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مدیران کل محترم استانها 
موضوع : بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه نامه های شخص ثالث 

سالم علیکم 
           احتراماً ضمن تقدیر و تشکر از اشتراک مساعی که می فرمایید ، به پیوست تصویر نامه شماره ٩٩/٤٠٠/١٤٢۸۵١ 
مورخ ٩٩/١٠/٢١ معاونت محترم نظارت بیمه مرکزی ج.ا.ا. در خصوص طرح بخشودگی جرائم موضوع بند " ب " ماده 
٢٤ قانون بیمه شخص ثالث جهت کلیه وسائط نقلیه در بهمن ماه سالجاری ، ارسال می گردد . خواهشمند است با توجه 
به رویکرد حمایتی این طرح در راستای تحت پوشش قرار گرفتن فاقدین بیمه نامه شخص ثالث ، دستور فرمائید مراتب به 
شرح ذیل به کلیه واحد های اجرائی و شبکه زیر مجموعه ابالغ و حداکثر بهره برداری از این فرصت جهت ارائه خدمات 

مطلوب و بهینه به بیمه گزاران محترم ، معمول گردد . 

مدت زمان طرح : از تاریخ ٩٩/١١/٠١ لغایت ٩٩/١١/٣٠  -١
بخشودگی جرائم صرفاً مشمول بیمه نامه های شخص ثالث درخواستی با مدت اعتبار یکساله می باشد .  -٢

با احترام
مدیریت بیمه های اتومبیل

رونوشت : 
جناب آقای رضائی مدیر عامل محترم شرکت جهت استحضار و رهنمود مقتضی  -١

جناب آقای جباری مدیر عامل محترم صندوق تامین خسارتهای بدنی جهت استحضار  -٢
جناب آقای مفید امینی معاون محترم نظارت بیمه مرکزی عطف به نامه فوق الذکر جهت استحضار -۳

جناب آقای زاهدنیا معاون محترم فنی شرکت جهت استحضار  -٤
جناب آقای طبیعی نژاد معاون محترم حقوقی و هماهنگی امور استانها ، شعب و نمایندگی ها  جهت استحضار  -۵

جناب آقای برزویی مشاور محترم مدیرعامل و مدیر کل حراست جهت استحضار  -۶
جناب آقای شریفی مدیرکل محترم حسابرسی و بازرسی جهت استحضار  -۷

جناب آقای حضرتی مدیرکل محترم فناوری اطالعات و آمار ، پیرو هماهنگی انجام شده با حوزه کارشناسی آن مدیریت جهت استحضار  -۸
جناب آقای سادات میر مدیر کل محترم روابط عمومی و امور بین الملل جهت درج در پورتال شرکت و ایجاد تمهیدات الزم جهت تبلیغات و اطالع  -٩
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