
 پوشش خسارت بدني يكسان زن و مرد

مصوبه  ۱۱۲۱/۲۱/۷۱اي به امضاي دكتر جواد فرشباف ماهريان، روز  بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران در بخشنامه

هاي بيمه ابالغ  را به مديران عامل شركت«  ۱/۷۱لغو مصوبه مورخ چهارم دي ماه »جديد شوراي عالي بيمه در خصوص 

كرد و طي آن همچنين بر اجراي قانون اصالح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني 

 .تأكيد نمود ۱۸۲۱۲۱/۷۱مصوب « در مقابل شخص ثالث

و رئيس شوراي عالي بيمه به مديران رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران  ۱۱۲۱/۲۱/۷۱متن بخشنامه مورخ 

 :هاي بيمه به اين شرح است عامل شركت

وزير محترم امور اقتصادي و دارايي مبني بر تعليق مصوبه مورخ  ۱/۲۱۱۲۱/۷۱رساند نظر مورخ  احتراماً، به اطالع مي"

 ۱۱۲۱/۲۱/۷۱عالي بيمه در مورد پوشش خسارت بدني يكسان زن و مرد، در جلسه مورخ  شوراي ۱۲۱/۲۱/۷۱/

در ضمن پيرو ابالغيه . لغو گردد ۱۱۲۱/۲۱/۷۱عالي بيمه مطرح و شورا تصويب نمود كه مصوبه مذكور از تاريخ  شوراي

وسيله مجدداً بر اجراي قانون اصالح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان  ، بدين۱۲۸۲۱/۷۱مورخ  ۱۷۱۸۷شماره 

 ".گردد تأكيد مي ۱۸۲۱۲۱/۷۱وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 

حق بيمه تا زمان ابالغ آيين نامه تعرفه » مقرر نموده بود كه  ۱۲۱/۲۱/۷۱پيش از اين شوراي عالي بيمه در مصوبه مورخ 

از سوي هيئت وزيران، شركت هاي بيمه با اخذ حق بيمه اي معادل هشت درصد به حق بيمه تعهدات « شخص ثالث 

پوشش » قانون جديد بيمه شخص ثالث را با عنوان ۱ماده  /اجباري بيمه شخص ثالث، پوشش مورد نظر در تبصره 

با ابالغ مصوبه جديد، اخذ هشت درصد حق بيمه اضافي  به متقاضيان ارائه نمايند كه« خسارت بدني يكسان زن و مرد 

 .                                                                     .ملغي شده است

 عالي بيمه مصوبه شوراي

 پوشش خسارت بدني يكسان زن و مرد

قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و  ۱۱ماده  ۱و  /براساس بندهاي  ۱۲۱/۲۱/۷۱عالي بيمه در جلسه مورخ  شوراي 

 :گري تصويب نمود بيمه

قانون اصالح قانون بيمة اجباري مسئوليت مدني  ۷ثالث، موضوع ماده  بيمة شخص نامه تعرفة حق تا زمان ابالغ آيين"

بيمة  اي معادل هشت درصد حق بيمه هاي بيمه با حق ثالث، شركت دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص

پوشش خسارت بدني »قانون فوق را با عنوان  ۱ماده  /ثالث، پوشش مورد نظر در تبصرة  تعهدات اجباري بيمة شخص

ثالث كه قبل از ابالغ  هاي شخص نامه در مورد بيمه.ثالث به متقاضيان ارائه نمايند نامة شخص در بيمه« يكسان زن و مرد

 گذار، با هاي بيمه به نحو مقتضي اطالع رساني نموده و در صورت مراجعة بيمه اين مصوبه صادر شده و معتبر است شركت

الحاقي ارائه خواهند   ماندة مدت بيمه و به صورت روز شمار، پوشش مذكور را با صدور برگة بيمة متناسب با باقي اخذ حق

 ".كرد

 


