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بازدید اولیه  کارشناسیآموزش بیمه هاي اتومبیل و 
  اتومبیل

عبدالرزاق رزقی: مدرس        

:عنوان دوره 
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:هدف اصلی 

آشنایی کامل کارشناس بازدید اولیه با انواع بیمه هاي 

)بیمه شخص ثالث ، بیمه سرنشین ، بیمه بدنه ( اتومبیل 
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:رفتاري  اهداف

ــ فراگیر بتواند بیمه شخص ثالث و سرنشین را بر اساس شرایط و  
.ضوابط و تعرفه هاي جاري شرکت صادر نماید

ــ از اتومبیلهاي معرفی شده توسط بیمه گذار بازدید اولیه بعمل آورد  

.و گزارش بازدید اولیه را تنظیم و بیمه بدنه صادر نماید
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            ) :محتواي دوره ( رؤس مطالب 

بیمه نامه شخص ثالث و سرنشین  :     فصل اول

)شرایط عمومی بیمه نامه بدنه ( صدور  بیمه نامه بدنه :   فصل دوم

کارشناسی بازدید اولیه :    فصل سوم
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: فصل اول

.صدور بیمه نامه شخص ثالث  -1

.آشنایی با قوانین بیمه شخص ثالث  -2

.آشنایی با آئین نامه اجرائی بیمه شخص ثالث  -3

. آشنایی با بیمه سرنشین  -4
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:تعریف بیمه بدنه اتومبیل 

در ) دارندگان این وسائل ( پوشش بیمه بدنه اتومبیل نگرانی هاي بیمه گزاران 
مورد حوادثی که منجر به آسیب دیدن اتومبیل آنها و ایجاد هزینه هاي 

.پرداخت خسارت میگردد را کاهش می دهد یا از میان می برد

در بیمه هاي بدنه بیمه گزار در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه در 
صورت آسیب دیدن اتومبیل خود بخاطر خطرات تحت پوشش مبلغی را 
به عنوان خسارت دریافت خواهد کرد به طور کلی اتومبیلهایی که جهت 
پوشش بیمه بدنه معرفی میگردند در ابتداي امر بایستی قابیلت پوشش بیمه 

:بدنه را دارا باشند و این قابلیت در مرحله اول از دو راه اثبات میگردد 
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سال از تولید و مونتاژ وسائل نقلیه سواری در زمان   10اینکه حداکثر بیش از . 1
معرفی و صدور بیمه نامه نگذشته باشد، البته برای پوشش بیمه بدنه اتومبیلهای  

اضافه  % 5سال مزبور  10سواری با قدمت سال ساخت برای هر سال اضافه بر 
نرخ بعنوان قدمت سال ساخت در نظر گرفته و بر حق بیمه های اصلی اضافه  

سال از سال ساخت   20گردیده و صدور بیمه نامه برای اتومبیلهایی که بیش از 
.  آنها گذشته باشد نیازبه مجوز از مدیریت بیمه های اتومبیل دارد

راه دیگر اثبات قابلیت پوشش بیمه بدنه برای اتومبیلهای معرفی شده ، کارشناسی  . 2
بازدید اولیه از وسیله نقلیه معرفی شده توسط کارشناس مورد تأیید شرکت  

است که کارشناس مزبور باید دارای مجوز کارشناسی بازدید اولیه و کد  

.اختصاصی بوده و گزارش مربوطه را جهت صدور بیمه نامه بدنه تهیه نماید
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:فصل دوم 
 بیمه نامه بدنه و شرایط عمومی بیمه نامه بدنه 

خسارت هاي تحت پوشش بیمه بدنه) الف 
 برخورد یا متحرک یا ثابت جسم یک با بیمه موضوع برخورد از که خسارتی: حادثه -1

 حرکت حین در چنانچه یا بیمه موضوع سقوط و واژگون یا و بیمه موضوع به دیگر اجسام
. شود خسارت بروز موجب و نماید برخورد آن به بیمه موضوع محموالت یا و اجزاء ,

 یا و بیمه موضوع به انفجار یا و صاعقه , سوزی آتش اثر در که خسارتی : سوزی آتش -2
. گردد واژگون آن همراه اصلی یدکی لوازم

 به یاشروع دزدی عمل اثر در یا و شود دزدیده بیمه موضوع که صورتی در : کلی سرقت -3
. شود وارد خسارت آن اضافی وسائل یا و نقلیه وسیله به دزدی

.شود وارد آن بر دیده خسارت بیمه موضوع انتقال و نجات جریان در که خسارتی -4
 تا شده بیمه خطرهای از یک هر اثر در بیمه موضوع چرخ های الستیک و باطری خسارت -5

. است پرداخت قابل نو قیمت درصد پنجاه
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خسارت هاي استثنا شده یا غیرقابل جبران) ب 

. آتشفشان , زلزله , سیل از ناشی های خسارت -1

 سرعت آزمایش یا و رانی اتومبیل سابقه در بیمه موضوع استفاده علت به که هایی خسارت -2
. شود وارد آن به

. االشتعال سریع یا منفجره مواد حمل علت به بیمه موضوع به وارد های خسارت -3

. اتومبیل بدنه روی شیمیایی مواد و رنگ پاشی اسید اثر در وارده های خسارت -4

. حادثه وقوع از پس بیمه موضوع قطعات و لوازم ازسرقت ناشی خسارت -5

. بیمه موضوع بدنه روی مشابه اشیاء وسایر میخ کشیدن از ناشی خسارت -6

. باشد شده بیمه خطرات وقوع اثر در اگر حتی بیمه موضوع ارزش کاهش -7



11

خسارت هاي غیر قابل جبران یا خسارت هایی که از تعهد بیمه ) پ 
.گر خارج است

. تهاجم یا اعتصاب , شورش , جنگ از ناشی های خسارت -1

. ای هسته انفجارهای از ناشی مستقیم غیر یا مستقیم های خسارت -2

. شود وارد آن به بیمه موضوع راننده یا ذینفع یا گزار بیمه توسط عمدتاً که هایی خسارت -3

 گریز عمل آنکه مگر انتظامی مقامات تعقیب از گریز حین در بیمه موضوع به وارده های خسارت -4
. باشد قانونی غیر متصرفین توسط

  گواهینامه یا باشد رانندگی گواهینامه فاقد حادثه وقوع هنگام بیمه موضوع راننده که صورتی در -5
  . نباشد متناسب بیمه موضوع راننده گواهینامه رانندگی و راهنمایی مقررات مطابق یا باطل او رانندگی

). نیست آن ابطال حکم در گواهینامه اعتبار اتمام (

  و الکلی مشروبات مصرف علت به صالح ذی مقامات گزارش طبق که حوادث از ناشی های خسارت -6
. بیمه موضوع راننده توسط گردان روان یا مخدر مواد استعمال یا

  این انجام به مجاز و مخصوص بیمه موضوع آنکه مگر دیگر نقلیه وسیله کردن بکسل از ناشی خسارت -7
. باشد کرده رعایت را ایمنی مقررات و باشد کار
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وظایف و تعهدات بیمه گزار ) ت 

. نیت حسن اصل رعایت -1

. بیمه حق پرداخت -2

. خطر تشدید اعالم -3

. خسارت اعالم -4

. واقع خالف اظهارات عدم -5

. خسارت توسعه و حادثه وقوع از جلوگیری -6

. نقلیه وسیله تعمیر یا و جابجایی از خودداری -7

. گر بیمه به گزار بیمه حقوق انتقال -8
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)فصل پنجم شرایط عمومی بیمه نامه بدنه(  فسخ و انفساخ قرارداد بیمه) ج 

  در موارد زیر بیمه گزار میتواند قراردادبیمه را فسخ نماید

: گر بیمه طرف از فسخ موارد - 1    

. نپردازد موقع به را بیمه حق گزار بیمه که صورتی در -الف

. باشد گرفته صورت طرفین بین خاصی توافق آنکه مگر خطر تشدید صورت در -ب

 مطالب و بنماید واقع خالف اظهارات یا خودداری مطالبی اظهار از سهواً گزار بیمه چنانچه -ج
.باشد مؤثر خطر ارزیابی در واقع خالف اظهارات یا نشده اعالم

  : گزار بیمه طرف از فسخ موارد - 2     

 بیمه حق در تخفیف به حاضر گر بیمه و یابد کاهش بیمه موضوع خطر که صورتی در – الف
. نشود

. شود متوقف دلیل هر به گر بیمه فعالیت که صورتی در –ب

: قراردادبیمه انفساخ -3    

 بین از نیست نامه بیمه این پوشش تحت که حوادثی وقوع علت به بیمه موضوع که صورتی در

. گردد می منفسخ نامه بیمه برود
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:نحوه اعالم فسخ و برگشت حق بیمه  -4

چنانچه بیمه گزار یا بیمه گر بخواهند بیمه نامه را فسخ کنند باید مراتب را به طور کتبی و   
روز پس از ابالغ مراتب به  10رسمی به طرف مقابل اطالع دهند اثر فسخ در تمام موارد 

اقامتگاه طرف مقابل شروع می شود و در صورت فسخ قرارداد بیمه از طرف بیمه گر یا 
بیمه گزار با انفساخ قرارداد بیمه حق بیمه مدت اعتبار بیمه نامه بصورت روز شمار محاسبه 

.و باقیمانده به بیمه گزاغر مسترد میگردد

:انتقال مالکیت وسیله نقلیه بیمه شده  -5  
در صورت انتقال مالکیت موضوع بیمه به هر یک از انحاء قانونی بیمه گزار میتواند بیمه نامه را   

فسخ و حق بیمه مدت باقیمانده بیمه نامه خود را مسترد نماید در صورت عدم فسخ بیمه نامه 
چنانچه مالک جدید به تعهدات بیمه گزار در مقابل بیمه گر عمل نماید تعهدات بیمه گر 

.در قبال مالک جدید ادامه خواهد یافت
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تخفیفات ) چ

تخفیف عدم خسارت -1
هرگاه اتومبیل بیمه شده از شروع قرارداد تا پایان بیمه نامه هیچگونه اعالم خسارتی  

از محل بیمه نامه نکند زمان تمدید بیمه نامه تخفیف عدم خسارت بر اساس بیمه 
ای تخفیف عدم خسارت بر اساس شورایعالی بیمه به شرح ذیل در میزان حق 

.بیمه مربوطه اعمال خواهد شد
.حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه % 25برای سال اول �
.حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه % 35برای سال دوم �
.حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه % 45برای سال سوم �
.حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه % 60برای سال چهارم و بعد �

.)تجاوز نماید % 60حداکثر تخفیفات در بیمه بدنه نباید از : ( تبصره 

)کثرت تعداد ( تخفیف گروهی  -2
 بدنه بیمه پوشش جهت اتومبیل دستگاه یکصد از بیش گزار بیمه که صورتی در

. گردد می اعطاء گروهی تخفیف %20 نماید معرفی
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  تخفیف اعضاء هئیت علمی -3
 یکدستگاه توانند می عالی آموزش موسسات و ها دانشگاه علمی هئیت اعضاء

 آموزشی موسسه و دانشگاه از نامه معرفی با را خود به متعلق شخصی اتومبیل
 پوشش تحت ) علمی هئیت تخفیف ( بعنوان تخفیف %20 استفاده با مربوطه

. دهند قرار بدنه بیمه

کشور بیمه صنعت یا و شرکت کارکنان تخفیف -4

نمایندگی شبکه و نمایندگان ویژه تخفیف -5

 مدیره هیئت محترم اعضای و نمایندگی شبکه محترم مسئول به فقط تخفیف این
 معاونت از معتبر نامه معرفی ارائه با و گرفته تعلق ای بیمه خدمات شرکتهای

میباشد اعطا قابل آنها به متعلق نقلیه وسیله یکدستگاه برای نمایندگان امور
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نحوه تعیین و پرداخت خسارت) ح
:مقدار خسارت قابل پرداخت توسط بیمه گر به ترتیب زیر تعیین می شود 

خسارت کلی -1

روز پس از   60موضوع بیمه موقعی به کلی از بین رفته تلقی خواهد شد که حداقل 
سرقت پیدا نشود یا به علت حوادث مشمول بیمه به نحوی آسیب ببیند که مجموع  

هزینه های تعمیر و تعویض هزینه های خسارت دیده آن با احتساب هزینه های نجات  
.قیمت آن در روز حادثه بیشتر باشد% 75

خسارت جزئی -2

فوق نیست خسارت جزئی تلقی می شود   1خسارتهایی که مشمول تعریف مندرج در بند 
مالک تعیین خسارت جزئی هزینه تعمیر شامل دستمزد عادالنه و قیمت روز لوازم  

تعویضی پس از کسر استهالک و فرانشیز و اضافه نمودن هزینه نجات و حمل تا حد  
.   مقرر خواهد بود
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قلمرو جغرافیایی پوشش قرارداد بیمه) خ

قلمرو جغرافیایی خطر یکی از موضوعاتی است که باید در بیمه نامه مشخص باشد، منظور از 
قلمرو جغرافیایی محدوده جغرافیایی است که چنانچه اتومبیل مورد بیمه  درآن  محدوده 
دچار حادثه بشود بیمه گر موظف به جبران خسارت میباشد و در صورتیکه اتومبیل از آن 

محدوده خارج شود تحت پوشش بیمه نخواهد بود در حال حاضر شرکتهاي بیمه با 
کل حق بیمه ساالنه بعنوان حق بیمه اضافی پوشش بیمه را شامل % 50دریافت حداقل 

:خارج از کشور نیز مینماید و شرط ذیل باید در بیمه نامه به صورت الحاقی قید گردد

در صورت وقوع حادثه بیمه گزار موظف است نسبت به تهیه گزارش پلیس از –الف 
کشوري که حادثه در آن اتفاق افتاده اقدام و آن را همراه با عکس از مواضع آسیب دیده 
اتومبیل و فاکتورهاي مربوط به تعمیرات و پس از تایید مدارک یاد شده توسط سفارتخانه 

.یا کنسولگري ایران واقع در کشور مذکور به بیمه گر تحویل نماید

خسارت در ایران طبق شرایط بیمه نامه پرداخت میگردد و بیمه گر هیچگونه تعهدي در  -ب
.  مورد تهیه و یا اخذ مجوز خروج ارز از کشور مقدس جمهوري اسالمی ایران را ندارد
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فرانشیز در بیمه بدنه) د

فرانشیز بخشی از هر خسارت بعنوان فرانشیز به شرح ذیل عهده بیمه گزار می باشد

فرانشیز خسارتهاي جزئی ناشی از حادثه و آتش سوزي جهت کلیه وسائط  –الف 
:نقلیه به شرح زیر است 

ریال 000/500مبلغ خسارت حداقل % 10خسارت اول  

ریال 000/000/1مبلغ خسارت حداقل %  20خسارت دوم  

ریال 000/500/1مبلغ خسارت حداقل % 30خسارت سوم  

به فرانشیزهاي  % 10در صورت تحقق هر یک از موارد ذیل عالوه بر موارد مذکور  
)صرفا در صد(اعالم شده فوق االشاره اضافه میگردد

سال باشد   3سابقه رانندگی آنها در تاریخ حادثه کمتر از ) 1

سال باشد 25سن راننده در تاریخ حادثه کمتر از ) 2
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فرانشیزخسارت ناشی از حوادث تصادفات رانندگی در صورتیکه راننده وسیله نقلیه  
بیمه شده، مقصر حادثه نباشد و مسئول حادثه شخص ثالث شناخته شده اي باشد به  

).درصد و حداقل(نصف فرانشیز خسارت اول تقلیل میابد 

تاکسی،کرایه اي خطی،آژانس،کرایه اي بیابانی  ( در مورد وسایل نقلیه سواري عمومی
در صورتیکه مالک وسیله نقلیه خود منحصرا رانندگی وسیله نقلیه را بعهده  ...) و

نداشته باشد فرانشیزهاي مقرر در بیمه نامه براي بار اول به دو برابر و براي بار دوم 
به بعد در صورت ادامه بیمه نامه و عدم فسخ آن از طرف شرکت بیمه به میزان  

.خسارت افزایش می یابد% 50

.مبلغ خسارت تعیین میگردد% 10فرانشیز خسارت کلی ناشی از حادثه و آتش سوزي 

  



22

مبلغ خسارت تعیین % 20فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزئی و کلی –ب 
.میگردد

چنانچه بیمه نامه اي براي مدت بیش از یکسال صادر شود و نرخ : تبصره 
حق بیمه به صورت ساالنه محاسبه شده باشد فرانشیز به صورت ساالنه 
اعمال خواهد شد و در غیر اینصورت تعداد خسارات در مدت اعتبار 

.  بیمه نامه مالک محاسبه فرانشیز خواهد بود

استهالك در بیمه بدنه -5
)  بجز شیشه ها و شیشه چراغها ( از خسارتهاي جزئی قطعات تعویضی 

استهالک کسر خواهد شد استهالک از ابتداي سال پنجم به بعد و 
می باشد% 25و حد اکثر % 5ضریب آن براي هر سال 
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:پوششهاي تکمیلی در بیمه بدنه  -6

سرقت در جا لوازم و قطعات وسائل نقلیه مورد بیمه) الف  

در حال توقف دزدیده شود  ) بدون سرقت کلی خود اتومبیل(چنانچه لوازم اتومبیل 
پوشش خطرات اصلی قابل جبران نمی باشد در این صورت بیمه گزار میتواند هنگام  

-رادیو ( صدور بیمه نامه در خواست پوشش سرقت در جا براي لوازم معینی مانند 
را بنماید که پس از بازدید کارشناس  ... ) پخش، رینگ و الستیک، آینه هاي بغل و 

با پرداخت حق بیمه بسیار جزئی قطعات مورد نظر را پوشش بیمه سرقت در جا قرار  
دهد الزم بذکر است ارزش آنچه تحت این عنوان قابل بیمه کردن است در مجموع  

ارزش  % 3ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه تجاوز نخواهد کرد و حق بیمه مربوطه % 20از 
کل قطعات و لوازم مورد تأیید کارشناس بازدید اولیه و توافق بیمه گر و بیمه گزار  

.میباشد
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غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در ایام تعمیرات)  ب

هرگاه در اثر حادثه مورد بیمه جهت تعمیر براي مدتی قابل استفاده نباشد ودر تعمیرگاه 

متوقف باشد روزانه مبالغی به عنوان هزینه ایاب و ذهاب به بیمه گزار پرداخت میگردد  
روز عدم استفاده   30در صورت خرید این پوشش حداکثر تعهد بیمه گر براي مدت 

ریال میباشد و سه روز اول آن  000/20از وسیله نقلیه خواهد بود که به ازي هر روز 
به عنوان فرانشیز کسر خواهد گردید مشروط به اینکه جمع کل غرامت بابت ایام  

مبلغ خسارت برآورده شده تجاوز نکند ، مدت  % 20عدم امکان استفاده از اتومبیل از 
عدم استفاده از اتومبیل جهت تعمیر در تعمیرگاه توسط کارشناس خسارت شرکت  

تعیین میشود  
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شکست شیشه هاي وسیله نقلیه مورد بیمه به تنهایی و به عللی غیر از     ) ج
حوادث مورد تعهد بیمه گر

با در خواست بیمه گزار و پرداخت حق بیمه جزئی شکست به تنهایی و به غیر از  
بواسطه تغییر دما و یا متراکم شدن هوا در داخل  ( خطرات اصلی مانند شکست 

تحت پوشش خطرات تکمیلی بوده و قابل جبران میباشد، خسارت قابل  ) وسیله نقلیه 
بعنوان فرانشیز خواهد  % 10پرداخت ارزش روز شیشه و هزینه نصب آن پس از کسر 

 حق بیمه ساالنه% 5بود و حق بیمه آن 

  



26

نوسانات قیمت) د

افزایش ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه بعلت نوسانات قیمت مشروط بر اینکه وسیله  
نقلیه هنگام صدور بیمه نامه به ارزش واقعی روز بیمه شده باشد میتواند تا میزان  

ارزش روز بیمه در تاریخ شروع بیمه نامه و در طول مدت قرارداد مورد  % 25
.قبول قرار گیرد

بدهی است افزایش ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه بعلت نوسانات قیمت فقط در  
قابل پرداخت میباشد،  ) ریال  000/000/10(خسارتهاي جزئی و حداکثر تا مبلغ 

.حق بیمه ساالنه بیمه بدنه تعیین و محاسبه میگردد% 5حق بیمه مربوطه برابر 
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)آتش فشان –زلزله –سیل ( بالیاي طبیعی ) و

شرایط عمومی بیمه نامه خطرات طبیعی مانند زمین لرزه؛   2مطابق ماده پنجم بند   
یسل؛ آتشفشان از خطرات مورد تعهد بیمه گر متشنی گردیده ولی برابر با 

پوشش   07/09/77موافقت هیئت محترم مدیره شرکت مقرر گردید از تاریخ 
.مذکور در تعهدات بیمه گر قرار گیرد

.  حق بیمه ساالنه بیمه نامه بدنه اتومبیل تعیین و محاسبه میگردد% 5حق بیمه مربوطه 

)اسید پاشی –مواد شیمیایی –رنگ ( خطرات تبعی ) ه

از آنجا که خطرات و خسارات ناشی از پاشیدن اسید، رنگ و سایر مواد شیمیایی بر 
روي خودرو مشمول بند یک ماده پنجم شرایط عمومی بیمه نامه بدنه نمیگردد  

میتوان   07/09/77ولی طبق موافقت هیئت مدیره شرکت مقرر گردید از تاریخ 
.حق بیمه ساالنه تحت پوشش قرار داد% 5خطرات مذبور را با دریافت 
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  کارشناسی بازدید اولیه: فصل سوم 

تعریف کارشناسی بازدید اولیه -الف
کارشناسی بازدید اولیه اتومبیل به معناي اخص عبارت است از رویت دقیق و  

کارشناسانه اتومبیلهاي معرفی شده و شناسایی و اثبات موجودیت آنها و تائید 
سالمت اتومبیل همراه با تشخیص فنی و اثبات هویت خودرو منطبق بر روي  
آنها با آخرین قیمت روز بازارو توان تهیه گزارش کارشناسی بازدید اولیه و  

.ارجاع به مقامات زیربط

 



29

 اولیه بازدید کارشناس مراحل -ب
هویت اثبات -1

  فنی هاي شماره تشخیص با اولیه بازدید کارشناس براي شده معرفی اتومبیل اصالت

.گردد اثبات اطاق نوع و ) شاسی ، موتور ، انتظامی (

سالمت تائید -2

  از و رؤیت دقت با کامال را شده معرفی اتومبیل دور تا دور باید اولیه بازدید کارشناس
 را )... اطاق و شاسی ، بدنه ( قبیل از اتومبیل سالمتی و نماید بازدید متري چند فاصله
  در را دیده آسیب قسمت آن باشد دیده آسیب قسمتی که صورتی در و نماید تایید

.نماید ثبت اولیه بازدید برگ در ترسیمی کروکی روي بر و اولیه بازدید گزارش

نقلیه وسیله گزاري ارزش -3

  هنگام و باشد داشته کافی اطالع اتومبیلهاي انواع قیمت از باید اولیه بازدید کارشناس
  بازدید گزارش برگ در بازار روز قیمت به را اتومبیل ارزش اولیه بازدید کارشناسی

.نماید ثبت اولیه
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  وظایف اجرایی کارشناسی بازدید اولیه) ج

.رویت دقیق و کارشناسانه کلی از اتومبیل معرفی شده از زوایاي مختلف  -1

.بدون واسطه بر روي اتومبیل ) شاسی و موتور ( رویت دقیق و مستقیم شماره هاي فنی  -2

.تطبیق شماره هاي رویت شده با پالک سینی و کارت انتظامی خودرو -3

.بازدید نقطه به نقطه اطراف اتاق مورد بیمه و تائید سالمت کامل آن  -4

.بازدید کامل شیشه هاي اتومبیل از داخل و خارج به خصوص شیشه جلو و عقب خودرو  -5

.ارزش گزاري اتومبیل به قیمت روزبازار  -6

.ثبت لوازم اضافی و تزئینی احتمالی نصب شده با قید مارک و ارزش آنها  -7

کد اختصاصی کارشناس و امضاء بیمه  , نام کارشناس , تاریخ , ساعت , پس از تکمیل گزارش محل  -8
.گزار و کارشناس 
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 انواع انجام کارشناسی بازدید اولیه از اتومبیلهاي معرفی شده بیمه گزاران) د 

بازدید اولیه جهت اثبات هویت و تائید سالمت و ارزش گذاري در مرحله صدور بیمه نامه -1

تایید سالمت وسیله نقلیه پس از اعالم خسارت و بازسازي آن -2

تایید سالمت وسیله نقلیه مورد بیمه بعلت تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه                 -3

)ارزش اتومبیل ( افزایش سرمایه  -4 

نصب لوازم و تجهیزات اضافی پس از صدور بیمه نامه  -5

اعطاي هر یک از پوششهاي تکمیلی پس ازصدور بیمه نامه  -6

جایگزینی مورد بیمه  -7

بازدید اولیه کامل جهت اصالح شماره هاي فنی  -8

ایجاد فاصله بین بیمه نامه قبلی و بیمه نامه تمدیدي  -9

...و
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:چند توصیه مهم 

پیشنهاد بیمه نامه بدنه بایستی به صورت کامل توسط بیمه گزار یا نماینده او تکمیل و امضا  -1
.گردیده باشد

کارشناسی بازدید اولیه و تهیه گزارش مربوطه فقط توسط شخص کارشناس بازدید اولیه  -2
.داراي مجوز و کد کارشناسی صورت پذیرد

کارشناسان محترم بازدید اولیه گزارشهاي کارشناسی خود را در فرمهاي داراي شماره  -3
.سریال و به ترتیب شماره سریال مربوطه تهیه و ارائه نماید

همکاران محترم کارشناس بازدید اولیه از انجام کارشناسی بازدید اولیه براي بستگان درجه  -4
.یک خود خودداري نماید

تطبیق گزارش کارشناسی بازدید اولیه با پیشنهاد ارائه شده توسط بیمه گزار توسط مسئولین -5
.واحد هاي صدور الزامی و راه گشاي مشکالت احتمالی آتی میباشد

.همزمانی کارشناسی بازدید اولیه با صدور بیمه نامه از نظر تاریخ صدور الزامی است -6

در صدور بیمه نامه بدنه فقط از فرمهاي بیمه نامه داراي شماره سریال استفاده نموده و با  -7
صدور، نسبت به ) تاریخ و ساعت ( ترتیب تقدم و تاخر شماره سریال آنها نسبت به زمان 

. صدور و تحویل بیمه نامه اقدام نماید
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حق % 30در صورت محاسبه و دریافت حق بیمه به صورت نقد و اقساط، بایستی حداقل  -8
قسط متوالی ماهانه بال  10بیمه به صورت نقدي و ما بقی بسته به مورد حداکثر طی 

فاصله حد اکثر یک ماه از تاریخ صدور بیمه نامه براي قسط اول ، پرداخت خواهد 
.گردید

همزمانی جداول بانکی فیشهاي پرداخت حق بیمه به بانک و تاریخ صدور چکهاي  -9
مربوطه با صدور بیمه نامه الزامی است و توجه خاص همکاران واحدهاي صدور بیمه 

.نامه به این نکته جلب میگردد

موفق باشید                 

مدیریت بیمه هاي اتومبیل      

اداره کل نظارت بر صدور بیمه نامه 
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