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١٣٩۵/٢/٢٨ English

قانون بیمه شخص ثالث

قانون اصالح قانون بیمه اجباري مسؤولیت مدني دارندگان وسايل نقلیه موتوري زمیني در مقابل شخص ثالث

ماده١ـ كلیه دارندگان وسايل نقلیه موتوري زمیني و ريلي اعم از اين كه اشخاص حقیقي يا حقوقي باشند مكلفند وسائل نقلیه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حـوادث وسـايل

نقـلیه مزبور و يا يـدك و تريلر مـتصل به آنھا و يا مـحموالت آنھا به اشخاص ثالث وارد مي شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) اين قانون نزد يكي از شـركتھاي بیـمه كه مجـوز فعالیت در اين رشته

را از بیمه مركزي ايران داشته باشد، بیمه نمايند.

تبصره١ـ دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسیله نقلیه است و ھركدام كه بیمه نامه موضوع اين ماده را تحصیل نمايد تكلیف از ديگري ساقط مي شود.

تبصره٢ـ مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمي باشد. در ھر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه

پرداخت مي گردد.

منظور از خسارت بدني، ھر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، ازكارافتادگي (جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه تبصره٣ـ 

موضوع اين قانون است. ھزينه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعھدات بیمه موضوع اين قانون خواھدبود.

تبصره۴ـ منظور از خسارت مالي، زيانھايي مي باشد كه به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

از است كه  نیز خسارتي  و  ماده  اين  موضوع  نقلیه  وسايل  انفجار  يا  و  آتش سوزي  واژگوني،  تصادف، سقوط،  تصادم،  قبیل  از  ھرگونه سانحه اي  قانون،  اين  در  مذكور  از حوادث  منظور  ـ  تبصره۵ 

محموالت وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

تبصره۶ ـ منظور از شخص ثالث، ھر شخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقلیه موضوع اين قانون دچار زيانھاي بدني و يا مالي شود به استثناء راننده مسبب حادثه.

ماده٢ـ شركتھاي بیمه مكلفند طبق مقررات اين قانون آئین نامه ھاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقلیه موضوع ماده (١) اين قانون قرارداد بیمه منعقد نمايند.

ماده٣ـ از تاريخ انتقال وسیله نقلیه كلیه تعھدات ناشي از قرارداد بیمه موضوع اين قانون به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل مي شود و انتقال گیرنده تا پايان مدت قرارداد بیمه، بیمه گذار محسوب

خواھدشد.

ماده۴ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماھھاي حرام و در بخش خسارت مالي معادل حداقل دو و نیم درصد (۵/٢%) تعھدات

بدني خواھدبود. بیمه گذار مي تواند براي جبران خسارتھاي بدني و مالي بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاري تحصیل نمايد.

تبصره١ـ در صورتي كه در يك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از يك ديه به ھر يك از زيان ديدگان محكوم شود، بیمه گر موظف به پرداخت تمامي ديه ھاي متعلقه خواھدبود.

تبصره٢ـ بیمه گر موظف است در ايفاء تعھدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذھب تا سقف تعھدات بیمه نامه پرداخت نمايد. مبلغ مازاد بر ديه تعیین شده

از سوي محاكم قضائي، به عنوان بیمه حوادث محسوب مي گردد.

ماده۵ ـ بیمه گر ملزم به جبران خسارتھاي وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذكور در بیمه نامه خواھدبود. در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راھنمايي

و رانندگي يا پلیس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه  ساز باشد بیمه گر موظف است خسارت زيان ديده را بدون ھیچ شرطي پرداخت نمايد و پس از آن مي تواند جھت بازيافت

يك درصد (١%) از خسارتھاي بدني و دو درصد (٢%) از خسارتھاي مالي پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نمايد. در صورتي كه به موجب گزارش كارشناس تصادفات راھنمايي و رانندگي يا

پلیس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه ساز باشد گواھینامه راننده مسبب حادثه از يك تا سه ماه توقیف مي شود و رانندگي در اين مدت ممنوع و در حكم رانندگي بدون

گواھینامه است.

تبصره ـ مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه ساز به پیشنھاد وزير كشور و تصويب ھیأت وزيران مشخص مي شود.

ماده۶ ـ در صورت اثبات عمد راننده در ايجاد حادثه توسط مراجع قضائي و يا رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، يا در صورتي كه راننده مسبب فاقد

قائم مقامي از آن مي تواند به  و پس  او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شركت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زيان ديده را پرداخت نموده  گواھینامه رانندگي باشد يا گواھینامه 

زيان ديده از طريق مراجع قانوني براي استرداد تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه نمايد.

ماده٧ـ موارد زير از شمول بیمه موضوع اين قانون خارج است:

١ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.

٢ـ خسارت وارده به محموالت وسیله نقلیه مسبب حادثه.

٣ـ خسارت مستقیم و يا غیرمستقیم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتیو.

۴ـ خسارت ناشي از محكومیت جزائي و يا پرداخت جرائم.

ماده٨ ـ تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمة بیمه موضوع اين قانون با رعايت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فھرست تخلفات حادثه ساز و ضريب خسارت اين رشته توسط بیمه

مركزي ايران تھیه و پس از تأيید شوراي عالي بیمه به تصويب ھیأت وزيران خواھدرسید.

ماده٩ـ پوشش ھاي بیمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمھوري اسالمي ايران مي باشد مگر آن كه در بیمه نامه به نحو ديگري توافق شده باشد.

و يا فرار كردن  قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر،  انقضاء بیمه نامه، بطالن  فقدان يا  وارد به اشخاص ثالث كه به علت  از زيان ديده گان حوادث رانندگي، خسارتھاي بدني  ماده١٠ـ به منظور حمايت 

شناخته نشدن مسؤول حادثه و يا ورشكستگي بیمه گر قابل پرداخت نباشد يا به طوركلي خسارتھاي بدني خارج از شرايط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (٧)) توسط صندوق مستقلي

به نام صندوق تأمین خسارتھاي بدني پرداخت خواھد شد.

ايران و تصويب مجمع عمومي و با حكم رئیس مجمع عمومي منصوب مي گردد. مجمع عمومي صندوق با عضويت وزراء امور اقتصادي و دارايي، مدير صندوق به پیشنھاد رئیس كل بیمه مركزي 

بازرگاني، كار و امور اجتماعي و دادگستري و رئیس كل بیمه مركزي ايران حداقل يك بار در سال تشكیل مي شود. بودجه، ترازنامه و خط مشي صندوق به تصويب مجمع خواھد رسید. متن كامل

ترازنامه صندوق از طريق روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثیراالنتشار منتشر خواھد شد.

تبصره١ـ میزان تعھدات صندوق براي جبران خسارتھاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده (۴) اين قانون و تبصره ذيل آن خواھد بود.

تبصره٢ـ مركز صندوق تھران است و در صورت لزوم مي تواند با تصويب مجمع عمومي صندوق در مراكز استانھا شعبه ايجاد يا نمايندگي اعطاء نمايد.

تبصره٣ـ ھزينه ھايي كه بیمه مركزي ايران براي اداره صندوق متحمل مي گردد حداكثر تا سه درصد (٣%) از درآمدھاي ساالنه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواھد شد.

ماده١١ـ منابع مالي صندوق تأمین خسارتھاي بدني به شرح زير است:

الف ـ پنج درصد (۵%) از حق بیمه بیمه اجباري موضوع اين قانون.

ب ـ مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بیمه بیمه اجباري كه از دارندگان وسايل نقلیه اي كه از انجام بیمه موضوع اين قانون خودداري نمايند وصول خواھد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذكور و

ساير ضوابط الزم اين بند به پیشنھاد بیمه مركزي ايران به تصويب مجمع عمومي صندوق خواھد رسید.

ج ـ مبالغي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان ديدگان بتواند از مسؤوالن حادثه وصول نمايد.

د ـ درآمد حاصل از سرمايه گذاري وجوه صندوق.

ھـ ـ بیست درصد (٢٠%) از جرائم وصولي راھنمايي و رانندگي در كل كشور.

و ـ بیست درصد (٢٠%) از كل ھزينه ھاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائیه.

راھنمای بیمه گذارانشركت ھاي  بیمه عرضه كنندگان خدمات بیمه ايراھنمای محصوالت بیمه ایاخبار صنعت بیمهقوانین و مقرراتمعرفی سازمان
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ز ـ جرائم موضوع ماده (٢٨) اين قانون.

ح ـ كمكھاي اعطائي از سوي اشخاص مختلف.

تبصره١ـ در صورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمین نمايد.

تبصره٢ـ درآمدھاي صندوق از مالیات و ھرگونه عوارض معاف مي باشد.

تبصره٣ـ صندوق از پرداخت ھزينه ھاي دادرسي و اوراق و حق االجراء معاف مي باشد.

تبصره۴ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداختھاي خسارت صندوق تأمین خسارتھاي بدني در حكم اسناد الزم االجراء است.

تبصره۵ ـ عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق تأمین خسارتھاي بدني از سوي شركتھاي بیمه در حكم دخل و تصرف غیرقانوني در وجوه عمومي مي باشد.

تبصره ۶ ـ مصرف درآمدھاي صندوق در مواردي به جز موارد مصرح در اين قانون ممنوع بوده و در حكم تصرف غیرقانوني در وجوه عمومي مي باشد.

تبصره٧ـ به منظور ترويج فرھنگ بیمه و پیشگیري از آسیب ھاي اجتماعي آن دسته از دارندگان وسايل نقلیه مشمول بیمه اجباري موضوع اين قانون كه ظرف مدت چھار ماه از تاريخ الزم االجراء

شدن اين قانون نسبت به خريد بیمه نامه اقدام نمايند از پرداخت جريمه موضوع بند « ب» اين ماده معاف خواھند بود.

و يا اوراق مشاركت خريداري نمايد مشروط بر آن كه سرمايه گذاري ھاي مذكور به نحوي برنامه ريزي و انجام ماده١٢ـ صندوق مجاز است موجودي ھاي نقدي مازاد خود را نزد بانكھا سپرده گذاري 

شود كه ھمواره امكان پرداخت خسارت كامل به زيان ديدگان مشمول تعھدات صندوق وجود داشته باشد.

ماده١٣ـ چگونگي اداره صندوق به پیشنھاد بیمه مركزي ايران و با تأيید وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب ھیأت وزيران خواھد رسید.

نمايند. مراجعه  بدني  تأمین خسارتھاي  صندوق  يا  و  مربوط  بیمه  شركت  به  مورد  مستقیم حسب  به طور  دريافت خسارت  براي  الزم  مدارك  ارائه  با  دارند  زيان ديده حق  ثالث  اشخاص  ماده١۴ـ 

دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط بیمه مركزي ايران تھیه و به پیشنھاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب ھیأت وزيران خواھد رسید.

ماده١۵ـ بیمه گر موظف است حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك الزم، خسارت متعلقه را پرداخت نمايد.

از دريافت گزارش كارشناس موظفند پس  مورد  بدني حسب  تأمین خسارتھاي  صندوق  يا  و  مسبب حادثه  نقلیه  وسیله  بیمه گر  فوت،  از  غیر  بدني  صدمات  به  منجر  رانندگي  ماده١۶ـ در حوادث 

راھنمايي و رانندگي و يا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بالفاصله حداقل پنجاه درصد (۵٠%) از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان ديده پرداخت نموده و

باقي مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعي ديه بپردازند.

تبصره ـ در حوادث رانندگي منجر به فوت، شركت ھاي بیمه مي توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفي، بدون نیاز به رأي مراجع قضائي، ديه و ديگر خسارت ھاي بدني وارده را

پرداخت نمايند.

میزان عدم توافق طرفین در خصوص  صورت  صورت مي گیرد. در  مربوط  و شركت بیمه  زيان ديده  با توافق  و  صورت نقدي  مالي، پرداخت خسارت به  منجر به خسارت  رانندگي  در حوادث  ماده١٧ـ 

قبول زيان ديده باشد تعمیر نموده و ھزينه ھاي تعمیر را تا سقف تعھدات و يا تعمیرگاھي كه مورد  قابل پرداخت، شركت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت ديده را در تعمیرگاه مجاز  خسارت 

مالي مندرج در بیمه نامه مذكور پرداخت نمايد.

تبصره ـ در صورتي كه اختالف از طرق مذكور حل و فصل نشود موضوع بدون رعايت تشريفات آئین دادرسي در كمیسیون حل اختالف تخصصي مركب از يك نفر قاضي با معرفي رئیس دادگستري

محل يك نفر كارشناس بیمه با معرفي اتحاديه (سنديكاي) بیمه گران ايران و تأيید بیمه مركزي ايران و يك نفر كارشناس رسیدگي به تصادفات با معرفي پلیس راھنمايي و رانندگي نیروي انتظامي

مورد رسیدگي قرار مي گیرد و رأي اين كمیسیون قطعي و ظرف بیست (٢٠) روز قابل اعتراض در دادگاھھاي عمومي است. ضوابط مربوط به نحوه تشكیل اين كمیسیونھا توسط وزارت دادگستري

و با ھمكاري بیمه مركزي ايران و نیروي انتظامي تھیه و به تصويب رئیس قوه قضائیه خواھد رسید.

ماده١٨ـ شركتھاي بیمه مكلفند خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي موضوع اين قانون را در مواردي كه وسايل نقلیه مسبب و زيان ديده در زمان حادثه داراي بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین

حادثه اختالفي وجود نداشته باشد، حداكثر تا سقف تعھدات مالي مندرج در ماده (۴) اين قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت نمايند.

ماده١٩ـ حركت وسايل نقلیه موتوري زمیني بدون داشتن بیمه نامه موضوع اين قانون ممنوع است. كلیه دارندگان وسايل مزبور مكلفند سند حاكي از انعقاد قرارداد بیمه را ھنگام رانندگي ھمراه

قانون را تا فاقد بیمه نامه موضوع اين  ارائه نمايند. مأموران راھنمايي و رانندگي و پلیس راه موظفند وسايل نقلیه  داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راھنمايي و رانندگي و يا پلیس راه 

فاقد بیمه نامه شخص ثالث ارائه بیمه نامه مربوط در محل مطمئني متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جريمه تعیین شده ملزم نمايند. آئین نامه مربوط به نحوه توقیف وسايل نقلیه  ھنگام 

ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت كشور با ھمكاري وزارتخانه ھاي راه و ترابري و دادگستري و بیمه مركزي ايران تھیه و به تصويب ھیأت وزيران خواھد رسید.

تبصره١ـ بیمه مركزي ايران و شركت ھاي بیمه موظفند ترتیبي اتخاذ نمايند كه با الصاق برچسب يا استفاده از ابزارھاي مناسب ديگر، امكان شناسايي وسايل نقلیه موتوري زمیني فاقد بیمه نامه

موضوع اين قانون، براي مأموران راھنمايي و رانندگي و يا پلیس راه تسھیل گردد. دارندگان وسايل نقلیه مذكور ملزم به به كارگیري ابزارھاي فوق مي باشند.

تبصره٢ـ دادن بار يا مسافر و يا ارائه ھرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقلیه موتوري زمیني فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوي شركتھا و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شھري

و برون شھري ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء اين تبصره بر عھده وزارتخانه ھاي كشور و راه و ترابري مي باشد تا حسب مورد شركتھا و مؤسسات متخلف را به مراجع ذي صالح معرفي و تا

زمان صدور رأي از ادامه فعالیت آنھا جلوگیري به عمل آورند.

تبصره٣ـ ارائه ھرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقلیه موتوري زمیني فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راھنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمانھا و نھادھاي مرتبط با امر حمل

و نقل ممنوع مي باشد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند ھنگام تنظیم ھرگونه سند در مورد وسايل نقلیه موتوري زمیني موضوع اين قانون، مشخصات بیمه نامه شخص ثالث آنھا را در اسناد تنظیمي

درج نمايند.

ماده٢٠ـ دارندگان وسايل نقلیه موتوري زمیني كه از خارج وارد ايران مي شوند در صورتي كه خارج از كشور مسؤولیت خود را نسبت به حوادث ناشي از وسايل نقلیه موضوع اين قانون به موجب

بیمه نامه اي كه از طرف بیمه مركزي ايران معتبر شناخته مي شود بیمه نكرده باشند، مكلفند ھنگام ورود به مرز ايران مسؤولیت خود را بیمه نمايند. ھمچنین دارندگان وسايل نقلیه موتوري زمیني

ايراني كه از كشور خارج مي شوند موظفند ھنگام خروج، مسؤولیت خود را در مقابل خساراتیكه بر اثر حوادث وسیله نقلیه مذكور به سرنشینان آن وارد شود تا حد ديه يك مرد مسلمان در ماھھاي

حرام بیمه نمايند در غیر اين صورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذي ربط جلوگیري به عمل خواھد آمد.

 مورد تأيید قرار گرفته است تا میزان مندرج در
ً
ماده٢١ـ محاكم قضائي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بیمه نامه شخص ثالثي را كه اصالت آن از سوي شركت بیمه ذي ربط كتبا

بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمايند.

ماده٢٢ـ محاكم قضائي مكلفند در جلسات رسیدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، حسب مورد شركت بیمه ذي ربط و يا صندوق تأمین خسارت ھاي بدني را جھت ارائه نظرات و مستندات

خود دعوت نمايند و پس از ختم دادرسي يك نسخه از رأي صادره را به آنھا ابالغ كنند.

ماده٢٣ـ ادارات راھنمايي و رانندگي و پلیس راه موظفند نسخه اي از گزارش مربوط به حوادث رانندگي منجر به خسارات بدني ناشي از وسايل نقلیه موضوع اين قانون را عالوه بر ذي نفع، حسب

مورد به بیمه گر مربوط و يا صندوق تأمین خسارتھاي بدني ارسال نمايند.

قبیل مشخصات وسايل نقلیه موتوري از  ارتباط با مواردي  اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به بانكھاي اطالعاتي آن نیرو در  ايران موظف است ترتیبي  انتظامي جمھوري اسالمي  ماده٢۴ـ نیروي 

زمیني، گواھینامه ھاي صادر شده و ھمچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سیستم رايانه اي براي بیمه مركزي ايران و شركتھاي بیمه گر فراھم گردد.

ايران در رابطه با از تجھیزات و سیستم ھاي رايانه اي مناسب، كلیه اطالعات مورد نیاز بیمه مركزي  قانون موظفند با استفاده  اين  فعالیت در رشته بیمه موضوع  ماده٢۵ـ شركتھاي بیمه مجاز به 

بیمه نامه ھاي صادرشده و خسارتھاي مربوط به آنھا را به صورت مستمر به بیمه مركزي ايران منتقل نمايند.

انتظامي جمھوري و نیروي  قانون براي كلیه شركتھاي بیمه ذي ربط  اين  مواد (٢۴) و (٢۵)  اطالعات مذكور در  امكان دسترسي به  اتخاذ نمايد كه  ايران موظف است ترتیبي  مركزي  ماده٢۶ـ بیمه 

اسالمي ايران فراھم گردد.

شركتھاي بیمه موظفند بیست درصد (٢٠%) از سود عملیات بیمه اي خود در بخش بیمه شخص ثالث وسايل نقلیه موضوع اين قانون را به حسابي كه از طرف بیمه مركزي ايران تعیین ماده٢٧ـ 

اموري كه موجب كاھش مذكور را در  مبالغ  ايران،  انتظامي جمھوري اسالمي  و رانندگي نیروي  و راھنمايي  و ترابري  وزارت راه  ايران موظف است باھمكاري  مركزي  واريز نمايند. بیمه  مي شود 

حوادث رانندگي و خسارتھاي ناشي از آن مي شود ھزينه نمايد. نحوه تعیین سود عملیات بیمه اي رشته ھاي مذكور به پیشنھاد بیمه مركزي ايران پس از تأيید شوراي عالي بیمه به تصويب ھیأت

وزيران خواھد رسید. وضع ھرگونه عوارض ديگر بر بیمه موضوع اين قانون ممنوع مي باشد.

از شركتھاي بیمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جريمه نقدي ھر يك  از سوي  آن  اجراء مفاد  و در صورت عدم  قانون نظارت نمايد  اين  اجرا  ايران موظف است بر ُحسن  ماده٢٨ـ بیمه مركزي 

حداكثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعھدات بدني موضوع ماده (۴) اين قانون ملزم نموده و يا با تأيید شوراي عالي بیمه پروانه فعالیت شركت مذكور را در يك يا چند رشته بیمه براي مدت حداكثر يك سال

تعلیق نمايد و يا با تأيید شوراي عالي بیمه و تصويب مجمع عمومي بیمه مركزي ايران پروانه فعالیت آن شركت را در يك يا چند رشته بیمه به طور دائم لغو كند. جريمه موضوع اين ماده به حساب

صندوق تأمین خسارتھاي بدني واريز خواھدشد.
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تبصره ـ در كلیه موارد بیمه مركزي ايران نظر مشورتي و تخصصي اتحاديه (سنديكاي) بیمه گران ايران را قبل از صدور حكم اخذ خواھدنمود. چنانچه اتحاديه (سنديكا) ظرف مدت پانزده روز از تاريخ

 اقدام خواھدنمود.
ً
 نظر خود را اعالم نكند بیمه مركزي ايران رأسا

ً
دريافت نامه بیمه مركزي ايران كتبا

آئین نامه ھاي اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط بیمه مركزي ايران تھیه و به پیشنھاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب ھیأت وزيران خواھدرسید. تا زماني كه آئین نامه ھاي جديد ماده٢٩ـ 

به تصويب نرسیده باشد آئین نامه ھاي قبلي كه مغاير با مفاد اين قانون نباشد الزم االجراء است.

ماده٣٠ـ قانون بیمه مسؤولیت مدني دارندگان وسايل نقلیه موتوري زمیني در مقابل شخص ثالث (مصوب١٣۴٧) و كلیه قوانین و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي گردد. ھرگونه نسخ يا اصالح مواد

 در قوانین بعدي قید شود.
ً
اين قانون بايد صريحا

و ھشتاد  اصل  اسالمي طبق  مجلس شوراي  اقتصادي  ھفت كمیسیون  و  ھشتاد  و  و سیصد  تیرماه يكھزار  مورخ شانزدھم  تبصره در جلسه  پنج  و  و بیست  ماده  مشتمل بر سي  فوق  قانون 

پنجم(٨۵) قانون اساسي جمھوري اسالمي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ ١۶/۵/١٣٨٧ به تأيید شوراي نگھبان رسید.

تعداد کاربران بر خط ١۶ تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز ۶٠١٧۵٠٣  تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۶١٣٧  تعداد بازدیدکنندگان امروز ۵٠۶٩ 

کلیه حقوق این سایت متعلق به بیمه مرکزی جمھوری اسالمی ایران بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بالمانع است
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