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 بسمه تعالی 
 

 و واحد های اجرایی سراسر کشور نها استاکل مدیران محترم 

 
 سالم با 

ا بشید با تحضر میسمهمانگونه که ،   ت پذیرفتهصور یپیگیری هاتالشها و دیر و تشکر از احترامأ ، ضمن تق     

دنه با بی امه هانر بیمه دسرمایه مندرج  و عدم تطابقخودروها در بازار وند افزایش قیمت رتمرار نایت به اسع

ن ذارامه گکلیه بی دنه بهسرمایه بیمه نامه های بترمیم و بروزرسانی کی با موضوع پیام،  آنهاوز بازار ارزش ر

در  ری اجتماعیفاصله گذالزوم و سترده بیمه گزاران استقبال گبا توجه به  .رسال گردیده است محترم شرکت ا

،  15/07/99لغایت  01/07/99از تاریخ ، صدور  هایفرآیندتسهیل ی در راستاو ایام شیوع ویروس کرونا 

بدون انجام  ، هبدنی بیمه نامه ارزش قبل %100ف سقتا ش سرمایه دور الحاقیه افزاینامه یا صتمدید بیمه 

ر دله ) تمدید از جم مربوطه فنیرعایت سایر شرایط است  بدیهی. بالمانع می باشد رشناسی کابازدید فرآیند 

 ارزش رلـکنتو مه اــجهت هر بیمه ن این مجوزاستفاده از ار ـیکبمنحصراً محدودیت فاصله ، و بدون  موعد مقرر

اهشمند خو .هند بود ن مجوز نخوامشمول ای، فاقد شرایط بدنه بیمه نامه های بوده و ی الزام( ....گذاری قبلی و 

مت خدکشور در جهت محترم صدور سراسر ای واحد ه،  قفوعطایی ادود اختیارات فرصت محبه  ت نظراس

ات عالم جزییاو ت موضوع تبعادقیق با تبیین این رشته و توسعه بازار  به بیمه گزاران محترم برسانی مطلو

را  الزمهای وقت هماهنگی در اسرع  ،مدیریت افزایش قیمت های آتی جهت قیمت وسان نتکمیلی پوشش 

 مایند .ن معمول، سط بیمه گزاران تووطه باع بیمه نامه و الحاقیه مرجهت ابتی

 

 دید احترام ا تجب                                                                                                           

 ل بیمه های اتومبیارت بر صدور ونت نظعام                                                                                    
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