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مديران عامل محترم شركت هاي سهامي بيمه ايهرانآ يسهياآ از/هراآ /امهاآ م ه آ
پارسيانآ كاريفرينآ راايآ توس آ سيناآ م تآ /يآ سامانآ موينآ پاسارگا/آ ميهنآ
حافظآ اميدآ ايرانم ينآ كوثرآ ماآ يرمانآ يسماريآ ت اونآ سرمد
با سالم و احترام؛
به استحضار ميرساند با توجه به ماده  5قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب
 0031/03/30مجلس شوراي اسالمي و همچنين مصوبه مورخ  0031/35/01كارگروه پرتال ارزي،
در راستاي يكپارچه و نظاممندسازي و تسهيل فرايندهاي تجاري و صدور بيمه نامه هاي باربري
كشور كه يكي از اهداف آن پيشگيري و مبارزه نظاممند با قاچاق كاال ميباشد ،الزم است تا در
برخي از فرآيندهاي تجاري امكان تبادل سيستمي ميان سامانههاي صنعت بيمه با سازمانهاي ديگر
فراهم گردد.
بر اين اساس و به منظور برقراري امكان تبادل اطالعات صنعت بيمه با «سامانه شناسايي و
مبارزه با كاالي قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز» ،موسسات بيمه موظفند ظرف مدت
«يكماه» از تاريخ صدور اين بخشنامه نسبت به درج «شماره ث/ت سفارش» و «تاريخ صدور ين» در
تمامي بيمهنامه هاي باربري وارداتي اقدام و آنرا در پايگاه اطالعاتي خود ثبت نمايند.
الزم به ذكر است امكان استعالم اطالعات ثبت سفارش براي شركتهاي بيمه از بستر
سامانه سنهاب بيمه مركزي ج  .ا.او به صورت وب سرويس نيز مهيا خواهد شد.
با استفاده از اين سرويس كليه اطالعات مربوط به بازرگان(كد ملي-كد اقتصادي – آدرس و  )..و
اطالعات كاال(شماره پروفرما -تاريخ پروفرما -نوع درخواست -مقدار وشناسه كاالو )...به صورت
آنالين در دسترس خواهد بود.
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پيرو مصوبه فوق شركتهاي بيمه ميبايد كليه بيمه نامه ها و الحاقيه هاي صادره را در قالب وب
سرويس ارائه شده از طرف بيمه مركزي و به صورت آنالين براي بيمه مركزي ارسال تا امكان
استعالم براي پرتال ارزي در فرآيند گشايش اعتبار فراهم گردد.
مستندات فني مربوط به استعالم ثبت سفارش و همچنين ارسال بيمه نامه هاي باربري وارداتي به
صورت وب سرويس متعاقباً از طريق مديريت فاوا بيمه مركزي ج.ا.ا تهيه و ارسال خواهد شد.
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