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 خدماتمحصوالت و تعرفه 
 V16نسخه :  
 16/08/1401تاریخ :  

 قابل ارائه  محصوالت و خدماتجدول 

 توضیحات تعرفه  بهره بردار  نوع سرویس  کدسرویس نام سرویس  ردیف

1 
شامل اتصال و بهره برداري و نگهداري  پشتیبانی تخصصی

 سرویس برروي پلت فرم / سامانه مشتري هر نفر ساعت 
 در صورت درخواست مشتري  ریال   6،000،000 تمامی مشتریان  پشتیبانی 1000

 استعالم  1001 استعالم اطالعات خودرو و تخفیفات آن  2
 کارگزار برخط 
 نماینده بیمه

 1ابق جدول  طم
اطالعات خودرو و سوابق تخفیفات آن از طریق شماره  مشاهده  

 پالك خودرو و کدملی مالک خودرو 

 استعالم  1002 خودرو استعالم سوابق بیمه نامه شخص ثالث 3
 کارگزار برخط 
 نماینده بیمه

 2ابق جدول  طم

مشاهده اطالعات بیمه نامه سال قبل از طریق کدیکتاي بیمه  
 یا  تاریخ انقضاي بیمه نامه  نامه سال قبل+

شماره چاپی بیمه نامه سال قبل +  شرکت بیمه گر سال قبل +  
 تاریخ انقضاي بیمه نامه 

 3ابق جدول  طم کارگزار برخط  استعالم  1003 صحت سنجی گواهینامه رانندگیاستعالم  4
صحت سنجی شماره گواهینامه در زمان ثبت پیش نویس بیمه  

 شماره گواهینامه + کدملی دارنده گواهینامه نامه از طریق  

 4ابق جدول  طم ارزیاب خسارت استعالم  1004 خودرو شخص ثالثاستعالم بیمه نامه و پرونده خسارت  5
استعالم سوابق خودرو و بیمه نامه جهت پذیرش اعالم حادثه  

 شرکت هاي ارزیاب خسارت 

 خسارت  1005 اصالت تصادف خودرو  6
 شرکت بیمه 

 شرکت ارزیاب خسارت 
 با استفاده از هوش مصنوعی ارزیابی اصالت تصادف خودرو   5ابق جدول  طم

 6ابق جدول  طم کارگزار برخط  صدور  1006 خودروصدور بیمه نامه شخص ثالث  7
استعالم نرخ، ثبت پیش نویس، پرداخت و صدور بیمه نامه  

 خودرو   شخص ثالث

 اعتبارسنجی  1007 احراز هویت کاربر 8

 شرکت بیمه 
 شرکت ارزیاب خسارت 

 کارگزار برخط 
 نماینده بیمه

 7ابق جدول  طم
احراز هویت کاربر در موقع ثبت نام و ایجاد کاربري در وب  

 کدملی و شماره تلفن همراه سایت از طریق  

 سنجیریسک 1008 ارزیابی ریسک بیمه گذار 9
 شرکت بیمه 

 کارگزار برخط 
 8ابق جدول  طم

سنجی و امتیازدهی به راننده خودرو براساس  ریسک  
 پارامترهاي تحلیل رفتار راننده و سوابق خسارتهاي قبلی 



 

 

۲ 
 

 خدماتمحصوالت و تعرفه 
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 16/08/1401تاریخ :  

 سنجیریسک 1009 ی زندگ يها  مهیشده ب مهیب یسنج سکیر 10
 شرکت بیمه 

 کارگزار برخط 
 9ابق جدول  طم

ریسک سنجی و امتیازدهی به بیمه شده براساس پارامترهاي  
هاي فردي و سوابق خسارتهاي درمان  تحلیل گروهی ویژگی  

 قبلی 

 ربات  1010 یربات صوت 11
 شرکت بیمه 

 شرکت ارزیاب خسارت 
 کارگزار برخط 

 دستیاري صوتی و چت بات صوتی   ربات 10ابق جدول  طم

 استعالم  1011 ارزیابی ریسک راننده (راننده محوري)  12
 شرکت بیمه 

 شرکت ارزیاب خسارت 
 کارگزار برخط 

 11ابق جدول  طم
محاسبه ریسک رانندگان وسایل نقلیه با استفاده از  

پارامترهاي شخص (سن، جنسیت و...) ، سوابق خسارت 
 راننده مقصر حادثه، سوابق گواهینامه و تخلفات رانندگی  

 استعالم  1012 بازدید خودرو 13
 شرکت بیمه 

 شرکت ارزیاب خسارت 
 12مطابق جدول  

  از طریق لینک تحت وب بازدید و کارشناسی بدنه خودرو
(PWA)  پس از ثبت درخواست بیمه بدنه توسط بیمه

کاربر ( بیمه گذار/  عکس و فیلم توسط گذار ،ارسال 
کارشناس) از موارد خواسته شده جهت کارشناسی خودرو 

خود   کارشناس از طریق کارتابل،سپس طبق دستورالعمل 
موارد را بررسی و در صورت تایید ثبت و آماده صدور می  

 نماید. 

 13مطابق جدول   شرکت بیمه  استعالم  1013 استعالم کارگزاري هاي برخط 14
جهت ارائه اطالعات و وضعیت کارگزاري برخط 

اعتبارسنجی و ثبت در سامانه متمرکز بیمه گري شرکت 
 بیمه 
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 14ابق جدول  طم کارگزار برخط  صدور  1014 خودرو بدنه صدور بیمه نامه 15
بدنه  استعالم نرخ، ثبت پیش نویس، پرداخت و صدور بیمه نامه  

 خودرو 

 15ابق جدول  طم کارگزار برخط  صدور  1015 آتش سوزي منازل مسکونی صدور بیمه نامه 16
آتش  استعالم نرخ، ثبت پیش نویس، پرداخت و صدور بیمه نامه  

 سوزي منازل مسکونی 

 16ابق جدول  طم کارگزار برخط  صدور  1016 درمان مسافرتی  صدور بیمه نامه 17
استعالم نرخ، ثبت پیش نویس، پرداخت و صدور بیمه نامه  

 درمان مسافرتی
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 نحوه نرخ گذاري تعرفه ها 

هزینه هاي توسعه، پشتیبانی و    و برآورد  شناسایی، پس از  می شود  سرویس هایی که توسط شرکت سامانه نگار حامی بیمه طراحی و پیاده سازي  در خصوص   -۱
   نرخ گذاري و تعیین جدول تعرفه صورت می پذیرد.  ،شرکت در جلسه کمیته ارزیابی و تحقیق و مطالعه بازار صورت پذیرفته  ،  سرویسنگهداري 

طراحی و پیاده سازي و طی قرارداد با شرکت سامانه نگار حامی بیمه از طریق سوئیچ بیمه امکان  اینشورتک  شرکت هاي  هایی که توسط    سرویس در خصوص   -۲
و مذاکره و توافق نرخ که معموالً با جلسات اینشورتک با برخی از سرویس گیرندگان  اینشورتک    توسط   آن فراهم می گردد، براساس تحقیق و مطالعه بازار  انتشار

  تعیین اعالم و پس از طرح و تصویب در کمیته ارزیابی شرکت سامانه نگار حامی بیمه، نرخ گذاري و  از سوي اینشورتک    يصورت می پذیرد، نرخ پیشنهاد
 جدول تعرفه صورت می پذیرد.
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 ) 1001(کد سرویس  استعالم اطالعات خودرو و تخفیفات آنتعرفه سرویس  -1جدول شماره 

 زمان انقضاء  نام بسته ردیف 
تعداد 
 تراکنش 

مبلغ هر تراکنش 
 به ریال 

مبلغ سرویس 
 به ریال 

 رایگان در قالب آبونمان 2000 ماهه یک پایه  1
 30،000،000 1000 30،000 ماهه یک 1شماره  2
 60,000,000 600  100،000 ماهه یک 2شماره  3
 165,000,000 550  300،000 ماهه یک 3شماره  4
 250,000,000 500  500،000 ماهه یک 4شماره  5
 322,000,000 460  700،000 ماهه یک 5شماره  6
 430,000,000 430  1،000،000 ماهه یک 6شماره  7
 600,000,000 300  2،000،000 ماهه یک 7شماره  8

 :بهره برداري از سرویس ضوابط  

 باشد. می افزودهارزش هر بسته بدون احتساب مالیات بر  مبالغ -۱

ثبت احوال، ناجا، شاهکار و غیره)، چنانچه سازمان    هايسرویساز سازمان هاي دیگر است (مانند    APIکه ارائه آن وابسته به فراخوانی سرویس    API  هايسرویسدر خصوص   -۲
خود اقدام نموده    هاي سرویسعمل آورد، فروشنده نسبت به محاسبه و بروز رسانی نرخ مندرج در جدول تعرفه    تغییر در مبلغ سرویس خود را به  هرگونهارائه کننده سرویس  

 و خریدار ملزم است برابر مبلغ سرویس جدید نسبت به خریداري و پرداخت مبلغ آن اقدام نمایند. 
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 خدماتمحصوالت و تعرفه 
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 ) 1002(کد سرویس  خودرو استعالم سوابق بیمه نامه شخص ثالثتعرفه سرویس   -2جدول شماره 

 زمان انقضاء  نام بسته ردیف 
تعداد 
 تراکنش 

مبلغ هر تراکنش 
 به ریال 

مبلغ سرویس 
 به ریال 

 رایگان در قالب آبونمان 2000 ماهه یک پایه  1
 30،000،000 1000 30،000 ماهه یک 1شماره  2
 60,000,000 600  100،000 ماهه یک 2شماره  3
 165,000,000 550  300،000 ماهه یک 3شماره  4
 250,000,000 500  500،000 ماهه یک 4شماره  5
 322,000,000 460  700،000 ماهه یک 5شماره  6
 430,000,000 430  1،000،000 ماهه یک 6شماره  7
 600,000,000 300  2،000،000 ماهه یک 7شماره  8
 :ضوابط بهره برداري از سرویس 

 باشد. افزوده میهر بسته بدون احتساب مالیات بر ارزش  مبالغ -۱

ثبت احوال، ناجا، شاهکار و غیره)، چنانچه سازمان    هايسرویساز سازمان هاي دیگر است (مانند    APIکه ارائه آن وابسته به فراخوانی سرویس    API  هايسرویسدر خصوص   -۲
خود اقدام نموده    هاي سرویسعمل آورد، فروشنده نسبت به محاسبه و بروز رسانی نرخ مندرج در جدول تعرفه    تغییر در مبلغ سرویس خود را به  هرگونهارائه کننده سرویس  

 و خریدار ملزم است برابر مبلغ سرویس جدید نسبت به خریداري و پرداخت مبلغ آن اقدام نمایند. 
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 ) 1003(کد سرویس  استعالم صحت سنجی گواهینامه رانندگیتعرفه سرویس   -3جدول شماره 

 زمان انقضاء  نام بسته ردیف 
تعداد 
 تراکنش 

مبلغ هر تراکنش 
 به ریال 

مبلغ سرویس 
 به ریال 

 رایگان در قالب آبونمان 500 ماهه یک پایه  1
 27،000،000 1800  15،000 ماهه یک 1شماره  2
 48،000،000 1600  30،000 ماهه یک 2شماره  3
 70،000،000 1400  50،000 ماهه یک 3شماره  4
 120،000،000 1200  100،000 ماهه یک 4شماره  5
 300،000،000 1000 300،000 ماهه یک 5شماره  6
 400،000،000 800 500،000 ماهه یک 6شماره  7

 :بهره برداري از سرویس   ضوابط

 باشد. افزوده میهر بسته بدون احتساب مالیات بر ارزش  مبالغ -۱
ثبت احوال، ناجا، شاهکار و غیره)، چنانچه سازمان    هايسرویساز سازمان هاي دیگر است (مانند    APIکه ارائه آن وابسته به فراخوانی سرویس    API  هايسرویسدر خصوص   -۲

خود اقدام نموده    هاي سرویستغییر در مبلغ سرویس خود را به عمل آورد، فروشنده نسبت به محاسبه و بروز رسانی نرخ مندرج در جدول تعرفه    هرگونهارائه کننده سرویس  
 پرداخت مبلغ آن اقدام نمایند.  و خریدار ملزم است برابر مبلغ سرویس جدید نسبت به خریداري و
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 )1004(کد سرویس  استعالم سوابق خودرو و بیمه نامهتعرفه سرویس   -4جدول شماره 

 زمان انقضاء  نام بسته ردیف 
تعداد 
 تراکنش 

مبلغ هر تراکنش 
 به ریال 

مبلغ سرویس 
 به ریال 

 رایگان در قالب آبونمان 100 ماهه یک پایه  1
 30،000،000 30،000 1000 ماهه یک 1شماره  2
 125،000،000 25،000 5000 ماهه یک 2شماره  3
 200،000،000 20،000 10،000 ماهه یک 3شماره  4
 450،000،000 15،000 30،000 ماهه یک 4شماره  5
 600،000،000 10،000 60،000 ماهه یک 5شماره  6
 800،000،000 8،000 100،000 ماهه یک 6شماره  7

 :بهره برداري از سرویس ضوابط  

 باشد. افزوده میهر بسته بدون احتساب مالیات بر ارزش  مبالغ -۱
ثبت احوال، ناجا، شاهکار و غیره)، چنانچه سازمان    هايسرویساز سازمان هاي دیگر است (مانند    APIکه ارائه آن وابسته به فراخوانی سرویس    API  هايسرویسدر خصوص   -۲

خود اقدام نموده    هاي سرویستغییر در مبلغ سرویس خود را به عمل آورد، فروشنده نسبت به محاسبه و بروز رسانی نرخ مندرج در جدول تعرفه    هرگونهارائه کننده سرویس  
 پرداخت مبلغ آن اقدام نمایند.  و خریدار ملزم است برابر مبلغ سرویس جدید نسبت به خریداري و
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 ) 1005(کد سرویس  اصالت تصادف خودروتعرفه سرویس   -5جدول شماره 

 مبلغ هر تراکنش به ریال  تعداد تراکنش  زمان انقضاء  نام سرویس  ردیف 

 180،000 تا پایان مدت قرارداد نامحدود  قراردادمدت  تا پایان  اصالت تصادف خودرو با کارشناس 1

 120،000 تا پایان مدت قرارداد نامحدود  قرارداد  مدت تا پایان اصالت تصادف خودرو بدون کارشناس 2

 :ضوابط بهره برداري از سرویس 

 باشد. افزوده میبدون احتساب مالیات بر ارزش تراکنش هر  مبالغ -۱

ثبت احوال، ناجا، شاهکار و غیره)، چنانچه سازمان    هايسرویساز سازمان هاي دیگر است (مانند    APIکه ارائه آن وابسته به فراخوانی سرویس    API  هايسرویس  خصوصدر   -۲
خود اقدام نموده    هاي ویسسرتغییر در مبلغ سرویس خود را به عمل آورد، فروشنده نسبت به محاسبه و بروز رسانی نرخ مندرج در جدول تعرفه    هرگونهارائه کننده سرویس  

 و خریدار ملزم است برابر مبلغ سرویس جدید نسبت به خریداري و پرداخت مبلغ آن اقدام نمایند. 
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 ) 1006(کد سرویس  بیمه نامه شخص ثالث خودرو تعرفه سرویس هاي صدور -6جدول شماره 

 به ریال  مبلغ هر تراکنش تعداد تراکنش  زمان انقضاء  نحوه ارائه  ردیف
 رایگان در قالب آبونمان تراکنش در ماه  200 تا پایان مدت قرارداد پایه  1
 رایگان در قالب الزامات بیمه مرکزي نامحدود تا پایان مدت قرارداد تا پایان مدت قرارداد تراکنشی 2

 

 :بهره برداري از سرویس ضوابط  

تاي بیمه نامه و چاپ بیمه نامه سرویس صدور بیمه نامه شامل فراخونی سرویس هاي استعالم نرخ، ثبت پیش نویس، پرداخت اینترنتی حق بیمه ، صدور بیمه نامه و دریافت کدیک  -۱
 می باشد. 

د سرویس هاي ثبت احوال، ناجا، شاهکار و غیره)، چنانچه سازمان  از سازمان هاي دیگر است (مانن  APIکه ارائه آن وابسته به فراخوانی سرویس    APIدر خصوص سرویس هاي   -۲
سرویس خود را به عمل آورد، فروشنده نسبت به محاسبه و بروز رسانی نرخ مندرج در جدول تعرفه سرویس هاي خود اقدام نموده و    مبلغارائه کننده سرویس هر گونه تغییر در  

 به خریداري و پرداخت مبلغ آن اقدام نمایند. خریدار ملزم است برابر مبلغ سرویس جدید نسبت 
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 ) 1007(کد سرویس  احراز هویت کاربرتعرفه سرویس  -7جدول شماره 

 زمان انقضاء  نام بسته ردیف 
تعداد 
 تراکنش 

مبلغ هر 
 تراکنش به ریال 

مبلغ سرویس 
 به ریال 

 رایگان در قالب آبونمان 100 ماهه یک پایه  1
 15،000،000 15،000  1000 ماهه یک 1شماره  2
 90،000،000 9000 10،000 ماهه یک 2شماره  3
 240،000،000 8000 30،000 ماهه یک 3شماره  4
 350،000،000 7000  50،000 ماهه یک 4شماره  5
 600،000،000 6000  100،000 ماهه یک 5شماره  6
 1،000،000،000 5000 200،000 ماهه یک 6شماره  7
 :ضوابط بهره برداري از سرویس 

 باشد. افزوده میهر بسته بدون احتساب مالیات بر ارزش  مبالغ -۱
از سازمان هاي دیگر است (مانند سرویس هاي ثبت احوال، ناجا، شاهکار و غیره)، چنانچه   APIکه ارائه آن وابسته به فراخوانی سرویس    APIدر خصوص سرویس هاي   -۲

هاي خود   کننده سرویس هر گونه تغییر در مبلغ سرویس خود را به عمل آورد، فروشنده نسبت به محاسبه و بروز رسانی نرخ مندرج در جدول تعرفه سرویسسازمان ارائه  
 اقدام نموده و خریدار ملزم است برابر مبلغ سرویس جدید نسبت به خریداري و پرداخت مبلغ آن اقدام نمایند. 

 

 

 

 

 

  



 

 

۱۲ 
 

 خدماتمحصوالت و تعرفه 
 V16نسخه :  
 16/08/1401تاریخ :  

 ) 1008(کد سرویس  ارزیابی ریسک بیمه گذارتعرفه سرویس  -8جدول شماره 

 مبلغ هر تراکنش به ریال  تعداد تراکنش  زمان انقضاء  نحوه ارائه  ردیف
 رایگان در قالب آبونمان تراکنش در ماه  10 تا پایان مدت قرارداد پایه  1
 توافقی قراردادنامحدود تا پایان مدت   تا پایان مدت قرارداد تراکنشی 2

 :ضوابط بهره برداري از سرویس 

 باشد. افزوده میهر بسته بدون احتساب مالیات بر ارزش  مبالغ -۱

از سازمان هاي دیگر است (مانند سرویس هاي ثبت احوال، ناجا، شاهکار و غیره)، چنانچه   APIکه ارائه آن وابسته به فراخوانی سرویس    APIدر خصوص سرویس هاي   -۲
ل تعرفه سرویس هاي خود سازمان ارائه کننده سرویس هر گونه تغییر در مبلغ سرویس خود را به عمل آورد، فروشنده نسبت به محاسبه و بروز رسانی نرخ مندرج در جدو

 ت برابر مبلغ سرویس جدید نسبت به خریداري و پرداخت مبلغ آن اقدام نمایند. اقدام نموده و خریدار ملزم اس
 

 

 

 

 

  



 

 

۱۳ 
 

 خدماتمحصوالت و تعرفه 
 V16نسخه :  
 16/08/1401تاریخ :  

 ) 1009(کد سرویس ی زندگ يها مهیشده ب مهیبریسک سنجی تعرفه سرویس   -9جدول شماره 

 مبلغ هر تراکنش به ریال  تعداد تراکنش  زمان انقضاء  نحوه ارائه  ردیف
 رایگان در قالب آبونمان تراکنش در ماه  10 تا پایان مدت قرارداد پایه  1
 توافقی نامحدود تا پایان مدت قرارداد تا پایان مدت قرارداد تراکنشی 2

 :ضوابط بهره برداري از سرویس 

 باشد. افزوده میهر بسته بدون احتساب مالیات بر ارزش  مبالغ -۱

از سازمان هاي دیگر است (مانند سرویس هاي ثبت احوال، ناجا، شاهکار و غیره)، چنانچه   APIکه ارائه آن وابسته به فراخوانی سرویس    APIدر خصوص سرویس هاي   -۲
رویس هاي خود ل تعرفه سسازمان ارائه کننده سرویس هر گونه تغییر در مبلغ سرویس خود را به عمل آورد، فروشنده نسبت به محاسبه و بروز رسانی نرخ مندرج در جدو

 اقدام نموده و خریدار ملزم است برابر مبلغ سرویس جدید نسبت به خریداري و پرداخت مبلغ آن اقدام نمایند. 
 

 

 

 

 

  



 

 

۱۴ 
 

 خدماتمحصوالت و تعرفه 
 V16نسخه :  
 16/08/1401تاریخ :  

 ) 1010(کد سرویس  دستیار صوتیتعرفه سرویس   -10جدول شماره 

 مبلغ هر تراکنش به ریال  تعداد تراکنش  زمان انقضاء  نحوه ارائه  ردیف
 رایگان در قالب آبونمان تراکنش در ماه  10 پایان مدت قراردادتا  پایه  1
 توافقی تا پایان مدت قرارداد نامحدود  تا پایان مدت قرارداد تراکنشی 2

 :ضوابط بهره برداري از سرویس 

 باشد. افزوده میهر بسته بدون احتساب مالیات بر ارزش  مبالغ -۱

از سازمان هاي دیگر است (مانند سرویس هاي ثبت احوال، ناجا، شاهکار و غیره)، چنانچه   APIکه ارائه آن وابسته به فراخوانی سرویس    APIدر خصوص سرویس هاي   -۲
ه عمل آورد، فروشنده نسبت به محاسبه و بروز رسانی نرخ مندرج در جدول تعرفه سرویس هاي خود سازمان ارائه کننده سرویس هر گونه تغییر در مبلغ سرویس خود را ب

 اقدام نموده و خریدار ملزم است برابر مبلغ سرویس جدید نسبت به خریداري و پرداخت مبلغ آن اقدام نمایند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

۱۵ 
 

 خدماتمحصوالت و تعرفه 
 V16نسخه :  
 16/08/1401تاریخ :  

 ) 1011(کد سرویس - ارزیابی ریسک راننده (راننده محوري) -11جدول شماره 

 مبلغ هر تراکنش به ریال  تعداد تراکنش  زمان انقضاء  نحوه ارائه  ردیف
 رایگان در قالب آبونمان تراکنش در ماه  80 تا پایان مدت قرارداد پایه  1
 توافقی نامحدود تا پایان مدت قرارداد تا پایان مدت قرارداد تراکنشی 2

 :ضوابط بهره برداري از سرویس 

 باشد. افزوده میهر بسته بدون احتساب مالیات بر ارزش  مبالغ -۱

از سازمان هاي دیگر است (مانند سرویس هاي ثبت احوال، ناجا، شاهکار و غیره)، چنانچه   APIکه ارائه آن وابسته به فراخوانی سرویس    APIدر خصوص سرویس هاي   -۲
ه عمل آورد، فروشنده نسبت به محاسبه و بروز رسانی نرخ مندرج در جدول تعرفه سرویس هاي خود سازمان ارائه کننده سرویس هر گونه تغییر در مبلغ سرویس خود را ب

 اقدام نموده و خریدار ملزم است برابر مبلغ سرویس جدید نسبت به خریداري و پرداخت مبلغ آن اقدام نمایند. 

  



 

 

۱۶ 
 

 خدماتمحصوالت و تعرفه 
 V16نسخه :  
 16/08/1401تاریخ :  

 ) 1012سرویس (کد -هوشمند بازدید خودروتعرفه سرویس کارشناسی   -12جدول شماره 
 تعرفه سرویس 

 مبلغ هر تراکنش به ریال  تعداد تراکنش  زمان انقضاء  نحوه ارائه  ردیف
 رایگان در قالب آبونمان تراکنش در ماه  80 تا پایان مدت قرارداد پایه  1
 120،000 نامحدود تا پایان مدت قرارداد تا پایان مدت قرارداد تراکنشی 2

 

 از سرویس:  يبرداربهرهضوابط  

 باشد. افزوده میهر تراکنش بدون احتساب مالیات بر ارزش  مبالغ  -۱
احوال، ناجا، شاهکار و غیره)، چنانچه سازمان  هاي ثبتهاي دیگر است (مانند سرویساز سازمان  APIکه ارائه آن وابسته به فراخوانی سرویس    APIهاي  سرویس  خصوصدر   -۲

هاي خود اقدام نموده  کننده سرویس هرگونه تغییر در مبلغ سرویس خود را به عمل آورد، فروشنده نسبت به محاسبه و بروز رسانی نرخ مندرج در جدول تعرفه سرویسارائه 
 برابر مبلغ سرویس جدید نسبت به خریداري و پرداخت مبلغ آن اقدام نمایند.  و خریدار ملزم است

محاسبه ي آن فراخوانی موفق است دریافت پاسخ نهایی سرویس موضوع قرارداد براي پرونده ي ارسالی از طرف خریدار توسط فروشنده است   واحدمنظور از تراکنش که   -۳
 وان یک تراکنش موفق محسوب می گردد. بدین معنی که چرخه ي کامل فراخوانی ها به عن

 
 

  



 

 

۱۷ 
 

 خدماتمحصوالت و تعرفه 
 V16نسخه :  
 16/08/1401تاریخ :  

 )1013(کد سرویس -تعرفه سرویس استعالم کارگزاري برخط  -13جدول شماره 
 تعرفه سرویس 

 مبلغ هر تراکنش به ریال  تعداد تراکنش  زمان انقضاء  نحوه ارائه  ردیف
 رایگان در قالب آبونمان تراکنش در ماه  80 تا پایان مدت قرارداد پایه  1
  5000 نامحدود تا پایان مدت قرارداد تا پایان مدت قرارداد تراکنشی 2

 

 ي از سرویس: برداربهرهضوابط  

 باشد. افزوده میهر تراکنش بدون احتساب مالیات بر ارزش  مبالغ  -۱
احوال، ناجا، شاهکار و غیره)، چنانچه سازمان  هاي ثبتدیگر است (مانند سرویس  هاياز سازمان  APIکه ارائه آن وابسته به فراخوانی سرویس    APIهاي  سرویس  خصوصدر   -۲

هاي خود اقدام نموده  کننده سرویس هرگونه تغییر در مبلغ سرویس خود را به عمل آورد، فروشنده نسبت به محاسبه و بروز رسانی نرخ مندرج در جدول تعرفه سرویسارائه 
 ویس جدید نسبت به خریداري و پرداخت مبلغ آن اقدام نمایند. و خریدار ملزم است برابر مبلغ سر

محاسبه ي آن فراخوانی موفق است دریافت پاسخ نهایی سرویس موضوع قرارداد براي پرونده ي ارسالی از طرف خریدار توسط فروشنده است   واحدمنظور از تراکنش که   -۳
 موفق محسوب می گردد. بدین معنی که چرخه ي کامل فراخوانی ها به عنوان یک تراکنش 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

۱۸ 
 

 خدماتمحصوالت و تعرفه 
 V16نسخه :  
 16/08/1401تاریخ :  

 )1014(کد سرویس  بیمه نامه بدنه خودرو تعرفه سرویس هاي صدور  -14جدول شماره 

 مبلغ هر تراکنش به ریال  تعداد تراکنش  زمان انقضاء  نحوه ارائه  ردیف
 رایگان در قالب آبونمان تراکنش در ماه  200 تا پایان مدت قرارداد پایه  1
 رایگان در قالب الزامات بیمه مرکزي نامحدود تا پایان مدت قرارداد پایان مدت قراردادتا  تراکنشی 2

 

 :ضوابط بهره برداري از سرویس 

، پرداخت اینترنتی حق بیمه ، صدور بیمه نامه و دریافت کدیکتاي بیمه نامه و چاپ بیمه سرویس صدور بیمه نامه شامل فراخونی سرویس هاي استعالم نرخ، ثبت پیش نویس -۱
 نامه می باشد. 

از سازمان هاي دیگر است (مانند سرویس هاي ثبت احوال، ناجا، شاهکار و غیره)، چنانچه سازمان    APIکه ارائه آن وابسته به فراخوانی سرویس    APIدر خصوص سرویس هاي   -۲
ود اقدام نموده سرویس هر گونه تغییر در مبلغ سرویس خود را به عمل آورد، فروشنده نسبت به محاسبه و بروز رسانی نرخ مندرج در جدول تعرفه سرویس هاي خ ارائه کننده

 و خریدار ملزم است برابر مبلغ سرویس جدید نسبت به خریداري و پرداخت مبلغ آن اقدام نمایند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

۱۹ 
 

 خدماتمحصوالت و تعرفه 
 V16نسخه :  
 16/08/1401تاریخ :  

 ) 1015(کد سرویس  آتش سوزي منازل مسکونیبیمه نامه  تعرفه سرویس هاي صدور  -15جدول شماره 

 مبلغ هر تراکنش به ریال  تعداد تراکنش  زمان انقضاء  نحوه ارائه  ردیف
 رایگان در قالب آبونمان تراکنش در ماه  200 تا پایان مدت قرارداد پایه  1
 رایگان در قالب الزامات بیمه مرکزي نامحدود تا پایان مدت قرارداد تا پایان مدت قرارداد تراکنشی 2

 

 :ضوابط بهره برداري از سرویس 

تاي بیمه نامه و چاپ بیمه سرویس صدور بیمه نامه شامل فراخونی سرویس هاي استعالم نرخ، ثبت پیش نویس، پرداخت اینترنتی حق بیمه ، صدور بیمه نامه و دریافت کدیک -۱
 نامه می باشد. 

از سازمان هاي دیگر است (مانند سرویس هاي ثبت احوال، ناجا، شاهکار و غیره)، چنانچه سازمان    APIکه ارائه آن وابسته به فراخوانی سرویس    APIدر خصوص سرویس هاي   -۲
مندرج در جدول تعرفه سرویس هاي خود اقدام نموده  ارائه کننده سرویس هر گونه تغییر در مبلغ سرویس خود را به عمل آورد، فروشنده نسبت به محاسبه و بروز رسانی نرخ

 و خریدار ملزم است برابر مبلغ سرویس جدید نسبت به خریداري و پرداخت مبلغ آن اقدام نمایند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

۲۰ 
 

 خدماتمحصوالت و تعرفه 
 V16نسخه :  
 16/08/1401تاریخ :  

 ) 1015(کد سرویس  بیمه نامه درمان مسافرتی تعرفه سرویس هاي صدور  -15جدول شماره 

 مبلغ هر تراکنش به ریال  تعداد تراکنش  زمان انقضاء  نحوه ارائه  ردیف
 رایگان در قالب آبونمان تراکنش در ماه  200 تا پایان مدت قرارداد پایه  1
 رایگان در قالب الزامات بیمه مرکزي نامحدود تا پایان مدت قرارداد تا پایان مدت قرارداد تراکنشی 2

 

 :ضوابط بهره برداري از سرویس 

تاي بیمه نامه و چاپ بیمه سرویس صدور بیمه نامه شامل فراخونی سرویس هاي استعالم نرخ، ثبت پیش نویس، پرداخت اینترنتی حق بیمه ، صدور بیمه نامه و دریافت کدیک -۱
 نامه می باشد. 

سرویس هاي ثبت احوال، ناجا، شاهکار و غیره)، چنانچه سازمان    از سازمان هاي دیگر است (مانند  APIکه ارائه آن وابسته به فراخوانی سرویس    APIدر خصوص سرویس هاي   -۲
سرویس هاي خود اقدام نموده  ارائه کننده سرویس هر گونه تغییر در مبلغ سرویس خود را به عمل آورد، فروشنده نسبت به محاسبه و بروز رسانی نرخ مندرج در جدول تعرفه

 ه خریداري و پرداخت مبلغ آن اقدام نمایند. و خریدار ملزم است برابر مبلغ سرویس جدید نسبت ب

 


