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معاونین فنی محترم شركتهای سهامی بیمه ایران/ آسیا/ البرز/ دانا/ پارسیان/ پاسارگاد/ 
كارآفرین/ رازی/ معلم/ سامان/ سینا/ نوین/ دی/ ملت/ میهن/ ما/ امید/ حافظ/ ایرانمعین/ 

كوثر/ آرمان/ آسماری/ تعاون/ سرمد/ تجارتنو/ حکمتصبا 

باسالم و احترام؛

نظر به راه اندازی سامانه انتقال تخفیفات رشته بیمه شخص ثالث در نسخه ۵.۱ وب سرویس رشته بیمه 

شخص ثالث و حسب بررسی های صورت گرفته و شکایات واصله؛ در برخی از شرکت های بیمه الزامات مقرر 

در تبصره ماده ۶ قانون بیمه اجباری شخص ثالث (مصوب ۱۳۹۵) و آئین نامه اجرایی آن رعایت نمیگردد؛ لذا 

موکداً اعالم می نماید، انتقال تخفیفات عدم خسارت (به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت) در 

بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع قانون، صرفاً به (وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به) مالک 

وسیله نقلیه و یا همسر، والدین یا اوالد بالواسطه او باشد، امکان پذیر است و انتقال تخفیفات به سایرین (خریدار 

خودرو و ...) مجاز نبوده و به منزله عدم رعایت ضوابط مربوطه است.

همچنین همانگونه که در نامه شماره ۹۹/۴۰۱/۵۲۰۲۸ مورخ ۹۹/۰۵/۰۶ اداره نظارت بر بیمه های خودرو نیز 

اعالم گردیده است، اخذ حقبیمه مدت زمان باقیمانده از بیمه نامه شخص ثالث به منظور انتقال تخفیفات مجاز 

نبوده و انتقال سوابق تخفیفات در زمان مورد درخواست انتقال دهنده، با صدور گواهی ـ و بدون دریافت/ 

پرداخت حق بیمه ـ امکان پذیر است. بدیهی است بر اساس مندرجات بند (ت) ماده ۸ آئین نامه اجرایی مذکور، 

صدور بیمه نامه بر اساس سوابق بیمهای انتقال گیرنده صرفاً در زمان تمدید بیمه نامه مجاز است. 

نظر به اهمیت موضوع، خواهشمند است لزوم رعایت مقررات قانونی مذکور به واحدهای ستادی و اجرایی 

آن شرکت ابالغ گردد. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای آئین نامه اجرایی مذکور بر عهده مدیران کلیدی 

ذیربط آن شرکت بوده و با موارد تخلف وفق مقررات برخورد خواهد شد.


