چک صدور بیمه هاي عمر داراي ذخیره ( جامع زندگی  ،مان  ،کودکان و:) ...
 -1آیا پیشنهاد کتبی بیمه گذار در پرونده موجود است ؟
 -2آیا در پیشنهاد بیمه گذار تعهدات درخواستی به وضوح مشخص است ؟
 -3آیا بخشنامه ها و ضوابط صدور رعایت شده است ؟
 -4آیا معاینات پزشکی بیمه شده به صورت صحیح و مطابق ضوابط انجام شده است ؟
 -5آیا اطالعات بیمه شده به صورت کامل و مطابق با کارت ملی است ؟
 -6آیا کلیه مراحل ثبت و صدور بیمه نامه به درستی صورت گرفته است ؟
 -7آیا پیشنهاد بیمه فاقد قلم خوردگی بوده و همه فیلدهاي مربوطه تکمیل شده است ؟
 -8آیا اطالعات و شرایط مندرج در پیشنهاد و پوشش هاي آن با متن بیمه نامه صادره مطابقت دارد ؟
 -9آیا بخشنامه و دستورالعمل هاي معاینات پزشکی یا اخذ نظر پزشک معتمد قبل از صدور انجام شده و اضافه نرخ پزشکی (در
موارد لزوم) در بیمه نامه اعمال شده است ؟
 -10آیا شرایط ماده  23قانون بیمه در زمان تکمیل پیشنهاد و صدور آن کنترل و رعایت شده است ؟
 -11آیا اولین قسط حق بیمه که شرط اعتبار بیمه نامه می باشد همزمان با صدور بیمه نامه به حساب متمرکز واریز شده است ؟
 -12آیا بیمه نامه مطابق حدود اختیارات امضا و صادر شده است ؟
-13یا بیمه نامه با دو امضا صادر شده است ؟
 -14آیا بیمه نامه  ،جدول ارزش بازخرید  ،برگ پرداخت اقساط و شرایط عمومی بیمه نامه  ،پوشش هاي تکمیلی حادثه و پوشش
هاي تکمیلی بیماري هاي خاص و سرطان همراه بیمه نامه به بیمه گذار
تحویل و رسید آن دریافت شده است ؟
-15آیا درخواست کتبی بیمه گذار و موافقت کتبی بیمه شده براي هرگونه تغییر در بیمه نامه دریافت و ثبت شده است؟
-16آیا نحوه بایگانی اسناد و سوابق مناسب بوده و کلیه اسناد بیمه نامه پس از صدور به شعبه مربوطه تحویل شده است؟
-17آیا کاربر سیستم جامع عمر به کلیه بخش هاي نرم افزار اشراف الزم را دارد ؟
-18آیا حق بیمه هر سررسید در مهلت مقرر پرداخت شده است ؟

چک لیست صدور بیمه نامه مسئولیت اجراي عملیات ساختمانی:
 -1بازدید از ساختمان هاي اطراف مورد بیمه  :چون ممکن است روي دیوارهاي این ساختمان ها تابلوهاي گران قیمت نصب یا
کار شده باشد و یا داراي ترك باشند.
 -2قدمت و سال ساخت ساختمان هاي اطراف مورد بیمه لحاظ گردد.
 -3عمق گودبرداري لحاظ گردد تا در صورت نیاز به سازه نگهبان اجرائی شود.
 -4لحاظ شدن و به تایید بیمه گذار رسیدن نحوه گودبرداري با تاکید به این مهم که ساختمان هاي اطراف از لحاظ سکنه ترجیحا
خالی -گودبرداري به صورت شطرنجی انجام گردد.
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چک لیست صدور بیمه نامه هاي مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان:
 -1راهنمایی بیمه گذار جهت اخذ اطالعات در مورد مشخص نمودن طبقه شغلی
 -2راهنمایی بیمه گذار جهت اخذ اطالعات کامل در مورد متراژ مورد بیمه و نیروي کار
 -3پیشنهاد بیمه نامه حتما " توسط بیمه گذار یا نماینده قانونی ایشان تکمیل و مهر و امضاء گردد
 -4پوشش هاي اضافی )کلوزها( به صورت کامل توضیح داده شود تا در زمان خسارت مشکالت پیش نیاید
 -5نوع فعالیت مشخص گردد
-6توضیح این مهم که خسارت براساس درصد قصور مسئولیت بیمه گذار ،پرداخت می گردد و فقط مسئولیت بیمه گذار را پوشش
می دهد.
توضیح ماده  9آئین نامه  80در شرایط عمومی به بیمه گذار در صورت عدم رعایت نکات ایمنی توسط بیمه گذار – بیمه گر می
تواند بخشی از خسارت را کم کند ولی این موضوع نمی تواند باعث تضییع حقوق زیاندیده گردد

چک لیست صدور بیمه نامه هاي مسئولیت متصدیان حمل ونقل:
 -1کنترل و چک مفاد قرارداد با بیمه گذار
 -2توضیح به بیمه گذار در خصوص اخذ مدارك شناسایی وسیله حمل و راننده حمل کننده – گواهینامه مرتبط با وسیله حمل
این بندها در بعضی موارد باعث جعل مدارك شناسایی و سرقت محموله گردیده است
 -3رعایت دستورالعمل هاي اجرایی شرکت از جمله نصب نرم افزار شرکت مهندسی ایپاد
 -4قبول مسئولیت از طرف شرکت مهندسی ایپاد در مورد بارنامه ها یی که عدم انتقال آنها به نرم افزار بیمه ایران به دلیل سهل
انگاري یا ضعف سیستم نرم افزاري شرکت مذکور می باشد
-5پرداخت خسارت در بیمه نامه مسئولیت حتما " در وجه ذینفع صورت پذیرید نه بیمه گذار
-6با توجه به ماده  - 15 - 16آیین نامه  75که بازاریاب – نماینده بیمه ,شرکت بیمه محسوب می گردند حق بیمه به حساب
شرکت بیمه واریز گردد چرا که بعضا " بازاریاب یا نماینده حق بیمه را از بیمه گذار گرفته یا بیمه گذار به حساب آنها واریز کرده
ولی در موعد مقرر نماینده آن را بحساب شرکت بیمه واریز ننموده است

چک لیست صدور بیمه هاي عمر بدون ذخیره انفرادي (زمانی  ،مانده بدهکار ): ...
-1آیا پیشنهاد کتبی بیمه گذار در پرونده موجود است ؟
-2آیا در پیشنهاد بیمه گذار تعهدات درخواستی به وضوح مشخص است ؟
-3آیا بخشنامه ها و ضوابط صدور رعایت شده است ؟
-4آیا معاینات پزشکی بیمه شده به صورت صحیح و مطابق ضوابط انجام شده است ؟
-5آیا اطالعات بیمه شده به صورت کامل و مطابق با کارت ملی است ؟
-6آیا کلیه مراحل ثبت و صدور بیمه نامه به درستی صورت گرفته است ؟
-7آیا پیشنهاد بیمه فاقد قلم خوردگی بوده و همه فیلدهاي مربوطه تکمیل شده است ؟
-8آیا اطالعات و شرایط بیمه نامه و پوشش هاي ان با متن بیمه نامه صادره مطابقت دارد ؟
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-9آیا بخشنامه و دستورالعمل هاي معاینات پزشکی یا اخذ نظر پزشک معتمد قبل از صدور انجام شده و اضافه نرخ پزشکی ( در
موارد لزوم) در بیمه نامه اعمال شده است ؟
-10آیا شرایط ماده  23قانون بیمه در زمان تکمیل پیشنهاد و صدور آن کنترل و رعایت شده است؟
-11آیا نحوه پرداخت حقبیمه بسته به نوع بیمه نامه مطابق ضوابط مربوطه انتخاب و در متن بیمه نامه درج شده است؟
-12آیا حق بیمه که شرط اعتبار بیمه نامه می باشد همزمان با صدور بیمه نامه به حساب مربوطه واریز شده است؟
-13آیا بیمه نامه مطابق حدود اختیارات امضا و صادر شده است ؟
-14آیا سقف سنی بیمه شده و مدت بیمه نامه در زمان صدور رعایت شده است؟
-15آیا حق بیمه بر اساس تعرفه هاي مربوطه محاسبه شده است ؟
-16آیا بیمه نامه با دو امضا صادر شده است ؟
-17آیا متن هاي مندرج در شرایط بیمه نامه مطابق بخشنامه هاي مربوطه تنظیم شده است ؟
-18آیا درخواست کتبی بیمه گذار و موافقت کتبی بیمه شده براي هرگونه تغییر در بیمه نامه دریافت و ثبت شده است ؟
-19آیا نحوه بایگانی اسناد و سوابق مناسب بوده و کلیه اسناد بیمه نامه پس از صدور به شعبه مربوطه تحویل شده است ؟

چک لیست صدور بیمه هاي عمر بدون ذخیره گروهی (زمانی ،مانده بدهکار و :)...
-1آیا درخواست کتبی بیمه گذار در پرونده موجود است ؟
-2آیا در درخواست بیمه گذار تعهدات درخواستی به وضوح مشخص است ؟
-3آیا تعداد بیمه شدگان در درخواست کتبی بیمه گذار ذکر شده است ؟
-4آیا فایل یا فهرست مشخصات بیمه شدگان در مهلت مقرر اعالم شده است ؟
-5آیا میانگین سنی بیمه شدگان که در نامه بیمه گذار دریافت شده با لیست بیمه شدگان کنترل شده و سقف سنی بیمه شدگان
نیز رعایت شده است ؟
-6آیا حق بیمه بر اساس تعرفه هاي مربوطه محاسبه شده است ؟
-7آیا تاریخ صدور و شروع بیمه نامه تطابق دارد ؟
-8آیا حق بیمه در مهلت مقرر پرداخت شده است ؟
-9آیا درخواست کتبی افزایش یا کاهش بیمه شدگان در پرونده موجود است ؟
-10آیا حق بیمه افزایشی یا کاهشی درست محاسبه شده است ؟
-11آیا حق بیمه افزایشی یا کاهشی در مهلت مقرر دریافت شده است ؟
-12آیا نحوه بایگانی اسناد و سوابق مناسب بوده و یک نسخه از قرارداد و الحاقی هاي آن و همچنین فهرست مشخصات بیمه
شدگان در شعبه نگهداري شده است ؟
-13آیا بخشنامه ها و ضوابط صدور رعایت شده است ؟
-14آیا بخشنامه معاینات پزشکی عمر گروهی درخصوص بیمه شدگان و قرارداد رعایت گردیده است ؟
-15آیا قرارداد گروهی مطابق حدود اختیارات صادر و توسط شعبه مجري و نماینده مربوطه امضا شده است ؟
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چک لیست صدور بیمه هاي مهندسی:
 -1نامه درخواست نرخ و شرایط توسط بیمه گذار
 -2فرم پیشنهاد رشته مربوطه تکمیل و مهر و امضاء شده توسط بیمه گذار
-3کپی موافقتنامه در بیمه هاي احداث ) (CARو )(EAR
-4لیست مشخصات تجهیزات مورد بیمه به همراه شماره شناسایی و سریال در بیمه هاي بهره برداري )EEو  MBو (CPM
-5مجوز اخذ شده از مدیریت اموال در بیمه هاي با سرمایه باالتر از حدود اختیارات واحد اجرایی
-6نامه اعالم نرخ و شرایط توسط واحد اجرایی  /نمایندگی به بیمه گذار
-7درخواست بیمه گذار خطاب به واحد اجرایی  /نمایندگی مبنی بر موافقت با نرخ و شرایط اعالمی و صدور بیمه نامه
-8در صورت استفاده از کارشناس آزاد جهت انجام امور کارشناسی و ارزیابی خسارت کارشناس مربوطه میبایست بر اساس آیین
نامه شماره  85شوراي عالی بیمه داراي مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزي باشد.
-9در مراحل رسیدگی به پرونده و پرداخت خسارت و تهیه گزارش کارشناسی و ارزیابی خسارت رعایت کلیه قوانین و مقررات و
ضوابط و آیین نامه ها و همچنین دستورالعمل هاي مدیریت مربوطه الزامی میباشد.

چک لیست صدور قراردادهاي درمان:
-1آیا درخواست یا پیشنهاد کتبی بیمه گذار همراه با تعیین مجري قرارداد در سوابق موجود است ؟
-2آیا صدور قرارداد در حدود اختیارات واحد اجرایی بوده است ؟
-3اگر صدور قرارداد در حدود اختیارات واحد اجرایی نبوده آیا از مدیریت اشخاص مجوز اخذ شده است ؟
-4آیا مفاد آئین نامه  74و مفاد مجوز مدیریت اشخاص در صدور قرارداد رعایت شده است ؟
-5آیا قرارداد مازاد درمان است ؟ اگر بلی آیا از کارتابل نرخ دهی صادر شده است ؟
-6آیا ضوابط تایید نرخ (سطوح اختیارات) در کارتابل نرخ دهی رعایت شده است ؟
-7آیا تاریخ صدور  ،شروع و انقضا قرارداد با مجوز ها و مستندات مربوطه مطابقت دارد ؟
-8اگر قرارداد داراي الحاقیه می باشد آیا الحاقیه با مجوز مدیریت اشخاص ایجاد شده است ؟
-9آیا نسخه امضا شده الحاقیه توسط بیمه گذار یا رسید تحویل الحاقیه به بیمه گذار در سوابق موجود است؟
-10آیا سقف تعهد پایه قابل ارائه با توجه به تعداد بیمه شدگان با ضوابط و مجوزهاي اعطایی مطابقت دارد؟
-11آیا دوره انتظار در قراردادها مطابق با ضوابط رعایت شده است ؟
-12آیا فرانشیز تعهدات مطابق با ضوابط و مجوز هاي اعطایی رعایت شده است ؟
-13آیا فرانشیز افراد غیر تحت تکفل مطابق با ضوابط و مجوز هاي اعطایی رعایت شده است ؟
-14آیا ترتیب پرداخت حق بیمه با ضوابط اجرایی مطابقت دارد ؟
-15آیا لیست اسامی و مشخصات معرفی شدگان توسط بیمه گذار با اطالعات موجود در برنامه وب مطابقت دارد؟
-16آیا تعداد و اطالعات بیمه شدگان در مدیریت اطالعات با الحاقیه انتقال و الحاقیه حق بیمه مطابقت دارد؟
-17آیا دفترچه بیمه پایه بیمه شدگان با موضوع فعالیت بیمه گذار (کد کارگاه) مطابقت دارد؟
-18آیا افراد تحت تکفل و غیر تحت تکفل به صور صحیح و در گروه مربوطه درج شده اند ؟
-19آیا شرایط عضویت فرزندان ذکور و اناث بیمه شدگان رعایت شده است ؟
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-20آیا شرایط اضافه شدن افراد در عداد بیمه شدگان در طول مدت قرارداد رعایت شده است ؟
-21آیا ضوابط و شرایط حذف پوشش بیمه شدگان در طول مدت قرارداد رعایت شده است ؟
-22آیا حق بیمه مربوط به الحاقیه در حق بیمه قرارداد منظور شده و سند مالی به درستی ایجاد شده است
-23آیا حق بیمه تغییرات ماهانه بیمه شدگان (افزایش – کاهش) مطابق قرارداد محاسبه و منظور شده است ؟
-24کنترل قراردادهاي فسخ شده و بررسی علت آن  -آیا ضوابط مربوطه رعایت شده است ؟
-25کنترل قراردادهاي ابطال شده و بررسی علت آن  -آیا ضوابط مربوطه رعایت شده است ؟
-26آیا محدود جغرافیایی مشترك نماینده مجري و شعبه باالدست و اتحادیه مربوطه رعایت شده است؟
-27آیا مراحل انجام راستی آزمایی و احراز هویت بیمه شدگان در قراردادهاي اتحادیه ها رعایت شده است ؟
-28آیا لیست اعضاي اتحادیه بررسی شده و عضویت حداقل  50درصدي اعضا در قرارداد رعایت شده است ؟
-29آیا همه بیمه شدگان اصلی از اعضاي اتحادیه هستند ؟ آیا هویت بیمه شدگان بررسی شده است ؟
-30آیا دفترچه بیمه پایه بیمه شدگان با موضوع فعالیت اتحادیه مطابقت دارد ؟
-31آیا مراحل و مدت عضو گیري مطابق با ضوابط اتحادیه ها رعایت شده است ؟ (عضوگیري قبل از شروع قرارداد)
-32آیا حذف و اضافه شدن بیمه شدگان در طول مدت قرارداد مطابق با ضوابط اتحادیه ها بوده است ؟
-33آیا براي اتحادیه ها حق بیمه به صورت یکجا پرداخت و به حساب شرکت واریز (وصول) شده است؟
-34آیا فیش حق بیمه توسط بیمه گذار به حساب شرکت واریز شده است ؟
-35آیا مدیریت ریسک در ارائه تعهدات و عضو گیري و پرداخت خسارت رعایت شده است ؟
-36اگر تعداد بیمه شدگان کمتر از  50نفر می باشد آیا ماده  8آئین نامه  74رعایت شده است ؟
-37آیا در بایگانی آخرین سوابق و الحاقیه ها نگهداري می شود ؟

کنترل هاي مربوط به صدور بیمه هاي اتومبیل)ثالث و بدنه(:
در بیمه نامه هاي تمدیدي مربوط به سایر شرکت ها:
-1ارائه اصل بیمه نامه سال قبل و بررسی مهرهاي احتمالی خسارت
-2اخذ استعالم از سیستم سنهاب مبنی بر تایید اصالت بیمه نامه
-3مشخص شدن سالهاي تخفیف عدم خسارت
-4مستندات مربوط به واریز حق بیمه و اقساط ضمیمه بیمه نامه باشد
-5کنترل بدهکاران در سیستم  .کنترل و شناسایی نمایندگانی که به علت عدم پرداخت اقساط سیستم آنها مسدود است و پیگیري
وضعیت آنان
-6در مورد بیمه نامه هایی که در سیستم به عنوان توقیفی و مزایده اي ثبت گریده  :بررسی مستندات مربوطه شامل نامه قضایی
و انتظامی و قبض پارکینگ – نامه رسمی از مراجع ذیصالح
-7نمایندگانی که داراي پروفایل و قرارداد هستند  :ارئه مستندات و مدارك مثبته و معرفی نامه از آن سازمان جهت استفاده از
مزایاي تقسیط حق بیمه نامه
-8در بیمه نامه هاي بدنه  :بررسی تاریخ بازدید اولیه منطبق با تاریخ صدور بیمه نامه و تاریخ واریز حق بیمه باشد
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-9در بیمه نامه هاي بدنه  :بازدید اولیه در سیستم اسکن شده باشد
-10در بیمه نامه هاي بدنه  :در صورت ارائه تخفیفات خاص (صفر کیلومتر – ایثارگران – هیات علمی)ارائه مستندات مربوطه از
جمله سند و فاکتور فروش خودرو – نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران – نامه از هیات علمی دانشگاه
-11اخذ گزارش از سیستم و بررسی بیمه نامه هایی که به هر دلیل طی الحاقیه اي ابطال و یا فسخ شده اند.
*************************************************************
چک لیست پرونده هاي خسارتی آتش سوزي:
-1کنترل فرم اعالم خسارت آتشسوزي توسط بیمه گزار یا وکیل قانونی بر اساس شرایط عمومی بیمه نامه
-2اخذ صورت ارزش ریز اموال خسارت دیده مورد ادعاي بیمه گزار که به امضا و تایید وي رسیده باشد
-3بررسی صورت ریز و ارزش تفکیکی اموال خسارت دیده بیمه گذار و کنترل با گزارش کارشناسی خسارت و بیمه نامه
-4بررسی تشکیل پرونده سیستمی و ثبت اعالم خسارت در سیستم اتوماسیون اداري و اخذ دستور مقام مافوق
-5کنترل تاخیر در اعالم خسارت
-6کنترل فاصله زمانی اعالم خسارت توسط بیمه گزار و بازدید مقدماتی خسارت انجام شده به منظور حفظ آثار حادثه
-7رونوشت بیمه نامه بهمراه ضمائم مربوطه و الحاقیه ها
-8بررسی فرم پیشنهاد بیمه نامه و برگه بازدید اولیه و توصیه هاي ایمنی در زمان صدور
-9بررسی دقیق شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه
-10بررسی تعهدات مندرج در بیمه نامه با نوع حادثه
-11استعالم بیمه نامه از واحد صدور مبنی بر چگونگی وصول حق بیمه و اقساط بیمه نامه و نرخ حق بیمه و تاییدیه واحد
حسابداري
-12تهیه عکس واضح از مواضع خسارت دیده و در صورت لزوم تهیه فیلم ویدئویی
-13بررسی گزارش مقدماتی کارشناسی خسارت
-14اخذ گزارش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در صورت وقوع آتش سوزي
-15اخذ گزارش نیروي انتظامی در صورت آتش سوزي وسرقت با شکست حرز
-16استعالم گزارش سازمان هواشناسی در صورت بروز حوادث غیر مترقبه
-17استعالم از ستاد بحران یا موسسه ژئوفیزیک در صورت وقوع زلزله
-18اخذ مدارك و مستندات در صورت ارجاع پرونده به مراجع قضایی
-19بررسی گزارش کارشناسی نهایی خسارت آتشسوزي و چگونگی ارزیابی خسارت
-20تنظیم صورتجلسه کارشناسی که به تایید و امضاي بیمه گذار رسیده باشد.
-21رعایت اصول کارشناسی در تنظیم گزارش شامل:
الف -شرح مورد بیمه
ب -تاریخ  ،چگونگی  ،علت وقوع خسارت
ج -وضعیت مورد بیمه در زمان بازدید
د -روش برآورد خسارت
ح -مبلغ خسارت (اعم از خسارت ،استهالك ،بازیافتی ،ارزش قبل از حریق)
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و -توضیحات
-22بررسی ماده  10قانون بیمه و کنترل اعمال قاعده نسبی یا عدم اعمال قاعده نسبی حق بیمه
 -23بررسی فرانشیز مندرج در بیمه نامه و اعمل فرانشیز در محاسبه خسارت
 -24درخاتمه گزارش نوشته شود که این گزارش صرفاً جنبه کارشناسی داشته و بدون توجه به مفاد
بیمه نامه تنظیم گردیده است و هیچ گونه تعهدي براي شرکت بیمه ایجاد نمی نماید
-25توجه  :در صورت استفاده از کارشناس آزاد جهت انجام امور کارشناسی و ارزیابی خسارت کارشناس مربوطه میبایست بر
اساس آیین نامه شماره  85شوراي عالی بیمه داراي مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزي باشد
-26اعالم کتبی به بیمه گزار در صورت رد خسارت یا عدم پوشش بیمه ایی با ذکر دلیل
-27بررسی مستندات پرونده مبنی بر وجود یا عدم وجود قصور بیمه گزار جهت اعمال
-28در صورت وجود مقصر در ایجاد خسارت اخذ برگه عدم سازش از بیمه گذار
-29تهیه صورت ریز محاسبه خسارت آتشسوزي
-30کنترل حدود اختیارات واحد اجرایی در بررسی و پرداخت خسارت – کنترل پرونده هاي ارجاعی به شوراي خسارت
 -31کنترل توضیحات مندرج در برگ شوراي مصوب شده قبل از صدور حواله نهایی
-32بررسی سوابق خسارت پرداخت شده قبلی مورد بیمه (درصورت وقوع)
-33در صورت نیاز اخذ رضایت نامه محضري از بیمه گزار قبل از پرداخت
-34کنترل و تطبیق آمار فنی و مالی در پایان هر ماه
 -35کنترل و رعایت شروط ایمنی منظم به بیمه نامه در پرداخت خسارت
-36بررسی ماده  23شرایط عمومی بیمه نامه (هر گاه بیمه گذار به وظایف مندرج در شرایط عمومی عمل ننموده باشد و در
نتیجه میزان خسارت افزایش یافته و یا به حقوق بیمه گر خدشه وارد آید)
-37بررسی ماده  24شرایط عمومی بیمه نامه و اعمال قاعده نسبی حق بیمه(در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه
شده باشد بیمه گر فقط به تنآسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود)
-38بررسی ماده  27شرایط عمومی بیمه نامه  -مواردي که موجب کاهش جبران خسارت می شود
-39در موارد زیر بیمه گر می تواند پرداخت خسارت را رد نماید یا اینکه آن را به نسبت درجه تقصیر ذوي الحقوق اعم از بیمه
گذار و یا قائم مقام وي کاهش دهد
الف -هر گاه حادثه در اثر تقصیر ذوي الحقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وي روي داده باشد
ب -هر گاه بیمه گذار به وظایف مندرج در ماده  23عمل ننموده باشد و در نتیجه میزان خسارت افزایش یافته و یا به حقوق
بیمه گر خدشه وارد آید
نکته:
 -1در مراحل رسیدگی به پرونده و پرداخت خسارت و تهیه گزارش کارشناسی و ارزیابی خسارت رعایت کلیه قوانین و مقررات و
ضوابط و آیین نامه ها و همچنین دستورالعمل هاي مدیریت مربوطه الزامی میباشد
-2در صورت استفاده از کارشناس آزاد جهت انجام امور کارشناسی و تحقیق کارشناس مربوطه میبایست بر اساس آیین نامه
شماره  85شوراي عالی بیمه داراي مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزي باشد  .یا به تایید شوراي فنی شرکت رسیده باشد– .
-3در مراحل رسیدگی به پرونده و پرداخت خسارت و تهیه گزارش کارشناسی و ارزیابی خسارت رعایت
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کلیه قوانین و مقررات و  - -ضوابط و آیین نامه ها و همچنین دستورالعمل هاي مدیریت مربوطه الزامی می باشد.
-4تاریخ حادثه نزدیک به تاریخ صدور بیمه نامه می باشد و حساسیت هاي الزم در این خصوص صورت گرفته است(.تحقیق
میدانی)
-5چیدمان مدارك باشد
-6برگ شماري اوراق پرونده خسارت
-7کپی برابر اصل کلیه مدارك خوانا می باشد
-8ابطال اسناد پرداخت شده و ممهور نمودن مدارك به مهر خسارت پرداخت شد.
چک لیست پرونده هاي خسارتی بیمه عمر انفرادي:
 -1فرم اعالم خسارت (صرفا درخواست خسارت از ناحیه بیمه گذار یا وراث یا نماینده قانونی و وکیل آنان)
-2بررسی ثبت اعالم خسارت در اتوماسیون اداري و اخذ دستور مقام مافوق
-3اخذ اصل بیمه نامه و الحاقیه ها در صورت وجود
-4استعالم بیمه نامه از واحد صدور بمنظور کنترل وصول حق بیمه و اقساط بیمه نامه و نرخ حق بیمه و تاییدیه واحد حسابداري
-5اخذ رونوشت فرم پیشنهاد بیمه نامه از واحد صدور به منظور کنترل اصول مرتبط با صدور بیمه نامه
-6کپی برابر اصل رونوشت خالصه فوت ثبت احوال
-7کپی برابر اصل گواهی پزشک معالج و یا گزارش معاینه جسد مبنی بر تایید تاریخ و علت فوت
-8کپی برابر اصل از کلیه صفحات شناسنامه باطل شده متوفی
-9کنترل اعتبار بیمه نامه بر مبناي تاریخ وقوع حادثه یا فوت بیمه شده
 -10کنترل میزان تعهدات بیمه نامه و بررسی پوشش بیمه ایی
 -11کنترل استثنائات مندرج درشرایط عمومی از جمله نزاع و خودکشی و.........
-12کنترل پرداخت خسارت به ذینفعان بر اساس نوع بیمه نامه
-13کنترل حدود اختیارات شعبه در رسیدگی و پرداخت خسارت (بررسی تاخیر در اعالم خسارت(
-14کنترل پوششهاي تبعی درصورت ادعاي بیمه گزار از قبیل از کارافتادگی و پوشش بیماریهاي صعب العالج
 -15اخذ گزارش حادثه از مراجع ذیصالح درصورت فوت بیمه شده براثرحوادث مشمول بیمه نامه
چک لیست پرونده هاي خسارتی بیمه عمر زمانی گروهی:
-1فرم اعالم خسارت (نامه بیمه گذار)
-2بررسی ثبت اعالم خسارت در اتوماسیون اداري و اخذ دستور مقام مافوق
 -3اخذ اصل بیمه نامه و الحاقیه ها در صورت وجود
 -4استعالم بیمه نامه از واحد صدور بمنظور کنترل وصول حق بیمه و اقساط بیمه نامه و نرخ حق بیمه و تاییدیه واحد
حسابداري
 -5کنترل دریافت حق بیمه سال فوت بیمه شده
-6اخذ رونوشت بیمه نامه از واحد صدور به منظور کنترل شرایط بیمه نامه
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-7در صورتیکه قرارداد مربوط به سازمان هاي دولتی و شرکتی باشد کنترل احراز هویت بیمه شده و ارتباط استخدامی با اخذ
مدارك (آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی ماه قبل از فوت)
-8کپی برابر اصل رونوشت خالصه فوت ثبت احوال
-9کپی برابر اصل گواهی پزشک معالج و یا گزارش معاینه جسد مبنی بر تایید تاریخ و علت فوت
-10کپی برابر اصل از کلیه صفحات شناسنامه باطل شده متوفی
-11کنترل اعتبار بیمه نامه بر مبناي تاریخ وقوع حادثه یا فوت بیمه شده
-12کنترل میزان تعهدات بیمه نامه و بررسی پوشش بیمه ایی
-13کنترل استثنائات مندرج درشرایط عمومی از جمله نزاع و خودکشی و.........
-14کنترل پرداخت خسارت به ذینفعان بر اساس نوع بیمه نامه (گواهی انحصار وراث  ،قیم نامه و یا ذینفع مندرج در بیمه نامه،
بیمه گذار)
-15کنترل حدود اختیارات شعبه در رسیدگی و پرداخت خسارت (بررسی تاخیر در اعالم خسارت)
-16کنترل پوششهاي تبعی درصورت ادعاي بیمه گزار از قبیل از کارافتادگی و پوشش بیماریهاي صعب العالج
-17اخذ گزارش حادثه از مراجع ذیصالح درصورت فوت بیمه شده براثرحوادث مشمول بیمه نامه
چک لیست پرونده هاي خسارتی بیمه هاي عمر:
-1آیا اعالم خسارت بیمه گزار در پرونده موجود است ؟
-2آیا کپی شناسنامه و کارت ملی بیمه شده در پرونده موجود است ؟
 -3آیا کلیه مدارك متناسب با نوع خسارت از بیمه گذار یا ذینفع دریافت شده است ؟
-4آیا بخشنامه ها و ضوابط خسارت عمر در تمام مراحل رعایت شده است ؟
-5آیا گزارش حادثه که توسط مراجع ذي صالح تهیه می شود موجود است ؟
-6آیا اطالعات بیمه شده به صورت کامل و مطابق با بیمه نامه و مدارك شناسایی است ؟
-7آیا امضاهاي مندرج در بیمه نامه (در بیمه هاي انفرادي) با امضاي بیمه گذار یا بیمه شده مطابق است؟
 -8آیا سوابق سالمت بیمه شده در زمان صدور بیمه نامه با اطالعات پزشکی کنونی ارایه شده در زمان خسارت مطابقت دارد ؟
(در بیمه هاي انفرادي)
 -9آیا حواله خسارت مطابق حدود اختیارات امضا و صادر شده است ؟
 -10آیا همه استثنائات بیمه نامه مطابق آیین نامه هاي مربوط و شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه با خسارت اعالم شده
کنترل شده است ؟
-11آیا حق بیمه هر پوشش بیمه اي در مهلت مقرر آن پرداخت شده است ؟
-12آیا نحوه بایگانی اسناد و سوابق مناسب است ؟
 -13آیا کاربر سیستم جامع عمر به کلیه بخش هاي نرم افزار خسارت اشراف الزم را دارد و تمام عملیات در مسیر صحیح توسط
نرم افزار انجام شده است ؟
-14آیا رسید دریافت چک یا واریز به حساب شباي ذینفع خسارت در پرونده موجود است ؟
-15آیا مهلت قانونی اعالم خسارت قرارداد در زمان محاسبه خسارت رعایت شده است ؟
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-16آیا کلیه موارد مندرج در چک لیست نظارت بر صدور  ،قبل از پرداخت خسارت بر روي بیمه نامه صادره کنترل گردیده
است؟
-17آیا پرونده خسارت مختومه و پرداخت آن انجام شده است ؟
-18آیا مدارك مربوط به ذینفعان بیمه نامه دریافت و بایگانی شده است ؟
 -19آیا پرداخت خسارت به استفاده کنندگان مطابق سهم متعلقه یا دستورالعمل ها و قوانین مربوطه محاسبه و پرداخت شده
است؟
-20آیا کلیه مدارك پرونده پس از پرداخت به مهر پرداخت شد ممهور و ابطال شده است ؟
 -21آیا حواله صادره در سیستم جامع عمر در همان روز صدور  ،نهایی و تایید گردیده است؟
چک لیست پرونده هاي خسارتی حوادث انفرادي:
در صورت فوت:
 -1اصل یا کپی برابراصل تایید شده خالصه رونوشت وفات صادره از طرف اداره آمار
-2گواهی پزشک قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت
-3گزارش مشروح حادثه تهیه و تایید شده توسط مراجع ذیصالح
-4کپی برابراصل تمام صفحات شناسه ممهور به مهر باطل شد
-5در صورت فوت بیمه گر متعهد است سرمایه بیمه را طبق شرایط این بیمه نامه واوراق منضم به آن ویا هرگونه توافق دیگر به
ذینفع پرداخت نماید
در صورت نقص عضو:
-6تصویر شناسنامه بیمه شده
-7گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصالح تهیه گردد
-8گواهی اولین مرجع درمانی مبنی بر علت حادثه شرح صدمات وارد شده به تاریخ روز حادثه
-9گواهی پزشک معالج مبنی پایان معالجات وغیرقابل عالج بودن نقص عضو
-10تعیین نقص عضو بیمه شده توسط پزشک معتمد
-11محاسبه و پرداخت غرامت طبق شرایط بیمه نامه وضمائم آن وجدول نقص عضو بیمه نامه حوادث
هزینه پزشکی:
 -12گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصالح تهیه گردد
-13گواهی اولین مرجع درمانی مبنی بر علت حادثه شرح صدمات وارد شده به تاریخ روز حادثه
-14اصل صورتحساب و ریز پرداختهاي کل صورتحساب ) پرونده پزشکی بیمه شده
-15مبلغ قابل پرداخت توسط بیمه گر عبارتست از مبلغ مندرج در صورتحساب درمانی مربوطه ویا حداکثر هزینه پزشکی مورد
تعهد بیمه گر هر کدام که کمتر باشد
کلی:
در پایان اضافه می گردد هر گونه مستند و مدرك  ،حسب مقتضیات  ،مرتبط با کیفیت حادثه که
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در شرایط خصوصی قرارداد عنوان شده یا از نظر مسئول رسیدگی به پرونده الزم باشد عالوه بر موارد عنوان شده در سطرهاي
فوق  ،می بایست از طرف بیمه شده یا ذینفعان ارایه گردد
چک لیست پرونده هاي خسارتی حوادث گروهی:
در صورت فوت:
-1اصل یا کپی برابراصل تایید شده خالصه رونوشت وفات
-2گواهی پزشک قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت
-3گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصالح تهیه گردد
-4کپی برابراصل تمام صفحات شناسه ممهور به مهر باطل شد
-5در صورت تکمیل فرم سرمایه ،که سرمایه براساس آن بین ذینفعان تقسیم می شود .در غیر این صورت ,ارائه اصل یا کپی
برابراصل گواهی حصر وراثت صادره ازمرجع ذیصالح وکپی برابراصل شناسنامه
هاي وراث
در صورت نقص عضو:
-6تصویر شناسنامه بیمه شده
-7گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصالح تهیه گردد
-8گواهی اولین مرجع درمانی مبنی بر علت حادثه شرح صدمات وارد شده به تاریخ روز حادثه
-9گواهی پزشک معالج مبنی پایان معالجات وغیرقابل الج بودن نقص عضو (گواهی اتمام درمان)
-10تعیین نقص عضو بیمه شده توسط پزشک معتمد
-11محاسبه وپرداخت غرامت طبق شرایط بیمه نامه وضمائم آن وجدول نقص عضو بیمه نامه حوادث
چک لیست پرونده هاي خسارتی درمان (خسارت مستقیم):
-1بررسی اخذ مدارك مورد نیاز جهت ویزیت  :ممهور به مهر و امضاي پزشک درج مبلغ ویزیت توسط پزشک
-2بررسی اخذ مدارك مورد نیاز جهت دارو  :نسخه تجویز دارو توسط پزشک نسخه ممهور به مهر داروخانه با قید ریز مبلغ دارو و
تعیین سهم بیمه شده پایه
 -3بررسی اخذ مدارك مورد نیاز جهت پاراکلینیک  :دستور پزشک اصل قبض پرداختی (المثنی نباشد)،کپی گزارش
-4بررسی اخذ مدارك مورد نیاز جهت بیمارستانی  :گواهی بیمه گزار فتوکپی دفترچه بیمه گر اول فتوکپی صفحه اول و دوم
شناسنامه اصل صورتحساب  +مدارك بیمارستانی ( برگ پذیرش و شرح حال و عمل و بیهوشی و صورت ریز هزینه هاي دارو و
اطاق عمل و)...
 -5بررسی اخذ مدارك مورد نیاز جهت دندانپزشکی  :نسخه پزشک معالج (طرح درمان) تایید طرح درمان توسط پزشک معتمد
گرافی قبل و بعد(بر اساس تعرفه و دستورالعمل هاي مربوطه) فاکتور مربوط به خدمات انجام شده توسط پزشک معالج به ریز (
خدمت و مبلغ)
 -6بررسی اخذ مدارك مورد نیاز جهت عینک  :نسخه پزشک معالج برگ تعیین دید کامپیوتري اصل فاکتور خرید عینک
 -7بررسی اخذ مدارك مورد نیاز جهت فیزیوتراپی  :نسخه پزشک معالج مبنی بر نوع -اندام -تعداد جلسه
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فاکتور و یا صورت حساب معتبر مرکز فیزیوتراپی درج تعداد جلسات و نوع اندام و مبلغ هزینه و مهر مرکز و آدرس و تلفن مرجع
الزامیست گزارش تاریخ انجام جلسات فیزیوتراپی که به امضاء بیمه شده رسیده باشد
-8بررسی اخذ مدارك مورد نیاز جهت ارتز و پروتز  :نسخه پزشک معالج اصل فاکتور خرید تجهیزات و استعالم نرخ و بررسی
اصالت و اعتبار فاکتور در صورتیکه پروتز داخل بدن بکار رفته باشد مدارك مثبته از جمله برگ شرح عمل بیمارستانی و عکس
رادیولوژي یا سی تی اسکن و  .......ارائه شود
سایر کنترل ها:
-9کنترل برگ آنالیز خسارت درمان و تطبیق با تعرفه ها و دستورالعمل هاي مدیریت بیمه هاي اشخاص
-10کنترل مشخصات کارشناسی(مجوز ارزیابی خسارت دارد یا خیر)
-11درصورت استفاده از کارشناس آزاد جهت انجام امور کارشناسی و ارزیابی خسارت کارشناس مربوطه میبایست براساس آیین
نامه شماره  85شوراي عالی بیمه داراي مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزي باشد.
چک لیست پرونده هاي خسارتی مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان:
-1فرم اعالم خسارت تکمیل فرم اعالم خسارت صرفا توسط بیمه گذار و یا زیاندیده و یا نماینده قانونی و وکیل آنان انجام شده
باشد
-2بررسی ثبت اعالم خسارت در اتوماسیون اداري و دستور مقام مافوق
-3بررسی تاخیر در اعالم خسارت
-4تصویر بیمه نامه به همراه ضمائم مربوطه و الحاقیه
-5بررسی گزارش مقدماتی و گزارش نهایی کارشناس تحقیق خسارت (تاریخ ،علت وقوع حادثه ،میزان قصور)
-6بررسی مشخصات کامل مصدوم با مدارك مثبته (کارت ملی ،شناسنامه و مدارك مثبته ارائه شده توسط بیمه گذار و)...
-7استعالم بیمه نامه از واحد صدور مبنی بر تایید و وصول حق بیمه و اقساط و نرخ بیمه نامه و تاییدیه حسابداري
-8کنترل تاریخ حادثه با تاریخ شروع یا انقضاء بیمه نامه
-9کنترل نوع حادثه با پوشش هاي مندرج در بیمه نامه و شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه
-10کنترل کلوز هاي مندرج در بیمه نامه با حادثه
 -11بررسی فرانشیز مندرج در بیمه نامه
-12بررسی ضریب نیروي کار برمبناي نوع بیمه نامه (صنعتی  ،خدماتی  ،ساختمانی)
-13اخذ لیست تامین اجتماعی ماه قبل از حادثه و زمان صدور بیمه نامه جهت کنترل ضریب نیروي کار
 -14بررسی میزان قصور بیمه گذار و عوامل مرتبط
-15کنترل اعمال یا عدم اعمال قاعده نسبی حق بیمه
-16کنترل حدود اختیارات شعبه در بررسی و پرداخت خسارت
-17جهت بررسی و پرداخت هزینه هاي بیمارستانی اخذ مدارك مثبته پزشکی و فاکتورهاي مرتبط با هزینه ها و آنالیز اسناد
توسط پزشک معتمد و یا کارشناس خسارت درمان بر مبناي شرایط مندرج در بیمه نامه
-18بررسی فرم تعیین نقص عضو و درصد تعیین شده توسط پزشک معتمد شرکت
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-19پرداخت خسارت با یا بدون راي دادگاه ( فوت یا نقص عضو )بر مبناي دستورالعمل شماره  224مدیریت محترم بیمه هاي
مهندسی و مسئولیت (رعایت این دستورالعمل در رسیدگی و پرداخت خسارت الزامی میباشد)
-20بررسی صورت محاسبه خسارت بر اساس گزارش کارشناسی و شرایط و تعهدات بیمه نامه
-21بررسی حواله پرداخت خسارت به زیاندیده یا زیاندیدگان (درصورت فوت اخذ گواهی انحصار وراث و قیم نامه و کپی
شناسنامه وراث الزامی میباشد)
-22اخذ رضایت نامه محضري از زیاندیده یا زیاندیدگان
-23در صورت وجود پرونده در مرجع قضایی و انتظامی اخذ مدارك و مستندات و درج در پرونده خسارت جهت بررسی حادثه
-24در صورت استفاده از کارشناس آزاد جهت انجام امور کارشناسی و تحقیق کارشناس مربوطه میبایست بر اساس آیین نامه
شماره  85شوراي عالی بیمه داراي مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزي باشد .یا به تایید شوراي فنی شرکت رسیده باشد.
چک لیست پرونده هاي خسارتی مسئولیت متصدیان حمل و نقل:
 -1فرم تکمیل شده اعالم خسارت با درج تاریخ و علت حادثه و آدرس محل تصادف و نیز شماره شهربانی خودرو واژگون شده
 -2تصویر بیمه نامه به همراه ضمائم مربوطه
 -3تنظیم گزارش کارشناس و عدم درج درصدي از سرمایه به عنوان خسارت در مواردیکه امکان شناسایی و شمارش اقالم
وجوددارد
 -4استعالم حق بیمه از واحدهاي صدور و حسابداري به منظور رعایت شرایط درج شده در بیمه نامه
-5شماره گواهی و تاریخ گواهی و تطبیق آن بالیست
-6نوع کاال  ،خرده بار  ،بیجک  ،فاکتور
 -7اخذ بارنامه (دو برگ)که میزان سرمایه تحت پوشش درآن درج شده باشد
 -8تهیه عکس از محل حادثه
-9تطبیق گواهینامه راننده و تایید اصالت آن و متناسب با وسیله نقلیه که توسط ایشان هدایت می شده
-10اخذ گزارش نیروي انتظامی در خصوص علت حادثه
-11پرداخت خسارت دروجه زیاندیده( .شخص ثالث)
 -12انجام ریکاوري هاي الزم پس از بررسی وپرداخت خسارت
 -13در صورت استفاده از کارشناس آزاد جهت انجام امور کارشناسی و ارزیابی خسارت کارشناس مربوطه میبایست بر اساس
آییننامه شماره  85شوراي عالی بیمه داراي مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزي باشد
چک لیست پرونده هاي خسارتی مسئولیت ناشی از اجراي عملیات ساختمانی:
 -1فرم اعالم خسارت فرم اعالم خسارت صرفا توسط بیمه گذار و یا زیاندیده و یا نماینده قانونی و وکیل آنان تکمیل شده باشد
 -2بررسی ثبت اعالم خسارت در اتوماسیون اداري و دستور مقام مافوق ادراه خسارت
 -3بررسی تاخیر در اعالم خسارت
-4تصویر بیمه نامه به همراه ضمائم مربوطه
 -5بررسی گزارش مقدماتی و گزارش نهایی کارشناس خسارت (چگونگی وقوع حادثه و ارزیابی خسارت)
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 -6عکس واضح از مواضع آسیب دیده
 -7استعالم حق بیمه از واحد صدور مبنی بر تایید و وصول حق بیمه و اقساط و نرخ بیمه نامه و تاییدیه حسابداري
-8بررسی مراحل مختلف تخریب و احداث و تطبیق آن با شرایط بیمه نامه
-9کنترل کلوز هاي مندرج در بیمه نامه
-10بررسی گزارش بازدید اولیه و توصیه هاي ایمنی با حادثه به منظور اعمال قصور بیمه گذار
 -11بررسی فرانشیز مندرج در بیمه نامه
-12بررسی میزان قصور بیمه گذار و عوامل مرتبط
-13کنترل اعمال یا عدم اعمال قاعده نسبی حق بیمه
 -14کنترل حدود اختیارات شعبه در بررسی و پرداخت خسارت
-15بررسی اصالت زیاندیدگان با شرایط بیمه نامه (اسناد مالکیت)
 -16بررسی صورت محاسبه خسارت بر اساس گزارش کارشناسی و شرایط و تعهدات بیمه نامه
-17بررسی حواله پرداخت خسارت به زیاندیدگان
 -18اخذ رضایت نامه محضري از زیاندیده یا زیاندیدگان
-19در صورت وجود پرونده در مرجع قضایی و انتظامی اخذ مدارك و مستندات و درج در پرونده خسارت جهت بررسی حادثه
-20در صورت استفاده از کارشناس آزاد جهت انجام امور کارشناسی و ارزیابی خسارت کارشناس مربوطه میبایست بر اساس
آییننامه شماره  85شوراي عالی بیمه داراي مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزي باشد
چک لیست پرونده هاي خسارتی مهندسی :ص 20
-1فرم اعالم خسارت یا نامه اعالم خسارت صرفاً توسط بیمه گذار و یا زیاندیده و یا نماینده قانونی و وکیل آنان تکمیل شده باشد
 -2بررسی ثبت اعالم خسارت در اتوماسیون اداري و دستور مقام مافوق اداره خسارت
 -3بررسی تاخیر در اعالم خسارت
 -4تصویر بیمه نامه به همراه ضمائم مربوطه
 -5صدور حکم جهت کارشناس مستقل و انجام هماهنگی الزم با ایشان
 -6بازدید از مواضع آسیب دیده توسط کارشناس و همکاران واحد اجرایی مربوطه و تنظیم صورتجلسه خسارت
 -7بررسی گزارش مقدماتی کارشناس خسارت (چگونگی وقوع حادثه و ارزیابی خسارت و تعیین میزان رزرو)
-8عکس واضح از مواضع آسیب دیده
 -9استعالم حق بیمه از واحد صدور مبنی بر تائید و وصول حق بیمه و اقساط و نرخ بیمه نامه و تائیدیه حسابداري
-10کنترل کلوزهاي مندرج در بیمه نامه
 -11بررسی گزارش بازدید اولیه و توصیه هاي ایمنی (در پروژه هاي احداثی که هنوز عملیات اجرایی آن شروع نشده نیاز نمی
باشد مگر در موارد خاص)
 -12بررسی فرانشیز مندرج در بیمه نامه
 -13بررسی میزان قصور بیمه گذار و عوامل مرتبط
 -14اخذ صورت وضعیت خسارت از بیمه گذار
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 -15بررسی صورت وضعیت خسارت و برآورد نهایی میزان خسارت توسط کارشناس
-16کنترل اعمال و یا عدم اعمال قاعده نسبی حق بیمه
 -17کنترل سرمایه بیمه نامه با ارزش واقعی موضوع بیمه نامه و در نهایت کنترل قاعده نسبی سرمایه (کنترل ماده ) 10
-18اخذ موافقت نامه کتبی از بیمه گذار یا  acceptance of Formبا رقم خسارت
 -19کنترل حدود اختیارات شعبه در بررسی و پرداخت خسارت و در صورت لزوم اخذ مجوز هاي الزم در اینخصوص
 -20بررسی اصالت زیاندیدگان با شرایط بیمه نامه (اسناد مالکیت)
 -21بررسی صورت محاسبه خسارت براساس گزارش کارشناسی و شرایط و تعهدات بیمه نامه
 -22بررسی حواله پرداخت خسارت به زیاندیدگان
 -23اخذ رضایتنامه کتبی از بیمه گذار و زیاندیدگان حقوقی و رضایت نامه محضري از زیاندیدگان (اشخاص حقیقی) در زمان
پرداخت خسارت
-24درصورت وجود پرونده در مرجع قضایی و انتظامی اخذ مدارك و مستندات و درج در پرونده خسارت جهت بررسی حادثه
-25درصورت استفاده از کارشناس آزاد جهت انجام امور کارشناسی و ارزیابی خسارت کارشناس مربوطه می بایست براساس آئین
نامه شماره  85شوراي عالی بیمه داراي مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزي باشد
-26در مراحل رسیدگی به پرونده و پرداخت خسارت و تهیه گزارش کارشناسی و ارزیابی خسارت رعایت کلیه قوانین و مقررات و
ضوابط و آئین نامه ها و همچنین دستورالعمل هاي مدیریت مربوطه الزامی می باشد
چک لیست خسارت مالی ثالث اتومبیل
بدون کروکی
مقصر عمومی:
 -1عکس خودروي مقصر
 -2عکس خودروي زیاندیده
 -3بیمه نامه (اصل و کپی)
 -4اصل برش بیمه نامه
 -5استعالم بیمه ایران ،بیمه مرکزي (سنهاب)
 -6بررسی پرداخت حق بیمه و اقساط
-7کارت انتظامی خودرو یا برگ سبز (اصل و کپی)
-8گواهینامه (اصل و کپی)
 -9کپی کارت ملی
 -10بررسی محدودیت و اعتبار گواهینامه
 -11تطبیق مدارك خودرو با بیمه نامه و بررسی نوع کاربري
کروکی سازشی دارد:
 -1اصل کروکی سریال دار سازشی
کروکی جرحی دارد:
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-1کروکی پلیس برگهاي بازجویی طرفین مبنی بر تفهیم و قبول کروکی
زیان دیده عمومی:
 -1گواهینامه (اصل و کپی)
 -2کارت انتظامی خودرو یا برگ سبز (اصل و کپی)
-3بیمه نامه (اصل و کپی)
-4کپی کارت ملی
چک لیست صدور بیمه هاي آتش سوزي:
-1فرم پیشنهاد تکمیل شده توسط بیمه گذار یا نماینده آنها و مطابقت آن با بیمه نامه شامل سرمایه
ادرس،پوشش هاو.. .
-2گزارش کارشناسی با رعایت حدود اختیارات
-3کنترل مبالغ و فیش هاي دریافتی با حق بیمه مربوطه
 -4بررسی و کنترل ریسک مورد بیمه (ازقبیل فرانشیز و حد غرامت و ) ...
 -5تصویر بیمه نامه صادر شده
-6تصویر الحاقیه هاي صادره به همراه درخواست کتبی بیمه گذار
 -7کنترل اقالم باز و بدهکاران
-8رعایت نرخ و شرایط و مجوزهاي اخذ شده از ستاد جهت موضوعات خارج از حدود اختیارات
 -9کنتري سرمایه هاي بزرگ و بررسی موردي
 -10رعایت دستورالعمل هاي مدیریت آتش سوزي
کنترل هاي مربوط به خسارت بدنه اتومبیل:
 -1فرم اعالم خسارت (اخذ امضاء بیمه گذار ،راننده ،مالک)
 -2بررسی بیمه نامه بدنه و الحاقیه هاي مربوطه
 -3استعالم بیمه مرکزي سامانه سنهاب
-4استعالم بیمه ایران (استعالم بیمه نامه به تایید واحد صدور و حسابداري شعبه رسیده باشد)
-5بررسی وصول حق بیمه و اقساط بیمه نامه
 -6رونوشت برگ بازدید اولیه ،تاخیر قسط ،و بازدید بعد از حادثه
-7بررسی ظرفیت خودرو (ظرفیت مندرج در بیمه نامه و کارت خودرو  ،مورد استفاده خودرو در زمان حادثه با بیمه نامه)
 -8رونوشت بیمه نامه شخص ثالث و بررسی مهرهاي خسارت هاي قبلی احتمالی
 -9اصل و تصویر کارت یا شناسنامه (برگ سبز) خودروي مقصر
-10اصل و تصویر گواهینامه رانندگی مقصر حادثه (اخذ اصالت گواهینامه از پلیس راهور درصورت لزوم)
 -11اصل و تصویر کارت ملی راننده مقصر
 -12بررسی دقیق شرایط گواهینامه از جمله (سن راننده باالي  25سال ،سابقه گواهینامه باال  3سال،محدودیت رانندگی،
متناسب بودن گواهینامه)
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 -13اعالم مبلغ حق بیمه ثبات سرمایه به بیمه گذار و کسر از خسارت قابل پرداخت طبق دستورالعمل شرکت (در صورت تمایل
بیمه گذار و امضا نمودن در ذیل فرم اعالم خسارت)
 -14عکس واضح از مواضع آسیب دیده خودرو – عکس از شماره شاسی و موتور و پالکت مشخصات
 -15تهیه گزارش کارشناسی طبق دستورالعمل مدیریت اتومبیل و بدون خط خوردگی و الك گرفتگی
-16اخذ تاییده و امضاء و اثر انگشت در پایین برگه کارشناسی از زیان دیده پس از تکمیل گزارش کارشناسی
-17کنترل مدل خودرو و منظور نمودن استهالك
-18در خسارتهاي بدون کروکی توضیح کامل شرح حادثه و نحوه وقوع حادثه زیاندیده
 -19کنترل حدود اختیارات رسیدگی و پرداخت خسارت (شوراي خسارت -ارجاع پرونده به مدیریت اتومبیل)
-20کنترل تاخیر در اعالم خسارت
 -21چیدمان اوراق پرونده و ابطال و برگ شماري پس از پرداخت خسارت و ممهورنمودن به مهر خسارت پرداخت شد
-22در صورت استفاده از کارشناس آزاد جهت انجام امور کارشناسی و ارزیابی خسارت کارشناس
مربوطه می بایست بر اساس آیین نامه شماره  85شوراي عالی بیمه داراي مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزي باشد
کروکی عدم سازش:
 -23تصویر برابراصل صورت جلسه اولیه (گزارش مرفوك)
-24تصویر برابراصل گزارشات مقامات انتظامی در خصوص چگونگی وقوع حادثه
 -25تصویر برابر اصل شده کروکی پلیس
-26تصویر برابر اصل شده اوراق بازجویی طرفین حادثه مبنی بر تفهیم کروکی و قبول تقصیر
 -27تصویر برابراصل نظریه هاي هیات سه نفره و پنج نفره و  ...در صورت اعتراض به کروکی اولیه
سرقت کلی:
 -28تحویل سوییچ خودرو (در صورت وجود)
 -29تحویل اصل سند مالکیت و انتقال سند (صلح) بنام شرکت بیمه ایران
 -30تحویل اصل بیمه نامه ثالث و بدنه
-31استعالم از مدیریت اتومبیل مبنی بر کشف و یا عدم کشف خودرو با در نظر گرفتن دو ماه از زمان وقوع سرقت
-32صورتجلسات مقامات انتظامی در خصوص نحوه و چگونگی وقوع سرقت
آتش سوزي:
 -33گزارش سازمان آتش نشانی
 -34گزارش مقامات انتظامی
بیمه گزار غیر مقصر باشد:
-35حواله پرداختی شخص ثالث (در صورت استفاده از بیمه نامه شخص ثالث خودروي مقصر)
-36کپی بیمه نامه ثالث خودروي مقصر
 -37کپی گواهینامه و کارت ملی خودروي مقصر
 -38کپی کارت خودروي مقصر
 -39آدرس دقیق و شماره تلفن مقصر
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-40تکمیل فرم واگذاري حقوق توسط بیمه گذار یا راننده غیر مقصر
 -41ارسال پرونده جهت ریکاوري به اداره حقوقی
خسارت کلی:
 -42نامه به اداره راهنمایی و رانندگی جهت ابطال سند مالکیت خودرو
 -43اخذ اصل بیمه نامه شخص ثالث و بدنه
کنترل هاي مربوط به خسارت جانی ثالث اتومبیل:
-1فرم اعالم خسارت (صرفا می بایست توسط مقصر حادثه یا زیاندیده و یا نماینده قانونی یا وراث متوفی تکمیل گردد)
-2کپی و اصل برش بیمه نامه مقصر (در صورت عدم ارایه  ،مدارك و مستنداتی مبنی بر داشتن بیمه نامه معتبر خودروي مقصر
در زمان حادثه)
 -3استعالم بیمه مرکزي از سیستم سنهاب
 -4استعالم بیمه ایران (تاییدیه واحد صدور مبنی بر صحت صدور بیمه نامه ،تخفیفات ،ظرفیت و  )...و تاییدیه واحد حسابداري
مبنی بر وصول حق بیمه و اقساط
 -5بررسی وصول حق بیمه و اقساط بیمه نامه
 -6بررسی ظرفیت و مورد استفاده خودروي مقصر در زمان حادثه (جهت اعمال یا عدم اعمال قاعده نسبی)
 -7تصویر کارت یا شناسنامه (برگ سبز) خودروي مقصر (در صورت تعویض پالك اخذ برگه تعویض پالك الزامیست)
 -8تصویر گواهینامه رانندگی مقصر حادثه اصالت گواهینامه مقصر از راهور
 -9بررسی محدودیت رانندگی  ،گواهینامه متناسب با نوع وسیله نقلیه
 -10تصویر کارت ملی راننده مقصر
-11تصویر برابراصل صورت جلسه اولیه کالنتري  /پاسگاه (گزارش مرفوك)
 -12تصویر برابراصل گزارشات مقامات انتظامی در خصوص چگونگی وقوع حادثه
 -13تصویر برابر اصل شده کروکی پلیس
 -14تصویر برابر اصل شده اوراق بازجویی طرفین حادثه مبنی بر تفهیم کروکی و قبول تقصیر.
-15تصویر برابراصل نظریه هاي هیات سه نفره و پنج نفره و  ...در صورت اعتراض به کروکی اولیه
جرحی:
-16تصویر برابر اصل شده از گواهی هاي پزشکی قانونی (مربوط به کلیه دوره هاي درمان مصدوم یا مصدومین حادثه)
 -17رونوشت برابراصل مدارك بیمارستانی شامل برگ اورژانس و برگ پذیرش و شرح حال و عمل و خالصه پرونده مصدوم
 -18بررسی تاریخ پذیرش بیمارستان با تاریخ حادثه
 -19برنامه چهارم (نوع پذیرش بیمارستان«تصادفی» می باشد) ماده  92قانون
 -20بررسی صدمات مندرج در مدارك بیمارستانی با گواهی هاي پزشکی قانونی (توسط پزشک معتمد)راي دارد
-21راي دادگاه بدوي
 -22راي دادگاه تجدیدنظر (در صورت اعتراض طرفین به راي دادگاه صرفا جرم خصوصی ارایه راي تجدید نظر دادگاه الزامی
میباشد)
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 -23اخذتاریخ قطعیت راي و مستندات ابالغ راي به طرفین
 -24تطبیق راي دادگاه با گواهی هاي پزشکی قانونی
 -25مصدوم تعدد دیات دارد
 -26رج ریز صدمات مصدوم در سیستم وب خسار ت(محاسبات دیه) بدون حق راي:
 -27درخواست علی الحساب
 -28نظریه پزشکی معتمد مبنی بر تایید صدمات بر اساس مدارك بیمارستانی وگواهیهاي پزشکی قانونی و بر مبناي قانون
مجازات اسالمی (قانون دیات)
فوتی:
-30رونوشت برابراصل مدارك بیمارستانی مقتول/مقتولین فوت شده در بیمارستان
 -31گزارش معاینه جسد و جواز دفن پزشکی قانونی
-32خالصه رونوشت وفات ثبت احوال
 -33تصویر برابر اصل از کلیه صفحات شناسنامه باطل شده متوفی
-34گواهی انحصار وراثت با ارزش نامحدود (جهت افراد باالي  18سال )
 -35تصویر شناسنامه یا کارت ملی ورثه متوفی(طبق گواهی حصر وراثت)
-36قیم نامه صغیر در صورت عدم حیات ولی قهري
راي دارد:
 -37راي دادگاه بدوي
 -38راي دادگاه تجدیدنظر (در صورت اعتراض طرفین به راي دادگاه صرفا جرم خصوصی ارایه راي تجدیدنظر دادگاه الزامی
میباشد )
 -39خذ تاریخ قطعیت راي و مستندات ابالغ راي به طرفین
بدون راي(توافقی):
 -40درخواست طرفین حادثه مبنی بر دریافت خسارت توافقی
 -41قرار موقوفی تعقیب
 -42اخذ تاریخ قطعیت قرار موقوفی
مرحله بعد:
-43تقسیم دیه بر اساس گواهی انحصار وراثت
-44پرداخت سهم االرث صغار در وجه ولی قهري
 -45پرداخت سهم االرث صغار فاقد ولی قهري در وجه دادگاه
 -46کنترل تاریخ حادثه با تاریخ صدور بیمه نامه می باشد
 -47مبلغ ریالی دیه برمبناي تاریخ قطعیت راي و کنترل سقف تعهد بیمه نامه
 -48بررسی صدمات مسري و غیر مسري (تعدد و تداخل دیات)
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 -49بررسی حواله هاي خسارت علی الحساب
 -50بررسی الزم در خصوص مغایرت نام مفصر با مدارك اعم از انتظامی و بیمارستان و غیره
 -51خسارت مشمول ریکاوري میباشد (طبق ماده  5و  6قانون اصالح و ماده  14و  15قانون بیمه اجباري)
 -52کنترل بازیافت خسارت بر مبناي تعداد حوادث رانندگی طبق ماده  14قانون بیمه اجباري
 -53ثبت مبالغ دریافتی بابت ریکاوري ماده  5و  14در سیستم وب خسارت جانی (ثبت ریکاوري)
-54کنترل ظرفیت داخل و خارج خودرو بر اساس ماده  12قانون بیمه اجباري
 -55بررسی ماده  13قانون بیمه اجباري مربوط به پرونده هاي خسارت خارج از تعهد شرکت میبایست از صندوق تامین خسارت
بازیافت گردد
-56پرونده خسارت پس از پرداخت جهت ریکاوري به دفتر حقوقی ارسال شده یا خیر
 -57بایگانی پرونده هاي دیه قابل قبول می باشد
 -58نظم و چیدمان پرونده خسارت.
 -59برگ شماري و ممهور به مهر نمودن (خسارت پرداخت شد) اوراق پرونده خسارت
-60اصل برش بیمه نامه پانج و باطل شده.
-61تکمیل دقیق و امضاء برگ اعالم خسارت (اخذ شماره تلفن همراه طرفین الزامی است)
 -62رونوشت کلیه مدارك خوانا و برابر با اصل باشد
 -63اخذ دستور مقام باالتر و ثبت در دبیرخانه در کلیه نامه هاي ورودي
 -64مکاتبه رسمی جهت اخذ مدارك یا نواقص پرونده هاي خسارت با مراجع قضایی و انتظامی و غیره
-65اخذ اصالت کلیه مدارك موجود در پرونده خسارت بر عهده واحد اجرایی میباشد
-66پس از پرداخت خسارت مراتب جهت مختومه شدن پرونده قضایی کتبا اعالم گردد
 -67جهت واریز هرگونه مبلغ بحساب سپرده دادگستري نسبت به اخذ شماره شناسه واریز اقدام و بر همین اساس پرداخت
صورت گیرد
 -68اخذ شماره حساب از مصدوم  /مصدومین و یا ذینفعان و وراث مقتول  /مقتولین حادثه (افراد باالي 18سال) پرداخت
هرگونه خسارت در وجه سایر افراد (وکیل و یا طی وکالت نامه) ممنوع میباشد
-69استعالم و بررسی سوابق خسارت مصدوم/مصدومین
-70حواله هاي خسارت صرفاً می بایست در وجه ذینفع /ذینفعان صادر و به حساب بانگی اعالم شده آنان واریز گردد.
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