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  قانون جمھوری ارمنستان

  موتوری نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهپيرامون 

 )1389ماه ارديبھشت  28برابر با ( 2010سال مه  18مصوب 

 

  مفاد کلی. 1فصل 

  زمينۀ عملکرد قانون و مسائل اساسی. 1ماده 

موتوری ناشی از خسارات  . اين قانون روابط مربوط به بيمۀ اجباری مسئوليت مالکين وسائط نقليه1

موتوری و ھمچنين مسئوليت اشخاصی که  از وسائط نقليهديده در پی استفاده  آسيبوارد شده بر اشخاص 

ً تحت مديريت و تسلط خود دارند انواع وسائط نقليه ای را که د، ايممی نرا تنظيم  وسائط مذکور را قانونا

ار می گيرد و محدودۀ اشخاصی را که موظفند مسئوليت مسئوليت ناشی از استفادۀ آن تحت بيمه اجباری قر

مربوط به ايجاد نھاد می نمايد، روابط وضع موتوری مذکور را بيمه نمايند  ناشی از استفادۀ وسائط نقليه

موتوری، فعاليت و تنظيم آن و  نقليه وسائط شرکت ھای بيمه اجرا کنندۀ بيمه اجباری مسئوليت استفاده از

ن و ھمچنين مقررات ايجاد و استفاده از صندوق ضمانت و سامانه اطالع رسانی و ساير اجرای نظارت بر آ

  روابط مربوط به آنھا را وضع می نمايد.

  عبارتند از: . مسائل اساسی اين قانون2

  موتوری، نقليه ) تضمين حمايت از منافع اشخاص آسيب ديده در پی استفاده از وسائط1

موتوری در جمھوری ارمنستان و  نقليه وسائط ری مسئوليت استفاده ازاجبا ) پياده سازی نظام بيمه2

  تامين فعاليت مستمر آن، تنظيم روابط مربوط به قراردادھای بيمه ای منعقد شده پيرامون آن،

 وضع صالحيت ھای سازمان ھای اجرا کنندۀ فعاليت در زمينه بيمه اجباری مسئوليت استفاده از) 3

  ھادھای ناظر،موتوری و ن نقليه وسائط

  بيمه.تضمين اثر بخشی و کارايی دستورالعمل ھای پرداخت غرامت ھای ) 4

موتوری در خاک جمھوری ارمنستان که به  نقليه وسائططبق اين قانون، مسئوليت ناشی از استفادۀ . 3

راندن موتوری که از طريق  نقليه مقرر قانون در جمھوری ارمنستان به ثبت رسيده باشند و ھمچنين وسائط

آن وارد قلمرو جمھوری ارمنستان شده و (يا) در بزرگ راه ھای عمومی جمھوری ارمنستان در تردد 

  ، بغير از موارد وضع شده به موجب اين قانون تابع بيمه اجباری ھستند.باشند می

طبق اين قانون، فقط خسارات پيش آمده در پی حوادث بيمه ای که در خاک جمھوری ارمنستان . 4

  پيوسته اند شمول پرداخت غرامت خواھند بود. بوقوع

  ن) -93) شماره 29/03/1392( 19/06/2013قانون اصالحی مورخه به موجب  1(اصالح ماده 
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 نقليه مسئوليت استفاده از وسائطاجباری . اسناد حقوقی تنظيم کنندۀ روابط در خصوص بيمه 2ماده 

  موتوری

موتوری مطابق با آيين مدنی  نقليه وسائطستفاده از مسئوليت ااجباری . روابط مربوط به بيمه 1

، اسناد حقوقی »پيرامون بيمه و فعاليت بيمه ای«جمھوری ارمنستان، اين قانون، قانون جمھوری ارمنستان 

بانک مرکزی جمھوری ارمنستان (منبعد بانک مرکزی)، مقررات نھاد شرکت ھای بيمه و ساير اسناد 

  حقوقی تنظيم می شوند.

  

  . تعاريف اصلی و مورد استفاده در قانون3ماده 

. تعاريف اصلی مورد استفاده در اين قانون و ھمچنين ديگر اسناد حقوقی به تصويب رسيده بر اساس 1

  آن (اگر در آنھا موارد غير وضع نشده باشد) به شرح مفاھيم زير می باشند:

  ،موتوری نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمه باما:) 1

فی ما بين شرکت بيمه مجاز به قرارداد منعقد شدۀ باما طبق اين قانون عبارت است از  قرارداد باما:) 2

  موتوری و بيمه گذار، نقليه وسائطمسئوليت استفاده از بيمه اجباری اجرای 

ن فاقد  - 93) شماره 29/03/1392( 19/06/2013اصالحی مورخه اين بند به موجب قانون () 3
  )اعتبار است

جاده ھای طريق و کاالھا از جھت حمل و نقل مسافران چرخدار  هينقلوسيله  وسيله نقليه موتوری:) 4

عمومی  و ھمچنين برای انجام امور غير از حمل و نقل (شامل: خودروھای سبک، اتوبوس، مينی بوس، 

  ،کاميون، موتورسيکلت، تريلر، اتوبوس برقی)

دی که در پی استفاده از وسائط نقليه موتوری دچار آسيب ھر فر آسيب ديده (شخص آسيب ديده):) 5

بر حسب مقررات وضع شده به و ھای شخصی يا اموالی پيش بينی شده به موجب اين قانون شده باشد 

. در صورت فوت فرد مد نظر در جمله اول موجب اين قانون و ساير اسناد حقوقی دارای حق جبران باشد

  نيز آسيب ديده محسوب می شوند،ھستند اص دارای حق جبران خسارات طبق قانون اشخکه  اين زير بند

عبارت است از شخص حقيقی (شھروند جمھوری  مالک وسيله نقليه موتوری (مالک مشترک):) 6

ارمنستان، شھروند خارجی، شخص بدون تابعيت) يا شخص حقوقی، دولت (نھاد دولتی)، جامعه (نھاد خود 

(سفارتخانه ھا، ادارات کنسولی، نمايندگی يپلماتيک در جمھوری ارمنستان گردان محلی)، نمايندگی ھای د

  شوند،که مالک وسيله نقليه موتوری محسوب ھای سازمان ھای بين المللی) 

 نقليه وسائطمسئوليت استفاده از بيمه اجباری شخصی است که با شرکت بيمه قرارداد  بيمه گذار:) 7

  موتوری منعقده کرده است،
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مسئوليت بيمه اجباری مالک وسيله نقليه موتوری در حين عملکرد قرارداد  مه شده:شخص بي) 8

موتوری و ھمچنين شخصی که بر اساس قانون آن را تحت مديريت و تسلط خود  نقليه وسائطاستفاده از 

  داشته باشد (به انضمام راننده)،

زيان وارد آمده  م فعاليت)(عد شعملياتدر نتيجه شخصی که  شخص مسبب زيان يا زيان رساننده:) 9

  باشد،

که در موقع حادثه بيمه ای وسيله نقليه موتوری شخص ھدايت کنندۀ  رانندۀ وسيله نقليه موتوری:) 10

  می شود،دھندۀ رانندگی نيز راننده محسوب  آموزشدر حال استفاده از وسيله نقليه موتوری بوده است. 

شرکت بيمه  صورت آن ی شده به موجب اين قانون، که دراتفاق يا رويداد پيش بين حادثه بيمه ای:) 11

در موارد پيش بينی شده به ای متعھد به پرداخت جبران بيمه ای به آسيب ديده يا  يا نھاد شرکت ھای بيمه

  ،قانون و (يا) قراداد باما به اشخاص ديگر می باشدموجب 

ميزان و شرايط وضع شده به موجب  مبلغ پرداختی از سوی بيمه گذار به شرکت بيمه به حق بيمه:) 12

 اجباری بيمهبرای کل دوره زمانی اجرای  موتوری نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهقراداد 

  موتوری، نقليه وسائط مسئوليت استفاده از

آسيب ديده يا در به  از سوی شرکت بيمهحداکثر مقدار جبران بيمه ای مورد پرداخت مبلغ بيمه: ) 13

  ،در صورت حادثه بيمه ایارد پيش بينی شده به موجب قانون و (يا) قراداد باما به اشخاص ديگر، مو

ی مورد محاسبه از سوی نھاد شرکت ھای نيارزش تخممقادير  ی:اصل مهيو حق ب هيپا مهيحق ب) 14

  بيمه ای مطابق با ضميمه اين قانون،

آسيب ديده يا در موارد پيش بينی شده به به  مبلغ پرداختی از سوی شرکت بيمه :ای جبران بيمه) 15

به تعريف اين قانون،  .موجب قانون و (يا) قراداد باما به اشخاص ديگر، در صورت وقوع حادثه بيمه ای

جبران خسارات وارد شده به اشخاص آسيب ديده از سوی نھاد شرکت ھای پرداخت جبران بيمه ای شامل 

اين قانون نيز می باشد، اگر  49رد پيش بينی شده به موجب ماده بيمه ای به حساب صندوق ضمانت در موا

  ،به موجب اين قانون مورد غير وضع نشده باشد يا ناشی از مفھوم مفاد خاصی نباشد

عبارت است از مبلغ غير قابل پرداخت از سوی شرکت بيمه يا نھاد  :قابل پرداخت ريمبلغ غ) 16

به شکل درصد در ازای مبلغ  )ياو (که بصورت وجه مشخص شرکت ھای بيمه ای در محدودۀ مبلغ بيمه 

  تعيين می شود،بيمه 

خسارت وارده ناشی از وسيله نقليه با  خسارت ناشی از استفاده وسيله نقليه موتوری (زيان):) 17

  بکارگيری موتور وسيله نقليه يا بدون آن (به انضمام انفجار يا آتش سوزی خودرو)،
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صورت بروز حادثه بيمه ای، تکميل فرم معين در محل حادثه از سوی  در اظھارنامۀ مشترک:) 18

، که در آن شتهاشخاص حاضر در حادثه که بطور قانونی وسائط نقليه موتوری را تحت مديريت خود دا

  چگونگی و شرايط، واقعيت ھای حادثه و ساير اطالعات با امضای آنان گواھی می شود،

 موتوری نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری کنندۀ بيمهنھاد شرکت ھای بيمه ای اجرا ) 19

 وسائط مسئوليت استفاده از اجباری سازمان اجتماعی که شرکت ھای بيمه ای مجاز به اجرای بيمه (نھاد):

نيز به  و در موارد پيش بينی شده به موجب اين قانون؛ بانک مرکزی موتوری بر حسب اين قانون نقليه

  ه اند،عضويت آن در آمد

دير آن نھاد شرکت ھای بيمه ای صندوق ايجاد شده مطابق با اين قانون که م صندوق ضمانت:) 20

شده به موجب اين قانون انجام  باشد و به حساب آن پرداخت جبران خسارت ھا در موارد وضع می

  ،شود شامل صندوق ضمانت میاين قانون  44ماده  1پذيرد. دارايی ھای وضع شده به موجب بند  می

گردآوری، نگھداری، استفاده، ارائه اطالعات وضع عبارت است از سيستم  اطالع رسانی: سيستم) 21

 مسئوليت استفاده از اجباری بيمهآماری پيرامون نظام داده ھای شده به موجب اسناد حقوقی و مديريت 

موتوری، بيمه  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری (به انضمام قراردادھای بيمه موتوری نقليه وسائط

  گذاران، اشخاص بيمه شده، وسائط نقليه موتوری)،

عبارت است از سيستم تخفيف ھا و اضافه پرداخت ھای حق بيمه مورد اعمال در  جريمه: -پاداش) 22

  ،تاريخچه بيمه ای و (يا) رانندگی بر اساسموتوری  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری زمينه بيمه

بر اساس اين قانون، وجوه پرداختی در ازای عضويت در نھاد شرکت ھای بيمه از  حق عضويت:) 23

  سوی شرکت ھای بيمه عضو نھاد به ميزان مقرر به موجب مقررات نھاد،

پيرامون «برحسب تعريف وضع شده به موجب قانون جمھوری ارمنستان  تريلر (نيمه تريلر):) 24

  ،»امنيت تردد جاده ای

برحسب تعريف وضع  ی، سازه ھای مھندسی جاده ای:امکانات جاده اتارھای مصنوعی، ساخ) 25

  ،»پيرامون جاده ھا«شده به موجب قانون جمھوری ارمنستان 

بر  شده حداکثر مقدار زيان ھای وارد حداکثر مقدار زيان جبران پذير از طريق خود تنظيمی:) 26

فين درگير در حادثه بيمه ای می توانند بدون موافقت در صورت آن طر؛ وضع شده از سوی نھاد که اموال

  مشترک را تکميل نمايند،شرکت بيمه (شرکت ھای بيمه) اظھارنامه 

حداکثر مقدار زيان ھای وارد شده بر  حداکثر مقدار زيان جبران پذير از طريق اظھارنامه مشترک:) 27

حادثه بيمه ای می توانند با موافقت اموال؛ وضع شده از سوی نھاد که در صورت آن طرفين درگير در 

  مشترک را تکميل نمايند،شرکت بيمه (شرکت ھای بيمه) اظھارنامه 
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پيرامون «برحسب تعريف وضع شده به موجب قانون جمھوری ارمنستان  اقربای نسبی و سببی:) 28 

  ،»بيمه و فعاليت بيمه ای

ھاد ذيصالح دولتی جمھوری ارمنستان وسيله نقليه موتوری که از سوی ن وسيله نقليه ثبت شده:) 29

  به نام ھر شخص يا سازمان به ثبت رسيده باشد و طبق مقررات قانون موقتاً از ثبت خارج نشده باشد.

برای ھر يک از زيان ھای شخصی و  جبران بيمه ای. به تعريف اين قانون، مفاھيم مبلغ بيمه و 2

ند بکار گرفته می شوند، اگر در مفاد مورد نظر بطور اموالی وارد شده که به موجب اين قانون وضع شده ا

ً برای بيمه موتوری مورد  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری خاص ذکر نشده باشد که آن عموما

  استفاده قرار می گيرد.

 ،ن - 93) شماره 29/03/1392( 19/06/2013قانون اصالحی مورخه به موجب  3(اصالح ماده 
  ن) -27) شماره 26/09/1395( 16/12/2016خه اصالحی مور قانون
  

  موتوری نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری . حق اجرای بيمه4ماده 

ماده  2بند  10کالس پيش بينی شده به موجب زيربند در شرکت ھای بيمه دارای مجوز اجرای بيمه . 1

ضو نھاد شرکت ھای بيمه که حداقل و ع» ای پيرامون بيمه و فعاليت بيمه«قانون جمھوری ارمنستان  7

دارای يک شعبه يا کارگزار دائمی فعال در ھر يک از استان ھای جمھوری ارمنستان و واجد شرايط و 

مسئوليت  اجباری مجاز به اجرای بيمهھستند، الزامات وضع شده به موجب قانون و ديگر اسناد حقوقی 

  .ان می باشندموتوری در جمھوری ارمنست نقليه وسائط استفاده از

 نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری در زمينه اجرای بيمه غالب تيسوء استفاده از موقع. 2

  به موجب قانون جوابگويی به دنبال خواھد داشت. ،موتوری از سوی شرکت بيمه مجاز به اجرای باما

  

  موتوری نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری . قرارداد بيمه2فصل 

  موتوری نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری قرارداد بيمه. 5اده م

 - 93) شماره 29/03/1392( 19/06/2013به موجب قانون اصالحی مورخه عنوان ماده  اصالح(
  )ن

موتوری، با شرايط وضع شده به  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری . برحسب قرارداد بيمه1

ت اشخاص بيمه شده برای جبران زيان ھای وارد شده به اشخاص آسيب ديده بيمه موجب اين قانون مسئولي

  می شود.

موتوری فی مابين شرکت بيمه و اشخاص زير  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری قرارداد بيمه. 2

  منعقد می شود:
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اين قانون)، و در  25اده م 2) مالک وسيله نقليه (به استثنای وسائط نقليه پيش بينی شده به موجب بند 1

صورت فوت مالک تا ثبت دولتی حق مالکيت جديد، وارثی که آن را تحت مديريت خود دارد، يا طرفی که 

به انضمام قرارداد تحت انعقاد در روند به موجب قرارداد واگذاری وسيله نقليه بدست آورنده محسوب شود (

  يا مالی (ليزينگ) اجاره نامهکننده برحسب قرارداد  اجاره ) ياثبت حق مالکيت در قبال وسائط نقليه در آينده

اشخاص وارد کنندۀ وسائط نقليه به خاک جمھوری ارمنستان که در حال رانندگی آنھا ھستند (به ) 2

اين قانون) صرفنظر از اين که مالک  25ماده  2بند  1استثنای وسائط نقليه وضع شده به موجب زيربند 

  د.محسوب بشووسيله نقليه مورد نظر 

به اشخاص اين ماده مجازند بر اساس وکالتنامه ای که به مقرر قانون  2. اشخاص ذکر شده در بند 3

موتوری از طريق  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری اند اقدام به انعقاد قرارداد بيمهداده ديگر 

  اشخاص ياد شده بنمايند.

مسئوليت استفاده  اجباری بيمه فعالی قرارداد منعقد شده و . ھر شخصی می بايستی بطور دائمی دارا4

(بغير از وسائط  در جمھوری ارمنستان به ثبت رسيدهموتوری برای ھر وسيله نقليه ای که  نقليه وسائط از

وی است (بر اساس متعلق به و  اين قانون) 25ماده  2بند  3و  2نقليه وضع شده به موجب زيربندھای 

. بجزء مورد وضع شده به موجب باشد )،) در اختيار وی گذاشته شده استمه مالی (ليزينگقرارداد اجاره نا

اين قانون، استفاده از وسيله نقليه و رانندگی در جاده ھای مورد استفادۀ عمومی  25ماده  2بند  1زيربند 

ممنوع آن، ندگی موتوری در موقع ران نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بدون وجود قرارداد بيمه

 وسائط مسئوليت استفاده از اجباری ثبت و ثبت مجدد وسائط نقليه موتوری (به انضمام قرارداد بيمه است.

موتوری که در موقع به ثبت رساندن حق مالکيت در قبال وسيله نقليه در حال ثبت وارد عمل می شود)  نقليه

موتوری، بغير از وسائط نقليه موتوری  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بدون ارائه قرارداد بيمه

در اين قانون و ھمچنين آن وسائط نقليه موتوری که  25ماده  2بند  3و  2وضع شده به موجب زيربندھای 

موقع ثبت حق مالکيت در قبال آنھا به ثبت می رسند اما بالفاصله پس از ثبت موقتاً از ثبت خارج می شوند، 

 نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری اردات وسائط نقليه موتوری فاقد قرارداد بيمه. اجازۀ وممنوع است

موتوری به خاک جمھوری ارمنستان از طريق راندن آنھا از سوی نھادھای ذيصالح دولتی، به استثنای 

  اين قانون، ممنوع است. 25ماده  2بند  1وسائط نقليه وضع شده به موجب زيربند 

موتوری موظف  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری دارای حق انعقاد قرارداد بيمهشرکت بيمه  .5

ماده جاری که به وی مراجعه خواھد کرد قرارداد  2است با ھر يک از اشخاص وضع شده به موجب بند 

نقض  موتوری منعقد نمايد، اگر انعقاد قرارداد منجر به نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمه

بطوری که در  موجب قانون و ديگر اسناد حقوقی برای شرکت بيمه وضع شده است، نشود.به الزاماتی که 

موتوری  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری از انعقاد قرارداد بيمه بی اساس و پايهصورت خودداری 

ری ارمنستان اعمال خواھد آيين مدنی جمھو 461از سوی شرکت بيمه، مقررات وضع شده به موجب ماده 
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موتوری با مشتری مجاز به  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری شرکت بيمه در انعقاد قرارداد بيمه شد.

، يا استفاده از ساير خدمات تحميل انعقاد قرارداد در خصوص ارائه ديگر خدمات با شرکت بيمه مذکور

 نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری د قرارداد بيمهمورد عرضه از سوی شرکت بعنوان پيش شرط انعقا

موتوری با مشتری، از  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری در انعقاد قرارداد بيمه موتوری، نمی باشد.

وی به انعقاد قرارداد با شخص ديگر در خصوص ارائه خدمات ديگر، يا استفاده از  ترغيبسوی شرکت 

مسئوليت  اجباری عرضه از سوی شخص ديگر بعنوان پيش شرط انعقاد قرارداد بيمهساير خدمات مورد 

 اجباری موتوری بجزء در مواردی که خدمات مذکور برای انعقاد قرارداد بيمه نقليه وسائط استفاده از

  .استموتوری ضروری باشد، ممنوع  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از

موتوری، شرکت بيمه (عامل)  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اریاجب پس از انعقاد قرارداد بيمه. 6

بيمه گذار تحويل می دھد. فرم، محتوا و دستورالعمل تکميل قرارداد و نمونه اظھارنامه مشترک را به 

می تواند  شورای نھاد شرکت ھای بيمه اظھارنامه مشترک را دولت جمھوری ارمنستان وضع می نمايد.

به بيمه گذار که شامل مفاد  از سوی شرکت بيمهالزام ارائه اسناد و مدارک ديگری را  ،بيمهبغير از قرارداد 

موتوری بوده و مطابق با فرم تعيين شده از  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباریاصلی قرارداد بيمه 

  سوی شورای نھاد باشد، وضع بنمايد.

موتوری از سوی شورای نھاد شرکت  نقليه وسائط ازمسئوليت استفاده  اجباری بيمه. فرم قرارداد 7

. قرارداد مذکور حداقل می بايستی شامل شرايط مھمی که برحسب قانون ھای بيمه مورد تاييد قرار می گيرد

که وضع شده است، باشد (به انضمام داده ھای شناسايی وسيله نقليه موتوری (وسائط نقليه موتوری) 

(آنھا) بيمه می شود، مندرجات در خصوص ارزش (ارزش ھای) ضريب مسئوليت ناشی از استفادۀ آن 

اعالم  قواعد، در صورت وقوع حادثه بيمه ای بيمه شده بيمه گذار و (يا) شخص (اشخاص) جريمۀ -پاداش

ھمچنين  ، ومراتب به شرکت بيمه برحسب مقررات و مھلت ھای وضع شده از سوی نھاد شرکت ھای بيمه

  .)موتوری نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهداد موارد توقف زودرس قرار

از  ن - 93) شماره 29/03/1392( 19/06/2013(اين بند به موجب قانون اصالحی مورخه . 8
  درجه اعتبار ساقط است)

 نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهقرارداد . در صورت مفقود شدن، سرقت يا تخريب 9

ً به اطالع شرکت بيمه  گذار مراتب را به مقرر و مھلت مندرج در قرارداد بيمهبيمه موتوری،  کتبا

 نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهرساند. شرکت بيمه موظف است واقعيت انعقاد قرارداد  می

  ار دھد.موتوری با شخص مذکور را بررسی نموده و بالفاصله المثنی قرارداد را در اختيار بيمه گذار قر

ه موتوری ثبت وسائط نقليجھت تردد . دولت جمھوری ارمنستان می تواند فھرست کشورھايی را که 10

در جمھوری موتوری  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهبه قرارداد نيازی در آن کشورھا شده 
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منعقد شده در  موتوری نقليه سائطو مسئوليت استفاده از اجباری بيمهدادھای رارمنستان نبوده و اين که قرا

  کشورھای مذکور می توانند عمل نمايند، تنظيم نمايد.

  ن) -93) شماره 29/03/1392( 19/06/2013به موجب قانون اصالحی مورخه  5(اصالح ماده 
  

  موتوری نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری جرا شدن و فسخ قرارداد بيمهال. الزم ا6ماده 

موتوری از روز انعقاد آن، اگر در آن زمان  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری د بيمهقراردا. 1

ديگری پيش بينی نشده باشد الزم االجرا محسوب می شود، به استثنای قرارداد بيمه منعقد شده از سوی 

نضمام بدست آورندۀ آن محسوب شده (به ا قرارداد واگذاری وسيله نقليه موتوری برحسبشخصی که 

موقع قراردادی که تابع انعقاد در مراحل ثبت حق مالکيت در قبال وسائط نقليه موتوری در آينده)، که از 

الزم  از سوی نھاد ذيصالح دولتی و ثبت وسيله نقليه موتوری مربوطه ثبت مالکيت در قبال وسيله نقليه

  االجرا می گردد، اگر در آن زمان ديرتری تعيين نشده باشد.

منعقد ماه  3موتوری حداقل برای مدت  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهرداد قرا. 2

شود، بغير از وسائط نقليه موتوری وارد شونده به خاک جمھوری ارمنستان از طريق رانندگی آنھا تحت  می

تان و به موجب قانون گمرکی جمھوری ارمنس» واردات موقت«و » انتقال ترانزيت«گمرکی رژيم ھای 

به مشغول موتوری وارد شده از سوی اشخاص حقوقی يا دست اندرکاران شخصی  نقليه ھمچنين وسائط

 نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهقرارداد در خصوص آنھا تجارت وسائط نقليه موتوری که 

  د.منعقد می شوروز  10موتوری برای مھلت 

منعقد موتوری حداکثر به مھلت يک سال  نقليه وسائط اده ازمسئوليت استف اجباری بيمهقرارداد . 3

  شود. می

موتوری در صورت انقضای مھلت  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهقرارداد . عملکرد 4

موتوری  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهقرارداد قرارداد و ھمچنين در موارد توقف زودرس 

  متوقف می شود:به شرح زير 

حق مالکيت در قبال وسيلۀ نقليه موتوری مورد نظر، از سوی نھاد ذيصالح دولتی جمھوری ) 1

 وسائط مسئوليت استفاده از اجباری از بيمه گذار برحسب قرارداد بيمه غيربه اسم شخص ديگری  ارمنستان

 نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اریاجب موتوری به ثبت رسيده باشد، به استثنای اين که قرارداد بيمه نقليه

در صورت کننده و برحسب اجاره نامه مالی (ليزينگ) منعقد شده باشد.  هراموتوری از سوی شخص اج

موتوری از سوی شخصی که برحسب قرارداد  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری انعقاد قرارداد بيمه

مذکور زودتر از عملکرد قرارداد در صورتی وب شده باشد، اجاره نامه مالی (ليزينگ) اجاره کننده محس

قرارداد اجاره نامه مالی (ليزينگ) متوقف شده باشد و حق مالکيت در قبال موعد متوقف می شود که اگر 
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وسيله نقليه موتوری به نام شخص مذکور به ثبت نرسيده باشد يا پس از ثبت به شخص ديگر واگذار شده 

  باشد،

  از ثبت موقتی)،شدن موتوری از ثبت خارج شده باشد (به انضمام خارج  وسيله نقليۀ) 2

) شرکت بيمه منحل شده باشد و بيمه گذار مايل نباشد قرارداد را با شرکت بيمه ديگر که پورتفوليوی 3

 بيمه به آن منتقل می شود، ادامه بدھد،

را به شرکت بيمه ديگر منتقل  پورتفوليوی بيمه ای) در موارد وضع شده به موجب قانون شرکت بيمه 4

  کرده باشد و بيمه گذار مايل نباشد قرارداد را با شرکت بيمه مذکور ادامه بدھد،

  ) در ساير موارد پيش بينی شده به موجب اين قانون و مقررات نھاد شرکت ھای بيمه.5

موتوری خود را  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهمربوط به  شرکت بيمه پورتفوليوی. 5

مسئوليت  اجباری فقط می تواند به شرکتی منتقل نمايد که برحسب مقررات اين قانون مجاز به اجرای بيمه

  موتوری باشد. نقليه وسائط استفاده از

اين ماده بيمه گذار  4بند  1-2 پيش بينی شده به موجب زيربندھای پيش آمدن موارددر صورت . 6

 وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهات وضع شده به موجب قرارداد مراتب را برحسب مھلت و مقرر

  به اطالع شرکت بيمه می رساند. موتوری نقليه

 اجباری بيمهقرارداد  ،اين ماده 4بند  4و  3، 1ندھای ربدر موارد پيش بينی شده به موجب زي. 7

توقف  مربوطه بطور زودرس موتوری در زمان وقوع پايه و اساس نقليه وسائط مسئوليت استفاده از

مسئوليت استفاده  اجباری بيمهاين ماده قرارداد  4بند  2يابد. در موارد پيش بينی شده به موجب زيربند  می

توقف می يابد، بجزء  موتوری روز مابعد خروج از ثبت وسيله نقليه موتوری بطور زودرس نقليه وسائط از

خروج موقتی آن از ثبت و نيز چنان موارد ، ثبت خارج می شودمواردی که به دليل بالاستفاده بودن آن از 

خروج از ثبت که در ھمان زمان وسيله نقليه به نام شخص ديگر به ثبت رسيده، که در صورت آنھا قرارداد 

موتوری در موقع خارج شده از ثبت وسيله نقليه بطور زود  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمه

، شرکت بيمه حق بيمه پرداخت شده برای آن مدت زمان باقی مانده ی يابد. در موارد مذکورھنگام توقف م

 بيمهقرارداد از عملکرد قرارداد را به بيمه گذار عودت می دھد. بنحوی که در صورت توقف زود ھنگام 

بند  1-2دھای موتوری بنا به اساس پيش بينی شده به موجب زيربن نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری

، مدت زمان باقی مانده از عملکرد قرارداد از روزی که بيمه گذار به شرکت بيمه درخواست اين ماده 4

  محاسبه می شود. ،از معلوم شدن پايه و اساس مربوطهنه زودتر و  می نمايدکتبی ارائه 

  ن) -93) شماره 29/03/1392( 19/06/2013به موجب قانون اصالحی مورخه  6(اصالح ماده 
  

  . حق بيمه7ماده 
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موتوری می بايستی  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهعرصۀ  رد. حق بيمه مورد اعمال 1

تبعيض آميز باشد و ھزينه ھای واقعی و الزم برای تامين مبلغ بيمه مندرج در قرارداد  و غير توجيه شده

جريمه  -و ھمچنين ضريب ھای پاداشی و سود معقول موتور نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمه

ضابطه مربوط به عدم تبعيض که  در پايۀ محاسبات قرار گيرند.که از سوی شرکت بيمه محاسبه شده است 

حق بيمه ھای متمايز شرکت بيمه را در تعيين  وق و اختيارتحقبند وضع شده است نمی تواند  نبه موجب اي

 محدود نمايد. ،ذارن، اشخاص بيمه شده و (يا) وسائط نقليه موتوری بيمه شوندهبا تکيه بر ريسک بيمه گشده 

بانک مرکزی و نھاد شرکت ھای بيمه مطابقت حق بيمه ھای محاسبه شده از سوی شرکت ھای بيمه با 

  الزامات اين بند را مرتباً بررسی می نمايند.

و  اصلی و پايهحق بيمه ھای قادير محداکثر  ،. بر اساس فرمول تعيين شده در ضميمۀ اين قانون2

و حداقل شده محاسبه  جريمه - ھمچنين ارزش ھای مجاز ضريب ھای ريسک و مقادير ضريب ھای پاداش

  د.نمی شووضع سالی يک بار از سوی شورای نھاد شرکت ھای بيمه 

ايجاد ای  بنا به نظر معقول شورای بانک مرکزی تغييرات قابل توجھی در بازار بيمه. در مواردی که 3

موتوری به خطر افتاده باشد که  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهيا ثبات و تداوم نظام  شده باشد

ارزش ھای  ،حق بيمه ھای اصلی و پايهجديد مقادير  حداکثر محدوديت ھاینمودن  م وضعوبر اساس آن لز

ايجاد شود و آنھا طبق بند  جريمه -پاداش ضريب ھایجديد مقادير (يا) مجاز ضريب ھای ريسک و جديد و 

اين ماده در مھلت معقول محدود نشوند (ثبت نشوند)، در اين صورت بانک مرکزی مجاز است مستقالً  2

جديد حق بيمه ھای اصلی و پايه، ارزش ھای جديد و مجاز ضريب ھای مقادير  حداکثر محدوديت ھای

وضع بنا به اتخاذ تصميم شورای خود محاسبه و ريمه را ج -ريسک و (يا) مقادير جديد ضريب ھای پاداش

مصوبۀ شورای بانک مرکزی برای شرکت ھای بيمه عضو نھاد شرکت ھای بيمه الزم االجرا و از  نمايد.

  تاريخ به اجرا درآمدن آن، عملکرد مقاديری که پيش از آن تعيين شده اند متوقف می شوند.

ھاد بانک مرکزی يا به اتبکار خود می تواند حداقل مقادير حق شورای نھاد شرکت ھای بيمه به پيشن. 4

 اجباری بيمهثبات و تداوم نظام بيمه اصلی و پايه را تعيين نمايد، اگر تعيين چنين مقاديری جھت تامين 

و (يا) به منظور  عدم رقابت غير صادقانه ميان شرکت ھای بيمهموتوری،  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از

  از قيمت گذاری ھای غير منطقی در بازار بيمه ضروری باشد. جلوگيری

اين ماده برای حداقل  3و  2مقادير حق بيمه پيش بينی شده به موجب بند محدوديت ھای . حداکثر 5

منحصراً می توان از آن مقدار اين قانون محاسبه می شوند، و  8مقادير مبالغ بيمه وضع شده به موجب ماده 

اين قانون در قرارداد  8ماده وضع شده به موجب مبلغ بيمه بيشتر از حداقل مقادير  در صورت پيش بينی

  تجاوز نمود. ،موتوری و (يا) خدمات مکمل نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمه
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 داده ھای وسائط نقليه موتوری و مالکين آنھا و (يا)شورای نھاد شرکت ھای بيمه با در نظر گرفتن . 6

ً تحت مديريت و تسلط خود دارنداشخاص و حوادث بيمه ای بوقوع پيوسته در  ی که وسائط مذکور را قانونا

پی عمليات (عدم فعاليت) و (يا) تعداد و ماھيت تخلفات آنان (تاريخچه رانندگی)، سيستم تخفيف ھا و اضافه 

  ضع می نمايد.جريمه) برقرار و مقررات کاربرد آن را و - پرداخت ھای حق بيمه (سيستم پاداش

حداکثر مقادير حق بيمه ھای اصلی و پايه، ضريب محاسبات  . نھاد شرکت ھای بيمه به منظور توجيه7

مسئوليت استفاده  اجباری بيمهجريمه شامل شده در فرمول حق بيمه ھای  -ھای ريسک و ضريب ھای پاداش

ھلت ھای وضع شده از سوی برحسب فرم، مقررات و مموتوری در ضميمه اين قانون،  نقليه وسائط از

  اطالعات و گزارشاتی پيرامون محاسبات مذکور به بانک مرکزی ارائه می نمايد. شورای بانک مرکزی

 بيمهپيش بينی شده بر اساس قرارداد  ، مقررات و مھلت ھایمقدار برحسب. بيمه گذار حق بيمه را 8

غير از اخذ مستقيم يا ب. اخذ وجوه ديگر مايدموتوری پرداخت می ن نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری

موتوری در  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری غير مستقيم حق بيمه از بيمه گذار بابت اجرای بيمه

از سوی موتوری يا در طی عملکرد آن  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری طی انعقاد قرارداد بيمه

ائم پيش بينی شده در خصوص عدم انجام يا انجام غيرشايسته تعھدات قرارداد شرکت بيمه، به استثنای جر

  ، ممنوع می باشد.موتوری نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمه

می باشد موتوری  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهاجرا کنندۀ ای که . ھر شرکت بيمه 9

داشته باشد که الزامات آن برحسب اسناد حقوقی  ق بيمهحماشين حساب موظف است در سايت اينترنتی خود 

توسط ماشين حساب بيمه ای نصب شده تنظيمی بانک مرکزی وضع می شوند. مقدار حق بيمه محاسبه شده 

 مقررات (شرايط) بيمهبر اساس محاسبه مورد در سايت اينترنتی شرکت بيمه نمی تواند از مقدار حق بيمه 

برای بيمه گذار دارای شرايط مشابه متفاوت  موتوری مورد نظر نقليه وسائط يت استفاده ازمسئول اجباری

  باشد.

 اجباری . مفاد مربوط به حق بيمه ھا در اين ماده در قبال ھر وسيله نقليه مندرج در قرارداد بيمه10

  موتوری بطور مجزا بکار گرفته می شوند. نقليه وسائط مسئوليت استفاده از

  

  . مبلغ بيمه و جبران خسارت8ماده 

موتوری  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهقرارداد مبلغ بيمه پيش بينی شده به موجب . 1

  :برای يک حادثه بيمه ای در ارتباط با يک وسيله نقليه موتوری نبايد

ديده و  برای آسيب ھای شخصی برحسب ھر آسيب درام جمھوری ارمنستان 3 000 000 کمتر از) 1

  درام جمھوری ارمنستان برحسب ھر حادثه بيمه ای، 9 000 000کمتر از 

ھای اموالی برحسب ھر حادثه  درام جمھوری ارمنستان برای خسارت 1 500 000) کمتر از 2

بيش از يک شخص در خصوص خسارات وارده بر اموال تحت جبران اگر طبق اين قانون ای باشد.  بيمه
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مع کل خسارات مذکور از مبلغ بيمه ای وضع شده برحسب ھر حادثۀ بيمه ای تجاوز خسارت ديده باشند و ج

نمايد، در اين صورت جبران ھای بيمه ای ھر يک از اشخاص مذکور به تناسب ميزان زيان ھای وارد شده 

برحسب حد و حدود مبلغ بيمه ای تعيين شده ھر حادثه بيمه ای، و بر اموال آنان در جمع کل خسارات 

  اخت خواھد شد.پرد

اگر طبق اين قانون بيش از يک شخص آسيب ھای بيمه ای تحت جبران خسارت ديده باشند و جمع . 2

کل خسارات مذکور از مبلغ بيمه ای وضع شده برحسب ھر حادثۀ بيمه ای تجاوز نمايد، در اين صورت 

ارد شده بر آنان در وآسيب ھای شخصی جبران ھای بيمه ای ھر يک از اشخاص مذکور به تناسب ميزان 

 جمع کل خسارات و برحسب حد و حدود مبلغ بيمه ای تعيين شده ھر حادثه بيمه ای، پرداخت خواھد شد.

مبلغ مورد پرداخت به ھر آسيب ديده که مطابق اين بند محاسبه شده است نمی تواند از مبلغ بيمه ای وضع 

مبلغ (ھر يک از مبالغ) محاسبه شده اين بند شده برحسب ھر آسيب ديده تجاوز نمايد. در صورتی که طبق 

از مبلغ بيمه ای وضع شده برحسب ھر آسيب ديده برای يکی (چند نفر) از آسيب ديدگان به مقدار تناسبی 

به نسبت زيان ھای) اضافه به تناسب زيان ھای وارده بر ديگر آسيب ديدگان  ت(قسم تتجاوز نمايد، قسم

  بيمه ای وضع شده ھر آسيب ديده، جبران می شوند. ھای مذکور برحسب حد و حدود مبلغ

مسئوليت  اجباری بيمه. دستورالعمل ھای پرداخت جبران ھای بيمه ای به موجب اين قانون و قرارداد 3

  موتوری وضع می شوند. نقليه وسائط استفاده از

توری برحسب مو نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمه. مبلغ غير قابل جبران در عرصه 4

موتوری و برای موارد جبران به حساب موجودی  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهقرارداد 

ھای صندوق ضمانت برحسب شرايط و مقررات پيش بينی شده به موجب مقررات نھاد شرکت ھای بيمه 

 نقليه وسائط ليت استفاده ازمسئو اجباری بيمهمبلغ غير قابل جبران در عرصه اعمال می شود. به نحوی که 

  پيش بينی شود. موتوری فقط می تواند به ميزان و موارد وضع شده از سوی شورای نھاد شرکت ھای بيمه

 نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهقرارداد  . جبران بيمه ای در وھله نخست بر اساس5

جب اين قانون از سوی نھاد شرکت ھای بيمه موتوری اجرا می شود يا در موارد پيش بينی شده به مو

صرفنظر از اينکه شخص آسيب ديده در حادثه بيمه ای دارای قرارداد داوطلبانه بيمه در کالس وضع شده به 

يا دارای » پيرامون بيمه و فعاليت بيمه ای«قانون جمھوری ارمنستان  7ماده  2بند  10موجب زيربند 

  جان، سالمتی يا زيان ھای وارده بر اموال شخص آسيب ديده باشد.آسيب ھای وارده بر قرارداد بيمه 

. در صورت ناکافی بودن جبران بيمه ای برای جبران زيان ھای واقعی آسيب ديده، مابه التفاوت 6

از سوی آيين مدنی جمھوری ارمنستان  1066موجود بين جبران بيمه ای و مقدار زيان واقعی طبق ماده 

مسئوليت  اجباری بيمهقرارداد ی شود. آن زيان ھای واقعی آسيب ديده که برحسب جبران مزيان رساننده 

موتوری (از سوی نھاد شرکت ھای بيمه) قابل جبران نمی باشند از سوی زيان  نقليه وسائط استفاده از

  رساننده در موارد و مقررات وضع شده به موجب آيين مدنی جمھوری ارمنستان جبران می شود.
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صرفنظر موتوری  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهقرارداد  ه در طی عملکرد. مبلغ بيم7

  .از جبران ھای بيمه ای پرداخت شده در ازای حوادث بيمه ای در طی اين مدت غيرقابل کاھش می باشد

 اين ماده شامل حال افراد دارای حق جبران زيان ھا در 2و  1. مفاد وضع شده به موجب بندھای 8

اين قانون پيش بينی شده است از ناحيۀ زيان ھای پيش بينی  14صورت فوت آسيب ديده که به موجب ماده 

  شده به موجب ماده مذکور، نمی شود.

  

  . وظايف شرکت بيمه9ماده 

  . شرکت بيمه موظف است:1

 یاجبار بيمهقرارداد اين قانون  5ماده  2) بنا به درخواست ھر شخص وضع شده به موجب بند 1

موتوری به موجب آيين مدنی جمھوری ارمنستان، اين قانون و برحسب  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از

شرايط وضع شده به موجب مقررات نھاد شرکت ھای بيمه منعقد نمايد، اگر انعقاد قرارداد منجر به نقض 

  نشود،وضع شده است، الزاماتی که برحسب قانون و ديگر اسناد حقوقی برای شرکت بيمه 

 نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری نمونه اظھارنامه مشترک را تکميل و به ھمراه قرارداد بيمه) 2

موتوری در اختيار بيمه گذار قرار دھد و ھمچنين طريقه استفاده از آن و نحوۀ تکميل اظھارنامه مشترک را 

  توضيح بدھد،

نت انجام دھد و بر اساس اين قانون و به مقادير ) طبق اين قانون پرداخت ھايی به نفع صندوق ضما3

  وضع شده برحسب مقررات نھاد شرکت ھای بيمه به نفع نھاد حق عضويت پرداخت نمايد،

  ارائه اطالعات وضع شده به موجب اين قانون و ديگر اسناد حقوقی به سامانه اطالع رسانی،) 4

سوی مرجع تام االختيار مسئول امنيت ) پذيرش اظھارنامه مشترک يا صورت جلسه تنظيم شده از 5

 بيمهقرارداد تردد جاده ای در خصوص حادثه بيمه از بيمه گذار، اشخاص بيمه شده يا آسيب ديده برحسب 

  موتوری با خود، نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری

ه روند بررسی بنا به درخواست ھر شخص دخيل در حادثه بيمه ای، ارائه ھر گونه اطالعات در بار) 6

مسئوليت استفاده  اجباری بيمهقرارداد موضوع جبران زيان وارد شده از سوی اشخاص بيمه شده برحسب 

موتوری منعقد شدۀ خود، نتيجه گيری کارشناسی (در صورت وجود) و اسناد ديگر به وی.  نقليه وسائط از

تجاری يا غيره يا اطالعات اداری که اگر اطالعات يا اسناد مورد درخواست شامل اسرار بيمه ای، بانکی، 

تحت پشتيبانی قانون باشد، در اين صورت آن برحسب مقررات و موارد وضع شده به موجب قانون در 

  اختيار گذاشته خواھد شد،

محل فعاليت و ساعات کاری شعب و عاملين خود را بطور دائمی در سايت اينترنتی خود منتشر ) 7

  نمايد،
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پيش بينی شده به موجب قانون، مقررات نھاد شرکت ھای بيمه، ديگر اسناد  ) اجرای ساير تعھدات8

  موتوری. نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهحقوقی يا قرارداد 

  ن) -93) شماره 29/03/1392( 19/06/2013به موجب قانون اصالحی مورخه  9(اصالح ماده 
  

  سارت و دستورالعمل جبران بيمه ای. خسارات تحت جبران بيمه ای، ارزيابی خ3فصل 

  . مسئوليت بيمه10ماده 

اين قانون، آن مسئوليت مدنی تابع بيمه اجباری با  25بغير از موارد وضع شده به موجب ماده . 1

موتوری است که به شرح زيان ھای وارده بر آسيب  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهقرارداد 

  وسائط نقليه موتوری ناشی می شود:ديده در استفاده از 

خسارات شخصی: زيان ھای وارده بر سالمت آسيب ديده و دستمزد (درآمدھا) از دست رفته در ) 1

  نتيجۀ آن و ھمچنين مرگ آسيب ديده،

  ) خسارات وارده بر اموال.2

  

  . خسارات شخصی11ماده 

وارده بر سالمت آسيب ديده،  خسارات شخصی وارده شده بر آسيب ديده عبارت است از زيان ھای. 1

  دستمزد (درآمدھا) از دست رفته در نتيجۀ آن و ھمچنين مرگ آسيب ديده.

در صورت وارد آمدن خسارات شخصی بر آسيب ديده، در محدودۀ مبلغ بيمه ھزينه ھای (مبالغ) . 2

ز زيان ھای وضع (مبالغ) بوجود آمده امخارج اين قانون به استثنای  12-14پيش بينی شده به موجب مواد 

  اين قانون جبران می شوند. 25ماده  1شده به موجب بند 

  

  آسيب ديدهشخص . ھزينه ھای مربوط به زيان ھای وارده بر سالمت 12ماده 

مربوط به مخارج بوجود آمده به دنبال زيان ھای وارده بر سالمتی آسيب ديده عبارتند از ھزينه ھای . 1

تقال به موسسات پزشکی يا توانبخشی، بستری در موسسات پزشکی يا ارائه کمک ھای اوليه پزشکی، ان

ھزينه  تشخيص، معالجه و درمان. با مقادير تعيين شده از سوی شورای نھاد شرکت ھای بيمه،توانبخشی، 

خريد داروھا، تھيه اعضای اقدامات در راستای تامين تداوم درمان به تجويز پزشک،  ھای مربوط به

به نحوی که آن ھزينه ھای  .نيز جبران می شوندو غيره  دار، ساير وسائل فنیمصنوعی، صندلی چرخ

وضع شده در جمله دوم اين بند که در خارج از جمھوری ارمنستان صورت گرفته اند، فقط در صورتی 

که زيان وارده بر  برحسب مقادير تاييد شده از سوی شورای نھاد شرکت ھای بيمه جبران خواھند شد

اين  5ھای وارده بر سالمتی آسيب ديدگان پيش بينی شده به موجب بند  ديده در فھرست زيان سالمتی آسيب
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ماده شامل شده باشد و آسيب ديده در آن موسسه پزشکی کمک پزشکی دريافت کرده يا سالمتی آن بھبود 

اين  5بند يافته باشد که در فھرست موسسات پزشکی فعال در خارج ازجمھوری ارمنستان پيش بينی شده در 

  ماده شامل شده باشد.

اين ماده پيش بينی شده اند  1مستند و ثابت شده که به موجب بند  ،. فقط مخارج ضروری، توجيه شده2

قابل جبران ھستند. معيارھای ضرورت، توجيه و استنادات ھزينه ھای قابل جبران (شامل دريافت کمک 

ان) و ھمچنين فھرست اسناد مورد ارائه جھت ھای پزشکی يا توانبخشی در خارج از جمھوری ارمنست

  دريافت جبران، از سوی شورای نھاد شرکت ھای بيمه وضع می شود.

  به دريافت کمک پزشکی يا بھبود سالمتی درخارج از جمھوری ارمنستان می باشد.آسيب ديده مجاز . 3

د می آيد که حداقل کميسيونی در ترکيب نھاد بوجو ،بنا به تصميم شورای نھاد شرکت ھای بيمه. 4

نصف اعضای آن بايستی پزشک باشند (کارکنان زمينه پزشکی). ترکيب کميسيون، آيين نامه کاری آن (به 

اساس تصميمات شورای نھاد وضع  انضمام دعوت و برگزاری جلسات، مقررات اتخاذ تصميمات) بر

رات وضع شده از سوی شود. بابت شرکت در جلسات کميسيون به اعضای آن برحسب مقادير و مقر می

شورای نھاد پرداخت می شود. الزامات در قبال اعضای کميسيون برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک 

  مرکزی وضع می شود.

صدمات وارد شده بر  گروه از اين ماده ھر ساله فھرست آن 4کميسيون پيش بينی شده به موجب بند . 5

موثر کمک ھای پزشکی و بھبود سالمتی در جمھوری آنھا ارائه ايجاد که در صورت را آسيب ديدگان 

ارمنستان امکان پذير نبوده و ھمچنين فھرست موسسات پزشکی در خارج از جمھوری ارمنستان که آسيب 

بھبود در صورت صدمات وارد شده بر سالمتی وی از  جھتديده حق دارد با دريافت کمک ھای پزشکی 

  .تنظيم می نمايد ،دريافت نمايدرا به موجب اين قانون پيش بينی شده ای جبران بيمه  ،سوی آنھا

 دريافت کمک ھای پزشکی يا بازيابی جھت. برابر اين قانون پرداخت جبران بيمه ای به آسيب ديده 6

اين ماده، در حد و حدود مبلغ بيمه ای به مقدار  5به مقرر بند  سالمتی در خارج از جمھوری ارمنستان

ک ھای پزشکی و توانبخشی انجام شده و مستند انجام شده جھت دريافت کمھزينه ھای ضروری، توجيه 

  پذيرد. می

اين قانون شامل نشده باشد  5وارده بر آسيب ديده در فھرست صدمات وارده به مقرر بند  صدمه. اگر 7

د، اما آسيب ديده کمک ھای پزشکی يا بازيابی سالمتی را در خارج از جمھوری ارمنستان دريافت کرده باش

در اين صورت جبران بيمه ای پيش بينی شده به موجب اين قانون (به استثنای مخارج وضع شده به موجب 

اين ماده) به مقداری که در صورت دريافت کمک ھای پزشکی يا بازيابی سالمتی در  1جمله دوم بند 

انجام شده  که برای آنمستند مقدار ھزينه ھای نه بيشتر از اما  ؛جمھوری ارمنستان به وی پرداخت می شد

  .پرداخت خواھد شداست، 
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اين قانون شامل شده باشد  5اگر صدمه وارده بر آسيب ديده در فھرست صدمات وارده به مقرر بند . 8

اما آسيب ديده کمک ھای پزشکی يا بازيابی سالمتی را در موسسه پزشکی خارج از جمھوری ارمنستان و 

ماده جاری دريافت کرده باشد، در اين  5ضع شده به موجب بند شامل نشده در فھرست موسسات پزشکی و

صورت جبران بيمه ای پيش بينی شده به موجب اين قانون (به استثنای مخارج وضع شده به موجب جمله 

در مورد نظر اين ماده) به مقداری که در صورت دريافت کمک ھای پزشکی يا بازيابی سالمتی  1دوم بند 

به وی پرداخت ماده جاری  5مطابق با بند فھرست موسسات پزشکی وضع شده  موسسه پزشکی شامل در

  ھزينه ھای مستند که برای آن انجام شده است، پرداخت خواھد شد. می شد؛ اما نه بيشتر از مقدار

اين ماده منحصراً با  6- 8پرداخت به آسيب ديده در ازای مخارج پيش بينی شده به موجب بندھای . 9

  مدارک توجيه کنندۀ ھزينه ھای انجام شده، جبران خواھند شد. ارائه اسناد و

حق آسيب ديده در دريافت کمک ھای پزشکی و بازيافت سالمتی برابر قانون جمھوری ارمنستان . 10

آسيب ديده نسبت به مسائل تحقق می يابد. » پيرامون ارائه خدمات و کمک ھای پزشکی به شھروندان«

مبلغ  موتوری و (يا) نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهبا قرارداد کمک ھای پزشکی و توانبخشی 

بوده و می تواند نوع، امکانات، ارزش خدمات کمک رساننده محدود ن زيانمورد جبران از سوی شخص 

ھای پزشکی يا توانبخشی که به وی عرضه خواھد شد انتخاب و در قبال آنھا به حساب خود پرداخت مکمل 

رساننده  زيان، اگر پرداخت مبلغ جبران از سوی شرکت بيمه، نھاد شرکت ھای بيمه و (يا) شخص نموده

  کفايت ننمايد.

  

  در نتيجۀ زيان وارده بر سالمتی  از دسته رفته(درآمدھا) . دستمزد 13ماده 

برحسب مقدار جبران دستمزد (درآمدھا) از دسته رفته در نتيجۀ زيان وارده بر سالمتی آسيب ديده، . 1

مقررات وضع شده به موجب آيين مدنی جمھوری ارمنستان و اسناد حقوقی تنظيمی با در نظر گرفتن 

  الزامات وضع شده به موجب اين قانون محاسبه می شود.

جبران دستمزد (درآمدھا) از دسته رفته در نتيجۀ زيان وارده بر سالمتی، برای تمامی دوره زمانی . 2

  سناد حقوقی وضع شده اند به آسيب ديده پرداخت می شوند.کاری که برحسب اتوانايی 

  در موارد زير متوقف می شود: . جبران دستمزد (درآمدھا) از دسته رفته3

  ) بازيافت توانايی کاری آسيب ديده،1

موتوری  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهقرارداد ) مبلغ بيمه پيش بينی شده به موجب 2

  رداخت شده باشد.بطور کامل پ
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  . مبلغ قابل پرداخت در صورت فوت آسيب ديده14ماده 

در صورت فوت آسيب ديده، طبق قانون مقدار جبران زيان وارده بر ھر يک از اشخاص دارای حق . 1

جبران زيان ھا در پی فوت وی برحسب مقررات وضع شده به موجب آيين مدنی جمھوری ارمنستان و 

جبران زيان ھايی که به مبلغ کل  ر نظر گرفتن الزامات اين ماده محاسبه می شود.ديگر اسناد حقوقی با د

موجب اين بند پيش بينی می شود نمی تواند از مبلغ بيمه ای وضع شده برحسب ھر آسيب ديده پيش بينی شده 

يب ديده موتوری تجاوز نمايد. اگر تا فوت آس نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهقرارداد در 

اين قانون به وی پرداخت شده باشد،  12-13جبران بيمه ای برای زيان ھای پيش بينی شده به موجب مواد 

در اين صورت زيان ھای پيش بينی شده به موجب اين بند در محدودۀ مابه التفاوت مبلغ بيمه ای وضع شده 

  مت مذکور جبران می شوند.پرداخت غرا وقراداد بيمه برحسب ھر آسيب ديده و پيش بينی شده در 

  

  . خسارات وارده بر اموال15ماده 

  . خسارات وارده بر اموال آسيب ديده عبارتند از:1

  وسيله نقليه موتوری آسيب ديده، تخريب يا از دست دادن  ،آسيب) 1

زيان اموال متعلق به آسيب ديده متصل به وسيله نقليه موتوری آسيب، تخريب يا از دست دادن ) 2

يا متصل شده به تريلر (نيمه تريلر) آن يا واقع در داخل (روی) آن (منبعد: واقع در وسيله نقليه  دهرسانن

  ، موتوری)

اين بند ذکر نشده  2و  1که در زيربندھای  آسيب، تخريب يا از دست دادن اموال متعلق به آسيب ديده) 3

  باشد.

 16-18پيش بينی شده به موجب مواد در صورت وارد آمدن خسارات بر اموال آسيب ديده مخارج . 2

اين  25ماده  1اين قانون در حد مبلغ بيمه ای به استثنای مخارج ناشی از زيان ھای وضع شده به موجب بند 

به آسيب ديده (نماينده يا  به نحوی که مخارج مذکور با پرداخت مبلغ مورد نظر قانون جبران خواھند شد.

اگر  ) جبران می شود.نماينده يا وارث ویسب انتخاب آسيب ديده (برحديدگی يا ترميم آسيب  وارث وی)

ترميم آسيب ديدگی غيرممکن يا نامعقول باشد، مخارج فقط با پرداخت مبلغ طبق نتيجه گيری کارشناس 

  مربوطه به آسيب ديده (نماينده يا وارث وی) جبران می شود.

 4بند  2يا  1نی شده به موجب زيربند . در صورت تکميل اظھارنامه مشترک برحسب مقررات پيش بي3

مورد  اين قانون، جبران خسارت وارده بر اموال آسيب ديده نمی تواند از حداکثر مقدار خسارت 19ماده 

جبران از طريق تنظيم مستقل يا از حداکثر مقدار خسارت مورد جبران از طريق اظھارنامه مشترک تجاوز 

وارده بر اموال برحسب رسيدگی پرونده و حکم صادره از سوی  مواردی که مقدار خسارتنمايد، بغير از 

  .دادگاه ارزيابی شده باشد
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  آسيب ديدهشخص از دست دادن وسيله نقليه موتوری آسيب، تخريب يا . 16ماده 

که برای احيای وضعيت وسيله نقليه موتوری تا قبل  ھزينه ھای مربوط به تعمير وسيله نقليه موتوری. 1

ھزينه ھای بوجود آمده در نتيجه بازسازی آسيب ھای وسيله نقليه  ،ضروری بوده اند از لحظۀ حادثه

. به دنبال بازسازی وسيله نقليه موتوری مابه التفاوت وجوھی موتوری شخص آسيب ديده محسوب می شوند

  بوجود آمده در نتيجه کاھش ارزش بازاری آن طبق اين قانون قابل جبران نمی باشد.

بازسازی وسيله نقليه موتوری متعلق به شخص آسيب ديده از نظر فنی غير ممکن باشد  اگر تعمير و. 2

درصد ارزش وسيله نقليه  80ھزينه ھای تعمير و بازسازی از باشد (نداشته اقتصادی پايه و اساس يا 

ه در صورت تخريب وسيله نقلي تخريب شده محسوب خواھد شد. )موتوری تا قبل از حادثه تجاوز خواھد کرد

موتوری متعلق به شخص آسيب ديده، مابه التفاوت ارزش برآورد شدۀ آن تا لحظه تخريب و ارزش باقی 

ماندۀ آن که برحسب مقررات وضع شده از سوی شورای نھاد شرکت ھای بيمه محاسبه شده است، در حد 

  مبلغ بيمه ای جبران خواھد شد.

شکلی مفقوداالثر شدن آن، از دست دادن  سرقت وسيله نقليه موتوری شخص آسيب ديده يا به ھر. 3

به دليل غير ممکن در پی وارد شدن آسيب و وسيله نقليه موتوری محسوب می شود، اگر از دست دادن آن 

بوقوع پيوسته  ،بودن کنترل وسيله نقليه از سوی آسيب ديده يا شخصی که وسيله نقليه به وی سپرده شده است

غرامت بيمه در حد مبلغ بيمه ای و به ميزان ارزش نقليه موتوری  در صورت از دست دادن وسيله باشد.

  برآورد شده تا از دست دادن وسيله نقليه موتوری پرداخت می شود.

  

واقع در وسيله نقليه و . آسيب، تخريب يا از دست دادن اموال متعلق به شخص آسيب ديده 17ماده 

  موتوری زيان رساننده

آسيب، تخريب يا از  بازسازیھزينه ھای بوجود آمده در نتيجه  ،اموال . ھزينه ھای تعمير و بازسازی1

  دست رفتن اموال واقع در وسيله نقليه موتوری زيان رساننده محسوب می شوند.

از دست دادن اموال عبارت است از وقوع آن در پی وارد شدن آسيب و به دليل  ،به تعريف اين ماده. 2

به وی سپرده شده  از دست رفته ی آسيب ديده يا شخصی که اموالغير ممکن بودن کنترل اموال از سو

به نحوی که به موجب اين قانون ھزينه ھای بوجود آمده به دنبال احيای اموال از دست رفته واقع در است. 

وسيله نقليه موتوری زيان رساننده فقط در صورتی قابل جبران ھستند که اگر آسيب ديده واقعيت از دست 

  مذکور را به اثبات برساند. دادن اموال
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. در صورتی که اموال متعلق به شخص آسيب ديده و واقع در وسيله نقليه موتوری شخص زيان 3

دارای  مذکور رساننده آسيب، تخريب يا مفقود شده باشد، اگر شخص آسيب ديده ثابت کند که نسبت به اموال

  يد.واند جبران بيمه ای دريافت نمامی تحق مالکيت می باشد، 

اموال واقع در وسيله نقليه موتوری شخص زيان ھزينه ھای بوجود آمده در نتيجه بازسازی آسيب . 4

تا لحظۀ واقعی اموال مذکور وضعيت  بازسازیھزينه ھای مربوط به تعمير اموال مذکور که برای  ،رساننده

اد شده در نتيجه تعمير طبق اين قانون تفاوت قيمت ايج. ، محسوب می شوندحادثه ضروری بوده اندوقوع 

  قابل جبران نمی باشد.اموال واقع در وسيله نقليه موتوری شخص زيان رساننده و کاھش ارزش بازاری آن، 

اموال واقع در وسيله نقليه موتوری زيان رساننده موقعی تخريب شده محسوب می شود، اگر تعمير . 5

درصد ارزش  80صادی باشد (ھزينه ھای تعمير از پايه و اساس اقتفاقد يا بوده نظر فنی غير ممکن آن از 

اموال واقع در وسيله نقليه موتوری تا قبل از حادثه تجاوز خواھد کرد). در صورت تخريب اموال مذکور 

باقی ماندۀ آن که برحسب ھای برآورد شدۀ آن تا لحظه تخريب و ارزش  مابه التفاوت ارزشزيان رساننده 

، در حد مبلغ بيمه ای جبران ندنھاد شرکت ھای بيمه محاسبه شده ا مقررات وضع شده از سوی شورای

  خواھد شد.

  

. آسيب، تخريب يا از دست دادن اموالی که در وسيله نقليه موتوری زيان رساننده واقع نمی 18ماده 

  باشد

ھزينه ھای بوجود آمده در نتيجه بازسازی آسيب، تخريب يا دست دادن اموال وضع شده به موجب . 1

اين قانون عبارتند از ھزينه ھای مرمت يا بازسازی اموال مذکور، شامل: جاده ھا،  15ماده  1بند  3ربند زي

  سازه ھای مصنوعی آنھا، امکانات جاده ای، مھندسی راه يا تاسيسات و ساختمان ھای ديگر.

ب و به دليل . به تعريف اين ماده، از دست دادن اموال عبارت است از وقوع آن در پی وارد شدن آسي2

به وی سپرده شده از دست رفته غير ممکن بودن کنترل اموال از سوی آسيب ديده يا شخصی که اموال 

 1بند  3که به موجب زيربند است. به نحوی که ھزينه ھای بوجود آمده به دنبال احيای اموال از دست رفته 

که اگر آسيب ديده واقعيت از دست فقط در صورتی قابل جبران ھستند  اين قانون وضع شده است 15ماده 

  دادن اموال مذکور را به اثبات برساند.

ھزينه ھای مربوط به تعمير اموال که برای احيای وضعيت اموال مذکور تا قبل از لحظۀ حادثه . 3

بند  3ضروری بوده اند، ھزينه ھای بوجود آمده در نتيجه بازسازی آسيب اموال وضع شده به موجب زيربند 

اين قانون محسوب می شوند. به دنبال تعمير و مرمت اموال مذکور مابه التفاوت وجوھی بوجود  15ماده  1

  .آمده در نتيجه کاھش ارزش بازاری آن طبق اين قانون قابل جبران نمی باشد
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اين قانون موقعی تخريب شده محسوب می شود،  15ماده  1بند  3اموال وضع شده به موجب زيربند . 4

مرمت آن از نظر فنی غير ممکن بوده يا فاقد پايه و اساس اقتصادی باشد (ھزينه ھای تعمير از اگر تعمير و 

درصد ارزش اموال مذکور تا قبل از حادثه تجاوز خواھد کرد). در صورت تخريب اموال مذکور، مابه  80

ات وضع شده التفاوت ارزش برآورد شدۀ آن تا لحظه تخريب و ارزش ھای باقی ماندۀ آن که برحسب مقرر

  از سوی شورای نھاد شرکت ھای بيمه محاسبه شده اند، در حد مبلغ بيمه ای جبران خواھد شد.

  

  ای . گزارش پيرامون حادثه بيمه19ماده 

موتوری بيمه گذار  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهقرارداد شخصی که برحسب . 1

ً تحت مديريت و تسلط خود دارد، محسوب می شود و (يا) شخص ديگری که وسيله  نقليه موتوری را قانونا

در صورت وقوع حادثه بيمه ای موظف است مراتب را به شرکت بيمه گزارش دھد. مھلت ھا و مقررات 

ندگان در حادثه پس از حادثه گزارش حادثه بيمه ای و ھمچنين ساير عمليات شرکت بيمه و شرکت کن

  اد شرکت ھای بيمه وضع می شوند.ای برحسب مقررات و قواعد نھ بيمه

، استثنائاتی در خصوص موتوری نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری برحسب قرارداد بيمه. 2

و در مواردی که طی آن بيمه گذار وضع می شود، از جمله اين ماده  1الزامات وضع شده به موجب بند 

به دنبال وقوع حادثه  ،يريت و تسلط خود داشته استکه وسيله نقليه موتوری را قانوناً تحت مد ی(يا) شخص

که مطلع ساختن درباره حادثه بيمه ای در مھلت و به مقرر وضع شده به  دچار وضعيت ناخودآگاھی شده

به دليل عدم مطلع بيمه شرکت بيمه ميسر نبوده، يا بيمه گذار درباره حادثه مطلع نبوده و قرارداد موجب 

يا بنا به داليل نقليه موتوری را قانوناً تحت مديريت و تسلط خود داشته است  شخصی که وسيلهکردن توسط 

و (يا) شخصی که وسيله نقليه بيمه گذار  .نمی توانسته است در باره حادثه بيمه ای مطلع بوده باشدديگر 

ً تحت مديريت و تسلط خود دارد متعھد می باشند تا ناميسر بودن ارائه گزارش  پيرامون موتوری را قانونا

در صورت برطرف شدن مواردی که حادثه بيمه ای به شرکت بيمه از سوی آنان را به اثبات برسانند. 

موجب ناميسر بودن اجرای تعھد اطالع رسانی پيش بينی شده به موجب اين بند شده اند (اطالع رسانی 

ً تحت مديريت و تسلط و (يا) شخصی که وسيله نقليه موتوری را بيمه گذار  پيرامون حادثه بيمه ای) قانونا

بيمه بالفاصله به  قرارداد موظفند در باره حادثه بيمه ای برحسب مقررات وضع شده به موجب خود دارد

  شرکت بيمه اعالم نمايند.

کليه اطالعات الزم بويژه  ،. افرادی که در حادثه بيمه ای دخيل می باشند جھت دريافت غرامت بيمه3

محل سکونت، نام و نام خانوادگی (عنوان) مالک وسيله نقليه موتوری، محل  نام و نام خانوادگی خود،

سکونت (استقرار) آن (اگر زيان را شخصی که مالک محسوب نباشد وارد آورده باشد)، نام شرکت بيمه، 
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آدرس، شماره قرارداد منعقد شده با آن شرکت و ساير مشخصات مربوط به وسيله نقليه موتوری را در 

  ديگر قرار می دھند.اختيار يک

اگر در حادثه بيمه ای فقط تعداد دو وسيله نقليه موتوری دخيل باشند و فقط به اموال خسارت وارد . 4

آمده باشد، در اين صورت اشخاص دخيل در حادثه در باره وقوع حادثه به شرکت (شرکت ھای) بيمه ای که 

  مسئوليت شان را بيمه نموده است اطالع داده و

ت توافق متقابل می توانند اظھارنامه مشترک را تکميل نموده و آن را به شرکت (شرکت در صور) 1

ھای) بيمه مربوطه ارائه نمايند، اگر ميزان جبران مورد انتظار در ازای خسارت وارده بيشتر از مقدار 

ده حداکثر خسارت مورد جبران از طريق تنظيم مستقل که برحسب مقررات نھاد شرکت ھای بيمه وضع ش

  است نباشد،

) با موافقت شرکت (شرکت ھا) می توانند در صورت توافق متقابل اظھارنامه مشترک را تکميل 2

نموده و آن را به شرکت (شرکت ھای) بيمه مربوطه ارائه نمايند، اگر ميزان جبران مورد انتظار در ازای 

رنامه مشترک که برحسب خسارت وارده بيشتر از مقدار حداکثر خسارت مورد جبران از طريق اظھا

مقررات نھاد شرکت ھای بيمه وضع شده است نباشد. در صورت عدم موافقت برای انعقاد اظھارنامه 

، شرکت (شرکت ھای) بيمه موظف است (موظفند) حضور نماينده (نمايندگان) خود در محل حادثه مشترک

در  اين ماده تامين نمايد. 5موجب بند را حداکثر تا مھلت تعيين شده برحسب دستورالعمل پيش بينی شده به 

صورت عدم اعالم موافقت برای انعقاد اظھارنامه مشترک از سوی شرکت (شرکت ھای) بيمه، اظھارنامه 

کلی تعيين ميزان خسارت به قواعد مشترک تکميل نمی شود و مسائل مربوط به حادثه بيمه ای برحسب 

  مقرر اين قانون تنظيم خواھند شد.

مل ھای مربوط به تکميل اظھارنامه مشترک و ارائه آن به شرکت بيمه برحسب قواعد نھاد دستورالع. 5

  شرکت ھای بيمه وضع می شوند.

  . دستورالعمل درخواست دريافت غرامت بيمه20ماده 

خلف قانونی وی مجاز است در مھلت سه ماه پس از روز وقوع حادثه بيمه ای آسيب ديده يا شخص . 1

زيان رساننده که مسئوليت وی را بيمه نموده است يا در موارد وضع شده به موجب به شرکت بيمه شخص 

اگر شخص آسيب ديده يا خلف قانونی وی به مقرر اين بند  اين قانون به نھاد شرکت ھای بيمه مراجعه نمايد.

نکرده  مراجعهدر پی حادثه ناخوداگاھی داشتن وضعيت در مھلت سه ماه جھت دريافت غرامت بيمه به دليل 

امکان مراجعه به شرکت بيمه بر حسب مھلت و مقررات وضع شده  که تی بوده استچنان وضعيدر يا باشد 

 ، يا در صورت وجود خسارت وارده بر اموال؛ به دليلنداشته است غرامت بيمه ای وجود جھت دريافت

ھداری آن، استفاده و اموال جھت نگعدم اطالع پيرامون حادثه از سوی شخص مسئول نگھداری از اموال (

در اين صورت مھلت سه ماھه برای وی از )، يا با موافقت وی به منظورھای ديگر در نزد وی بوده است
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روز برطرف شدن مواردی که ارائه درخواست نامه جھت دريافت غرامت بيمه را ناميسر ساخته است يا از 

 شخص آسيب ديده يا خلف قانونی وی روز حصول اطالع از حادثه بيمه ای شروع به کار خواھد کرد.

يا عدم  جھت دريافت غرامت بيمه ایدر مھلت مقرر مراجعه به شرکت بيمه متعھد به اثبات ناميسر بودن 

  .داز آن می باشاطالع 

بر حسب . شخص آسيب ديده يا خلف قانونی وی درخواست نامه و اسناد و مدارک پيش بينی شده 2

ً را بيمه نھاد شرکت ھای و قواعد مقررات  د. درخواست نامه طريق نماينده خود ارائه می نماي يا از شخصا

  دريافت غرامت بيمه می بايستی مستدل و با پايه و اساس باشد.

 وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهاگر شخص آسيب ديده به مقرر اين قانون دارای قرارداد . 3

فعال در جمھوری ارمنستان باشد، در اين  ز شرکت ھایمنعقد شده و با اعتبار با يکی ا موتوری نقليه

شرکت بيمه مذکور موظف است بعنوان نماينده شخص  صورت بنا به درخواست وی يا خلف قانونی وی

به مقرر اين  آسيب ديده (خلف قانونی وی) بطور رايگان جھت دريافت غرامت بيمه در فرآيندھای وضع شده

که منعقد کرده باشد بيمه نامه را با ھمان شرکتی که شخص آسيب ديده  ، بغير از مواردیعمل نمايدقانون 

اگر شخص آسيب ديده بيمه نامه را با ھمان  بيمه نامه منعقد نموده باشد.با آن شرکت شخص زيان رساننده 

، در اين شرکتی منعقد کرده باشد که شخص زيان رساننده نيز با آن شرکت بيمه نامه منعقد نموده باشد

بيمه موظف است بعنوان ھای شرکت نھاد بنا به درخواست شخص آسيب ديده (خلف قانونی وی) صورت 

نماينده شخص آسيب ديده (خلف قانونی وی) بطور رايگان جھت دريافت غرامت بيمه در فرآيندھای وضع 

 بيمهقرارداد عابر پياده يا مسافر بوده و فاقد شخص آسيب ديده در موقع حادثه بيمه ای شده عمل نمايد. اگر 

منعقد شده و با اعتبار با يکی از شرکت ھای فعال در  موتوری نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری

در اين صورت بنا به درخواست شخص آسيب ديده يا خلف قانونی وی نھاد جمھوری ارمنستان باشد، 

وی) بطور رايگان جھت شرکت ھای بيمه موظف است بعنوان نماينده شخص آسيب ديده (خلف قانونی 

  دريافت غرامت بيمه در فرآيندھای وضع شده به مقرر اين قانون عمل نمايد.

اين ماده، در خصوص  3پيش بينی شده به موجب بند . نھاد شرکت ھای بيمه برای اجرای عملکرد 4

 نقليه وسائط از مسئوليت استفادهدر قبال شرکتی که  حق ادعای متقابلدارای  ھزينه ھايی که انجام داده است

  شخص زيان رساننده را بيمه نموده و در صورت نبود آن در قبال شخص زيان رساننده می باشد. موتوری

  

  تعيين ميزان خسارت و درجۀ مقصر بودن. 21ماده 

برحسب مقررات مدنی، کيفری يا قضايی، ارزيابی ميزان در صورت تشکيل پرونده عدالت اداری . 1

پرونده و حکم به برحسب رسيدگی درجۀ مقصر بودن شخص در آن تعيين موال و خسارات وارد شده بر ا

در حل پرونده برحسب واقعيت و در صورت عدم تشکيل چنين پرونده ای يا عدم صادره از سوی دادگاه 
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رسيدگی پرونده و صدور حکم از سوی دادگاه جھت حل پرونده برحسب واقعيت، از سوی کارشناسان واجد 

، بغير از موارد پيش بينی شده به موجب بند انجام می پذيردنھاد شرکت ھای بيمه : کارشناس) (منبعدشرايط 

که برای آنھا برحسب قواعد نھاد شرکت ھای بيمه می تواند مقررات تصريح شدۀ اين قانون،  19ماده  4

  تعيين مقصر بودن و (يا) ارزيابی ميزان خسارت پيش بينی شود.

ميزان ارزيابی عدالت اداری برحسب مقررات مدنی، کيفری يا قضايی،  . در صورت تشکيل پرونده2

به پرونده و حکم  برحسب رسيدگیوارده شده و تعيين درجۀ مقصر بودن شخص در آن  آسيب ھای شخصی

صادره از سوی دادگاه در حل پرونده برحسب واقعيت صورت می گيرد و در صورت عدم تشکيل چنين 

ميزان پرونده و صدور حکم از سوی دادگاه جھت حل پرونده برحسب واقعيت، پرونده ای يا عدم رسيدگی 

از سوی موسسه پزشکی يا موسسه ديگر يا متخصصی که کمک ھای  آسيب ھای شخصی وارد شده،

و درجه مقصر بودن شخص از سوی  ارزيابی سيب ديده ارائه نموده اندبه آ پزشکی يا بازيافت سالمتی

  تعيين می شود. کارشناس

. در موقع اجرای عمليات کارشناسی و ارزيابی خسارات وارده بر اموال، کارشناس موظف است از 3

، به انضمام مقررات و روش شناسی ارزيابی و کارشناسی زيان ھای بوجود آمده یقانون، ديگر اسناد حقوق

، پيروی يده استدر پی حادثه بيمه ای که بر اساس اين قانون از سوی نھاد شرکت ھای بيمه به تصويب رس

  نمايد.

اگر آسيب توسط چند شخص وارد شده باشد و امکان تعيين ميزان آسيب وارده ھر يک از آنھا ميسر . 4

نباشد، در اين صورت اشخاص مذکور (شرکت ھايی که مسئوليت استفاده از وسائط نقليه موتوری آنان را 

 8به نحوی که مفاد ماده  عھده خواھند داشت.بيمه نموده اند) در برابر شخص آسيب ديده مسئوليت جمعی بر

  بطور جداگانه اعمال می شوند. مربوطه اين قانون در قبال شرکت ھای بيمه ای

. در صورت وارد شدن آسيب از سوی يک شخص بر چند شخص جبران غرامت به ميزان زيان 5

  ن قانون صورت می گيرد.اي 8وارد شده بر ھر يک از آنان با نظر داشتن مفاد وضع شده به موجب ماده 

  

  . اتخاذ تصميم پيرامون پرداخت غرامت بيمه22ماده 

 2پيش بينی شده به موجب بند . شرکت بيمه (نھاد شرکت ھای بيمه) پس از دريافت درخواست نامه 1

شده به موجب قواعد آيين نامه اجرايی نھاد شرکت ھای بيمه، حداکثر در  در مھلت وضعاين قانون،  20ماده 

پرونده ، بغير از مواردی که طی آن بررسی کارشناسیانجام روز کاری موظف است پيرامون  5طی 

تشکيل شده باشد و ھمچنين موارد وضع شده به  عدالت اداری برحسب مقررات مدنی، کيفری يا قضايی

 نمايد.تصميم اتخاذ اين قانون،  21ماده  1موجب قواعد نھاد شرکت ھای بيمه پيش بينی شده به موجب بند 
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 ،بطول انجامد. برحسب قواعد نھاد شرکت ھای بيمه کاری روز 15انجام بازرسی کارشناسی نبايد بيش از 

پس از کاری روز  5می تواند مھلت ھای کوتاه تری برای انجام بررسی کارشناسی وضع بشوند. در طی 

ً به اطالع بيمه گذار، خاتمه بررسی کارشناسی، شرکت بيمه (نھاد شرکت ھای بيمه) پيرامون نتايج کت با

روز  5شرکت بيمه (نھاد) در طی شخص بيمه شده و شخص آسيب ديده (خلف قانونی وی) می رساند. 

کاری پس از اطالع رسانی پيش بينی شده به موجب اين بند در صورت عدم تعيين بررسی کارشناسی مکمل 

کاری پيرامون پرداخت غرامت بيمه  روز 3در طی  ،و عدم ارائه درخواست انجام بررسی کارشناسی مجدد

ً اتخاذ تصميم نموده و روز کاری به نحو  3را در طی  تصميم مربوطه يا رد پرداخت غرامت بيمه کتبا

  شايسته به بيمه گذار، شخص بيمه شده و شخص آسيب ديده (خلف قانونی وی) ارسال می نمايد.

يده (خلف قانونی وی) و شرکت بيمه شخص آسيب د گذار، شخص بيمه شده،اگر برحسب نظر بيمه . 2

روز  5، در اين صورت آنان در طی باشدن(نھاد شرکت ھای بيمه) نتيجه گيری کارشناس صريح يا کامل 

اين ماده مجاز خواھند بود تا با حصول توافق متقابل انجام  1کاری پس از روز اطالع رسانی مندرج در بند 

انجام بررسی کارشناسی مکمل با توافق متقابل بيمه گذار،  بررسی کارشناسی مکمل تعيين نمايند. مھلت

 3شخص بيمه شده، شخص آسيب ديده (خلف قانونی وی) و شرکت بيمه (نھاد شرکت ھای بيمه) حداکثر تا 

ماه تعيين می شود. بررسی کارشناسی مکمل به حساب شرکت بيمه (نھاد شرکت ھای بيمه) انجام می گيرد. 

روز کاری پس از خاتمه بررسی کارشناسی مکمل،  5در طی ارشناسی مکمل، در صورت تعيين بررسی ک

شرکت بيمه (نھاد شرکت ھای بيمه) پيرامون نتايج بررسی کارشناسی کتباً به اطالع بيمه گذار، شخص بيمه 

روز کاری پس از  5شرکت بيمه (نھاد) در طی  شده و شخص آسيب ديده (خلف قانونی وی) می رساند.

پيش بينی شده به موجب اين بند در صورت عدم ارائه درخواست انجام بررسی کارشناسی  اطالع رسانی

ً اتخاذ تصميم  3مجدد، در طی  روز کاری پيرامون پرداخت غرامت بيمه يا رد پرداخت غرامت بيمه کتبا

روز کاری به نحو شايسته به بيمه گذار، شخص بيمه شده و شخص  3نموده و تصميم مربوطه را در طی 

  آسيب ديده (خلف قانونی وی) ارسال می نمايد.

ونی وی) يا شرکت بيمه (نھاد اگر بيمه گذار، شخص بيمه شده، شخص آسيب ديده (خلف قان. 3

اين ماده نباشد، در اين  2يا  1ھای بيمه) موافق با نتايج بررسی کارشناسی انجام شده به مقرر بند  شرکت

اين ماده  2و  1طالع رسانی وضع شده به موجب بند ھای روز کاری پس از روز ا 5صورت وی در طی 

مجاز به درخواست انجام بررسی کارشناسی مجدد می باشد. بررسی کارشناسی مجدد به حساب شخصی که 

در محدودۀ حادثه بيمه ای مشابه درخواست بررسی  اقدام به درخواست آن نموده است انجام خواھد گرفت.

  به موجب اين قانون فقط يکبار می توان ارائه نمود.کارشناسی مجدد پيش بينی شده 
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. در صورت ارائه درخواست انجام بررسی کارشناسی مجدد، اتخاذ تصميم در خصوص تعيين 4

روز کاری پس از ارائه  3بررسی کارشناسی و تعيين کارشناس از سوی نھاد شرکت ھای بيمه در طی 

رشناس پيش بينی شده به موجب اين بند نبايد از اقربای انجام می پذيرد. به نحوی که کادرخواست مربوطه 

نسبی و سببی بيمه گذار، شخص بيمه شده، شخص آسيب ديده (خلف قانونی وی) يا شرکت بيمه (نھاد شرکت 

ھای بيمه) باشد. تعيين بررسی کارشناسی مکمل پس از انجام بررسی کارشناسی مجدد مجاز نمی باشد و 

 3د فقط می توانند برحسب مقررات قضايی مورد شکايت قرار گيرند. در طی نتايج بررسی کارشناسی مجد

روز کاری پس از خاتمه بررسی کارشناسی مجدد، شرکت بيمه (نھاد شرکت ھای بيمه) پيرامون پرداخت 

روز کاری  3غرامت بيمه يا رد پرداخت غرامت بيمه کتباً اتخاذ تصميم نموده و تصميم مربوطه را در طی 

  ايسته به بيمه گذار، شخص بيمه شده و شخص آسيب ديده (خلف قانونی وی) ارسال می نمايد.به نحو ش

حکم صادره پرونده عدالت اداری برحسب مقررات مدنی، کيفری يا قضايی تشکيل شده باشد و . اگر 5

شده و ھمچنين در موارد وضع  درآمده باشد اجرااز سوی دادگاه در حل پرونده برحسب واقعيت به مرحله 

(نھاد شرکت ھای اين قانون، شرکت بيمه  21ماده  1به موجب قواعد نھاد شرکت ھای بيمه به مقرر بند 

روز کاری پس از دريافت اسناد و مدارک پيش بينی شده به موجب قواعد نھاد شرکت ھای  3بيمه) در طی 

  نمايد. اتخاذ میتصميم پيرامون پرداخت غرامت بيمه يا رد پرداخت غرامت بيمه  ،بيمه

اين ماده، اتخاذ  4يا  2، 1تاخير در مھلت تعيين بررسی کارشناسی مندرج در بندھای . در صورت 6

شرکت بيمه تصميم پيرامون پرداخت غرامت بيمه يا رد پرداخت غرامت بيمه يا انجام بررسی کارشناسی، 

وی به شرح زير جريمه  (نھاد شرکت ھای بيمه) برای ھر روز تاخير به شخص آسيب ديده يا خلف قانونی

  پرداخت می نمايد:

پيرامون پرداخت غرامت بيمه به طی مھلت ھای تعيين شده اتخاذ تصميم در ) در صورت تاخير 1

  درصد مبلغ جبران بيمه، 0.1ميزان 

پيرامون تعيين بررسی کارشناسی، طی مھلت ھای تعيين شده اتخاذ تصميمات ) در صورت تاخير در 2

درصد مبلغ بيمه پيش بينی شده برای  0.1يمه يا انجام بررسی کارشناسی به ميزان رد پرداخت غرامت ب

 وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهخسارت نوع مورد نظری که شخص آسيب ديده برحسب قرارداد 

  موتوری منعقد شده در خصوص وسيله نقليه موتوری زيان رساننده متحمل شده است. نقليه

الت اداری برحسب مقررات مدنی، کيفری يا قضايی موجود باشد و پرداخت غرامت پرونده عداگر . 7

ماده جاری تا  5يا  4، 2، 1، مھلت ھای مندرج در بندھای بيمه به نتيجۀ پرونده مذکور بستگی داشته باشد

 در حل پرونده برحسب واقعيت به حال تعليق دراز سوی دادگاه  هروز به مرحلۀ اجرا درآمدن حکم صادر

  خواھد آمد.
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  . دستورالعمل پرداخت غرامت بيمه23ماده 

روز کاری پس از اتخاذ تصميم  5(نھاد شرکت ھای بيمه) غرامت بيمه را در طی . شرکت بيمه 1

پيرامون پرداخت غرامت بيمه، پرداخت می نمايد و در صورت انجام پرداخت غرامت بيمه به صورت 

عد نھاد شرکت ھای بيمه پرداخت وضع شده به موجب قوا پرداخت ھای دوره ای و منظم در مھلت ھای

شرکت بيمه (نھاد  ،نمايد. در صورت عدم رعايت مھلت (مھلت ھای) وضع شده به موجب اين بند می

به شخص آسيب ديده (خلف درصد مبلغ غرامت  0.1در ازای ھر روز تاخير به ميزان شرکت ھای بيمه) 

  پرداخت می نمايد.قانونی وی) جريمه 

. غرامت بيمه برای زيان وارده بر سالمتی شخص مستقيماً به موسسه پزشکی به استثنای موارد پيش 2

  بينی شده به موجب اين قانون يا قواعد نھاد شرکت ھای بيمه پرداخت می شود.

به استثنای موارد از وسيله نقليه موتوری به سالمتی شخص صدمه وارد آمده باشد ( هاگر با استفاد. 3

وی کمک ھای پزشکی عرضه شود  که به باشدو الزم  )اين قانون 25نی شده به موجب ماده پيش بي

ماه پس از تاريخ مراجعه وی به  2در طی ھای پزشکی الزم به وی عرضه شده باشد)، و اگر  (کمک

موسسه پزشکی ھنوز پيرامون پرداخت غرامت بيمه يا رد پرداخت غرامت بيمه به وی تصميم اتخاذ نشده 

ص آسيب ديده يا نماينده وی د، در اين صورت نھاد شرکت ھای بيمه بر اساس درخواست نامه شخباش

ھای مربوط به کمک ھای پزشکی به ميزان و نحوۀ توافق شده با وی پرداخت می نمايد. در موارد   ھزينه

نجام شده وضع شده به موجب اين بند، نھاد شرکت ھای بيمه فقط ھزينه ھای مربوط به کمک ھای پزشکی ا

بيمه قرارداد نھاد شرکت ھای بيمه مجاز است بر اساس در خاک جمھوری ارمنستان را پرداخت می نمايد. 

بيمه عضو خود برون سپاری نمايد. ھای تعھدات پيش بينی شده به موجب اين بند را به يکی از شرکت 

ب قواعد نھاد شرکت ھای مقررات و شرايط برون سپاری تعھدات پيش بينی شده به موجب اين بند برحس

  بيمه وضع می شوند.

اين ماده از سوی نھاد شرکت ھای بيمه يا  3در صورتی که ھزينه ھای پيش بينی شده به موجب بند . 4

در اين صورت شرکتی  ،شودمی اگر شخص زيان رساننده تعيين  و شرکت بيمه عضو آن پرداخت شده باشد

مبلغ پرداخت شده از سوی نھاد جبران وده است موظف است که مسئوليت شخص زيان رساننده را بيمه نم

قرار بيمه مورد پرداخت از سوی خود در اولويت  غرامتاز مبلغ شرکت ھای بيمه يا شرکت بيمه مربوطه 

نھاد شرکت ھای بيمه (شرکت بيمه مربوطه) به ميزان مبلغ جبران نشده و در صورتی که مسئوليت  دھد.

ده باشد؛ به ميزان کل مبلغ پرداخت شده از سوی نھاد شرکت ھای بيمه (شرکت شخص زيان رساننده بيمه نش

بيمه مربوطه) در قبال شخص زيان رساننده حق ادعای متقابل بدست می آورد. در صورت مقصر بودن 

پيش بينی شده به موجب متقابل  مطالبهشخص آسيب ديده نھاد شرکت ھای بيمه (شرکت بيمه مربوطه) حق 
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به آن مقداری که شخص آسيب ديده طبق قانون در قبال شخص زيان را قبال شخص آسيب ديده اين بند در 

شرکت بيمه ای که مبلغ پرداخت شده در رساننده حق جبران خسارت را نداشته باشد، بدست می آورد. 

مايد، موارد پيش بينی شده در اين بند از سوی نھاد شرکت ھای بيمه يا شرکت بيمه مربوطه را جبران می ن

  پرداخت کنندۀ جبران بيمه ای به شخص آسيب ديده مربوطه به مقدار مورد نظر محسوب می شود.

  

  رد درخواست نامه دريافت جبران بيمه ای از سوی شرکت بيمه. 24ماده 

. شرکت بيمه درخواست نامه دريافت جبران بيمه ای را در موارد وضع شده به موجب قانون يا قواعد 1

  ه از سوی شورای نھاد شرکت ھای بيمه رد می نمايد.به تصويب رسيد

از آن موضوع مطلع بوده است يا . رد پرداخت جبران بيمه ای مبتنی بر اين که شخص آسيب ديده 2

توانسته است مطلع باشد که در موقع حادثه بيمه ای، رانندۀ وسيله نقليه موتوری زيان رساننده تحت تاثير  می

  روان گردان بوده است، ممنوع می باشد. الکل، مواد مخدر يا مواد

. اتخاذ تصميم مربوط به رد درخواست نامه دريافت جبران بيمه ای می بايستی با پايه و اساس 3

  (استدالل) باشد.

  

  . استثنائات در خصوص الزامات بيمه اجباری25ماده 

ت ذيل در استفاده از . طبق اين قانون، الزام بيمه اجباری شامل حال مسئوليت برای جبران خسارا1

  وسيله نقليه موتوری نمی شود:

  ) خسارات وارد شده در نتيجه حادثه پيش آمده به دنبال قوه قھريه (فورس ماژور)،1

، آشوب ھا يا نظامیعمليات تروريستی، بروز حوادث در پی  ) خسارات وارد شده در نتيجه2

  ھای عمومی، ناآرامی

به ضايعات خطرناک انحصراً انتقال ضايعات خطرناک، اگر آنھا ) خسارات وارد شده در موقع نقل و 3

  بستگی داشته باشند،

  ) خسارات وارد شده بر شخص آسيب ديده در نتيجه قصد شخص آسيب ديده،4

بر حيات وحش يا پوشش گياھی، ھوا، آب ھای سطحی يا زير زمينی، اعماق ) خسارات وارد شده 5

  ،زمين که مالکيت دولتی محسوب می شوند

  گرانبھا،يا فلزات  سنگ ھا) خسارات وارد شده بر آثار ھنری، زيورآالت، 6

  ) خسارات وارد شده بر محموله ھای در حال حمل و نقل برحسب قرارداد حمل و نقل بارھا،7

  ) ساير خسارات وضع شده به موجب قانون.8
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  بع بيمه اجباری نمی باشد:مسئوليت ناشی از استفاده وسائط نقليه موتوری زير تا ،طبق اين قانون. 2

سانتی متر  50کيلومتر در ساعت يا با حجم موتور  50وسائط نقليه موتوری تا حداکثر سرعت ) 1

  مکعب،

) وسائط نقليه موتوری مورد استفاده به منظور اھداف ورزشی يا تفريحی و فقط درمحل ھای 2

  مخصوص و مجزا و فقط درصورت استفاده آنھا در محل ھای مذکور،

  ) وسائط نقليه موتوری پيش بينی شده برای تردد در جاده ھايی که مورد استفاده عمومی نمی باشند،3

، تا زمان استفاده می شوندوارد خاک جمھوری ارمنستان که بدون راندن آنھا ) وسائط نقليه موتوری 4

  از آنھا در خاک جمھوری ارمنستان.

  

  ای استفاده نمی نمايند . اشخاصی که از حق دريافت جبران بيمه26ماده 

طبق اين قانون، اشخاص زير در موقع حادثه بيمه ای مورد نظر آسيب ديده محسوب نمی شوند و از . 1

  استفاده نمی نمايند: حق دريافت جبران بيمه ای

، بيمه گذار و شخص زيان رسانندۀ وسيله نقليه موتوری زيان رساننده بغير از آن مواردی که مالک) 1

يز از سوی اشخاص ديگر با استفاده از وسيله نقليه موتوری متعلق به اشخاص ديگر آسيب رسيده به آنان ن

  باشد،

آن اشخاصی که در داخل وسيله نقليه موتوری بوده که به سرقت رفته يا بدون قصد سرقت بطور ) 2

مذکور آگاه  گرفته شده باشد، به استثنای مواردی که اشخاصمورد استفاده غير قانونی وسيله مذکور 

اند که وسيله نقليه موتوری به سرقت رفته است يا بدون قصد سرقت بطور غير قانونی وسيله مذکور  نبوده

  مورد استفاده قرار گرفته است، يا در وسيله نقليه موتوری بر خالف ميل و اراده خود قرار گرفته اند،

که وسيله نقليه موتوری  شخص ديگریوسيله نقليه موتوری زيان رساننده يا  مالکاعضای خانواده ) 3

ً تحت مديريت و تسلط خود داشته است از ناحيه خسارات وارده بر اموال، به استثنای آن  مذکور را قانونا

مواردی که اشخاص ديگر نيز با استفاده از وسيله نقليه موتوری متعلق به اشخاص ديگر به آنان آسيب 

نواده عبارتند از والدين، زوجين، فرزندان، خواھر و برادر اعضای خارسانده باشند. طبق اين زيربند، 

  .شته استشخصی که وسيله مذکور را قانوناً تحت مديريت و تسلط خود داصاحب وسيله نقليه موتوری يا 

  

  متقابل شرکت بيمه مطالبه. حق 27ماده 

  متقابل (جانشين سازی) دارد: مطالبه. شرکت بيمه در موارد زير حق 1

  شخص زيان رساننده، اگر: در قبال) 1
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مخدر يا مواد الف. وی در موقع حادثه بيمه ای رانندگی وسيله نقليه موتوری را تحت تاثير الکل، مواد 

  روان گردان بر عھده داشته است،

ب. وی بدون دليل توجيه شده محل حادثه را ترک کرده يا از انجام آزمايش در خصوص واقعيت استفاده 

  يا مواد روان گردان خودداری نموده باشد، از الکل، مواد مخدر

وی در موقع حادثه بيمه ای فاقد گواھينامه رانندگی وسيله نقليه موتوری بوده يا به مقرر قانون از پ. 

  اين بند منع شده باشد، 2زيربند » پ«به موجب تبصره بغير از مورد پيش بينی شده  ،داشتن چنين حقی

 وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهقرارداد به موجب  ت. برحسب مھلت و مقررات وضع شده

  موتوری شرکت بيمه درباره حادثه بيمه ای اطالع حاصل نکرده باشد، نقليه

  (بيمه گذار) وسيله نقليه موتوری زيان رساننده، اگر: مالک) در قبال 2

گرفته باشد و وجود چنان وسيله نقليه موتوری تا لحظۀ وارد آوردن آسيب تحت معاينه فنی قرار نالف. 

در صورت انجام معاينه فنی آن  وقوع حادثه شده باشد کهعلت مستقيم نقصی در وسيله نقليه موتوری 

  توانست شناسايی شده باشد، می

 وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهقرارداد برحسب مھلت و مقررات وضع شده به موجب ب. 

  دثه بيمه ای اطالع حاصل نکرده باشد،موتوری شرکت بيمه درباره حا نقليه

پ. رانندگی وسيله نقليه موتوری به شخصی که فاقد اجازۀ رانندگی بوده است سپرده باشد و آگاھی 

  داشته يا می توانست آگاھی داشته باشد که شخص مذکور حق رانندگی نداشته است،

موتوری، درباره موارد دارای  نقليه طوسائ مسئوليت استفاده از اجباری بيمهقرارداد در موقع انعقاد ت. 

اھميت قابل توجه برای تعيين درجۀ ريسک بيمه اطالعات نادرست به شرکت بيمه اعالم کرده باشد، اگر 

  معلوم نبوده باشند يا اين که نمی توانست معلوم شده باشد،موارد مذکور برای شرکت بيمه تا وقوع حادثه 

  ) و ھمچنين:3

حادثه يا جاده، اگر حادثه به دليل نقص محل حادثه يا جاده بوقوع پيوسته باشد  الف. در قبال مالک محل

  و در آن مقصر بودن مالک مشھود باشد،

ب. در قبال سازمان انجام دھنده معاينه فنی وسيله نقليه موتوری، که علت مستقيم وقوع حادثه وجود 

  انجام شده باشد،نادرست ناقص يا  بصورتنقصی بوده است که در طی معاينه فنی شناسايی نشده يا 

پ. در قبال اشخاص ديگر برحسب موارد و مقررات وضع شده به موجب قانون که حادثه به تقصير 

  آنان اتفاق افتاده باشد.

. اگر طبق اين ماده شرکت حق ادعای متقابل در قبال چند شخص بدست می آورد، در اين صورت 2

  ن بدھکاران مشترک محسوب می شوند.اشخاص مذکور در قبال شرکت بيمه بعنوا

  

  . وضعيت نھاد شرکت ھای بيمه، تاسيس، تنظيم و نظارت آن4فصل 
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 . وضعيت نھاد شرکت ھای بيمه28ماده 

 نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری در جمھوری ارمنستان نھاد شرکت ھای اجرا کنندۀ بيمه. 1

  تماعی می باشد.ايجاد می شود که بعنوان يک سازمان اجموتوری 

 اجباری ظام بيمه. ھدف فعاليت نھاد حمايت از منافع اشخاص آسيب ديده و تامين ثبات و پيشرفت ن2

مسئوليت  اجباری موتوری می باشد. نھاد شرکت ھای بيمه در عرصه بيمه نقليه وسائط مسئوليت استفاده از

رکت ھای بيمه عضو خود کمک کرده، موتوری به کارايی و اثربخشی فعاليت ش نقليه وسائط استفاده از

فعاليت آنھا را تنظيم و بر آن نظارت نموده و برای شرکت ھای عضو قواعد رفتاری حرفه ای تھيه و تدوين 

  می نمايد.

، مالکيت آناموال منتقل شده از طرف اعضای نھاد به  ،. برحسب مقررات وضع شده از سوی نھاد3

مه از اموال مذکور برای تحقق اھداف وضع شده به موجب نھاد محسوب می شود. نھاد شرکت ھای بي

موال نھاد بين اعضای آن ممنوع قانون، ديگر اسناد حقوقی و اساسنامۀ خود استفاده می نمايد. تقسيم ا

اعضای نھاد در ازای تعھدات نھاد پاسخگو نمی باشند. نھاد برای تعھدات اعضای خود، به  باشد. می

. نھاد برای زيان ھای وارده در پی نقض پاسخگو نمی باشد ،ده به موجب قانوناستثنای موارد پيش بينی ش

  ، پاسخگو می باشد.ه باشدالزامات اين قانون و ديگر اسناد حقوقی که خود سبب آن شد

به وضعيت حقوقی می تواند و بدست آوردن . نھاد فقط پس از به ثبت رسيدن در بانک مرکزی 4

  .پردازدبفعاليت اجرای 

اشخاصی که برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون و از سوی بانک مرکزی به ثبت . 5

نرسيده باشند مجاز نيستند بعنوان نھاد معرفی شوند يا در عنوان خود، اطالعيه ھای عمومی يا تبليغات از 

اد سوء تفاھماتی را چنان واژه ھايی (ترکيب عبارات) استفاده نمايند که نسبت به نھاد يا فعاليت آن امکان ايج

  فراھم نمايد.

. فعاليت نھاد برحسب اين قانون، قوانين ديگر، اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی، قواعد نھاد و 6

  ديگر اسناد حقوقی تنظيم می شود.

  . به منظور تحقق مسائل نھاد در ترکيب آن:7

  پرسنل ايجاد می شود،) 1

 ،سيده بر اساس اين قانون و ھمچنين طبق قواعد نھاد) طبق اين قانون، اسناد حقوقی به تصويب ر2

  سيستم اطالع رسانی ايجاد و اداره می شود،

) طبق آيين مدنی جمھوری ارمنستان، اين قانون، اسناد حقوقی به تصويب رسيده بر اساس آن و 3

ی به ھمچنين مطابق با قواعد نھاد، مديريت صندوق ضمانت و سازمان دھی پرداخت جبران ھای بيمه ا

  حساب آن اجرا می شود.
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  ن) -27) شماره 28/09/1395( 16/12/2016به موجب قانون اصالحی مورخه  28(اصالح ماده 
  

  ، ثبت، عضويت و توقف عضويتشرکت ھای بيمه . تاسيس نھاد29ماده 

  . نھاد از سوی بانک مرکزی تاسيس می شود.1

  در نھاد می باشد.بانک مرکزی عضويت . سند تاسيس نھاد مصوبۀ بانک مرکزی پيرامون تاسيس و 2

اساسنامه نھاد و قواعد صندوق ضمانت  ،در نھادبانک مرکزی . طی مصوبۀ تاسيس نھاد و عضويت 3

نيز به تصويب می رسد. قواعد صندوق ضمانت بويژه شامل شکل گيری موجودی ھای صندوق و مقررات 

  مديريت آنھا می شود.

نامۀ آن و مقررات تشکيل و مديريت صندوق ضمانت بنا به اساس. نھاد بعنوان يک شخص حقوقی 4

روز کاری پس از تاييد آن از سوی بانک مرکزی به ثبت می  15تصميم شورای بانک مرکزی و در طی 

  رسد. نھاد از موقع ثبت در بانک مرکزی وضعيت شخص حقوقی بدست می آورد.

دوق ضمانت حساب ويژه افتتاح روز کاری پس از ثبت نھاد برای صن 5. بانک مرکزی در طی 5

درام جمھوری ارمنستان به صورت يکبار ھزينه پرداخت  15 000 000نمايد و به حساب مذکور مبلغ  می

مراتب را به اطالع روز کاری پس از اتخاذ تصميم پيرامون ثبت نھاد  5بانک مرکزی در طی  می نمايد.

و سايت  تيراژنسخه  1000عات دارای حداقل مطبوه، در نھاد ذيصالح دولتی ثبت اشخاص حقوقی رساند

  اينترنتی خود منتشر نموده و به اطالع کليه شرکت ھای بيمه فعال در جمھوری ارمنستان می رساند.

کالس پيش بينی شده به  . بغير از بانک مرکزی، شرکت ھای بيمه دارای مجوز اجرای بيمه در6

که حداقل » پيرامون بيمه و فعاليت بيمه ای«ستان قانون جمھوری ارمن 7ماده  2بند  10موجب زيربند 

دارای يک شعبه يا عامل فعال و دائمی در ھر استان جمھوری ارمنستان بوده و واجد شرايط و الزامات 

  وضع شده به موجب قانون و ديگر اسناد حقوقی باشند، می توانند به عضويت نھاد درآيند.

صورت توقف حق اجرای بيمه در کالس پيش بينی شده  توقف عضويت در نھاد به ابتکار خود، در. 7

، انحالل و »پيرامون بيمه و فعاليت بيمه ای«قانون جمھوری ارمنستان  7ماده  2بند  10به موجب زيربند 

ھمچنين در ساير موارد پيش بينی شده به موجب مقررات نھاد انجام می پذيرد. نھاد پيرامون موارد عضويت 

ً به اطالع  3د، در ظرف يا توقف عضويت در نھا روز کاری پس از اتخاذ تصميم در اين خصوص کتبا

  بانک مرکزی می رساند.

در مواردی که که عضويت شرکت بيمه در نھاد متوقف می شود و در صورتی که حتی يک مورد . 8

از سوی  به مقرر اين قانون و منعقد شده موتوری نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهقرارداد 

شرکت بيمه مذکور باقی مانده باشد، شرکت بيمه برای تمام مدت زمان عملکرد قرارداد مذکور به برعھده 
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داشتن تعھدات وضع شده برای اعضای نھاد به مقرر اين قانون و ديگر اسناد حقوقی ادامه داده، بغير از آن 

شرکت بيمه طبق مقررات وضع شده به مواردی که شرکت بيمه ديگر طرف قرارداد مذکور نبوده يا اينکه 

  موجب قانون فاقد توانايی پرداخت ديون (ورشکسته) شناخته شده باشد.

  

  . تنظيم و نظارت بر فعاليت نھاد30ماده 

. بانک مرکزی فعاليت نھاد را تنظيم و بر آن نظارت می نمايد. بانک مرکزی مجاز است به منظور 1

قانون الزامات فعاليت نھاد را برحسب اسناد حقوقی تنظيمی خود تامين تنظيمات وضع شده به مقرر اين 

  وضع نمايد.

به بانک مرکزی ارائه می نمايد که فرم، محتوا، مقررات و مھلت ھای گزارشات حسابدھی . نھاد 2

بانک مرکزی برحسب اسناد حقوقی وضع می شود.  بانک مرکزی یارائه آنھا برحسب اسناد حقوقی تنظيم

و مقررات انتشار (در اختيار گذاری) آنھا در سايت مورد انتشار ترکيب اطالعات تواند  می تنظيمی خود

و  رسانه ھای جمعی خبری و (يا)انتشار آنھا از طريق اينترنتی نھاد، مطبوعات، بولتن ھای اطالعاتی، 

  ساير وسائل را وضع نمايد.

ت نھاد را بازرسی نمايد. نھاد بانک مرکزی مجاز است به مقرر قانون و بصورت دوره ای فعالي. 3

موظف است در حين انجام بازرسی ھا کليه اطالعات و اسناد الزم و مربوط به بازرسی را در اختيار بانک 

مرکزی قرار دھد. بازرسی ھای بانک مرکزی در نھاد برحسب مقررات وضع شده به موجب قانون 

  انجام می پذيرد. »پيرامون بانک مرکزی جمھوری ارمنستان«جمھوری ارمنستان 

. بانک مرکزی موظف است اطالعاتی که طبق قانون جزء اسرار محسوب شده و در حين نظارت بر 4

می تواند فقط در موارد و مقررات وضع شده به موجب قانون آنھا واقف شده است حفظ نموده و آنھا را 

  منتشر يا در اختيار اشخاص قرار دھد.

موتوری  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهداوم نظام . بانک مرکزی به منظور تامين ت5

امور تعيين شدۀ نھاد که در راستای تحقق اھداف صندوق ضمانت يا اجرای تواند اعتبارات سيستمی  می

. اعتبارات سيستمی و درصدھای (جرائم) محاسبه شده جھت در اختيار نھاد بگذارد بکار گرفته خواھند شد،

نھا منحصراً به حساب موجودی ھايی تسويه حساب خواھند شد که اعتبارات دريافتی برای تکميل استفاده از آ

موجودی ھای مذکور دريافت شده باشد. به تعريف اين قانون و اسناد حقوقی که بر اساس آن به تصويب 

اشته می شود، رسيده اند، اعتباراتی که به موجب اين بند بر اساس مصوبه بانک مرکزی در اختيار نھاد گذ

  سيستمی محسوب می شوند. 

  

  عملکردھای کلی نھاد. 31ماده 
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  . نھاد:1

برحسب مقررات وضع شده به موجب اساسنامه خود به منظور مطابقت دادن فعاليت شرکت ھای ) 1

  بيمه عضو خود با الزامات اين قانون و قواعد نھاد، بر آنھا نظارت می نمايد،

 اجباری بيمهته برای فعاليت شرکت ھای بيمه ای عضو خود در زمينه تامين شرايط شايسبه منظور ) 2

اشخاص زيان  موتوری، بکارگيری مقررات حرفه ای، تامين حمايت از نقليه وسائط مسئوليت استفاده از

 نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهکمک به رشد و توسعه سيستم ديده، منافع بيمه گذاران و 

   عد، مصوبات و دستوراتی را اتخاذ می نمايد،، قواموتوری

پرداخت کنندۀ غرامت ھا، سيستم ھای ، صندوق ھای ضمانت، ساير مراجع ) با نھادھای بيمه اتومبيل3

  (مراکز) اطالع رسانی و شرکت ھای بيمه کشورھای خارجی ھمکاری می نمايد،

  نمايد، ) برای اجرای اھداف خود با مراجع و نھادھای دولتی ھمکاری می4

حوادث پيش آمده در طی تردد جاده ای و ) در برنامه ھای ويژه جلوگيری از تقلب (کاله برداری) در 5

  شرکت می نمايد، موتوری نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهزمينه در 

عاتی موتوری برای عموم پشتيبانی اطال نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری ) در عرصه بيمه6

  ارائه نموده و برنامه ھای آموزش عمومی سازماندھی می نمايد،

عملکردھايی را برحسب قانون، اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی و قواعد نھاد و نيز ساير ) 7

عملکردھای وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی دولت جمھوری ارمنستان در خصوص مسائل وضع 

  اجرا می نمايد.اين قانون را  5ماده  6شده به موجب بند 

نھاد می تواند در بارۀ اجرای عملکردھايی که به آن اختصاص دارد بحث و تبادل نظر عمومی . 2

  برگزار نمايد.

  

  . مديريت نھاد32ماده 

مجمع عمومی اعضای نھاد، شورا و مدير عامل متشکل از نھاد شرکت ھای بيمه  یمديريت نھادھای. 1

  اين قانون به ترتيب مجمع، شورا و مدير عامل).(در متن آن می باشند 

. مقررات تشکيل و فعاليت نھادھای مديريتی نھاد شرکت ھای بيمه و ھمچنين چارچوب اختيارات آن 2

  به موجب اين قانون و اساسنامه نھاد وضع می شود.

قانون وضع  برحسب اساسنامه برای نھادھای مديريت می توان اختيارات و وظايفی که به موجب اين. 3

  د، وضع شود.ندر صورتی که مغاير با الزامات اين قانون و ديگر اسناد حقوقی نباش ،نشده باشد

وظايف خود و اتخاذ تصميمات می بايستی از  یدر اجرا نھاد شرکت ھای بيمهمديريتی نھادھای . 4

نونی اشخاص زيان ديده الزامات وضع شده به موجب قوانين و ديگر اسناد حقوقی با تکيه بر ثبت منافع قا
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(ساير اشخاص ذينفع)، بيمه گذاران، اشخاص بيمه شده و شرکت ھای بيمه و اصل عدم رفتار تبعيض آميز 

  در قبال آنان پيروی نمايند.

  

  . مجمع عمومی اعضای نھاد33ماده 

 مرجع عالی مديريت نھاد مجمع عمومی اعضای نھاد است که ھر عضو نھاد از طريق نماينده تام. 1

  االختيار خود در آن شرکت می نمايد.

. مجمع رياست نھاد را از طريق برگزاری جلسات ساالنه يا ادواری اجرا می نمايد. مجمع برحسب 2

  اين قانون يا اساسنامه در خصوص مسائلی که در صالحيت خود می باشد تصميم گيری می نمايد.

از نصف اعضا شرکت کرده باشند دارا  . مجمع صالحيت اتخاذ تصميماتی را که در آن حداقل بيش3

می باشد با حداکثر آرای اعضا شرکت مجمع ی که در صالحيت می باشد. به موجب اين قانون تصميمات

  کننده در جلسه اتخاذ می شود.

  . موارد ذيل در صالحيت مجمع می باشد:4

  ) انجام اصالحات و تغييرات در اساسنامه نھاد،1

  ت در قواعد صندوق ضمانت،) انجام اصالحات و تغييرا2

اين قانون، توقف زود  34ماده  2بند  1) انتخاب اعضای شورای پيش بينی شده به موجب زيربند 3

ھنگام اختيارات آنان و ھمچنين تعيين مقدار و مقررات پرداخت جبران به اعضای شورا جھت شرکت در 

  جلسات شورا،

  ) اعطای عضويت در نھاد و حذف از عضويت،4

  يد گزارشات مالی در خصوص فعاليت نھاد،) تاي5

  آن، اجرای و عملياتی، اداری و سرمايه گذاری ھای عمده شرکت ساالنه ھزينه تاييد برآورد) 6

معامالت مورد انعقاد از سوی نھاد که اتخاذ تصميم پيرامون انعقاد آنھا از سوی مجمع اتخاذ  تعيين) 7

  اد معامالت مذکور،انعقمی شود و ھمچنين اتخاذ تصميم پيرامون 

 43ماده  6) اتخاذ تصميم پيرامون انتقال موجودی ھای صندوق ضمانت، پيش بينی شده به موجب بند 8

  ،اين قانون

  ) ساير اختيارات پيش بينی شده به موجب قانون و اساسنامه نھاد.9

يريتی يا اشخاص اين ماده نمی توانند به ديگر نھادھای مد 4. اختيارات پيش بينی شده به موجب بند 5

  نتقل شوند.مديگر، بغير از موارد پيش بينی شده به موجب قانون 
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مقررات تدارک، دعوت و برگزاری مجمع و مقررات اتخاذ تصميمات در طی آن برحسب اساسنامه . 6

  نھاد وضع می شود.

  

  . شورای نھاد34ماده 

  . شورای نھاد مديريت کلی نھاد را اجرا می نمايد.1

رئيس شورا انتخاب می شود.  انآن بينکه در اولين جلسه از است ھفت عضو ل از متشک. شورا 2

  اعضای شورا به مقرر زير انتخاب يا انتصاب می شوند:

) سه عضو به صورت تناوبی (چرخشی) برحسب مقررات و مھلت وضع شده به موجب اساسنامه 1

  ،نھاد، از سوی مجمع انتخاب می شود

نک مرکزی انتصاب يا عزل می شود، به نحوی که درصورت اتخاذ ) يک عضو از سوی شورای با2

تصميم پيرامون توقف عضويت خود در نھاد از سوی بانک مرکزی، صالحيت انتصاب عضو شورا به 

  موجب اين بند به مجمع ارجاع می شود،

ل يک عضو از سوی نھاد تام االختيار دولتی مسئول تامين امنيت تردد جاده ای انتصاب يا عز) 3

  شود، می

با مھلت  ثبت دولتی،سابقه حداقل سه سال با يک عضو از سوی سازمان ھای مدافع حقوق رانندگان ) 4

  باشد،برحسب توافقی که بين آنھا حاصل شده  دو سال

ثبت دولتی، سابقه يک عضو از سوی سازمان ھای مدافع حقوق مصرف کنندگان با حداقل سه سال ) 5

  قی که بين آنھا حاصل شده باشد.با مھلت دو سال برحسب تواف

اين ماده در طی دو  2بند  5و  4زيربندھای در بانک مرکزی برای انتخاب اعضای پيش بينی شده . 3

در مطبوعات دارای در سايت اينترنتی خود و  ،روز قبل 45ماه قبل از انقضای مھلت رسمی آنان و حداکثر 

 اتلت و محل برگزاری جلسه پيرامون انجام انتخابدر باره مھ تيراژ در سطح کشورنسخه  1000حداقل 

مذکور با پيشنھاد ارائه درخواست نامه شرکت در جلسه مذکور از سوی سازمان ھای پيش بينی شده به 

مدت زمان  منتشر می نمايد. ،اين ماده به بانک مرکزی تا روز مندرج 2بند  5و  4موجب زيربندھای 

يش بينی شده به موجب اين بند نمی تواند کمتر از يک ماه باشد. وضع شده برای ارائه درخواست نامه پ

بانک مرکزی می تواند درخواست نامه پيش بينی شده به موجب اين بند را رد نمايد اگر سازمان ارائه کننده 

اين ماده نباشد. اگر عضو مورد  2بند  5و  4واجد شرايط وضع شده به موجب زيربندھای درخواست نامه 

در طی جلسه پيش بينی شده در اين بند انتخاب نشود، آن از سوی شورای بانک مرکزی انتصاب نظر شورا 

  خواھد شد.
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و  اجرای کامل باشد. آن شخصی می تواند عضو شورا باشد که برحسب توانايی حرفه ای خود قادر 4

ويب شده اند، وقی که بر اساس آن تصاختيارات شورا را که به موجب اين قانون و ديگر اسناد حق صحيح

  تامين نمايد.

  . اختيارات شورا و رئيس شورا برحسب اين قانون و اساسنامه نھاد وضع می شود.5

  . شورا:6

تعيين  را عضای آن)، حسابدار کل، آمارگير مسئولا) مدير عامل، حسابرس داخلی (رئيس و 1

  را به تصويب می رساند،و نظام نامه ھای فعاليت آنان  ختهنمايد، اختيارات آنھا را متوقف سا می

) مقررات و ميزان حقوق و پاداش ھای مدير عامل، حسابدار کل، حسابرس داخلی، آمارگير مسئول و 2

نھاد را تعيين و ساختار درونی پرسنل نھاد را تصويب می نمايد. به نحوی که ميانگين ميزان حقوق  پرسنل

نھاد بايستی مطابق با ميانگين ميزان  پرسنلو مدير عامل، حسابدار کل، حسابرس داخلی، آمارگير مسئول 

  حقوق در نظام بيمه جمھوری ارمنستان باشد،

موتوری و فرم ھای ثبت مشترک آنھا و  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهقرارداد فرم ) 3

  شرکت ھای بيمه را به تصويب می رساند،توزيع آنھا به مقررات 

جھات و مقدار حد آنھا را وضع  جودی ھای نھاد و صندق ضمانت ونحوه تقسيم و توزيع مو) 4

  نمايد، می

جودی ھای الزم برای انجام پيرامون عدم کفايت موجودی ھای صندوق ضمانت و جذب مو) 5

اين قانون يا کمک ھای  49ھای ھزينه ھای مربوط به جبران ھای پيش بينی شده به موجب ماده  پرداخت

  اين قانون تصميم اتخاذ می نمايد، 23ماده  3موجب بند پزشکی پيش بينی شده به 

 وسائط مسئوليت استفاده از اجباری ) بر رعايت مقررات پرداخت جبران ھای بيمه ای در زمينه بيمه6

  موتوری از سوی شرکت ھای بيمه و عضو نھاد را نظارت می نمايد، نقليه

جريمه) و مقررات اعمال آن را  -پاداش سيستم تخفيف ھا و اضافه پرداخت ھای حق بيمه (سيستم) 7

  وضع می نمايد،

، مقررات اعطای صالحيت حرفه ای به می نمايد) به کارشناسان صالحيت حرفه ای اعطا 8

، مقررات کارشناسان، معيارھا و شرايط، مقررات و اساس سلب صالحيت حرفه ای را وضع می نمايد

پيش آمده از حوادث بيمه ای را تصويب و به رشد  ارزيابی، بررسی کارشناسی و روش شناسی آسيب ھای

  و پيشرفت آن کمک می نمايد،

فھرست اسناد و مدارک مورد ارائه به شرکت بيمه يا نھاد جھت دريافت جبران بيمه ای در زمينه ) 9

و ھمچنين مقررات پرداخت جبران ھای بيمه ای از موتوری  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمه

و ھمچنين پرداخت ھزينه ھای مربوط به ارائه کمک ھای  ی شرکت ھای بيمه و نھاد شرکت ھای بيمهسو

  اين قانون را وضع می نمايد، 23ماده  3پزشکی پيش بينی شده به موجب بند 
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الزامات دوره ھای کارآموزی،  ،به منظور فراھم نمودن معيارھای فعاليت فنی و حرفه ای) 10

  شرکت بيمه عضو نھاد وضع می نمايد، آموزشی و تخصصی برای

اين قانون، ارزش  7ماده  2ر حق بيمه ھای اصلی و پايه مطابق با بند يدامقمحدوديت ھای حداکثر ) 11

جريمه و ھمچنين قواعد بکارگيری روش  -ھای مجاز ضريب ھای ريسک و مقادير ضريب ھای پاداش

مسئوليت  اجباری ای مورد اعمال در زمينه بيمهحق بيمه ھمحدوديت ھای مقادير شناسی محاسبۀ حداکثر 

  موتوری را وضع می نمايد، نقليه وسائط استفاده از

 نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری ) می تواند در قبال ھزينه ھای انجامی در زمينه بيمه12

  ع نمايد،موتوری از سوی شرکت ھای بيمه عضو نھاد يا گونه ھای مجزای آن محدوديت ھايی را وض

تدابير جوابگويی  ،) در قبال شرکت ھای بيمه عضو نھاد برای نقض الزامات قواعد و مصوبات نھاد13

  که به موجب اساسنامه وضع شده است، اعمال نمايد،

  ) ساير اختياراتی را که برحسب اين قانون و اساسنامه نھاد دارد به اجرا می گذارد.14

ديگر نھاد ھای مديريتی نھاد اين ماده نمی توانند به  6بند  . اختيارات پيش بينی شده به موجب7

  قانون منتقل شوند.به موجب موارد وضع شده در به استثنای  ،ھای بيمه يا اشخاص ديگر شرکت

. جلسات نوبتی شورا حداقل يکبار در ماه برگزار می گردند، اگر طبق اساسنامه نھاد مورد ديگری 8

، برگزاری و اتخاذ تصميمات شورا در طی آن طبق اساسنامه نھاد وضع تشکيلوضع نشده باشد. مقررات 

  می شود.

. شورا پيرامون مسائلی که برحسب اين قانون و اساسنامه در حوزۀ اختيارات خود می باشد تصميم 9

  گيری می نمايد.

 . تصميمات شورا از طريق تشکيل جلسه و بصورت رای گيری علنی اتخاذ می شوند. جلسات شورا10

به جلسات دعوت نمود. رياست را صورت جلسه می شوند. بنا به تصميم شورا می توان اشخاص ذينفع 

رسمی،  جلسات شورا بر عھده رئيس شورا می باشد. در غياب رئيس شورا يا عدم امکان انجام وظايف

عضو ارشد اعضا به لحاظ سن جايگزين وی می شود. در صورتی شورا صالحيت اتخاذ تصميمات را 

  خواھد داشت که حداقل پنج عضو شورا در جلسه حضور داشته باشند.

به منظور سازماندھی موثر امور می تواند شورا در موارد وضع شده به موجب اساسنامه نھاد، . 11

  خود کميسيون ھايی را ايجاد نمايد. تصميمات کميسيون ھای وابسته به شورا ماھيت مشورتی خواھند داشت.

ر حين انجام وظايف خود موظفند با در نظر داشتن منافع اجرای ھر چه موثرتر . اعضای شورا د12

مسائل نھاد حقوق و اختيارات خود را بکار گرفته و وظايف خود را بطور معقول و صادقانه به انجام 

برسانند (وظيفه امانت داری) و برای زيان واقعی وارده بر نھاد در پی تصميم شورا (عدم فعاليت) طبق 
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به نحوی که عزل اعضای  ونگذاری جمھوری ارمنستان مسئوليت جمعی در برابر نھاد خواھند داشت.قان

  شورا از سمت خود آنان را از مسئوليت پيش بينی شده به موجب اين بند مبرا نخواھد ساخت.

ه . آن اعضای شورا از جوابگويی برای زيان وارده بر نھاد مبرا خواھند شد که در اتخاذ تصميمی ک13

به نھاد زيان وارد آورده است رای مخالف داده يا در جلسه حضور نداشته اند، يا صادقانه عمل کرده باشند 

  با اعتقاد بر اين که عملياتشان (عدم اتخاذ تصميم مربوطه) ناشی از منافع نھاد بوده است.

ز سوی عضو درخواست پرداخت غرامت اجھت . اعضای نھاد و ھمچنين مدير عامل آن می توانند 14

اين ماده سبب وارد  12(اعضاء) مورد نظر شورا که در پی اتخاذ تصميم (عدم فعاليت) شورا به موجب بند 

  به دادگاه مراجعه نمايند. ،آمدن زيان ھا بر نھاد شده است

  

  . مدير عامل نھاد35ماده 

  . مدير عامل نھاد رياست فعاليت جاری نھاد را اجرا می نمايد.1

نھاد از سوی شورا تعيين می شود و به آن پاسخگو می باشد. شخصی می تواند مدير . مدير عامل 2

عامل باشد که از تحصيالت عالی و اعتبار و شھرت باال برخوردار بوده و حداقل دارای سه سال تجربه 

کاری و برعھده داشتن رياست در زمينه بيمه و بدون داشتن نسبت و وابستگی با ھيچ يک از شرکت ھای 

مه باشد. مدير عامل نھاد بايد دارای مطابقت حرفه ای، شرايط و الزامات جھت ثبت در بانک مرکزی که بي

  برحسب قانون و ديگر اسناد حقوقی برای مدير عامل شرکت بيمه وضع شده است، باشد.

 . مدير عامل نمی تواند به فعاليت موسسه داری بپردازد، عضو نھاد رياست حزبی باشد، در نھادھای3

دولتی يا خودگردان محلی، سازمان ھای تجاری به سمتی منصوب شده باشد و ديگر مشاغل کارمزدی بغير 

  مشغول باشد.تربيتی و خالقيتی -علمی، آموزشیاز اشتغال در امور 

  . مدير عامل نمی تواند شخصی باشد که:4

  ) به حکم دادگاه محجور يا دارای توان کاری محدود شناخته شده باشد،1

برحسب به موجب صدور حکم قانونی دادگاه برای ارتکاب به جرم عمدی محکوم شده باشد و ) 2

  ،مقررات وضع شده محکوميت خاتمه نيافته يا لغو نشده باشد

) به موجب صدور حکم قانونی دادگاه از حق داشتن سمت ھا يا اشتغال به فعاليت در زمينه مالی منع 3

  شده باشد.

  . مديل عامل:5

  مصوبات نھادھای مديريتی و فعاليت عادی نھاد را تامين می نمايد،) اجرای 1

  ) پيرامون انجام بررسی کارشناسی (به انضمام مکمل و مجدد) تصميم اتخاذ می نمايد،2
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) مديريت صندوق ضمانت بويژه گردآوری موجودی ھای صندوق ضمانت و فعاليت عادی آن را 3

اين قانون به حساب صندوق  49ای پيش بينی شده به موجب ماده تامين می نمايد، پيرامون پرداخت جبران ھ

اين  23ماده  3ضمانت و پرداخت ھزينه ھای مربوط به کمک ھای پزشکی پيش بينی شده به موجب بند 

  رداخت ھا) را سازماندھی می نمايد،قانون يا رد پرداخت جبران تصميم اتخاذ می نمايد و فرآيند جبران ھا (پ

 موتوری نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهثبت قراردادھای ت وضع شده، برحسب مقررا) 4

  ،نمايدسازماندھی می  را

) فعاليت عادی سيستم اطالع رسانی را تامين نموده، مديريت سيستم اطالع رسانی يکپارچه را 5

موده و ھمچنين محرمانه سازماندھی و ورود و ثبت کامل و بموقع اطالعات سيستم اطالع رسانی را تامين ن

بودن اطالعاتی که به مقرر قانون جزء اطالعات محرمانه و تحت حفاظت بيمه ای، بانکی، تجاری و ساير 

  اطالعات مشابه را تضمين می نمايد،

گزارشاتی در خصوص فعاليت صندوق ) برحسب مقررات و به تناوب وضع شده از سوی شورا 6

اين قانون و انجام  46ين جبران ھای پيش بينی شده به موجب ماده ضمانت و سيستم اطالع رسانی و ھمچن

اين قانون يا  23ماده  3پرداخت ھای ھزينه ھای مربوط به کمک ھای پزشکی پيش بينی شده به موجب بند 

  رد جبران (پرداخت) به شورا ارائه می نمايد،

ده اطالعات موجود در در موارد وضع شده به موجب قانون بنا به درخواست اشخاص آسيب دي) 7

سيستم اطالع رسانی پيرامون نام و محل استقرار شرکت بيمه ای که مسئوليت استفاده از وسيله نقليه 

  موتوری زيان رساننده را بيمه نموده است در اختيار می گذارد،

) برحسب توافق طرفين اختالفات موجود بين شرکت ھای بيمه عضو نھاد و ھمچنين بين شرکت ھای 8

اشخاص بيمه شده و اشخاص آسيب ديده تحت بررسی قرار داده که تصميمات  مه عضو نھاد، بيمه گذاران،بي

اتخاذ شده در نتيجه آن ماھيت مشورتی داشته و برای طرفين اجباری نمی باشند. در صورت عدم اتخاذ 

وع مذکور تصميم از سوی مدير عامل در خصوص موضوع پيش بينی شده به موجب اين بند، بررسی موض

  بر عھده شورای نھاد خواھد بود،

) ديگر اختياراتی که به موجب اين قانون و ھمچنين برحسب اساسنامه نھاد برای آن محفوظ می باشد 9

  به اجرا می گذارد.

. مسائلی که برحسب قانون يا اساسنامه نھاد در صالحيت مجمع، شورا، حسابرس داخلی، حسابدار کل 6

سائلی که در صالحيت مدير عامل م از سوی مدير عامل اجرا می شود. باشد يا آمارگير مسئول نمی

پيش بينی شده به موجب  دباشد نمی تواند به ديگر نھادھای مديريتی نھاد يا اشخاص ديگر، بغير از موار می

  قانون، ارجاع شوند.
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ت از سوی وی مقررات تعيين و توقف اختيارات مدير عامل نھاد و ھمچنين مقررات اتخاذ تصميا. 7

  برحسب اساسنامه نھاد وضع می شود.

  ن) -93) شماره 29/03/1392( 19/06/2013به موجب قانون اصالحی مورخه  35(اصالح ماده 
  

  . قواعد نھاد36ماده 

اساسنامه نھاد، دستورالعمل ھای داخلی به تصويب رسيده در محدودۀ صالحيت شامل . قواعد نھاد 1

اسناد و ھمچنين  رای آنھا محفوظ می باشد، مقررات و ديگر اسناد حقوقی داخلیھايی که برحسب اين قانون ب

کميسيون ايجاد شده برحسب اتخاذ تصميم شورای نھاد در خصوص تعيين فھرست آسيب ھای وارد آمده بر 

اين قانون و فھرست موسسات پزشکی فعال در  12ماده  5سالمتی آسيب ديدگان پيش بينی شده به موجب بند 

که از سوی بانک مرکزی پذيرفته شده است فقط بانک د نھاد قواععملکرد  مھوری ارمنستان.جج از خار

  مرکزی می تواند متوقف سازد.

اين قانون و ھمچنين طرح ھای ديگر قواعد (مصوبات)  37ماده  3نھاد به موجب بند  قواعدطرح . 2

جلسه جھت تصويب قواعد (مصوبات) وضع شده به موجب قواعد نھاد حداقل يک ھفته قبل از برگزاری 

. نظرات و پيشنھادات می شودقرار داده در سايت اينترنتی رسمی نھاد از سوی مرجع ذيصالح نھاد  ،مذکور

دريافتی در خصوص طرح ھای قرار داده شده در سايت اينترنتی در موقع تصويب قواعد (مصوبات) مورد 

ً تحت بررسی قرار خواھند گرفت. اين قانون پيش بينی  37ماده  3عد نھاد که به موجب بند قوا نظر الزاما

روز کاری پس از ثبت آنھا از سوی بانک مرکزی مشمول انتشار در سايت اينترنتی نھاد  3در طی  شده اند

  د.نمی باش

. قواعد نھاد (تکميل، انجام تغييرات و توقف عملکرد آنھا) بغير از موارد پيش بينی شده به موجب بند 3

الزم االجرا می باشند، اگر مھلت  یآنھا در بانک مرکزرسيدن ثبت به اين قانون از موقع  37 ماده 3

اين قانون پيش بينی شده اند  37ماده  3قواعد نھاد که به موجب بند  پيش بينی نشده باشد. ھاآنی برای ديرتر

مھلت ديرتری پيش بينی نشده  اگر ،روز پس از انتشار آنھا الزم االجر می باشند 10اين ماده،  2برابر بند 

  باشد.

  انجام فعاليت شرکت ھای بيمه عضو نھاد با نقض قواعد نھاد ممنوع می باشد.. 4

  :که وضع نمايدبه شرح زير را  ی. اساسنامه نھاد حداقل می بايستی موارد5

  ،ھر عضو نھاد (اعضای دارای وابستگی متقابل با يکديگر) در جلسه فقط دارای يک رای باشد) 1

) ھر عضو نھاد در صورت آگاھی از نقض اين قانون، اسناد حقوقی تنظيمی به تصويب رسيده بر 2

  اساس آن و قواعد نھاد از سوی يک عضو ديگر موظف است بالفاصله به شورای نھاد اعالم نمايد،
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) شرکت ھای بيمه عضو نھاد برحسب مقررات و ميزان وضع شده به موجب قواعد نھاد حق 3

  نھاد پرداخت می نمايند، عضويت به

نمی تواند بصورت سود سھام يا به نحو ديگر بصورت مستقيم يا ) درآمد حاصل از موجودی ھای نھاد 4

غير مستقيم بين اعضای آن يا اشخاص ديگر تقسيم شود و می بايستی منحصراً در جھت تحقق اھداف پيش 

رت انحالل نھاد اموال آن به صندوق ضمانت در صو بينی شده برحسب اساسنامه مورد استفاده قرار گيرد.

  انتقال می يابد و در صورت عدم امکان آن به بودجه دولتی منتقل می شود.

  

  عملکردثبت قواعد نھاد، رد ثبت و توقف . 37ماده 

توقف ھمچنين د، نقواعد نھاد که از سوی نھادھای مديريتی آن مورد تصويب قرار می گيرجھت ثبت . 1

به ھمراه درخواست نامه و برحسب مقررات وضع شده از سوی  و انجام تغييرات در آنھاعملکرد، اصالح 

  شورای بانک مرکزی به بانک مرکزی ارائه می شوند.

بنا ثبت يا رد ثبت قواعد نھاد (به انضمام انجام اصالحات و تغييرات در آنھا و توقف عملکرد آنھا) . 2

اری پس از روز دريافت درخواست نامه پيش بينی شده به روز ک 20به تصميم رئيس بانک مرکزی در طی 

  گيرد.صورت می  اين ماده، 3پيش بينی شده در بند  ، بغير از موارداين ماده 1موجب بند 

آن قواعد نھاد (به انضمام انجام اصالحات و تغييرات در آنھا و توقف عملکرد آنھا) که بر اساس آنھا . 3

موتوری،  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهدر زمينه دم جبران ع مواردبکار گيری مقادير مجاز 

 ،معيارھای ضرورت موتوری، نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری موارد توقف زودرس قرارداد بيمه

فھرست اسناد و مدارک مورد ، ھزينه ھای تحت جبران بيمه ای ی در خصوص انجامقعااستدالل و اثبات و

موارد رد درخواست نامه دريافت جبران بيمه ای، مقدار حد جبران ھزينه ای جھت دريافت جبران،  ارائه

مقدار اصلی و پايه ھای حق بيمه و حداقل مقادير حداکثر  ،اين قانون 12ماده  1پيش بينی شده به موجب بند 

رست آسيب ھای فھو ھمچنين  جريمه -ارزش ھای مجاز ضريب ھای ريسک يا مقادير ضريب ھای پاداش

اين قانون يا فھرست موسسات  12ماده  5وارد آمده بر سالمتی آسيب ديدگان پيش بينی شده به موجب بند 

وضع می شوند، بنا به تصميم شورای بانک مرکزی در طی  پزشکی فعال در خارج از جمھوری ارمنستان

اين ماده، ثبت يا رد  1بند روز کاری پس از روز دريافت درخواست نامه پيش بينی شده به موجب  30

  شوند. می

اين  3يا  2پيش بينی شده به موجب بند  تصويب مصوبهروز کاری پس از  3بانک مرکزی در طی . 4

  را تسليم نھاد می نمايد.آن ماده 
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. بانک مرکزی ثبت قواعد نھاد (به انضمام انجام اصالحات و تغييرات در آنھا و توقف عملکرد آنھا) 5

منافع بيمه يد، اگر آنھا مغاير با الزامات اين قانون و ديگر اسناد حقوقی بوده، يا می توانند را رد می نما

 بيمهگذارن، اشخاص بيمه شده يا ذينفع، شرکت ھای بيمه و اشخاص ديگر يا روال عادی فعاليت نظام 

  را به خطر اندازند. موتوری نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری

  

  غيه وضع قواعد يا اتخاذ تصميم. ابال38ماده 

بانک مرکزی مجاز است بنا به تصميم شورای خود به نھاد (نھاد ھای مربوطه مديريت) ابالغ نمايد . 1

پرداخته يا قواعد نھاد يا ديگر اسناد تا در حوزه صالحيت خود به وضع قواعد، تصويب ديگر اسناد حقوقی 

 و ت نھاد را مورد تجديد نظر قرار دھند (انجام اصالحاتحقوقی به تصويب رسيده از سوی نھادھای مديري

  :نظر معقول بانک مرکزی)، اگر بنا به از درجه اعتبار ساقط نمودن يا به قوت خود باقی گذاشتنتغييرات، 

 مسئوليت استفاده از اجباری بيمهنظام  تصويب قواعد يا اسناد حقوقی مورد نظر برای فعاليت عادی) 1

  ری ضروری باشد،موتو نقليه وسائط

  ) قواعد نھاد يا سند حقوقی به تصويب رسيده از سوی نھاد مديريتی مورد نظر نھاد توجيه شده نباشند،2

  اين قانون وجود داشته باشد. 37ماده  5) پايه و اساس پيش بينی شده به موجب بند 3

 1رکزی مطابق بند اجرای ابالغيه داده شده به موجب اتخاذ تصميم شورای بانک م. در صورت عدم 2

  در مھلت معقول مندرج در آن، شورای بانک مرکزی مجاز است برحسب تصميم گيری خود: اين ماده

  ) قواعد نھاد را مستقالً وضع نمايد،1

  سند حقوقی وضع شده بر اساس ابالغيۀ شورا بانک مرکزی را به تصويب برساند،) 2

نھاد مديريت مورد نظر نھاد را مورد تجديد نظر ) قواعد نھاد يا سند حقوقی پذيرفته شده از سوی 3

  .) قرار دھدانجام اصالحات و تغييرات، از درجه اعتبار ساقط نمودن يا به قوت خود باقی گذاشتن(

 2اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی به موجب بند  قواعد نھاد طبق تصميم. در صورت توقف عملکرد 3

  ارج می نمايد.، بانک مرکزی آنھا را از ثبت خاين ماده

پذيرفته شده از سوی نھاد  اين ماده 2اسناد حقوقی پذيرفته شده از سوی بانک مرکزی به موجب بند . 4

ديريت و اعضای آن الزم االجرا از سوی نھاد، م که د،نوب می شوس) محنھاد ھای مربوطه مديريت(

جوابگويی پيش بينی شده در  باشد. در صورت عدم اجرای الزامات آن بانک مرکزی مجاز است تدابير می

  قانون را اعمال نمايد.

  

  . تعليق فعاليت نھادھای مديريتی نھاد39ماده 

ً برحسب اتخاذ تصميم شورای بانک مرکزی به حال 1 . فعاليت نھادھای مديريتی نھاد می تواند موقتا

که بنا به حالتی ن در تعليق در آيد، اگر تعداد شرکت ھای بيمه عضو نھاد کمتر از سه شرکت باشد و ھمچني
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قانون جھت تامين فعاليت عادی اين که به مقرر را اختياراتی نھادھای مديريتی نظر معقول بانک مرکزی 

بطور شايسته اجرا  ،می باشدمحفوظ برای آنھا  موتوری نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهنظام 

  ننموده باشند.

ليت نھادھای مديريتی نھاد، بانک مرکزی عملکردھای الزم جھت در صورت به تعليق در آمدن فعا. 2

موتوری را اجرا می نمايد. شورای بانک  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری فعاليت عادی نظام بيمه

مرکزی در خصوص برعھده گرفتن عملکردھای نھادھای مديريتی نھاد شرکت ھای بيمه مصوبه ای را به 

در آن پايه و اساس تعليق عملکردھای نھادھای مديريتی، اقدامات در جھت رفع پايه و  تصويب می رساند که

و عملکردھايی که بر عھده گرفتن اساس مذکور، مھلت ھای برعھده گرفتن عملکردھای نھادھای مديريتی 

ست، ذکر موتوری الزم ا نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری آنھا جھت تامين فعاليت عادی نظام بيمه

  می شود.

  

  . حسابرسی نھاد40ماده 

. نھاد دارای حسابرس داخلی می باشد. حسابرس داخلی با برنامه ساالنه حسابرسی داخلی پيش بينی 1

تاييد به نه حسابرسی داخلی را رنامه ساالب شورا ھر سال شده از سوی شورای نھاد عمل می نمايد.

  .رساند می

در راستای قل، اطمينان بخش واقع بينانه و مشاوره ای است که يک فعاليت مستحسابرسی داخلی . 2

برنامه نھاد می باشد. حسابرسی داخلی طبق قانون، ديگر اسناد حقوقی؛ شامل ارزش افزايی و بھبود عمليات 

  ساالنه حسابرسی داخلی تصويب شده بر اساس قانون و مصوبات شورای نھاد عمل می نمايد.

ابرس داخلی می باشند نمی تواد به نھادھای مديريتی نھاد و اشخاص . اموری که در صالحيت حس3

  ديگر منتقل شود.

. حسابرس داخلی از نقطه نظر عملکردھا به شورای نھاد و از نقطه نظر اداری به مدير عامل نھاد 4

  پاسخگو می باشد.

ب قانون و وضع شده به موجتخصصی و صالحيت حرفه ای . حسابرس داخلی می بايستی با الزامات 5

  حسابرسی داخلی شرکت بيمه و ثبت در بانک مرکزی مطابقت داشته باشد.ديگر اسناد حقوقی برای 

  

  . حسابدار کل نھاد41ماده 

با  . نھاد دارای حسابدار کل است که از سوی شورا منصوب می شود. حسابدار کل می بايستی1

و ديگر اسناد حقوقی برای حسابدار کل الزامات تخصصی و صالحيت حرفه ای وضع شده به موجب قانون 

  شرکت بيمه و ثبت در بانک مرکزی مطابقت داشته باشد.

  . حسابدار کل اختياراتی که طبق قانون و اساسنامه نھاد برای آن محفوظ می باشد به اجرا می گذارد.2
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  . آمارگير مسئول نھاد42ماده 

 بايستی منصوب می شود. آمارگير مسئول می . نھاد دارای آمارگير مسئول می باشد که از سوی شورا1

آمارگير با الزامات تخصصی و صالحيت حرفه ای وضع شده به موجب قانون و ديگر اسناد حقوقی برای 

  شرکت بيمه و ثبت در بانک مرکزی مطابقت داشته باشد.مسئول 

ی باشد اجرا . آمارگير مسئول اختياراتی را که طبق قانون و اساسنامه نھاد برای آن محفوظ م2

  نمايد. می

  

  اداری و اجرای سرمايه گذاری ھای عمده ،ھزينه ھای عملياتی، ھای نھاد. موجودی 43ماده 

موجودی ھای نھاد به مقادير و مقررات وضع شده به موجب قواعد نھاد از پرداخت حق عضويت ھا . 1

ر موجودی ھای مجاز در از سوی شرکت ھای بيمه عضو نھاد، وام ھا و استقراض ھای دريافتی و ساي

قانون تشکيل می شود. موجودی ھای نھاد می تواند منحصراً جھت پيشبرد اھداف پيش بينی شده به موجب 

  اين قانون و اساسنامه نھاد مورد استفاده قرار گيرد.

  نھاد عبارتند از: اداری و اجرای سرمايه گذاری ھای عمده ،ھزينه ھای عملياتی. 2

  ی نھاد:) ھزينه ھای عمليات1

الف. ھزينه ھای مربوط به پرداخت جبران ھا به حساب موجودی ھای صندوق ضمانت و ھزينه ھای 

  اين قانون، 23ماده  3مربوط به کمک ھای پزشکی پيش بينی شده به موجب بند 

  دريافتی، اتو استقراض اعتباراتدر ازای  گرفته بھره تعلقب. 

  ت موجودی ھای نھاد،پ. ھزينه ھای کميسيون در ارتباط با مديري

  ،ارزش ترازنامه ایزير ت. تلفات حاصل از ارزشيابی مجدد دارايی ھا و فروش آنھا به قيمت 

  ث. ھزينه ھا در ازای مشاوره يا ديگر خدمات ارائه شده به نھاد،

  اين قانون، 20ماده  3ھزينه ھای مربوط به اجرای عملکرد پيش بينی شده به موجب بند ج. 

  ھای مربوط به اجرای عملکردھای نھاد، چ. ساير ھزينه

  ) ھزينه ھای اداری نھاد:2

الف. ھزينه ھای نگھداری پرسنل، شامل حقوق و دستمزدھای کارکنان، پاداش ھا، پرداخت ھای بيمه 

اجتماعی، آموزش و دوره ھای کارآموزی کارکنان، ھزينه ھای ماموريتی و نمايندگی، ھزينه ھای استفاده و 

  ،یز وسائط نقليه خدماتبھره برداری ا

  ،برای اھداف خدماتیب. ھزينه ھای مربوط به وسائل مخابراتی مورد استفاده 

  اطالع رسانی خبری و تھيه ادبيات تخصصی، ھزينه ھایپ. 
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  مصرفی و فاسد شدنی، ابزاراز بين بردن مواد و ت. ھزينه ھای مربوط به 

ختمان ھا، تاسيسات و ساير موجودی ھای ج. ھزينه ھای حفاظت، خدمات، بھره برداری و بيمه سا

  اصلی و ذخاير،

  چ. ساير ھزينه ھای مربوط به اجرای امور و مسائلی که بر عھده نھاد می باشد،

  ) ھزينه ھای مربوط به انجام سرمايه گذاری ھای عمدۀ نھاد:3

  ھاد،الف. ھزينه ھا در خصوص اجرای سرمايه گذاری ھای عمده به منظور تامين فعاليت اصلی ن

  انجام سرمايه گذاری ھای عمده جھت اھداف اداری.ب. ھزينه ھای 

نھاد به حساب موجودی ھای بوجود  عملياتی و اجرای سرمايه گذاری ھای عمده ،ھزينه ھای اداری. 3

نھاد مجاز است تا در اجرا می شوند. برای انجام ھزينه ھای مندرج در اين بند اين ماده  1آمده طبق بند 

  فعال در جمھوری ارمنستان حساب ھای بانکی افتتاح نمايد.بانک ھای 

نھاد در سال نمی تواند از يک  عملياتی و اجرای سرمايه گذاری ھای عمده ،ھزينه ھای اداری. 4

درصد حق بيمه ھای جمع آوری شده در طی سال قبل از آن از سوی کليه شرکت ھای بيمه عضو نھاد 

به منظور تامين فعاليت عادی نھاد حد نصاب مندرج در اين بند می تواند در موارد استثنائی،  تجاوز نمايد.

  بنا به اتخاذ تصميم بانک مرکزی تغيير نمايد.

به منظور تامين فعاليت عادی نھاد و اجرای عملکردھای وضع شده از سوی آن برحسب  مجمع نھاد. 5

ر خصوص تشکيل موجودی ھای نھاد، اين قانون و اساسنامه نھاد، مطابق با پيش بينی ھای انجام شده د

را به تاييد می رساند. برآورد  اداری و اجرای سرمايه گذاری ھای عمدهعملياتی، برآورد ھزينه ساالنه 

 جھت تاييد به شورای بانک مرکزی ارائه می شود.روز کاری پس از تاييد از سوی مجمع  3ھزينه در طی 

پيش بينی نشده در برآورد  اجرای سرمايه گذاری ھای عمده اداری وعملياتی، نھاد نمی تواند ھزينه ھای 

ھزينه تاييد شده از سوی شورای بانک مرکزی انجام دھد. انجام تغييرات در برآورد ھزينه ھای عملياتی، 

نھاد به تاييد شورای بانک مرکزی می رسد. بانک مرکزی  اداری و اجرای سرمايه گذاری ھای عمده

ھزينه را تاييد ننمايد اگر نھاد لزوم انجام تغييرات را بطور کافی توجيه ننمايد. در  تواند تغييرات برآورد می

صورت عدم تاييد تغييرات، نھاد موظف است برحسب برآورد ھزينه تاييد شده از سوی بانک مرکزی عمل 

  نمايد.

کمتر از  در سال جاری اداری و اجرای سرمايه گذاری ھای عمدهعملياتی، ھزينه ھای واقعی . اگر 6

اين ماده در طول سال جاری باشد، مابه التفاوت  1موجودی ھای واقعی جمع آوری شده مطابق با بند 

امی در خصوص شکل گيری جحاصل شده در سال به سال بعدی منتقل شده و در پيش بينی ھای ان

  می شود. به تصميم نھاد به صندوق ضمانت منتقلبنا سال بعدی نھاد لحاظ می شود يا ھای  موجودی
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. برحسب اساسنامه نھاد، حق اتخاذ تصميم پيرامون اخذ موجودی ھای مکمل از شرکت ھای بيمه 7

  عضو نھاد به منظور تامين فعاليت عادی نھاد وضع می شود.

ستقراضاتی که منحصراً در راستای و ا عتباراتنھاد مجاز است به منظور تامين فعاليت عادی خود ا. 8

اد می باشند، دريافت نمايد. اعتبارات و استقراضات پيش بينی شده به موجب اين بند تکميل موجودی ھای نھ

موجودی ھای نھاد شرکت ھای بيمه  و بھره ھای (جرائم) محاسبه شده در استفاده از آنھا به حساب

  بازپرداخت می شوند.

  

  . صندوق ضمانت5فصل 

  . صندوق ضمانت44ماده 

يکبار ھزينه، تناوبی و مکمل به نھاد از سوی اعضای  نونیقا پرداخت ھای ،. در صندوق ضمانت1

ی که به شکل ھای وضع شده در اين قانون يا مجاز در قانون سرمايه گذاری شده اند، ھاي موجودیآن، ديگر 

و ھمچنين دارايی ھايی که موجودی ھای فوق الذکر در آن سرمايه گذاری شده و درآمدھای حاصل از 

کليه پرداخت ھا به صندوق ضمانت برحسب درام جمھوری ارمنستان انجام  وند.مديريت آنھا شامل می ش

موتوری در خاک  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری می پذيرد. شرکت ھای بيمه اجرا کنندۀ بيمه

جمھوری ارمنستان و در موارد پيش بينی شده به موجب اين قانون بانک مرکزی نيز موظفند کليه پرداخت 

تعيين شده به صندق ضمانت را که به برحسب قانون وضع شده اند انجام دھند. کليه وجوھی که به ھای 

  مقادير وضع شده به صندوق ضمانت پرداخت می شوند غير قابل عودت ھستند.

موجودی ھای صندوق ضمانت با حق مالکيت متعلق به نھاد می باشد. از آنھا می توان منحصراً . 2

 تعھداتدر قبال رحسب اھداف و موارد وضع شده به موجب اين قانون استفاده نمود. برای صندوق ضمانت ب

اين ماده پيش بينی نشده اند، نمی تواند توقيف،  4که به موجب بند  مديريت، اعضا يا اشخاص ديگر نھاد،

  مصادره يا اخذ موجودی ھای صندق ضمانت اعمال شوند.

تن مقدار سال قبل صندوق ضمانت و مقدار جبران ھای شورای نھاد برای ھر سال با در نظر گرف. 3

پرداخت شده به حساب موجودی ھای صندوق ضمانت در طی سال قبل، ھمچنين با در نظر گرفتن ديگر 

معيارھا و عوامل تاثيرگذار بر مقدار حق بيمه ھا، پيش بينی ھايی در خصوص موجودی ھای سال مورد 

و مقادير پرداخت ھای انجامی برای ھزينه ھای به حساب آنھا ل ساھمان نظر و پرداخت جبران ھا در طی 

اين قانون انجام می دھد. نھاد اقداماتی  23ماده  3به موجب بند مربوط به کمک ھای پزشکی پيش بينی شده 

خصوص پيشنھاداتی اين شورا در و جھت کنترل و مھار ريسک ھای صندوق ضمانت در دست گرفته در 

  ايد.به مجمع ارائه می نم
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. نھاد به حساب موجودی ھای صندوق ضمانت بعنوان ھزينه فقط پرداخت جبران ھای پيش بينی شده 4

ماده  3اين قانون و ھزينه ھای مربوط به کمک ھای پزشکی پيش بينی شده به موجب بند  49به موجب ماده 

اعتبارات و استقراضات محاسبه شده جھت استفاده از (جرائم) اين قانون و ھمچنين پرداخت ھای بھره  23

جبران ھای به منظور پرداخت  تا بند را به انجام می رساند. نھاد مجاز استپيش بينی شده به موجب اين 

ھزينه ھای مربوط به کمک ھای پزشکی پيش بينی پرداخت  يااين قانون  49پيش بينی شده به موجب ماده 

که منحصراً در راستای تکميل  قراضات دريافت نمايداعتبارات و است اين قانون 23ماده  3شده به موجب بند 

بازپرداخت اعتبارات و استقراضات پيش بينی شده به موجودی ھای صندوق ضمانت قرار می گيرند. 

موجب اين بند و بھره (جرائم) محاسبه شده جھت استفاده از آنھا منحصراً به حساب موجودی ھای صندوق 

بازپرداخت نشدۀ اعتبارات دريافت شده و  مبلغ ع زمانی، مقدارضمانت صورت می گيرد. برحسب ھر مقط

درحال دريافت که به موجب اين بند پيش بينی شده است نمی تواند از مبالغ وضع شده و ھنوز جمع آوری 

ھای  ھای مکمل صندوق ضمانت توسط شرکت نشده برحسب مصوبه (مصوبات) پيرامون انجام پرداخت

اعتبارات پيش بينی شده به موجب اين بند در  زپرداخت آنھا تجاوز نمايد.بيمه عضو نھاد به منظور با

  مشمول بازپرداخت خواھند بود. ، بيدرنگصورت وجود موجودی ھای کافی در صندوق ضمانت

  

  پرداخت ھای يکبار ھزينه. 45ماده 

 15 000 000روز کاری پس از اين که به عضويت نھاد درآمدند مبلغ  5. شرکت ھای بيمه در طی 1

  درام جمھوری ارمنستان بصورت يکبار ھزينه به صندوق ضمانت پرداخت می نمايند.

  

  . پرداخت ھای دوره ای 46ماده 

ھر سه ماه يکبار به  ،اين ماده 3موارد وضع شده به موجب بند  نھاد بجزء. شرکت ھای بيمه عضو 1

 مسئوليت استفاده از اجباری بيمهی حق بيمه ھای دريافت شده و دريافتی از قراردادھاد درص 0.5مقدار 

  موتوری منعقد شده توسط آنھا در طی دوازده ماه قبل، پرداخت دوره ای انجام می دھند. نقليه وسائط

  روز کاری پس از پايان سه ماھه مورد نظر انجام می پذيرد. 10. پرداخت دوره ای در طی 2

پيرامون توقف موقتی انجام پرداخت ھای به پيشنھاد شورای نھاد شورای بانک مرکزی مجاز است . 3

دوره ای به صندوق ضمانت تصميم اتخاذ نمايد، اگر بنا به نظر معقول خود موجودی ھای صندوق ضمانت 

 برای تحقق مسائل پيش روی صندوق ضمانت در طی مدت زمان توقف کافی خواھند بود و چنين توقفی

  .ثبات مالی صندوق ضمانت را به خطر نخواھد انداخت

  

  . پرداخت ھای مکمل47ماده 
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شرکت ھای بيمه عضو نھاد پرداخت ھای مکمل به صندوق ضمانت را اگر موجودی ھای صندوق . 1

برای پرداخت جبران ھای وضع شده به موجب اين قانون يا پرداخت ھای ھزينه ھای مربوط به کمک ھای 

اشد (کافی نخواھد بود) انجام خواھند داد. اين قانون کافی نب 23ماده  3پزشکی پيش بينی شده به موجب بند 

روز در باره جذب پرداخت ھای مکمل  15در صورت ناکافی بودن موجودی ھا شورای نھاد در طی 

(پرداخت تصميم اتخاذ می نمايد که به موجب آن مقدار پرداخت ھای مکمل الزم برای پرداخت جبران ھا 

وضع اين قانون)  23ماده  3نی شده به موجب بند ھای ھزينه ھای مربوط به کمک ھای پزشکی پيش بي

  .شود می

. شرکت ھای بيمه عضو نھاد پرداخت ھای مکمل را به مقداری که موجودی ھای صندوق ضمانت 2

 اجباری بيمهکفاف آن را نمی دھند به نسبت سھم خود در شاخص حق بيمه ھای حساب شده در خصوص 

در طی سه ماھه قبل از اتخاذ تصميم پيش بينی شده به موجب بند  موتوری نقليه وسائط مسئوليت استفاده از

د. به نحوی که در موقع محاسبه شاخص حق بيمه ھای پيش بينی شده به موجب ناين ماده پرداخت می نماي 1

اين بند فقط حق بيمه ھای حساب شده آن شرکت ھای بيمه مالک قرار می گيرند که برحسب عضويت در 

اين قانون موظفند پرداخت ھای مکمل وضع شده به موجب مصوبه پيش بينی  29ماده  8 نھاد يا به قوت بند

  اين ماده را انجام دھند. 1به موجب بند 

روز پس از تاريخ دريافت مصوبه  30. شرکت ھای بيمه عضو نھاد پرداخت ھای مکمل را در طی 3

  ماده جاری پرداخت می نمايند. 1پيش بينی شده به موجب بند 

  

  . پرداخت ھای شرکت ھای بيمه فاقد توانايی پرداخت ديون48 ماده

شرکت بيمه از روز اتخاذ تصميم پيرامون به رسميت شناختن فاقد توانانی پرداخت ديون شرکت بيمه . 1

يرامون ورشکستگی بانک ھا، پ«برحسب مقررات وضع شده به موجب قانون جمھوری ارمنستان 

از سوی بانک مرکزی، پرداخت » ايه گذاری و شرکت ھای بيمهھای اعتباری، شرکت ھای سرم  سازمان

  انجام نمی دھد.به صندوق ضمانت را مقرر  یھا

  

  . پرداخت جبران ھا به حساب موجودی ھای صندوق ضمانت49ماده 

وارده بر اشخاص آسيب ديده به حساب  خساراتاين ماده،  3. بجرء موارد وضع شده به موجب بند 1

اين قانون و مطابق با  8ماده  1مانت در محدودۀ مبالغ وضع شده به موجب بند موجودی ھای صندوق ض

  اين قانون جبران می شوند اگر: 11- 18و مواد  8ماده  2مفاد وضع شده به موجب بند 
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 بيمهوسيله نقليه موتوری که مسبب زيان بوده است يا شخصی که دارای وظيفه انعقاد قرارداد ) 1

. در اين صورت باشدنامعلوم موتوری در خصوص آن بوده است  نقليه وسائط از مسئوليت استفاده اجباری

ی ھای صندوق ضمانت نھاد فقط آسيب ھای شخصی وارده بر اشخاص آسيب ديده را به حساب موجود

  د،جبران می نماي

 بيمهقرارداد ) خسارت در استفاده از آن وسيله نقليه موتوری وارد آمده باشد که در خصوص آن 2

  موتوری منعقد نشده باشد، نقليه وسائط مسئوليت استفاده از باریاج

آن بدون وجود بر غير قانونی تسلط خسارت در استفاده از وسيله نقليه موتوری به سرقت رفته يا ) 3

  ،ھدف سرقت وارد آمده باشد

وسيله  موتوری در خصوص نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهقرارداد ) شرکت بيمه که 4

نقليه موتوری زيان رساننده منعقد نموده است فاقد توانايی پرداخت ديون (ورشکسته) شناخته شده باشد، اگر 

  آن طبق اين قانون موظف به جبران خسارت وارده بوده است،

  ) طبق اين قانون پيش بينی پايه و اساس ديگری وجود داشته باشد.5

اين ماده، نھاد در قبال شخص زيان رساننده و در موارد ذکر  1بند  3. در موارد ذکر شده در زيربند 2

حق نيز دارای اين ماده در قبال مالک وسيله نقليه موتوری زيان رساننده  1بند  2و  1شده در زيربندھای 

، بجزء موارد پيش بينی شده به موجب جمله دوم اين بند. در صورت شناسايی شرکت متقابل داشتهمطالبه 

 نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهصوص وسيله نقليه زيان رساننده قرارداد بيمه که در خ

اين ماده را  1بند  1موتوری منعقد نموده است، نھاد که زيان وارده بر شخص آسيب ديده به موجب زيربند 

ذکور طبق ، اگر شرکت محق مطالبه متقابل بدست می آورد جبران نموده است در قبال شرکت بيمه مذکور

 1بند  4اين قانون موظف به پرداخت جبران بيمه ای باشد. نھاد درموارد پيش بينی شده به موجب زيربند 

اين قانون حقوق و اختيارات وضع شده برای شرکت  27اين ماده در قبال اشخاص وضع شده به موجب ماده 

مطالبه متقابل در قبال چندين شخص بيمه به موجب ماده مذکور بدست می آورد. اگر طبق اين بند نھاد حق 

  بدست می آورد، در اين صورت اشخاص مذکور در قبال نھاد بعنوان بدھکاران جمعی محسوب می شوند.

جبران خسارات به حساب موجودی ھای صندوق ضمانت را رد می نمايد پرداخت . در صورتی نھاد 3

  اگر:که 

وجود نداشته يا از بين رفته اين ماده  1بند  4و  1پايه و اساس پيش بينی شده به موجب زيربندھای ) 1

  باشند،

برحسب مقررات وضع شده به  اجباری بيمه) خسارت در استفاده از وسيله نقليه موتوری غير مشمول 2

  موجب اين قانون وارد آمده باشد،
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  ) خسارت در نتيجه حادثه بوقوع پيوسته در پی قوه قھريه (فورس ماژور) وارد آمده باشد،3

ستی، نظامی، شورش ھا يا ) خسارت در نتيجه حوادث بوقوع پيوسته به دنبال عمليات تروري4

  وارد آمده باشد، ھای اجتماعی ناآرامی

خسارات وارد شده در موقع نقل و انتقال ضايعات خطرناک، اگر آنھا انحصراً به ضايعات خطرناک ) 5

  بستگی داشته باشند،

  ديده وارد آمده باشد، ) خسارات در نتيجه قصد شخص آسيب6

) خسارات بر حيات وحش يا پوشش گياھی، ھوا، آب ھای سطحی يا زير زمينی، اعماق زمين که 7

  مالکيت دولتی محسوب می شوند وارد شده باشد،

  بھا وارد شده باشد، ) خسارات بر آثار ھنری، زيورآالت، سنگ ھا يا فلزات گران8

ه به موجب اين قانون از سوی شرکت بيمه مشمول ) جبران بيمه ای برحسب مقررات وضع شد9

  پرداخت باشد،

  اين قانون وجود داشته باشد. ) ديگر پايه و اساس پيش بينی شده به موجب10

نھاد مجاز است بر اساس قرارداد اجرای عملکردھای مربوط به پرداخت جبران که به موجب اين . 4

) به يکی از شرکت ھای بيمه عضو خود برون سپاری ماده پيش بينی شده است (به انضمام پرداخت جبران

  نمايد. شرايط و مقررات برون سپاری پيش بينی شده به موجب اين بند برحسب قواعد نھاد وضع می شود.

  

  . مديريت موجودی ھای صندوق ضمانت50ماده 

  . صندوق ضمانت توسط نھاد از طرف شورا و مدير عامل آن اداره می شود.1

صندوق ضمانت می توانند در دارايی ھای مالی زير که از اطمينان باالی برگشت . موجودی ھای 2

  پذيری برخوردار باشند سرمايه گذاری شوند:

  ) در اوراق بھادار دولتی جمھوری ارمنستان،1

) در سپرده ھای بانکی بانک مرکزی، بانک ھای فعال در جمھوری ارمنستان و سپرده ھای بانکی 2

و دارای اعتبار باال برحسب معيارھای بين المللی و (يا) در ک ھای پيشرو خارجی شده از سوی بانجذب 

  حساب ھای بانکی افتتاح شده آنھا،

  در اوراق بھادار صادر شده يا تضمين شدۀ بانک مرکزی،) 3

  ) در شمش ھای استاندارد طال،4

ا) بانک ھای مرکزی در اوراق بھادار صادر شده يا تضمين شده از سوی دولت ھای کشورھا و (ي) 5

  که برحسب معيارھای بين المللی از اعتبار بااليی برخوردار باشند،
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) در اوراق بھادار صادر شده يا تضمين شده از سوی سازمان ھا و (يا) بانک ھای پيشرو که برحسب 6

  معيارھای بين المللی از اعتبار بااليی برخوردار باشند،

  تخاذ تصميم مجمع و در موافقت با شورای بانک مرکزی.) در ساير دارايی ھای مالی برحسب ا7

معيارھای اولويتی سرمايه گذاری موجودی ھای صندوق ضمانت، امنيت و نقديندگی موجودی ھای . 3

معيارھای امنيتی و نقديندگی اختصاص موجودی ھای صندوق ضمانت  اختصاص داده شده می باشد.

  ع می شوند.برحسب اسناد حقوقی و تنظيمی بانک مرکزی وض

  

  . سيستم اطالع رسانی6فصل 

  . سيستم اطالع رسانی51ماده 

 اجباری بيمه. در ترکيب نھاد سيستم اطالع رسانی عمل می نمايد که برای ضمانت فعاليت عادی نظام 1

موتوری، گردآوری اطالعات الزم و دسترسی آن برای کاربران سيستم  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از

مسئوليت  اجباری اين سيستم اطالعاتی در باره اشخاصی که قرارداد بيمه ی را تامين می نمايد.اطالع رسان

موتوری که با حق مالکيت يا حقوق وسائط نقليه در باره موتوری منعقد نموده اند و  نقليه وسائط استفاده از

ديگر اسناد حقوقی به آنان می باشد و ھمچنين ديگر اطالعات وضع شده برحسب قانون و متعلق ديگر 

  گردآوری می نمايد.

. نھاد، بانک مرکزی و شرکت ھای بيمه و بيمه اتکايی از ناحيه اطالعات مربوط به خود مجاز به 2

  استفاده از سيستم اطالع رسانی می باشند.

مسئوليت  اجباری بيمهبر اساس داده ھای شرکت ھای بيمه مجاز به اجرای سيستم اطالع رسانی . 3

موتوری و شرکت ھای بيمه اتکايی که ريسک ھای آنھا را بيمه اتکايی نموده اند و  نقليه وسائط ازاستفاده 

  اين قانون شکل می گيرد. 52داده ھای ارائه شده از سوی ديگر اشخاص وضع شده به موجب ماده 

ررات ترکيب داده ھای مورد ارائه به سيستم اطالع رسانی، نحوۀ ارائه، مقررات، مھلت ھا و مق. 4

استفاده از سيستم اطالع رسانی به موجب اين قانون و اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی وضع می شوند. 

  مقررات و شرايط بھره برداری فنی سيستم اطالع رسانی، شورای نھاد وضع می نمايد.

. مدير عامل نھاد تماميت اطالعات ورودی و تحت حفاظت در سيستم اطالع رسانی را تضمين می 5

  نمايد. نھاد موظف است اطالعات گردآوری شده را به مدت پانزده سال حفظ نمايد.

بنا به اتخاذ تصميم نھاد و موافقت اوليه می تواند . سرويس فنی و اطالع رسانی سيستم اطالع رسانی 6

اشخاص ياد شده موظفند اطالعات بيمه ای يا  شورای بانک مرکزی به اشخاص ديگر برون سپاری شود.

عات ديگری که بعنوان اسرار بيمه ای طبق قانون تحت حفاظت بوده و در حين اجرای فعاليت خود بر اطال
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آنان معلوم شده اند، برحسب مقررات وضع شده به موجب قانون حفظ نمايند و آنھا را منحصراً در موارد و 

  .اشخاص قرار دھندمقررات پيش بينی شده به موجب قانون انتشار يا در اختيار 

، نوع و شماره پالک وسيله (وسائط) نقليه موتوری بيمه . نھاد بر اساس داده ھای سيستم اطالع رسانی7

موتوری فعال در ھر مقطع مورد  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری شده برحسب قراردادھای بيمه

موتوری مورد  نقليه ئطوسا مسئوليت استفاده از اجباری طرف قرارداد بيمهبعنوان نظر، نام شرکت بيمه 

نظر و ھمچنين ديگر اطالعات وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی پيرامون اشخاصی 

موتوری منعقده نموده اند را بصورت منظم در  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهقرارداد که 

مسئوليت  اجباری داد بيمهرون اشخاصی که قرامی نمايد. نھاد می تواند پيرامسايت اينترنتی خود منتشر 

موتوری منعقد نموده اند اطالعاتی را که طبق قانون ممنوع نباشد در سايت انيترنتی  نقليه وسائط استفاده از

   خود منتشر نمايد.

  

  . تبادل اطالعات52ماده 

ديگر در قبال آنھا)  . نھاد تام االختيار اجرا کنندۀ ثبت وسائط نقليه موتوری (ثبت مالکيت و حقوق1

(ثبت مھلت ھای وضع شده فھرست وسائط نقليه موتوری که مورد ثبت دولتی در برحسب مقررات و 

ماده  2بند  1-3(بجزء موارد پيش بينی شده به موجب زيربندھای  قرار گرفته اندمالکيت يا ساير حقوق) 

ن قانونی آنھا را به سيستم اطالع صاحبان آنھا و در صورت وجود ساير کاربرافھرست ، اين قانون) 25

  .رسانی ارائه می نمايد

اطالعاتی نھاد تام االختيار مسئول امنيت تردد جاده ای برحسب مقررات و در مھلت ھای وضع شده . 2

رانندگی صاحبان وسائط نقليه موتوری (بجزء موارد پيش بينی شده گواھينامه  ايۀسوابق رانندگی، پپيرامون 

ً تحت  25ماده  2بند  1-3ای به موجب زيربندھ اين قانون) و (يا) اشخاصی که وسائط مذکور را قانونا

و شرکت آنان در تصادفات راھنمايی رانندگی و ھمچنين ديگر اطالعات پيش  مديريت و تسلط خود دارند

  بينی شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی به سيستم اطالع رسانی ارائه می نمايد.

برحسب مقررات و در مھلت ھای وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک . شرکت ھای بيمه 3

موتوری منعقده شده و  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهقراردادھای مرکزی اطالعات پيرامون 

 ھمچنين قراردادھايی که عملکرد آنھا متوقف شده اند و اطالعات پيرامون اشخاصی که بر اساس آنھا بيمه

گذار محسوب می شوند و نيز ديگر اطالعات پيش بينی شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی 

  به سيستم اطالع رسانی ارائه می نمايند.

بر اساس اطالعاتی که از سوی نھاد در  امنيت تردد جاده ایدر تامين  دولتیاداره نھاد تام االختيار . 4

ر راستای شناسايی آن وسائط نقليه موتوری و اعمال تدابير جوابگويی در اختيار گذاشته می شود، اقداماتی د

 موارد پيش بينی شده به موجب قانون که در جمھوری ارمنستان به ثبت رسيده يا بدون داشتن قرارداد بيمه



53 

 

موتوری در جاده ھای عمومی جمھوری ارمنستان تردد می نمايند،  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری

  در دست می گيرد.

، شرايط، نحوه اين ماده و 4و  2 ،1مقررات تبادل اطالعات پيش بينی شده به موجب بندھای . 5

 ،عمليات در حال اقدامھا، فھرست اطالعات مورد مبادله و ھمچنين مقررات و مھلت ھای اجرای   مھلت

  برحسب مصوبه دولت جمھوری ارمنستان وضع می شوند.

   

ای رسيدگی اداری در حال اجرا در خصوص نقض الزامات بيمه اجباری . ويژگی ھ52.1ماده 

  شناسايی شده بر اساس سيستم اطالع رسانی

قانون جمھوری  129.2ماده  1اداری در خصوص جرائم پيش بينی شده به موجب بند رسيدگی . 1

تان پيرامون ارمنستان پيرامون تخلفات اداری برحسب مقررات وضع شده به موجب قانون جمھوری ارمنس

  تخلفات اداری اجرا می شود، اگر به موجب اين ماده مقررات ديگری پيش بينی نشده باشد.

اين ماده شامل مراحل  1اداری در خصوص پرونده ھای پيش بينی شده به موجب بند رسيدگی . 2

  اداری می باشد. حکمتشخيص ويژگی ھای تخلف و تصويب 

عبارتند از اطالعات دريافت شده از سيستم ويژگی ھای تخلف در مرحله تشخيص  شواھد اثبات جرم. 3

موتوری در حال عمل در  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهقرارداد اطالع رسانی پيرامون نبود 

خصوص وسيله نقليه در دوره زمانی مورد نظر و اطالعات موجود در بانک اطالعاتی ثبت دولتی حق 

  .پيرامون ثبت وسيله نقليه موتوری ،(ثبت مجدد) مالکيت وسائط نقليه

و برحسب مقررات وضع  می شوداين ماده نگھداری  3. شواھد اثبات پيش بينی شده به موجب بند 4

پيرامون ويژگی ھای دادرسی اداری در حال اجرای پرونده ھا در «شده به موجب قانون جمھوری ارمنستان 

شناسايی شده بوسيله دستگاه ھای فيلمبرداری يا عکس  خصوص تخلفات مقررات راھنمايی رانندگی

  گذاشته می شود.حکم اداری در اختيار صاحب » برداری

در مرحله تشخيص ويژگی ھای تخلف، نھاد اداری اجرا کننده رسيدگی اطالعات دريافتی از سيستم . 5

عدم وجود عناصر  ايوجود اطالع رسانی و اطالعات موجود در بانک اطالعاتی خود را ترکيب نموده و 

  نمايد. یرا آشکار متخلف 

صورتجلسه تشکيل نشده، ولی با پيش بينی شده به موجب اين ماده  اداری رسيدگیدر چارچوب . 6

از آن شناسايی ويژگی ھای تخلف حکم اداری به تصويب رسيده و به صاحب آن تحويل داده می شود که 

وضع شده به موجب قانون جمھوری ارمنستان  برابر مقررات و مھلت ھایحکم اداری سوی صاحب 

پيرامون ويژگی ھای دادرسی اداری در حال اجرای پرونده ھا در خصوص تخلفات مقررات راھنمايی «

با در نظر گرفتن ويژگی ھای » رانندگی شناسايی شده بوسيله دستگاه ھای فيلمبرداری يا عکس برداری

  ه اجرا می شود.دادرسی اداری پيش بينی شده به موجب اين ماد
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. صاحب حکم اداری مجاز است جريمه تعيين شده را پرداخت ننمايد يا کمتر پرداخت نمايد، اگر در 7

 وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهمعتبر روز پس از الزم االجرا شدن حکم اداری، قرارداد  30مھلت 

نظر منعقد شده است را به نھاد تام االختيار موتوری برای دوره زمانی مربوطه که تا روز تخلف مورد  نقليه

  مسئول امنيت تردد جاده ای ارائه نمايد.دولتی 

مقررات وضع شده به موجب اين ماده شامل مواردی که طی آن تخلف پيش بينی شده به موجب بند . 8

يار دولتی از سوی مامور نھاد تام االخت ،قانون جمھوری ارمنستان پيرامون تخلفات اداری 129.2ماده  1

 صورتجلسه شده باشد، مسئول امنيت تردد جاده ای با توقف وسيله نقليه موتوری مربوطه به مقرر قانون

صرفنظر از اينکه تخلف بر اساس اطالعات دريافتی از سيستم اطالع رسانی نيز مورد شناسايی قرار گرفته 

  .، نمی شودباشد

 - 93) شماره 29/03/1392( 19/06/2013به موجب قانون اصالحی مورخه  52.1(اصالح ماده 
  ن)

  

  . پاسخگويی در نقض الزامات اين قانون 7فصل 

  . پاسخگويی در نقض الزامات اين قانون53ماده 

. بانک مرکزی در قبال نھاد و (يا) مدير عامل نھاد يا شخص واجد شرايط ديگر می تواند اقدام به 1

مدير عامل نھاد يا شخص واجد شرايط ديگر مرتکب تخلفات اعمال تدابير جوابگويی نمايد اگر نھاد و (يا) 

  زير شده باشند:

) الزامات اين قانون، ديگر قوانين تنظيم کنندۀ فعاليت نھاد، اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی يا ساير 1

  اسناد حقوقی را نقض کرده باشند،

گزارشات مالی يا گزارشات  ) مقررات ثبت حسابداری و ھمچنين مقررات و شرايط انتشار يا ارائه2

  ديگر را نقض کرده و (يا) در اسناد مذکور اطالعات جعلی يا غير قابل اطمينان ارائه نموده باشند،

  به مقرر قانون دستورات داده شده از سوی بانک مرکزی اجرا نکرده باشند.) 3

د در قبال نھاد يا مدير اين ماده، بانک مرکزی می توان 1. برای تخلفات پيش بينی شده به موجب بند 2

  تدابير جوابگويی زير را اعمال نمايد:ديگر عامل آن يا شخص واجد شرايط 

تذکر در خصوص رفع تخلفات در مھلت معين با دستور اجرای تدابير در راستای عدم تخلف در ) 1

  در آينده و (يا)آينده يا عدم تکرار تخلفات 

  ) جريمه و (يا)2

  ارشناسی مديرعامل نھاد يا ديگر اشخاص واجد شرايط.) لغو گواھينامه کيفيت ک3

بانک مرکزی تدابير جوابگويی در قبال نھاد و (يا) مدير عامل نھاد يا شخص واجد شرايط که به . 3

موجب اين ماده وضع شده اند برحسب مقررات وضع شده برای اعمال تدابير جوابگويی در قبال شرکت 
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» پيرامون بانک مرکزی جمھوری ارمنستان«انين جمھوری ارمنستان ھای بيمه و روسای آنھا به موجب قو

  اعمال می نمايد.» پيرامون بيمه و فعاليت بيمه ای«و 

. شرکت ھای بيمه و صاحبان وسائط نقليه موتوری برای نقض الزامات اين قانون طبق قانون مسئول 4

  .می باشند

  

  . مفاد انتقالی8فصل 

  . مفاد انتقالی54ماده 

قانون در دھمين روز پس از انتشار رسمی آن بجزء در موارد وضع شده به موجب اين ماده اين . 1

  الزم االجرا می گردد.

اک جمھوری ارمنستان به ثبت در خ 2011ژانويه سال  1. صاحبان خودروھايی که تا تاريخ 2

اين قانون) موظفند  25ماده  2بند  1- 3اند (به استثنای موارد پيش بينی شده به موجب زيربندھای  رسيده

اين ماده، دارای  8طبق مقررات وضع شده به موجب اين قانون؛ بجزء مورد وضع شده به موجب بند 

 اجباری موتوری باشند. به نحوی که قراردادھای بيمه نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهقرارداد 

ژانويه سال  1منعقد شده اند از تاريخ  2011سال  ژانويه 1موتوری که تا  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از

  وارد عمل خواھند شد. 2011

، بجزء مورد وضع شده به 2011ژانويه سال  1اين قانون از تاريخ  5ماده  4و بند  1ماده  3. بند 3

  می باشند.الزم االجرا  اين ماده 8ند بموجب 

يمه) حق بيمه ھای پيش بينی شده به جر -. سيستم تخفيف ھا و اضافه پرداخت ھای (سيستم پاداش4

موتوری  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهقراردادھای در قبال اين قانون،  7ماده  6موجب بند 

  ) اعمال خواھند شد.اند (تمديد شدهاند منعقد شده  2013ژانويه سال  1که پس از تاريخ 

اگر در طی  ،جريمه) - حق بيمه (سيستم پاداش . تا اعمال سيستم تخفيف ھا و اضافه پرداخت ھای5

موتوری حداقل دو حادثه بيمه ای بوقوع  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری عملکرد قرارداد بيمه

درام جمھوری  10 500 000پيوسته باشد و مبلغ کل جبران ھای بيمه ای پرداخت شده برای آنھا از 

شود و در صورت عدم مذکور قرارداد مه می تواند خواستار تغيير شرکت بيارمنستان تجاوز نموده باشد، 

و ضمن اينکه مراتب را قبالً و بطور شايسته به اطالع بيمه گذار رسانده موافقت بيمه گذار بطور يک  جانبه 

با اشخاص ذکر اين قانون  5ماده  5به قوت بند به نحوی که شرکت ھای بيمه موظفند  .آن را فسخ نمايدباشد 

. در صورت موتوری منعقد نمايند نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهقرارداد جديد ه در اين بند شد

 بيمهقرارداد موتوری بر اساس اين بند و انعقاد  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری توقف قرارداد بيمه

با شخصی که  2013ژانويه سال  1خ موتوری جديد تا تاري نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری

برحسب قرارداد فوق الذکر بيمه گذار محسوب می شود، مقادير حداکثر حق بيمه ھای اصلی و پايه پيش 
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اين قانون می تواند اعمال نشوند. دستورالعمل و شرايط فرآيندھای پيش  7ماده  2بينی شده به موجب بند 

 د وضع می شوند. در صورت توقف يک جانبه قرارداد بيمهبينی شده به موجب اين بند برحسب قواعد نھا

، شرکت بيمه حق بيمه پرداخت شده برای موتوری بر اساس اين بند نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری

  مدت زمان تکميل نشده و باقی مانده از عملکرد قرارداد را به بيمه گذار عودت می دھد.

 بيمهقرارداد طبق اين قانون يا  اين قانون 15ماده  1بند  2ند خسارات وضع شده به موجب زيرب. 6

ل جبران ھستند که اگر حادثه موتوری فقط در مواردی مشمو نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری

  اتفاق افتاده باشد. 2016ژانويه سال  1ای پس از تاريخ  بيمه

  وارد عمل می شوند. 2016ه سال ژانوي 1اين قانون از تاريخ  23ماده  4و  3. بندھای 7

اين قانون و صاحبان وسائط نقليه به ثبت  5ماده  4و بند  1ماده  3. مفاد وضع شده به موجب بند 8

نھا وارد خاک جمھوری ارمنستان رسيده در جمھوری ارمنستان و خودروھايی که از طريق راندن آ

، ماداميکه اجاره کننده محسوب می شوندشوند و اشخاص که برحسب قرارداد اجاره مالی (ليزينگ)  می

مسئوليت  اجباری بيمهقرارداد ظف به داشتن موبه عضويت نھاد درنيامده باشند  حداقل سه شرکت بيمه

اگر  به موجب اين قانون نمی باشند.منعقد شده برحسب مقررات وضع شده موتوری  نقليه وسائط استفاده از

تامين شود، در  2011ژانويه سال  1وضع شده است پس از تاريخ تعداد اعضای نھاد که به موجب اين بند 

اين قانون يک ماه پس از روزی که  5ماده  4و بند  1ماده  3اين صورت مفاد وضع شده به موجب بند 

  د وارد عمل می شود.مآخواھد سومين شرکت بيمه به عضويت نھاد در 

نک مرکزی موظف است پيرامون تاسيس باروز پس از به اجرا درآمدن اين قانون  15در مھلت . 9

نھاد شرکت ھای بيمه، عضويت در آن و ھمچنين اساسنامه نھاد و قواعد صندوق ضمانت تصميم اتخاذ 

 نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری نمايد. پس از ثبت نھاد شرکت ھای بيمه که مايل به اجرای بيمه

  اساسنامه نھاد به عضويت نھاد در می آيند. موتوری ھستند برحسب مقررات وضع شده به موجب

اين قانون  29ماده  6روز پس از عضويت سومين شرکت بيمه در نھاد بر اساس بند  10در طی . 10

سب حبراز سوی بانک مرکزی ثبت نھاد  ه در خصوصو حداکثر تا پانزدھمين روز انتشار اطالعيه مربوط

قانون و مطلع ساختن کليه شرکت ھای بيمه فعال در اين  29ماده  5مقررات وضع شده به موجب بند 

اين قانون  34ماده  2بند  1جلسه مجمع برگزار می شود که طی آن به موجب زيربند  جمھوری ارمنستان

طبق پيش بينی اين بند شورای بانک مرکزی و نھاد تام االختيار دولتی اعضای شورا را انتخاب می نمايد. 

 2موظفند اعضای شورا را که به ترتيب به موجب زيربندھای  ر مھلت ده روزدمسئول امنيت تردد جاده ای 

  پيش بينی شده اند تعيين نمايند. 34ماده  2بند  3و 

اين ماده اختيارات آن از سوی بانک مرکزی  10. تا برگزاری اولين جلسه مجمع به موجب بند 11

اين ماده اجرای  10شده به موجب بند  اجرا خواھد شد. تا انتخاب (انتصاب) اعضای شورای پيش بينی
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اختيارات شورا در دست شورای بانک مرکزی و اختيارات مدير عامل در دست رئيس بانک مرکزی خواھد 

  بود.

اين قانون  34ماده  3اطالعيه پيش بينی شده به موجب بند در صورت تشکيل اولين ترکيب شورا، . 12

  منتشر خواھد شد.بانک مرکزی اين ماده از سوی  10د در مھلت ده روزۀ پيش بينی شده به موجب بن

. در طی يک سال پس از ثبت نھاد شرکت ھای بيمه برحسب مقررات وضع شده به موجب اين 13

  به مديريت نھاد انتقال می يابد.سيستم اطالع رسانی قانون، بنا به اتخاذ تصميم بانک مرکزی 

بوقوع پيوسته  2011ژانويه سال  1 تاريخاگر پس از . به تعريف اين قانون، حوادث اتفاق افتاده 14

  باشند، حادثه بيمه ای محسوب شده و مشمول جبران خواھند بود.

که بطور داوطلبانه در کالس پيش بينی شده به  باشند بيمه نامه ھايی. آن شرکت ھای بيمه که دارای 15

منعقد نموده و » بيمه و فعاليت بيمه ایپيرامون «قانون جمھوری ارمنستان  7ماده  2بند  10موجب زيربند 

دسامبر  31از تاريخ  پسدر حال اجرا بوده و تاريخ انقضای آنھا برحسب تاريخ معتبر اعالم شدن اين قانون 

، موظفند پس از معتبر اعالم شدن اين قانون در باره حقوق و اختيارات فسخ زودھنگام و باشد 2010سال 

نظر بوده و ھمچنين پيرامون عدم جايگزين کردن  ھای موردبيمه نامه يک جانبه بيمه گذارانی که طرف 

ضمن در اختيار  ،موتوری نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهقرارداد داوطلبانه با  بيمه نامه

  .نمايندبه آنان اعالم بطور شايسته  ،مھلت معقول جھت استفاده از حقوق و اختيارات خودگذاشتن 

اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی می تواند الزامات و شرايط الزامی تذکرنامه ھای پيش برحسب . 16

  اين ماده وضع شود. 15بينی شده به موجب بند 

موتوری  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از . پس از به اجرا درآمدن اين قانون، در قراردادھای بيمه17

اجرای  بعنوانمی شود که انعقاد قرارداد مذکور نمی تواند  ذکر با تکيه بر اصل داوطلبانهدر حال انعقاد 

  قلمداد شود. موتوری نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری وظيفه انعقاد قرارداد بيمه

. بانک مرکزی می تواند عضويت خود در نھاد شرکت ھای بيمه را متوقف سازد، اما نه زودتر از 18

  .2011ژانويه سال  1
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  ضميمه

  موتوری نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری شناسی محاسبه حق بيمه ھای بيمهروش 

  

  . مفاد کلی1

مسئوليت  اجباری روش شناسی محاسبه حق بيمه ھای بيمه«. نھاد شرکت ھای بيمه بر اساس 1.1

حداکثر  (منبعد: روش شناسی) وضع شده به موجب اين ضميمه» موتوری نقليه وسائط استفاده از

 نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری ھای حق بيمه ھای اصلی و پايه در خصوص بيمه وديتحدم

موتوری را محاسبه نموده و جھت ثبت آنھا به بانک مرکزی ارائه می نمايد. ھمچنين ھرگونه تغييرات در 

ريسک  حداکثر محدوديت ھای حق بيمه ھای اصلی و پايه جھت ثبت و ھمچنين شامل شدن ديگر عوامل

اين روش شناسی در محاسبه حق بيمه ھا و در صورت وجود  3.4پيش بينی شده به موجب زيربند 

  به بانک مرکزی ارائه می شود. ،استدالالت کافی

محاسبه شده طبق اين روش  ر. حداکثر محدوديت ھای حق بيمه ھای اصلی و پايه و ديگر مقادي1.2

ن بانک مرکزی حداقل سالی يک بار تحت تجديد نظر قرار از سوی نھاد شرکت ھای بيمه و ھمچني شناسی

  گرفته، که در نتيجه آن اقدام به انجام تغييرات در آنھا يا عدم انجام تغييرات آنھا می شود.

موتوری طبق فرمول زير  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری . حق بيمه در خصوص بيمه1.3

  محاسبه می شود:

IP= BIP . BM  

  حق بيمه، » IP«آن که در 

»BIP «حق بيمه پايه،  

»BM «جريمه مورد اعمال برای بيمه گذار مورد نظر می باشد. به نحوی که ضرائب  -ضريب پاداش

 1موتوری از تاريخ  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری محاسبه حق بيمه ھای بيمه جريمه در -پاداش

  ند.می شو بکارگيریشروع به  2013ژانويه سال 

  . حق بيمه پايه برحسب فرمول زيرمحاسبه می شود:1.4

  

BIP=MIP.Пrfi  
i  

  حق بيمه پايه،» BIP«که در آن 

»MIP «،حق بيمه اصلی  

»rfi « برحسب درجات مختلف (کالس ھا) ريسک وسيله نقليه تحت بيمه و (يا) بيمه ضرائب ريسک

  می باشد. گذار و (يا) شخص بيمه شده
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ه شده از سوی شرکت بيمه از حق بيمه محاسبه شده بر اساس حداکثر . اگر حق بيمه محاسب1.5

محدوديت ھای حق بيمه ھای اصلی و پايه وضع شده از سوی نھاد و ثبت شده از سوی بانک مرکزی 

(وضع شده برحسب اتخاذ تصميم شورای بانک مرکزی در موارد وضع شده به موجب اين قانون) تجاوز 

با  و ضرائب بکار گرفته شده در محاسبه حق بيمهنموده محاسبه مجدداً مه اين صورت شرکت بي نمايد، در

  آنھا مطابقت می دھد.

  

  . محاسبه حق بيمه اصلی2

. حق بيمه اصلی برای کليه وسائط نقليه مشمول بيمه و کليه بيمه گذاران با در نظر گرفتن بويژه 2.1

نعقد شده در دوره ھای زمانی قبلی، حجم کل مبالغ آمار تعداد وسائط نقليه مشمول بيمه و قراردادھای بيمه م

 بيمه، حوادث بيمه ای، ميزان خسارات وارد آمده در نتيجه آنھا و جبران ھای پرداخت شده (مورد پرداخت)

مذکور می توان از داده ھای دريافتی از سيستم اطالع رسانی . به نحوی که برای محاسبات محاسبه می شود

نھاد تام االختيار دولتی مسئول امنيت تردد جاده ای و نھاد تام االختيار ات دريافتی از تحت اداره نھاد، اطالع

  .استفاده نمود دولتی زمينه درمانی، آمار رسمی نھاد اجرا کننده خدمات آماری دولتی و نيز اطالعات ديگر

موجب زيربند  برای ھر نوع آسيب تحت جبران بر اساس تحليل داده ھای آماری پيش بينی شده به. 2.2

اين روش شناسی (آسيب ھای وارده بر سالمت شخص آسيب ديده، و (يا) حقوق و دستمزد (درآمد) از  2.1

گروه ھم دست رفته در نتيجۀ آن، مرگ، خسارت وارده بر اموال) بطور مجزا از يکديگر، برای ھر يک از 

ً برای کليه انواع زيان ھای ق مجزایھای  بل جبران، محاسبات زير انجام اخسارات مذکور يا مشترکا

  شوند: می

  )،P) احتمال ميانگين حادثه در طی مدت زمان عملکرد قرارداد بيمه (1

  )،AC) ميزان ميانگين جبران (2

  )،S) برحسب مقدار نسبی در قبال مبلغ بيمه (PRاحتمالی () نرخ بيمه 3

  

PR = 
P . AC

S 
 

)، که مقدار مشخص آن به حوادث بيمه ای RIتمالی () اضافه بر ريسک مورد اعمال بر نرخ بيمه اح4

  گی دارد،بست توزيع آماری جبران ھای پرداخت شده در خصوص آنھا مشخصه ھایو 

  ) بعنوان مبلغ اضافه بر نرخ احتمالی و ريسک،NR) نرخ خالص (5
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NR= PR+RI  

بار بار شامل  ) که با اعمال ضريب بار بر نرخ خالص محاسبه می شود. ضريبGRخالص (نرخ نا) 6

  ) می باشد،PL) و بار سود (CLھزينه (

  

GR = 
NR 

1-(CL+PL)
  

حاصلضرب نرخ ناخالص دريافتی و مبلغ بيمه مربوطه محاسبه که بعنوان ) GIP) حق بيمه ناخالص (7

  می شود،

  

GIP=GR . S  

  

خسارات يا ھم  . حق بيمه اصلی بعنوان مبلغ حق بيمه ھای ناخالص محاسبه شده برای انواع مجزای2.3

اين روش  2.2زيربند  1-7گروھای مجزای آنھا محاسبه می شود. اگر مقادير مشمول در تبصره ھای 

مشترکاً برای کليه انواع زيان ھای تحت جبران محاسبه شوند، در اين صورت حق بيمه اصلی برابر شناسی 

  .ھد بودخوااين روش شناسی  2.2زيربند  7با حق بيمه ناخالص مندرج در تبصره 

  

  . محاسبه ضرائب ريسک3

 نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهھدف از اعمال ضرائب ريسک درمحاسبۀ حق بيمه . 3.1

موتوری وضع نمودن حق بيمه ھای متمايز شده برحسب درجه ريسک وسيله نقليه مشمول بيمه و (يا) بيمه 

  رزی در بيمه می باشد.گذار و (يا) شخص بيمه شده به منظور حفظ اصل ھم ا

  . اعمال عوامل ريسک در محاسبه حق بيمه شامل موارد زير می باشد:3.2

  ) انتخاب عوامل ريسک مشخص،1

  ) محدود سازی کالس ھای ريسک برای ھر عامل،2

  ) محدود سازی ضريب (بازه زمانی) ريسک مربوطه برای ھر کالس ريسک.3

اين روش شناسی بکارگرفته شده  1.4درج در زيربند که در فرمول من» rfi«. در پايه ضرائب 3.3

  است، بويژه عوامل ريسک به شرح زير قرار داده می شوند:

  ) شدت استفاده از وسيله نقليه در سال (کيلومتر)،1

  ) تيپ (نوع) مدل وسيله نقليه،2
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  وسيله نقليه،) محل / منطقه اصلی استفاده از 3

  ) شکل / ھدف استفاده از وسيله نقليه،4

  ) قدرت / حجم موتور / وزن وسيله نقليه،5

  بخصوص ويژگی ھای سنی، ی بيمه گذار و (يا) شخص بيمه شده،) ويژگی ھای فرد6

  ) سابقه رانندگی بيمه گذار و (يا) شخص بيمه شده،7

) عوامل مربوط به وضعيت سالمتی بيمه گذار و (يا) شخص بيمه شده که می توانند بر درجه خطر 8

  ذار و (يا) شخص بيمه شده تاثير گذارند.تصادف بيمه گ

مشمول بيمه يا وسيله نقليه مربوط به بيمه گذار، پيشنھاد اعمال ديگر عوامل نھاد موظف است . 3.4

حداکثر محدوديت حق بيمه پايه را به ھمراه استدالالت کافی جھت ثبت مربوط به استفاده از آن در محاسبه 

  مذکور می بايستی حداقل الزامات زير را کفايت نمايند: به بانک مرکزی ارائه نمايد. عوامل

اعمال عامل ريسک مورد نظر، برحسب داده ھای آماری معقول و مستدل باشد (وجود رابطه آماری ) 1

(بيمه گذار، شخص بيمه مشمول بيمه (ھمبستگی) بين عامل مورد نظر و درجه خطر تصادف وسيله نقليه 

  شده))،

از قرار دادن در يکی طبقه بندی آن با يزان يا درجه نمايش عامل مورد نظر و مسنجش واقع بينانه ) 2

  گروه ھای ريسک امکان پذير باشد،

) امکانات تاثير غير قانونی و مکانيکی بيمه گذار و (يا) ديگر اشخاص ذينفع بر ميزان يا درجه نمايش 3

  عامل مورد نظر محدود باشد،

وجه با ھيچ عامل جذب شده در مجاسبه حق بيمه ھمبستگی ) عامل ريسک پيشنھادی بطور قابل ت4

با  نداشته، يا تاثير آن بر ميزان ريسک کلی وسيله نقليه مشمول بيمه و (يا) بيمه گذار و (يا) شخص بيمه شده

  ھيچ عامل شامل شده در محاسبه حق بيمه تداخل نمی نمايد.

داده ھای آماری موجود و پيش  . مقادير مجاز ارزش ھای مشخص ضرائب با در نظر گرفتن3.5

ھای آماری اطمينان بخش، با حفظ اصل ھم ارزی در بيمه، به معنای ديگر؛ مقادير نسبی تمايز حق  بينی

ا تفاوت ھای مقادير ميانگين متناسب ب يتبيمه ھا برحسب گروه ھای ريسک، در حد و حدود معقول

ط نقليه و (يا) بيمه گذار و (يا) اشخاص بيمه (يا مورد پيش بينی) برای ھم گروه وسائ ھای واقعی ريسک

  شده مشمول در ھر يک از گروه ھای مذکور، وضع می شوند.

  

  جريمه -. محاسبه پاداش4
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سيستم تمايز حق بيمه ھای استوار بر تاريخچه رانندگی ») پ ج«جريمه (منبعد:  -سيستم پاداش. 4.1

مناسب با » پ ج«، ضريب ھای »پ ج«بيمه گذاران و (يا) اشخاص بيمه شده برحسب کالس ھای 

  .می باشدکالسی به کالس ديگر از  بيمه گذاران ھای مذکور و مقررات گذر کالس

مقررات و شرايط گذر از کالسی به کالس ديگر را بسته به تعداد حوادث بيمه ای » پ ج«. سيستم 4.2

ش از انعقاد قرارداد بيمه وضع بوقوع پيوسته به تقصير بيمه گذار در دوره زمانی (دوره ھای زمانی) پي

  نمايد. می

  . برحسب مقدار ضريب توصيف کننده ھر کالس، سه گروه کالس متمايز می شوند:4.3

مسئوليت استفاده  اجباری بيمهقرارداد اعطا شود که می تواند ) کالس پايه (مقدماتی): آن در صورتی 1

ا) آن تاريخچه رانندگی که بر حسب آن می بايستی موتوری برای اولين بار منعقد شود، و (ي نقليه وسائط از

  متناسب با اين کالس می باشد، 1ھنوز وجود نداشته باشد. ضريب وضع بشود » پ ج«کالس 

به بيمه گذاران و (يا) اشخاص بيمه شده دارای تاريخچه رانندگی د آن می توان) کالس ھای پاداش: 2

ھستند، يعنی مقدار حق بيمه  1س ھا کوچکتر از عدد اعطا شود. ضريب ھای متناسب با اين کال» مثبت«

  را کاھش می دھند،

) کالس ھای جريمه: آن می تواند به بيمه گذاران و (يا) اشخاص بيمه شده دارای ريسک بيشتر اعطا 3

  شود. ضريب ھای متناسب با اين کالس ھا حق بيمه را افزايش می دھند.

جريمه با مد نظر داشتن تاريخچه بيمه بيمه گذارن  -ش. مقادير مشخص ضرائب و قواعد گذر پادا4.4

آنھا خصوصاً به  در طی دوره زمانی قبلی (تعداد و تناوب حوادث بيمه ای) و تحليل آماری وضع می شوند.

  موارد زير بستگی دارند:

در مقطع دوره زمانی مورد » پ ج«) از احتمال قرار گرفتن بيمه گذار در ھر يک از کالس ھای 1

  نظر،

  دوره زمانی قبلی به ھر نوع کالس ديگر در دوره زمانی بعدی،» پ ج«) از احتمال انتقال از کالس 2

اری  تقسيمات آماری مقادير ) حوادث بيمه ای، تناوب آنھا و ديگر مشخصه ھای رياضی و آم3

  ھا.  جبران

ندين شخص بيمه موتوری چ نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهقرارداد . اگر برحسب 4.5

در پايه حق بيمه با در نظر گرفتن نھفته شده » پ ج«شده پيش بينی شده باشد، در اينصورت ضريب 

  اشخاص بيمه شده مذکور تعيين خواھد شد.» پ ج«بيشترين ضريب 

و قواعد گذر طوری وضع می شوند که نظام تعادل مالی (از نقطه نظر شرکت » پ ج«ضرائب . 4.6

  ر/غ ايز برحسب ريسک (از نقطه نظر بيمه گذار) تامين شود.بيمه) و عدالت تم

  



63 

 

  رئيس جمھوری ارمنستان: س. سرکيسيان

  2010ژوئن سال  9

  ن -63 -ايروان

  


