـدام کـه بـیمه نـامـه
•
موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط میشود.
تـبصره2ـمسؤولـیت دارنـده وسـیله نـقلیه مـانـع از مـسؤولـیت شـخصی کـه حـادثـه مـنسوب بـه فـعل یـا تـرک فـعل
•
او است نمیباشد .در هر حال خسارت وارده از محل بیمهنامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت میگردد.
ت ــبصره3ـ م ــنظور از خ ــسارت ب ــدن ــی ،ه ــر ن ــوع دی ــه ی ــا ارش ن ــاش ــی از ص ــدم ــه ،شکس ــتگی ،ن ــقص ع ــضو،
•
ازکــارافــتادگــی )جــزئــی یــا کــلی ـ مــوقــت یــا دائــم( یــا دیــه فــوت شــخص ثــالــث بــه ســبب حــوادث مــشمول بــیمه مــوضــوع ایــن
قانون است .هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد ،جزء تعهدات بیمهموضوع این قانون خواهدبود.
تــبصره4ـ مــنظور از خــسارت مــالــی ،زیــانــهایــی مــیبــاشــد کــه بــه ســبب حــوادث مــشمول بــیمه مــوضــوع ایــن
•
قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
تـبصره 5ـ مـنظور از حـوادث مـذکـور در ایـن قـانـون ،هـرگـونـه سـانـحهای از قـبیل تـصادم ،تـصادف ،سـقوط،
•
واژگـونـی ،آتـشسـوزی و یـا انـفجار وسـایـل نـقلیه مـوضـوع ایـن مـاده و نـیز خـسارتـی اسـت کـه از محـموالت وسـایـل مـزبـور بـه
اشخاص ثالث وارد شود.
ت ــبصره 6ـ م ــنظور از ش ــخص ث ــال ــث ،ه ــر ش ــخصی اس ــت ک ــه ب ــه س ــبب ح ــوادث وس ــای ــل ن ــقلیه م ــوض ــوع ای ــن
•
قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.
مــاده2ـ شــرکــتهای بــیمه مــکلفند طــبق مــقررات ایــن قــانــون آئــیننــامــههــای مــربــوط بــه آن ،بــا دارنــدگــان وســایــل
•
نقلیه موضوع ماده ) (1این قانون قرارداد بیمهمنعقد نمایند.
مـاده3ـ از تـاریـخ انـتقال وسـیله نـقلیه کـلیه تعهـدات نـاشـی از قـرارداد بـیمه مـوضـوع ایـن قـانـون بـه مـنتقلالـیه
•
وسیله نقلیه منتقل میشود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه ،بیمهگذار محسوب خواهدشد.
مــاده4ـ حــداقــل مــبلغ بــیمه مــوضــوع ایــن قــانــون در بــخش خــسارتبــدنــی مــعادل حــداقــل ریــالــی دیــه یــک مــرد
•
مس ـ ــلمان در م ـ ــاه ـ ــهای ح ـ ــرام و در ب ـ ــخش خ ـ ــسارت م ـ ــال ـ ــی م ـ ــعادل ح ـ ــداق ـ ــل دو و ن ـ ــیم درص ـ ــد ) (%5/2تعه ـ ــدات ب ـ ــدن ـ ــی
خــواهــدبــود .بــیمهگــذار مــیتــوانــد بــرای جــبران خــسارتــهای بــدنــی و مــالــی بــیش از حــداقــل مــزبــور ،بــیمه اخــتیاری تــحصیل
نماید.

•
تـبصره1ـ در صـورتـی کـه در یـک حـادثـه ،مـسؤول آن بـه پـرداخـت بـیش از یـک دیـه بـه هـر یـک از زیـاندیـدگـان
•
محکوم شود ،بیمهگر موظف به پرداخت تمامی دیههای متعلقه خواهدبود.
تــبصره2ـ بــیمهگــر مــوظــف اســت در ایــفاء تعهــدات مــندرج در ایــن قــانــون خــسارت وارده بــه زیــاندیــدگــان را
•
بــدون لــحاظ جــنسیت و مــذهــب تــا ســقف تعهــداتــبیمهنــامــه پــرداخــت نــمایــد .مــبلغ مــازاد بــر دیــه تــعیینشــده از ســوی مــحاکــم
قضائی ،بهعنوان بیمه حوادث محسوب میگردد.
م ــاده 5ـ ب ــیمهگ ــر م ــلزم ب ــه ج ــبران خ ــسارت ــهای وارد ش ــده ب ــه اش ــخاص ث ــال ــث ت ــا ح ــد م ــذک ــور در ب ــیمهن ــام ــه
•
خـواهـدبـود .در حـوادث رانـندگـی منجـر بـه جـرح یـا فـوت کـه بـه اسـتناد گـزارش کـارشـناس تـصادفـات راهـنمایـی و رانـندگـی
ی ــا پ ــلیس راه ع ــلت اص ــلی وق ــوع ت ــصادف ی ــکی از تخ ــلفات ران ــندگ ــی ح ــادث ــهس ــاز ب ــاش ــدب ــیمهگ ــر م ــوظ ــف اس ــت خ ــسارت
زیــاندیــده را بــدون هــیچ شــرطــی پــرداخــت نــمایــد و پــس از آن مــیتــوانــد جهــت بــازیــافــت یــک درصــد ) (%1از خــسارتــهای
بـدنـی و دو درصـد ) (%2از خـسارتـهای مـالـی پـرداخـت شـده بـه مسـبب حـادثـه مـراجـعه نـمایـد .در صـورتـی کـه بـه مـوجـب
گــزارش کــارشــناس تــصادفــات راهــنمایــی و رانــندگــی یــا پــلیس راه عــلت اصــلی وقــوع تــصادف یــکی از تخــلفات رانــندگــی
حـادثـهسـاز بـاشـد گـواهـینامـه رانـنده مسـبب حـادثـه از یـک تـا سـه مـاه تـوقـیف مـیشـود و رانـندگـی در ایـن مـدت مـمنوع و در
حکم رانندگی بدون گواهینامه است.
•
تـبصره ـ مـصادیـق و عـناویـن تخـلفات رانـندگـی حـادثـهسـاز بـه پـیشنهاد وزیـر کـشور و تـصویـب هـیأت وزیـران
•
مشخص میشود.
مــاده 6ـ در صــورت اثــبات عــمد رانــنده در ایــجاد حــادثــه تــوســط مــراجــع قــضائــی و یــا رانــندگــی در حــالــت
•
مســتی یــا اســتعمال مــواد مخــدر یــا روانــگردان مــؤثــر در وقــوع حــادثــه ،یــا در صــورتــی کــه رانــنده مســبب فــاقــد گــواهــینامــه
رانــندگــی بــاشــد یــا گــواهــینامــه او مــتناســب بــا نــوع وســیله نــقلیه نــباشــد شــرکــت بــیمه مــوظــف اســت بــدون اخــذ تــضمین،
خ ــسارت زی ــاندی ــده را پ ــرداخ ــت ن ــموده و پ ــس از آن م ــیت ــوان ــد ب ــه ق ــائ ــمم ــقام ــی زی ــاندی ــده از ط ــری ــق م ــراج ــع ق ــان ــون ــی ب ــرای
استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.
ماده7ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
•
خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.
1
خسارت وارده به محموالت وسیله نقلیه مسبب حادثه.
2
خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.
3
خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.
4
مـاده 8ـ تـعرفـه حـق بـیمه و نـحوه تـقسیط و تـخفیف در حـق بـیمه بـیمه مـوضـوع ایـن قـانـون بـا رعـایـت نـوع و
•
خــصوصــیات وســیله نــقلیه و فهــرســت تخــلفات حــادثــهســاز و ضــریــب خــسارت ایــن رشــته تــوســط بــیمه مــرکــزی ایــران تــهیه و
پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
مــاده9ـ پــوشــشهــای بــیمه مــوضــوع ایــن قــانــون محــدود بــه قــلمرو جــمهوری اســالمــی ایــران مــیبــاشــد مــگر
•
آنکه در بیمهنامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
مــاده10ـ بــه مــنظور حــمایــت از زیــاندیــدهگــان حــوادث رانــندگــی ،خــسارتــهای بــدنــی وارد بــه اشــخاص ثــالــث
•
ک ــه ب ــه ع ــلت ف ــقدان ی ــا ان ــقضاء ب ــیمهن ــام ــه ،ب ــطالن ق ــرارداد ب ــیمه ،ت ــعلیق ت ــأم ــین ب ــیمهگ ــر ،ف ــرار ک ــردن و ی ــا ش ــناخ ــته نش ــدن
مـسؤول حـادثـه و یـا ورشکسـتگی بـیمهگـر قـابـل پـرداخـت نـباشـد یـا بـه طـورکـلی خـسارتـهای بـدنـی خـارج از شـرایـط بـیمهنـامـه
)ب ــه اس ــتثناء م ــوارد م ــصرح در م ــاده ) ((7ت ــوس ــط ص ــندوق مس ــتقلی ب ــه ن ــام ص ــندوق ت ــأم ــین خ ــسارت ــهای ب ــدن ــی پ ــرداخ ــت
خواهد شد.

مـدیـر صـندوق بـه پـیشنهاد رئـیس کـل بـیمه مـرکـزی ایـران و تـصویـب مجـمع عـمومـی و بـا حـکم رئـیس مجـمع
•
عـمومـی مـنصوب مـیگـردد .مجـمع عـمومـی صـندوق بـا عـضویـت وزراء امـور اقـتصادی و دارایـی ،بـازرگـانـی ،کـار و امـور
اجـتماعـی و دادگسـتری و رئـیس کـل بـیمه مـرکـزی ایـران حـداقـل یـک بـار در سـال تـشکیل مـیشـود .بـودجـه ،تـرازنـامـه و خـط
مـشی صـندوق بـه تـصویـب مجـمع خـواهـد رسـید .مـنت کـامـل تـرازنـامـه صـندوق از طـریـق روزنـامـه رسـمی و یـکی از جـرایـد
کثیراالنتشار منتشر خواهد شد.
•
ت ــبصره1ـ م ــیزان تعه ــدات ص ــندوق ب ــرای ج ــبران خ ــسارت ــهای ب ــدن ــی م ــعادل م ــبلغ م ــقرر در م ــاده ) (4ای ــن
•
قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.
تــبصره2ـ مــرکــز صــندوق تهــران اســت و در صــورت لــزوم مــیتــوانــد بــا تــصویــب مجــمع عــمومــی صــندوق در
•
مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید.
تــبصره3ـ هــزیــنههــایــی کــه بــیمه مــرکــزی ایــران بــرای اداره صــندوق متحــمل مــیگــردد حــداکــثر تــا ســه درصــد
•
) (%3از درآمدهای ساالنه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.
ماده11ـمنابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است:
•
◦

الف ـ پنج درصد ) (%5از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون.

ب ـ م ــبلغی م ــعادل ح ــداک ــثر ی ــک س ــال ح ــق ب ــیمه ب ــیمه اج ــباری ک ــه از دارن ــدگ ــان وس ــای ــل ن ــقلیهای ک ــه از
◦
ان ــجام ب ــیمه م ــوض ــوع ای ــن ق ــان ــون خ ــودداری ن ــمای ــند وص ــول خ ــواه ــد ش ــد .ن ــحوه وص ــول و ت ــقسیط م ــبلغ م ــذک ــور و س ــای ــر
ضوابط الزم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.
◦

ج ـ مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیاندیدگان بتواند از مسؤوالن حادثه وصول نماید.

◦

د ـ درآمد حاصل از سرمایهگذاری وجوه صندوق.

◦

هـ ـ بیست درصد ) (%20از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.

◦

و ـ بیست درصد ) (%20از کل هزینههای دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه.

◦

ز ـ جرائم موضوع ماده ) (28این قانون.

ح ـ کمکهای اعطائی از سوی اشخاص مختلف.
◦
تــبصره1ـ در ص ــورت ک ــمبود م ــناب ــع م ــال ــی ص ــندوق ،دول ــت م ــوظ ــف اس ــت در ب ــودج ــه س ــنوات ــی س ــال ب ــعد
•
کسری منابع صندوق را تأمین نماید.
تبصره2ـ درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف میباشد.
•
تبصره3ـ صندوق از پرداخت هزینههای دادرسی و اوراق و حقاالجراء معاف میباشد.
•
تـبصره4ـ اســناد مــربــوط بــه مــطالــبات و پــرداخــتهای خــسارت صــندوق تــأمــین خــسارتــهای بــدنــی در حــکم
•
اسناد الزماالجراء است.
تـبصره 5ـ عــدم پــرداخــت حــقوق قــانــونــی صــندوق تــأمــین خــسارتــهای بــدنــی از ســوی شــرکــتهای بــیمه در
•
حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی میباشد.
تـبصره6ـمــصرف درآمــدهــای صــندوق در مــواردی بــه جــز مــوارد مــصرح در ایــن قــانــون مــمنوع بــوده و در
•
حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی میباشد.
تــبصره7ـ ب ــه م ــنظور ت ــروی ــج ف ــره ــنگ ب ــیمه و پ ــیشگیری از آس ــیبه ــای اج ــتماع ــی آن دس ــته از دارن ــدگ ــان
•
وسـایـل نـقلیه مـشمول بـیمه اجـباری مـوضـوع ایـن قـانـون کـه ظـرف مـدت چـهار مـاه از تـاریـخ الزماالجـراء شـدن ایـن قـانـون
نسبت به خرید بیمهنامه اقدام نمایند از پرداخت جریمه موضوع بند » ب« این ماده معاف خواهند بود.

م ــاده12ـ ص ــندوق م ــجاز اس ــت م ــوج ــودیه ــای ن ــقدی م ــازاد خ ــود را ن ــزد ب ــان ــکها س ــپردهگ ــذاری و ی ــا اوراق
•
مــشارکــت خــریــداری نــمایــد مشــروط بــر آنکــه ســرمــایــهگــذاریهــای مــذکــور بــه نــحوی بــرنــامــهریــزی و انــجام شــود کــه هــمواره
امکان پرداخت خسارت کامل به زیاندیدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
م ــاده13ـ چ ــگون ــگی اداره ص ــندوق ب ــه پ ــیشنهاد ب ــیمه م ــرک ــزی ای ــران و ب ــا ت ــأی ــید وزی ــر ام ــور اق ــتصادی و
•
دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
مـاده14ـ اشـخاص ثـالـث زیـاندیـده حـق دارنـد بـا ارائـه مـدارک الزم بـرای دریـافـت خـسارت بـه طـور مسـتقیم
•
حســب مــورد بــه شــرکــت بــیمه مــربــوط و یــا صــندوق تــأمــین خــسارتــهای بــدنــی مــراجــعه نــمایــند .دســتورالــعمل اجــرائــی ایــن
مــاده تــوســط بــیمه مــرکــزی ایــران تــهیه و بــه پــیشنهاد وزیــر امــور اقــتصادی و دارایــی بــه تــصویــب هــیأت وزیــران خــواهــد
رسید
م ــاده15ـ ب ــیمهگ ــر م ــوظ ــف اس ــت ح ــداک ــثر پ ــان ــزده روز پ ــس از دری ــاف ــت م ــدارک الزم ،خ ــسارت م ــتعلقه را
•
پرداخت نماید.
مـاده16ـ در حـوادث رانـندگـی منجـر بـه صـدمـات بـدنـی غـیر از فـوت ،بـیمهگـر وسـیله نـقلیه مسـبب حـادثـه و یـا
•
صــندوق تــأمــین خــسارتــهای بــدنــی حســب مــورد مــوظــفند پــس از دریــافــت گــزارش کــارشــناس راهــنمایــی و رانــندگــی و یــا
پـلیس راه و در صـورت لـزوم گـزارش سـایـر مـقامـات انـتظامـی و پـزشـکی قـانـونـی بـالفـاصـله حـداقـل پـنجاه درصـد )(%50
از دیــه تــقریــبی را بــه اشــخاص ثــالــث زیــاندیــده پــرداخــتنــموده و بــاقــیمــانــده آن را پــس از مــعین شــدن مــیزان قــطعی دیــه
بپردازند.
•
تـبصره ـ در حـوادث رانـندگـی منجـر بـه فـوت ،شـرکـتهـای بـیمه مـیتـوانـند در صـورت تـوافـق بـا رانـنده مسـبب
•
حادثه و ورثه متوفی ،بدون نیاز به رأی مراجع قضائی ،دیه و دیگر خسارتهای بدنی وارده را پرداخت نمایند.
م ــاده17ـ در ح ــوادث ران ــندگ ــی منج ــر ب ــه خ ــسارت م ــال ــی ،پ ــرداخ ــت خ ــسارت ب ــه ص ــورت ن ــقدی و ب ــا ت ــواف ــق
•
زی ــاندی ــده و ش ــرک ــت ب ــیمه م ــرب ــوط ص ــورت م ــیگ ــیرد .در ص ــورت ع ــدم ت ــواف ــق ط ــرف ــین در خ ــصوص م ــیزان خ ــسارت ق ــاب ــل
پــرداخــت ،شــرکــت بــیمه مــوظــف اســت وســیله نــقلیه خــسارتدیــده را در تــعمیرگــاه مــجاز و یــا تــعمیرگــاهــی کــه مــورد قــبول
زیاندیده باشد تعمیر نموده و هزینههای تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمهنامه مذکور پرداخت نماید.
•
تـبصره ـ در صـورتـی کـه اخـتالف از طـرق مـذکـور حـل و فـصل نـشود مـوضـوع بـدون رعـایـت تشـریـفات آئـین
•
دادرســی در کــمیسیون حــل اخــتالف تــخصصی مــرکــب از یــک نــفر قــاضــی بــا مــعرفــی رئــیس دادگســتری محــل یــک نــفر
ک ــارش ــناس ب ــیمه ب ــا م ــعرف ــی ات ــحادی ــه )س ــندی ــکای( ب ــیمهگ ــران ای ــران و ت ــأی ــید ب ــیمه م ــرک ــزی ای ــران و ی ــک ن ــفر ک ــارش ــناس
رسـیدگـی بـه تـصادفـات بـا مـعرفـی پـلیس راهـنمایـی و رانـندگـی نـیروی انـتظامـی مـورد رسـیدگـی قـرار مـیگـیرد و رأی ایـن
کـمیسیون قـطعی و ظـرف بیسـت ) (20روز قـابـل اعـتراض در دادگـاهـهای عـمومـی اسـت .ضـوابـط مـربـوط بـه نـحوه تـشکیل
ایـن کـمیسیونـها تـوسـط وزارت دادگسـتری و بـا هـمکاری بـیمه مـرکـزی ایـران و نـیروی انـتظامـی تـهیه و بـه تـصویـب رئـیس
قوه قضائیه خواهد رسید.
م ــاده18ـ ش ــرک ــتهای ب ــیمه م ــکلفند خ ــسارت م ــال ــی ن ــاش ــی از ح ــوادث ران ــندگ ــی م ــوض ــوع ای ــن ق ــان ــون را در
•
مــواردی کــه وســایــل نــقلیه مســبب و زیــاندیــده در زمــان حــادثــه دارای بــیمهنــامــه مــعتبر بــوده و بــین طــرفــین حــادثــه اخــتالفــی
وج ــود ن ــداش ــته ب ــاش ــد ،ح ــداک ــثر ت ــا س ــقف تعه ــدات م ــال ــی م ــندرج در م ــاده ) (4ای ــن ق ــان ــون ب ــدون أخ ــذ گ ــزارش م ــقام ــات
انتظامی پرداخت نمایند.
مـاده19ـ حـرکـت وسـایـل نـقلیه مـوتـوری زمـینی بـدون داشـنت بـیمهنـامـه مـوضـوع ایـن قـانـون مـمنوع اسـت .کـلیه
•
دارنـدگـان وسـایـل مـزبـور مـکلفند سـند حـاکـی از انـعقاد قـرارداد بـیمه را هـنگام رانـندگـی هـمراه داشـته بـاشـند و در صـورت
درخ ــواس ــت م ــأم ــوران راه ــنمای ــی و ران ــندگ ــی و ی ــا پ ــلیس راه ارائ ــه ن ــمای ــند .م ــأم ــوران راه ــنمای ــی و ران ــندگ ــی و پ ــلیس راه

مــوظــفند وســایــل نــقلیه فــاقــد بــیمهنــامــه مــوضــوع ایــن قــانــون را تــا هــنگام ارائــه بــیمهنــامــه مــربــوط در محــل مــطمئنی مــتوقــف
نــموده و رانــنده متخــلف را بــه پــرداخــت جــریــمه تــعیین شــده مــلزم نــمایــند .آئــیننــامــه مــربــوط بــه نــحوه تــوقــیف وســایــل نــقلیه
فـاقـد بـیمهنـامـه شـخص ثـالـث ظـرف سـه مـاه پـس از تـصویـب ایـن قـانـون تـوسـط وزارت کـشور بـا هـمکاری وزارتـخانـههـای راه
و ترابری و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
•
تــبصره1ـ بــیمه مــرکــزی ایــران و شــرکــتهــای بــیمه مــوظــفند تــرتــیبی اتــخاذ نــمایــند کــه بــا الــصاق بــرچســب یــا
•
اسـتفاده از ابـزارهـای مـناسـب دیـگر ،امـکان شـناسـایـی وسـایـل نـقلیه مـوتـوری زمـینی فـاقـد بـیمهنـامـه مـوضـوع ایـن قـانـون،
بــرای مــأمــوران راهــنمایــی و رانــندگــی و یــا پــلیس راه تــسهیل گــردد .دارنــدگــان وســایــل نــقلیه مــذکــور مــلزم بــه بــهکــارگــیری
ابزارهای فوق میباشند.
ت ــبصره2ـ دادن ب ــار ی ــا م ــساف ــر و ی ــا ارائ ــه ه ــرگ ــون ــه خ ــدم ــات ب ــه دارن ــدگ ــان وس ــای ــل ن ــقلیه م ــوت ــوری زم ــینی
•
فـاقـد بـیمهنـامـه شـخص ثـالـث مـعتبر ،از سـوی شـرکـتها و مـؤسـسات حـمل و نـقل بـار و مـسافـر درونشهـری و بـرونشهـری
مـمنوع اسـت .نـظارت بـر حـسن اجـراء ایـن تـبصره بـر عهـده وزارتـخانـههـای کـشور و راه و تـرابـری مـیبـاشـد تـا حسـب مـورد
شــرکــتها و مــؤســسات متخــلف را بــه مــراجــع ذیصــالح مــعرفــی و تــا زمــان صــدور رأی از ادامــه فــعالــیت آنــها جــلوگــیری بــه
عمل آورند.
تــبصره3ـ ارائــه هــرگــونــه خــدمــات بــه دارنــدگــان وســایــل نــقلیه مــوتــوری زمــینی فــاقــد بــیمهنــامــه شــخص ثــالــث
•
مــعتبر ،تــوســط راهــنمایــی و رانــندگــی ،دفــاتــر اســناد رســمی و ســازمــانــها و نــهادهــای مــرتــبط بــا امــر حــمل و نــقل مــمنوع
مــیبــاشــد .دفــاتــر اســناد رســمی مــکلفند هــنگام تــنظیم هــرگــونــه ســند در مــورد وســایــل نــقلیه مــوتــوری زمــینی مــوضــوع ایــن
قانون ،مشخصات بیمهنامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.
مــاده20ـ دارنــدگــان وســایــل نــقلیه مــوتــوری زمــینی کــه از خــارج وارد ایــران مــیشــونــد در صــورتــی کــه خــارج
•
از کــشور مــسؤولــیت خــود را نســبت بــه حــوادث نــاشــی از وســایــل نــقلیه مــوضــوع ایــن قــانــون بــه مــوجــب بــیمهنــامــهای کــه از
طــرف بــیمه مــرکــزی ایــران مــعتبر شــناخــته مــیشــود بــیمه نــکرده بــاشــند ،مــکلفند هــنگام ورود بــه مــرز ایــران مــسؤولــیت خــود
را بــیمه نــمایــند .هــمچنین دارنــدگــان وســایــل نــقلیه مــوتــوری زمــینی ایــرانــی کــه از کــشور خــارج مــیشــونــد مــوظــفند هــنگام
خـروج ،مـسؤولـیت خـود را در مـقابـل خـساراتـیکه بـر اثـر حـوادث وسـیله نـقلیه مـذکـور بـه سـرنـشینان آن وارد شـود تـا حـد دیـه
ی ــک م ــرد مس ــلمان در م ــاه ــهای ح ــرام ب ــیمه ن ــمای ــند در غ ــیر ای ــنص ــورت از ت ــردد وس ــای ــل م ــزب ــور ت ــوس ــط م ــراج ــع ذیرب ــط
جلوگیری به عمل خواهد آمد.
مـاده21ـ مـحاکـم قـضائـی مـوظـفند در حـوادث رانـندگـی منجـر بـه خـسارت بـدنـی ،بـیمهنـامـه شـخص ثـالـثی را
•
کــه اصــالــت آن از ســوی شــرکــت بــیمه ذیربــط کــتبا ً مــورد تــأیــید قــرار گــرفــته اســت تــا مــیزان مــندرج در بــیمهنــامــه بــه عــنوان
وثیقه قبول نمایند.
مـاده22ـ مـحاکـم قـضائـی مـکلفند در جـلسات رسـیدگـی بـه دعـاوی مـربـوط بـه حـوادث رانـندگـی ،حسـب مـورد
•
شـرکـت بـیمه ذیربـط و یـا صـندوق تـأمـین خـسارتهـای بـدنـی را جهـت ارائـه نـظرات و مسـتندات خـود دعـوت نـمایـند و پـس
از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابالغ کنند.
مـ ــاده23ـ ادارات راهـ ــنمایـ ــی و رانـ ــندگـ ــی و پـ ــلیس راه مـ ــوظـ ــفند نـ ــسخهای از گـ ــزارش مـ ــربـ ــوط بـ ــه حـ ــوادث
•
رانـندگـی منجـر بـه خـسارات بـدنـی نـاشـی از وسـایـل نـقلیه مـوضـوع ایـن قـانـون را عـالوه بـر ذینـفع ،حسـب مـورد بـه بـیمهگـر
مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی ارسال نمایند.
مـاده24ـ نـیروی انـتظامـی جـمهوری اسـالمـی ایـران مـوظـف اسـت تـرتـیبی اتـخاذ نـمایـد کـه امـکان دسـترسـی
•
بــه بــانــکهای اطــالعــاتــی آن نــیرو در ارتــباط بــا مــواردی از قــبیل مــشخصات وســایــل نــقلیه مــوتــوری زمــینی ،گــواهــینامــههــای
صــادر شــده و هــمچنین ســوابــق تخــلفات و تــصادفــات رانــندگــان ،از طــریــق سیســتم رایــانــهای بــرای بــیمه مــرکــزی ایــران و
شرکتهای بیمهگر فراهم گردد.

م ــاده25ـشرک ــتهای ب ــیمه م ــجاز ب ــه ف ــعال ــیت در رش ــته ب ــیمه م ــوض ــوع ای ــن ق ــان ــون م ــوظ ــفند ب ــا اس ــتفاده از
•
ت ــجهیزات و سیس ــتمه ــای رای ــان ــهای م ــناس ــب ،ک ــلیه اط ــالع ــات م ــورد ن ــیاز ب ــیمه م ــرک ــزی ای ــران در راب ــطه ب ــا ب ــیمهن ــام ــهه ــای
صادرشده و خسارتهای مربوط به آنها را به صورت مستمر به بیمه مرکزی ایران منتقل نمایند.
مــاده26ـ بــیمه مــرکــزی ایــران مــوظــف اســت تــرتــیبی اتــخاذ نــمایــد کــه امــکان دســترســی بــه اطــالعــات مــذکــور
•
در مـواد ) (24و ) (25ایـن قـانـون بـرای کـلیه شـرکـتهای بـیمه ذیربـط و نـیروی انـتظامـی جـمهوری اسـالمـی ایـران فـراهـم
گردد.
مـ ـ ـ ــاده27ـ شـ ـ ـ ــرکـ ـ ـ ــتهای بـ ـ ـ ــیمه مـ ـ ـ ــوظـ ـ ـ ــفند بیسـ ـ ـ ــت درصـ ـ ـ ــد ) (%20از سـ ـ ـ ــود عـ ـ ـ ــملیات بـ ـ ـ ــیمهای خـ ـ ـ ــود در
•
بـخش بـیمه شـخص ثـالـث وسـایـل نـقلیه مـوضـوع ایـن قـانـون را بـه حـسابـی کـه از طـرف بـیمه مـرکـزی ایـران تـعیین مـیشـود
واریـز نـمایـند .بـیمه مـرکـزی ایـران مـوظـف اسـت بـاهـمکاری وزارت راه و تـرابـری و راهـنمایـی و رانـندگـی نـیروی انـتظامـی
جــمهوری اســالمــی ایــران ،مــبالــغ مــذکــور را در امــوری کــه مــوجــب کــاهــش حــوادث رانــندگــی و خــسارتــهای نــاشــی از آن
مــیشــود هــزیــنه نــمایــد .نــحوه تــعیین ســود عــملیات بــیمهای رشــتههــای مــذکــور بــه پــیشنهاد بــیمه مــرکــزی ایــران پــس از تــأیــید
شــورای عــالــی بــیمه بــه تــصویــب هــیأت وزیــران خــواهــد رســید .وضــع هــرگــونــه عــوارض دیــگر بــر بــیمه مــوضــوع ایــن قــانــون
ممنوع میباشد.
مـاده28ـ بـیمه مـرکـزی ایـران مـوظـف اسـت بـر ُـحسن اجـرا ایـن قـانـون نـظارت نـمایـد و در صـورت عـدم اجـراء
•
مـفاد آن از سـوی هـر یـک از شـرکـتهای بـیمه ،حسـب مـورد متخـلف را بـه پـرداخـت جـریـمه نـقدی حـداکـثر تـا مـبلغ ده بـرابـر
حـداقـل تعهـدات بـدنـی مـوضـوع مـاده ) (4ایـن قـانـون مـلزم نـموده و یـا بـا تـأیـید شـورای عـالـی بـیمه پـروانـه فـعالـیت شـرکـت
مـذکـور را در یـک یـا چـند رشـته بـیمه بـرای مـدت حـداکـثر یـک سـال تـعلیق نـمایـد و یـا بـا تـأیـید شـورای عـالـیبیمه و تـصویـب
مجـمع عـمومـی بـیمه مـرکـزی ایـران پـروانـه فـعالـیت آن شـرکـت را در یـک یـا چـند رشـته بـیمه بـه طـور دائـم لـغو کـند .جـریـمه
موضوع این ماده به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی واریز خواهدشد.
•
ت ــبصره ـ در ک ــلیه م ــوارد ب ــیمه م ــرک ــزی ای ــران ن ــظر م ــشورت ــی و ت ــخصصی ات ــحادی ــه )س ــندی ــکای( ب ــیمهگ ــران
•
ای ــران را ق ــبل از ص ــدور ح ــکم اخ ــذ خ ــواه ــدن ــمود .چ ــنان ــچه ات ــحادی ــه )س ــندی ــکا( ظ ــرف م ــدت پ ــان ــزده روز از ت ــاری ــخ دری ــاف ــت
نامه بیمه مرکزی ایران کتبا ً نظر خود را اعالم نکند بیمه مرکزی ایران رأسا ً اقدام خواهدنمود.
مــاده29ـ آئــیننــامــههــای اجــرائــی ایــن قــانــون ظــرف ســه مــاه تــوســط بــیمه مــرکــزی ایــران تــهیه و بــه پــیشنهاد
•
وزیــر امــور اقــتصادی و دارایــی بــه تــصویــب هــیأت وزیــران خــواهــدرســید .تــا زمــانــی کــه آئــیننــامــههــای جــدیــد بــه تــصویــب
نرسیده باشد آئیننامههای قبلی که مغایر با مفاد این قانون نباشد الزماالجراء است.
م ــاده30ـ ق ــان ــون ب ــیمه م ــسؤول ــیت م ــدن ــی دارن ــدگ ــان وس ــای ــل ن ــقلیه م ــوت ــوری زم ــینی در م ــقاب ــل ش ــخص ث ــال ــث
•
)مـصوب (1347و کـلیه قـوانـین و مـقررات مـغایـر بـا ایـن قـانـون لـغو مـیگـردد .هـرگـونـه نـسخ یـا اصـالح مـواد ایـن قـانـون بـایـد
صریحا ً در قوانین بعدی قید شود.

