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دارد پیوست :

بخشنامه به تمامی واحدهای اجرایی
با سالم و احترام

           در خصوص اجرای تکالیف مقرر در آئین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و همچنین در راستای عمل به 
وظیفه قانونی مقرر در بند ۷ ماده ۵ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری  ضمن ارسال تصویر نامه های شماره ۹۹/۴۰۱/۸۰۷۱۷ مورخ 
۱۳۹۹/۷/۱۲ و ۹۹/۴۰۲/۷۷۶۷۴ و مورخ ۹۹/۰۷/۰۶ مدیریت محترم نظارت فنی بر بیمههای غیر زندگی و نظارت مالی  بیمه مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران، رعایت موارد مشروحه ذیل مؤکداً تأکید میگردد:
در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ در سامانه سنهاب به بیمه نامهها و الحاقیههای رشته بیمه آتشسوزی کد فاقد کد/ شناسه ملی معتبر          .۱

بیمهگذار باشد، کد یکتا تخصیص داده نخواهد شد.
از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱ در سامانه سنهاب به بیمه نامهها و الحاقیههای رشته بیمه آتشسوزی که کد پستی محل مورد بیمه معتبر  .۲

نباشد، کد یکتا تخصیص داده نخواهد شد.
شایان ذکراست باتوجه به اینکه بیمه گذاران بزرگ به طور متناوب در زمان تمدید بیمه نامه ها، بیمه گران خود را تغییر می دهند و  .۳
بعضاً علیرغم دریافت خسارت های مربوط به دوره زمانی بیمه نامه ، بدون پرداخت کامل وجوه حق بیمه ها و تسویه حساب با 
شرکت بیمه قبلی ، اقدام به تمدید بیمه نامه با سایر شرکت های بیمه می نمایند.لذا بیمه مرکزی ایران در اجرای بند ۷ ماده ۵ قانون 
تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری و به منظور اطالع رسانی درخصوص بدهکاران بیمه ای ، اقدام به طراحی و پیاده سازی فرم « 
استعالم بدهکاران بیمه ای» درسامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) نموده است، لذا تمامی واحدهای اجرایی 
ملزم می باشند قبل از صدور بیمه نامه با درج شناسه ملی بیمه گذاران در سامانه مذکور از وضعیت بدهی بیمه گذاران مطلع گردیده 

تا از انباشت بدهی آنها به صنعت بیمه جلوگیری گردد.
با تشکر

معاونت بیمههای آتشسوزی
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