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معاونین محترم فنی

مدیران محترم فناوری اطالعات و ارتباطات شرکتهای بیمه

ایران / آسیا / البرز / دانا / پارسیان / کارآفرین / رازی / سینا / ملت / امید / حافظ / معلم / دی / سامان / ایران 

معین / نوین / پاسارگاد / میهن / کوثر / ما / آرمان / آسماری / تعاون / سرمد / حکمت صبا / تجارت نو

سالم علیکم؛

احتراما، همانگونه که استحضار دارند، مواد ۱۵ و ۲۷ آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کاال 

و ارز، شرکتهای بیمه گر را موظف نموده است تا اطالعات بیمهنامهها و الحاقیههای مرتبط با حوزه آتشسوزی را 

برای بیمه مرکزی ارسال و به ازای هر رکورد اطالعاتی یک شناسه یکتا دریافت نمایند. همچنین در خصوص 

بیمهنامههای آتش سوزی انبار و آتش سوزی صنعتی، شرکتهای بیمهگر ملزم به استعالم کدپستی انبار از " سرویس 

استعالم کد پستی انبارها و مراکز نگهداری کاال و استعالم موجودی انبارها " - اعالمی با نامه شماره 

۹۸/۲۰۱/۱۷۵۰۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ - میباشند.

برای تحقق تکلیف فوق، طرح" جمع آوری آنالین اطالعات عملیات بیمه گری در رشته آتش سوزی و الزام 

شرکتها به دریافت کد یکتا از بیمه مرکزی قبل از چاپ و الزام به درج آن روی بیمه نامه مربوطه و همچنین 

اخذ کدیکتا برای سایر عملیات بیمه گری (پرونده خسارت، خسارت و ...)" در دستور کار بیمه مرکزی ج.ا.ا و 

صنعت بیمه قرار گرفت و هم اکنون با لحاظ کلیه نظرات واصله، نسخه ٠. ٤ وب سرویس ثبت آنالین اطالعات 

تخصصی رشته آتش سوزی به همراه مستندات فنی (پیوست) شامل شاخصهای مربوط به رشته آتش سوزی و 

نظرات سندیکا پیرامون اختیاری / اجباری بودن فیلدهای اطالعاتی، ساختار اقالم اطالعاتی درخواستی و وب 

متدهای مربوط به ثبت اطالعات، برای آن شرکت محترم ارسال میگردد و الزم است حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ 

در سیستمهای بیمهگری شرکتهای بیمه عملیاتی شود.

ضمن یادآوری تاکید رییس کل محترم بیمه مرکزی، مبنی بر اولویت باالی موضوع، طی نامه شماره ۱۲۰۱۲/م 

مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ و نامه شماره ۱۲۴۰۰/م مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴، به استحضار میرساند، (به عنوان آخرین مهلت) از 

تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸، کلیه بیمهنامه، الحاقیه، پرونده خسارت و ... در این رشتهها که فاقد کد یکتای بیمه مرکزی 

(صادر شده توسط نسخه ۰. ۴  وب سرویس ثبت آنالین اطالعات تخصصی رشته آتش سوزی) باشد، فاقد اعتبار 
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خواهد بود و صورتحسابهای اتکایی این حوزه بر اساس اطالعات دریافتی از طریق وب سرویسهای ارائه شده، 

صادر خواهد شد.

نام کاربری و رمز عبور سرویس همان نام کاربری و رمز عبور نسخه ۳. ۳ میباشد. در صورت بروز مشکل، نیاز 

به رفع ابهامات احتمالی و اعمال تغییرات در جداول پایه، آقای اسدی با شماره تماس ۲۴۵۵۱۷۴۵ معرفی میشوند.

رونوشت:  
جناب آقای دهقانی نیا، مدیر کل محترم نظارت بر سامانههای الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، احتراما جهت  -

استحضار


