اطالعیه در خصوص انتقال تخفیفات بیمه نامه شخص ثالث

حسب ماده  6قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب  1395و بخش نامه بیمه مرکزی کلیه تخفیفات متعلق به مالک
خودرو بوده و قابل انتقال به خریدار همزمان با فروش خودرو نخواهد بود لطفاً جهت دریافت اطالعات تکمیلی به فایل پیوستی مراجعه فرمایید.

 -1اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند
الف  :انتقال دهنده شخص حقیقی یا حقوقی مالک وسیله نقلیه می باشد
ب  :انتقال گیرنده شخص حقیقی یا حقوقی که مالکیت وسیله نقلیه در مدت اعتبار بیمه نامه بصورت قطعی به وی منتقل
می شود
تبصره  :مبنای احراز انتقال مالکیت وسیله نقلیه ،اطالعات مندرج در سند مالکیت وسیله نقلیه می باشد.
 -2طبق این قانون کلیه تخفیفات عدم خسارت ثبت شده در سامانه سنهاب و پس از برسی سند خودرو متعلق به مالک خودرو
می باشد و در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه ،سابقه تخفیف عدم خسارت متعلق به انتقال دهنده می باشد که وی می
تواند سابقه تخفیف مذکور را همزمان با انتقال مالکیت یا هر زمان پس از آن ،به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق
به همسر ،والدین یا اوالد بالواسطه وی می باشند منتقل نماید
تبصره  : 1انواع وسیله نقلیه موضوع این دستورالعمل که مجاز به انتقال تخفیف عدم خسارت آنها به یکدیگر می باشند به
شرح ذیل است:
الف  :انواع موتور سیکلت ( اعم از گازی و دنده ای )
ب  :انواع سواری
پ  :اتوکار (استیشن  ،ون  ،مینی بوس و اتوبوس )
ت  :انواع وسیلع نقلیه حمل بار ( بارکش )
تبصره  : 2چنانچه مالک خودرو فوت نماید انتقال مالکیت آن به همسر ،والدین یا اوالد بالواسطه متوفی با رعایت قوانین
مذکور و تبصره  5و  6این دستور العمل منتقل می شود
تبصره  : 3در خصوص سابقه تخفیف عدم خسارت وسایل نقلیه از رده خارج شده و همچنین سابقه تخفیف عدم خسارت
وسایل نقلیه که به موجب احکام مراجع قضایی یا اجرای ثبت انتقال مالکیت می یابند با رعایت ضوابط تبصره  5و  6این
دستور العمل قابل انتقال بوده است
تبصره  : 4انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت به بیش از یک وسیله نقلیه از همان نوع مجاز نخواهد بود

تبصره  :5پس از انتقال مالکیت خودرو ،همانگونه که اعالم گردید تخفیفات متعلق به مالک قبلی خودرو می باشد و چنانچه
مالک قبلی با مراجعه به شرکت بیمه درخواست الحاقیه انتقال تخفیفات ثالث را بنماید ،با صدور این الحاقیه امکان استفاده
تخفیفات عدم خسارت برای بیمه نامه های آتی محفوظ می ماند .الزم به توضیح است اخذ حق بیمه بیمه نامه شخص
ثالث از مالک جدید و برگشت حق بیمه به مالک قبلی در مدت زمان باقیمانده از بیمه نامه شخص ثالث مجاز نمی باشد
 -3در صورتیکه پس از انتقال مالکیت وسیله نقلیه ،خسارتی توسط انتقال گیرنده صورت پذیرد جزو سوابق بیمه ای انتقال
گیرنده محسوب می شود و در سابقه تخفیف عدم خسارت انتقال دهنده منظور نخواهد شد و همچنین در صورتیکه
خسارتهایی قبل از انتقال مالکیت وسیله نقلیه صورت پذیرد ،مربوط به انتقال دهنده خواهد بود و در سوابق بیمه ای وی
در بیمه نامه جدید منظور خواهد شد.
 -4با توجه به موارد مذکور همچنین می بایست موارد ذیل در اجرای ضوابط آیین نامه اجرایی ماده  6لحاظ گردد:
الف  :تمامی واحد های صدور مکلفند سابقه تخفیف عدم خسارت را به همراه شماره ملی مالک خودرو در بیمه نامه وسیله
نقلیه درج نمایند
ب  :در زمان انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع ،در زمان صدور بیمه نامه و یا تمدید
بیمه نامه ،سابقه تخفیف عدم خسارت انتقال دهنده از سامانه الکترونیک سنهاب بیمه مرکزی ج.ا.ا و آیتم موجود در
سیستم فن آوران در خصوص استعالم سوابق صورت پذیرد.
ت :چنانچه انتقال گیرنده در زمان تمدید بیمه نامه دارای سوابق بیمه از گذشته باشد صدور بیمه نامه جدید می بایست
بر اساس سوابق بیمه ای موجود در سامانه های مذکور صورت پذیرد

فلوچارت انتقال تخفیفات

