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معاونین فنی محترم مدیر عامل شرکت های سهامی بیمه 

ایران/آسیا/البـرز/دانا/معلم/پارسیـان/کارآفرین/رازی/سینا/ملت/دی/سامان/حافظ 

امید/ایران معین/نوین/میهن/پاسارگاد/کوثر/ما/آرمان/آسماری/تعاون/سرمد/تجارت 

نو/حکمت صبا

با سالم و احترام؛

    در اجرای قسمت دوم ماده (۷) «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر 

حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب سال ۱۳۹۵» موارد زیر برای اجرا ابالغ میگردد: 

چنانچه مقصد وسایل نقلیه ایرانی کشورهای عضو کارت سبز باشد، در صورت تقاضای  -۱

دارندگان این وسایل، شرکت های بیمه مجاز، می توانند بیمه نامه کارت سبز ارایه  نمایند. 

چنانچه مقصد وسایل نقلیه ایرانی کشورهای غیر عضو کارت سبز باشد، شرکتهای بیمه مکلفند 

حق بیمه شخص ثالث را متناسب با مدت سفر و با رعایت تعرفه کوتاه مدت موضوع ماده ۷ 

آیین نامه اجرایی ماده (۱۸) این قانون با عنوان «آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص 

ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن» و نرخنامه ابالغی بیمه مرکزی ایران محاسبه و 

دریافت نمایند. 

حق بیمه پوشش بیمه حوادث راننده برای وسایل نقلیه موضوع بند ۱ این ابالغیه نیز   متناسب  -۲

با مدت سفر، مطابق با تعرفه کوتاه مدت موضوع ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده (۱۸) این 

قانون با عنوان «آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا 

تقسیط آن» و به تفکیک انواع وسایل نقلیه مندرج در آیین نامه موضوع ماده ۳ قانون مذکور 

محاسبه و دریافت می شود.
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سایر موضوعات از جمله نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه شخص ثالث و حوادث راننده  -۳

تابع مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث می باشد.

سهم صندوق تامین خسارت های بدنی به میزان مندرج در بند (الف) ماده (۲۴) قانون  -۴

صدراالشاره از حق بیمه محاسبه شده در بند (۱) کسر و مطابق روال به حساب صندوق تامین 

واریز شود.

رونوشت: 
 جناب آقای دکتر سیدمحمد کریمی، دبیرکل محترم سندیکای بیمه گران ایران، برای استحضار

جناب آقای بهزاد پور، مدیرعامل محترم صندوق تأمین خسارت های بدنی، برای استحضار 


