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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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نشر چتر دانش/ مجموعه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی 10

قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر 
 حوادث ناشي از وسايل نقليه 

مصوب 1395/2/20 مجلس شوراي اسالمي

بخش نخست: کلیات
قانون، دارای معانی به شرح  این  برده شده در  به کار  ماده 1- اصطالحات 

زیر است:
الف- خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند 
شکستگی، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی، موقت یا دائم، دیه 
فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده )35( این قانون به سبب حوادث مشمول 

بیمه موضوع این قانون
ب- خسارت مالی: زیان هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این 

قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
پ- حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند )ث( این ماده و 
محموالت آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار 

یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه
ت- شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون 

دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه
ث- وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و 

واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی )تریلر( متصل به آنها
ج- صندوق: صندوق تأمین خسارت های بدنی

چ- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ح- راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری 

اسالمی ایران
ماده 2- کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص 
حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و 
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مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل 
به مقدار مندرج در ماده )8( این قانون نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در 

این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.
تبصره 1- دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه 
است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری 

ساقط می شود.
تبصره 2- مسئولیت  دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه نامه موضوع این 
قانون مانع از مسئولیت  شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است 
نقلیه مسبب  از محل بیمه نامه وسیله  نمی باشد. در هر حال خسارت واردشده 

حادثه پرداخت می گردد.
بدنی  پوشش خسارت های  برای  است  مکلف  نقلیه  وسیله  دارنده  ماده 3- 
ماه  در  مسلمان  مرد  دیه  میزان  به  حداقل  حادثه،  مسبب  راننده  به  واردشده 
غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت 
به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود 
می باشد.  آن  معالجه  هزینه  و  غیرحرام  ماه  در  مسلمان  مرد  به  بدنی  خسارت 
سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت 
بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعالم کند. آیین نامه 
از  پس  مرکزی  بیمه  پیشنهاد  به  بیمه نامه  این  به  مربوط  بیمه  حق  و  اجرایی 

تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 4- در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص 

ثالث:
موضوع  بیمه نامه  دارای  حادثه،  مسبب  نقلیه  وسیله  که  صورتی  در  الف- 
بر  قانون  این  مقررات  واردشده در حدود  باشد، جبران خسارت های  قانون  این 
عهده بیمه گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، 
زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه بیمه گر و مسبب حادثه طرح می کند. 

این حکم، نافی مسئولیت  های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.
ب- در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون یا مشمول 



نشر چتر دانش/ مجموعه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی 12

وارده  بدنی  باشد، خسارت های  قانون  این   )21( ماده  در  مندرج  موارد  از  یکی 
نیاز  قانون جبران می شود. در صورت  این  با رعایت ماده )25(  توسط صندوق 
به طرح دعوی در این خصوص، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه راننده 

مسبب حادثه و صندوق طرح می کند.
پ- در صورتی که خودرو، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه 
با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، 
شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست درصد )20%( و در صورتی 
که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده درصد )۱0%( مجموع 
درآمدهای  حساب  به  مذکور  مبلغ  می شود.  محکوم  واردشده  بدنی  خسارات 
پیش بینی در  با  و  واریز می شود  نزد خزانه داری کل کشور  اختصاصی صندوق 

بودجه های ساالنه، صددرصد )۱00%( آن به صندوق اختصاص می یابد.
ماده ۵- شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و 
آیین نامه های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد 
بیمه منعقد کند. سایر شرکت های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص 
ثالث می توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه نامه شخص 
ثالث کنند. بیمه مرکزی موظف است براساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد 
بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می رسد، برای 
شرکت های متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند. در آیین نامه 
بیمه،  مالی شرکت  توانگری  قبیل حداقل  از  مواردی  ماده  این  موضوع  اجرایی 
سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت های الزم برای 
صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت باید مدنظر قرار گیرد. شرکت هایی که مجوز 
فعالیت در این رشته بیمه ای را از بیمه مرکزی دریافت می کنند، موظفند طبق 
مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه 
موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث 
ثالث  بیمه شخص  رشته  در  قانون  این  تصویب  زمان  در  که  برای شرکت هایی 
فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دو سال از تاریخ 

الزم االجرا شدن این قانون می باشد.



13بخش اول: قوانین و مقررات

ماده 6- از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از 
قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال گیرنده منتقل می شود و انتقال گیرنده 

تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه گذار محسوب می شود.
تبصره- کلیه تخفیفاتی که به واسطه »نداشتن حوادث منجر به خسارت« 
در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال دهنده است. 
انتقال دهنده می تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که 
متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اوالد بالواسطه وی باشد، منتقل کند. 
آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه 

به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ایران  وارد  خارج  از  که  زمینی  موتوری  نقلیه  وسیله  دارندگان   -7 ماده 
می شوند در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که 
بر اثر حوادث ناشی از آن به موجب بیمه نامه ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر 
وسیله  ایران  مرز  به  ورود  هنگام  مکلفند  باشند،  نکرده  بیمه  می شود  شناخته 
نقلیه خود را در قبال خسارت های بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور 
یا محموالت آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به میزان مندرج در ماده 

)8( این قانون بیمه کنند.
همچنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج می شوند موظفند 
هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوط، وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی 
که بر اثر حوادث نقلیه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود 
حداقل به میزان مندرج در ماده )8( این قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع 
ماده )3( این قانون بیمه کنند. در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط 

مراجع ذی ربط جلوگیری می شود.

بخش دوم: حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار
ماده ۸- حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل 
حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام با رعایت تبصره ماده )۹( 
این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد. همچنین 
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نیم  و  قانون در بخش خسارت مالی معادل دو  این  بیمه موضوع  حداقل مبلغ 
درصد )2/5%( تعهدات بدنی است. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های 
مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی 

تحصیل کند.
تبصره ۱- در صورتی که بیمه گذار در خصوص خسارت های مالی تقاضای 
پوشش بیمه ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه گر مکلف 
به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه گذار می باشد. حق بیمه در این مورد در 
بیمه گر  توسط  می شود،  اعالم  مرکزی  بیمه  توسط  که  کلی  ضوابط  چهارچوب 

تعیین می گردد.
تبصره ۲- در صورت بروز حادثه، بیمه گر مکلف است کلیه خسارات واردشده 
مصوب  بیمه  قانون   )۱۳( و   )۱2( مواد  و  کند  پرداخت  قانون  این  مطابق  را 

۱۳۱6/2/۷ در این مورد اعمال نمی شود.
تا میزان خسارت  تبصره ۳- خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً 
متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا 

مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
تبصره ۴- منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از 
پنجاه درصد )50%( سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود، 

باشد.
تبصره 5- ارزیابان خسارات موضوع ماده )39( و کارشناسان ارزیاب خسارت 
خسارت،  برآورد  هنگام  در  دادگستری  رسمی  کارشناسان  و  بیمه  شرکت های 

موظفند مطابق این ماده اعالم نظر کنند.
ثالث  اشخاص  به  واردشده  خسارت های  جبران  به  ملزم  بیمه گر   -9 ماده 

مطابق مقررات این قانون است.
تبصره- در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک 
کل  پرداخت  به  مکلف  بیمه گر  شود،  محکوم  زیان دیدگان  از  یک  هر  به  دیه 
خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا 

بیشتر از آن باشد.
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ماده 10- بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت 
وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه 
پرداخت کند. مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر 

دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.
زیان دیده  یا  بیمه گذار  برای  که  بیمه نامه  در  شرط  هرگونه  درج   -11 ماده 
تعلیق  شرط  درج  یا  کند،  مقرر  قانون  این  در  مندرج  مزایای  از  کمتر  مزایای 
تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بالاثر است. بطالن شرط سبب 
بطالن بیمه نامه نمی شود. همچنین اخذ هرگونه رضایت نامه از زیان دیده توسط 
بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در 

این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه ای بالاثر است.
ماده 12- تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب 
بدنی  تعهدات  سقف  در  نقلیه  وسیله  مجاز  ظرفیت  ضرب  حاصل  برابر  حادثه، 

بیمه نامه با رعایت تبصره ماده )9( و ماده )13( این قانون است.
در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات 
مبلغ  باشد  مذکور  از سقف  بیش  مقصر حادثه  نقلیه  وسیله  زیان دیدگان  بدنی 
خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان دیدگان 
بین آنان تسهیم می گردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان 
توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق 

مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می شود.
به موجب  آنها  کاربری  و  نوع  به  توجه  با  نقلیه  وسایل  مجاز  ظرفیت  میزان 
آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت، 
تصویب  به  و  تهیه می شود  بیمه مرکزی  و  و شهرسازی  راه  و  تجارت  و  معدن 

هیئت وزیران می رسد.
در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دوسال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت 

مجاز خودرو اضافه می شود.
نقلیه  وسیله  از  خارج  زیان دیدگان  قبال  در  بیمه گر  ریالی  تعهد  تبصره- 
مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده )9( و 
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ماده )13( این قانون می باشد. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان 
مبلغ خسارت  باشد  مذکور  از سقف  بیش  نقلیه مسبب حادثه  وسیله  از  خارج 
از زیان دیدگان بین  مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت واردشده به هر یک 
آنان تسهیم می گردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط 

صندوق تأمین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می شود.
ماده 13- بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته 
و  قوانین  سایر  و  قانون  این  رعایت  با  و  یوم االداء  قیمت  به  را  ثالث  به شخص 
به  که  بدنی  خسارت  که  صورتی  در  بیمه گر،  کنند.  پرداخت  مربوط  مقررات 
زیان دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده )8( این قانون باشد، 
می تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق 
در حساب های فیمابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت 

بابت دیه منتسب به تأخیر بیمه گر نباشد.
تبصره- در صورتی که خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه 
مندرج در ماده )8( این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است، بالفاصله مراتب 
مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده 

)55( به صندوق و بیمه مرکزی اطالع دهد.
ماده 14- در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش 
کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه،  علت اصلی وقوع تصادف 
یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده 
را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند به شرح زیر 

برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند:
الف- در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت 
بیمه نامه: معادل دو و نیم درصد )2/5%( از خسارت های بدنی و مالی پرداخت 

شده.
ب- در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت 

بیمه نامه: معادل پنج درصد )5%( از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده
پ- در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول 
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مدت بیمه نامه: معادل ده درصد)۱0%( از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده
تبصره- مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به موجب ماده )7( 

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8 تعیین می شود.
ماده 15- در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، 
خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده 
به  پرداخت شده  وجوه  از  بخشی  یا  تمام  بازیافت  برای  قانونی  مراجع  طریق  از 

شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:
الف- اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی

ب- رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در 
وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.

پ- در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه 
او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.

ت- در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه 
بودن آن، آگاه باشد.

اثبات  حادثه،  مسبب  و  بیمه گر  میان  اختالف  وجود  در صورت  تبصره 1- 
موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت.

تبصره 2- در مواردی که طبق این قانون بیمه گر حق رجوع به مسبب حادثه 
یا قائم مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه گر در حکم 
اسناد الزم االجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

قابل مطالبه و وصول می باشد.
مراکز  توسط  رانندگی  آموزش  حین  در  حادثه  که  صورتی  در   -۳ تبصره 
مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسیله شرکت 
بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد 

آموزش دهنده یا آزمون گیرنده، راننده محسوب می شود.
نقص  نظیر  عواملی  شود،  اثبات  قضائی  مرجع  حکم  به  چنانچه   -16 ماده 
راه، نبودن یا نقص عالئم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله 
نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی 
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دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت 
زیان دیده می تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم 

دادگاه مشخص می شود به مسببان ذی ربط مراجعه کند.
قبال  در  را  خویش  کارکنان  مسئولیت   مجازند  ذی ربط  دستگاه های 
دارایی های  تملک  و  جاری  اعتبارات  محل  از  ماده  این  موضوع  مسئولیت  های 

سرمایه ای تحت اختیار، بیمه کنند.
قانون   )17( ماده  موضوع  افسران  نظریه  حسب  که  صورتی  در  تبصره- 
رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی مؤثر در بروز 
تصادف اعالم شود در صورت اعتراض ذی نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس 
و  راه  قبیل  از  موضوع  با  مرتبط  امور  در  مستقل  رسمی  کارشناسان  هیئت  یا 

مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می شود.
ماده 17- موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
الف- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محموالت آن

ب- خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
پ- جریمه یا جزای نقدی

اسقاط  مانند خودکشی،  به خود  ایراد صدمه  در  زیان دیده  قصد  اثبات  ت- 
جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی

تبصره- در صورتی که در موارد بندهای )الف( و )ب( اختالفی وجود داشته 
باشد، معترض می تواند به مرجع قضائی صالح رجوع کند.

قانون و  این  بیمه موضوع  به تعیین سقف حق  ماده 18- آیین نامه مربوط 
نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و پس از 

تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می رسد.
در آیین نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:

از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت  نقلیه  الف- ویژگی های وسیله 
ایمنی آن

ب- سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط 
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، 
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خسارت های پرداختی توسط بیمه گر یا صندوق، بابت حوادث منتسب به وی
پ- رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل 

موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان قیمت
در آیین نامه موضوع این ماده باید مالحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه 

وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.
تبصره 1- بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه، 
امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی های »راننده« فراهم شود. تا 
آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه ای شخصی که پالک وسیله نقلیه به نام اوست و 

خسارت های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی مالک عمل است.
افزایش در حق  یا  نحوه تخفیف  ماده  این  آیین نامه موضوع  تبصره ۲- در 
بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین 

می شود.
تبصره ۳- نرخ نامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت 
آیین نامه مصوب هیئت وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تأیید 
تعیین  برای  بیمه  عالی  شورای  جلسات  در  می شود.  ابالغ  بیمه،  عالی  شورای 
نفر  دو  و  بیمه گران  )سندیکای(  اتحادیه  کل  دبیر  تبصره  این  موضوع  نرخنامه 
با حق رأی شرکت  ایران  اتحادیه )سندیکای( بیمه گران  انتخاب  به  صاحب نظر 

می کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رأی دارد.
تبصره ۴- شرکت های بیمه می توانند تا دو و نیم درصد )2/5%( کمتر از 
نرخ های مصوب شورای عالی بیمه را مالک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف 
بیشتر از دو و نیم درصد )2/5%( توسط شرکت های بیمه، منوط به کسب مجوز 
از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت 
و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت پذیری شرکت های بیمه را مدنظر قرار دهد. 
همچنین شرکت های بیمه می توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، 
با تأیید بیمه مرکزی تا دو و نیم درصد )2/5%( بیش از قیمت های تعیین شده 

توسط بیمه مرکزی، از بیمه گذار دریافت کنند.
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