بسمه تعالي
شماره19/44055:
تاریخ9919/94/04 :
پیوست :دارد

اهددلسااد لمما ايددنا اددن ع/آاددال /لبددن /د نددل/معلد /پلراددالع/ا

مددران عاملمددتام شددن ا ددن

ددلرآينا /ر س/تواددعن/اددا ل/ملدد /دس/اددلملع/نددوا /پلاددلردلد/مددا

/حددلي  /ماددر/ا

عمعا  /وثن/مل/آرملع
ان ا
با سالم وتحيات الهي؛
پيرو بخشنامه شماره  11/44133مورخ  1411/40/22بيمه مركزي ج.ا.ا و با توجه به عملكرد برخي شررك
بيمه مبني بر عدم رعاي

كامل مفاد آئين نامه شماره  22مصوب شوراي عالي بيمه  ،از جملره برششر

بيمه در طول مدت اعتبار بيمه نامه(در پايان ار ماه) به بيمه شذاران رشته بيمه مسؤلي
تح

اراي

بخشري از ر

متصرديان مرل و ن رل داخلري

عناوين مختلف از جمله تخفيفات  ،وام و  .....به اطالع مي رساند براساس ماده  6آئرين نامره مرذكور درصرورتي

كه در پايان ار دوره يكساله قرارداد مشخص شود كه نسب
دريافتي ار قرارداد كمتر از  24درصد اس

مشارك

در منافع به بيمهشذار پرداخ

مركزي (تصوير پيوس ) ،پرداخ

مجمروع خسرارت ارايپرداختري و معرو بره ر بيمره

بيمهشر ميتواند داكثر معادل 14درصد

بيمه آن قرارداد را به عنوان

نمايد .از طرفي وفر بنرد  2بخشرنامه شرماره  6263مرورخ  1400/42/40بيمره

ارشونه وجه به بيمه شذار باب

جبران ازينه ااي اداري يا امكاناتي كه بيمه شرذار

در اختيار بيمه شر قرار مي داد ضمن كسب مجوز از بيمه مركزي بايد بره صرورت جداشانره در سراب ازينره اراي
عملياتي شرك منظور شردد.
ضمناً از آنجا كه انع اد ارشونه قرارداد و يا صدور بيمه نامه مغاير با آئين نامره ارا و مصروبات شرورايعالي بيمره ،
تخلف محسوب مي شردد لذا در صورت مشااده موارد تخلف برخورد قانوني صورت خوااد پذيرف .
1با توجه به مراتب فو  ،م تضي اس

دستورفرمائيد ضمن خودداري از انع اد اينگونه قرارداداا  ،مراتب به كليره

شعب و وا دااي صدور آن شرك ابالغ و نتيجه را به امراه رونوش بخشنامه ابالغري رداكثر رررم مردت ير
افته به بيمه مركزي ج.ا.ا ارسال نمايند.
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بسمه تعالي

شماره11/44133:
تاریخ1411/40/22 :
پیوست :ندارد

شركت سهامي بيمه ايران/آسيا/البرز/دانا/كارآفرين/پارسيان/پاسارگاد/توسعه/دي/
رازي/سامان/سينا/ملت/معلم/نوين/ميهن/كوثر/ما/آرمان/حافظ/اميد/ايران معين
معاون محترم فني

با سالم و احترام؛ حسب اطالع واصله برخي شركتهاي بیمه اقدام به انعقاد قرارداد
بیمه مسؤلیت متصدیان حمل و نقل داخلي با كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايان

شركت ها و مؤسسات حمل و نقل كاالي استان اصفهان خارج از شرایط و ضوابط
مندرج در آئین نامه شماره  22مصوب شورایعالي بیمه نموده اند كه این موضوع موجبات
اعتراض شركتهاي حمل و نقل استان اصفهان و نیز سایر شركتهاي بیمه را فراهم نموده
است.
الزم به ذكر است از آنجاكه انعقاد هرگونه قرارداد و یا صدور بیمه نامه مغایر با آئین
نامه ها و مصوبات شورایعالي بیمه ،تخلف محسوب مي گردد لذا در صورت مشاهده
موارد تخلف برخورد قانوني صورت خواهد پذیرفت.
با توجه به مراتب فوق ،خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به شعب و واحدهاي
صدور آن شركت ابالغ و نتیجه را به بیمه مركزي ج.ا.ا اعالم نمایند.
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