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 خدماتمحصوالت و تعرفه 
 V00.11نسخه :  
 05/04/1401تاریخ :  

 قابل ارائه محصوالتجدول 

 

 

 

 توضیحات تعرفه  بهره بردار  نوع سرویس  کدسرویس نام سرویس  ردیف

1 
شامل اتصال و بهره برداري و نگهداري سرویس    پشتیبانی تخصصی

 هر نفر ساعت   برروي پلت فرم / سامانه مشتري
 در صورت درخواست مشتري  6،000،000 تمامی مشتریان  پشتیبانی 140101

 استعالم  140102 اطالعات خودرو و تخفیفات آن استعالم  2
 کارگزار برخط 

 بیمه  نماینده
 1ابق جدول  طم

مشاهده اطالعات خودرو و سوابق تخفیفات آن از طریق شماره  
 پالك خودرو و کدملی مالک خودرو 

 استعالم  140103 وسایل نقلیه  استعالم سوابق بیمه نامه شخص ثالث 3
 کارگزار برخط 

 بیمه  نماینده
 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  140104 صحت سنجی گواهینامه رانندگی 4
صحت سنجی شماره گواهینامه در زمان ثبت پیش نویس بیمه  

 نامه از طریق شماره گواهینامه + کدملی دارنده گواهینامه 

 4ابق جدول  طم ارزیاب خسارت استعالم  140105 استعالم سوابق خودرو و بیمه نامه  5
اعالم حادثه    استعالم سوابق خودرو و بیمه نامه جهت پذیرش

 شرکت هاي ارزیاب خسارت 

 5ابق جدول  طم شرکت بیمه  خسارت  140106 وسایل نقلیه  حادثه حوادث مالی بیمه شخص ثالثمقصر  نییتع 6
با استفاده از  ثبت اطالعات تصادف جهت تعیین مقصر حادثه  

 هوش مصنوعی 

 6ابق جدول  طم کارگزار برخط  صدور  140107 وسایل نقلیه  صدور بیمه نامه شخص ثالث 7
استعالم نرخ، ثبت پیش نویس، پرداخت و صدور بیمه نامه  

 شخص ثالث 

 اعتبارسنجی  140108 احراز هویت کاربر 8
 کارگزار برخط 
 نماینده بیمه

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

 و شماره تلفن همراه   کدملیسایت از طریق  
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 خدماتمحصوالت و تعرفه 
 V00.11نسخه :  
 05/04/1401تاریخ :  

 استعالم اطالعات خودرو و تخفیفات آنتعرفه سرویس  -1جدول شماره 

 تعداد تراکنش  مدت نام بسته ردیف
مبلغ هر تراکنش 

 به ریال 
 مبلغ سرویس به ریال 

 60,000,000 600   100،000 ماهه یک پایه 1
 165,000,000 550   300،000 ماهه یک 1شماره  2
 250,000,000 500   500،000 ماهه یک 2شماره  3
 322,000,000 460   700،000 ماهه یک 3شماره  4
 430,000,000 430   1،000،000 ماهه یک 4شماره  5
 600,000,000 300   2،000،000 ماهه یک 5شماره  6

 :بهره برداري از سرویس ضوابط  

 باشد. هر بسته بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می مبالغ -۱
 چنانچه تعداد تراکنش به اتمام نرسیده ولیکن زمان انقضاي بسته تمام شده باشد، امکان انتقال مانده تراکنش به بسته جدید وجود ندارد. -۲
خواهد  کسر  از اعتبار یا کیف پول خریدار  برسد و خریدار گزینه تمدید خودکار بسته را انتخاب کرده باشد، مبلغ آن  به اتمام    یا تعداد تراکنش بسته  چنانچه زمان انقضاي بسته  -۳

منظور خواهد به عنوان بدهی خریدار  ریال محاسبه و    1000هر استعالم (در همه بسته ها)    مبلغنبود موجودي در کیف پول یا اتمام اعتبار خریدار،  در این خصوص در صورت    شد.
روز از تاریخ اخطاریه اقدامی از سوي    10و  اخطاریه از سوي فروشنده به خریدار اعالم تا نسبت به شارژ کیف پول یا افزایش اعتبار خود اقدام نماید و چنانچه حداکثر ظرف    شد

 و هر گونه ضرر و زیان ناشی از ارائه سرویس خریدار از عهده فروشنده خارج است.دام اق APIخریدار صورت نپذیرفت، فروشنده نسبت به غیر فعال سازي سرویس 
، شاهکار و غیره)، چنانچه سازمان  از سازمان هاي دیگر است (مانند سرویس هاي ثبت احوال، ناجا   APIکه ارائه آن وابسته به فراخوانی سرویس    APIدر خصوص سرویس هاي   -۴

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  
 اقدام نمایند.  خریدار ملزم است برابر مبلغ سرویس جدید نسبت به خریداري و پرداخت مبلغ آن
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 خدماتمحصوالت و تعرفه 
 V00.11نسخه :  
 05/04/1401تاریخ :  

 وسایل نقلیه  استعالم سوابق بیمه نامه شخص ثالثتعرفه سرویس   -2جدول شماره 

 تعداد تراکنش  مدت نام بسته ردیف
مبلغ هر تراکنش 

 به ریال 
 مبلغ سرویس به ریال 

 60,000,000 600   100،000 ماهه یک پایه 1
 165,000,000 550   300،000 ماهه یک 1شماره  2
 250,000,000 500   500،000 ماهه یک 2شماره  3
 322,000,000 460   700،000 ماهه یک 3شماره  4
 430,000,000 430   1،000،000 ماهه یک 4شماره  5
 600,000,000 300   2،000،000 ماهه یک 5شماره  6

 :بهره برداري از سرویس ضوابط  

 باشد. هر بسته بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می مبالغ -۱
 چنانچه تعداد تراکنش به اتمام نرسیده ولیکن زمان انقضاي بسته تمام شده باشد، امکان انتقال مانده تراکنش به بسته جدید وجود ندارد. -۲
د خودکار بسته را انتخاب کرده باشد، مبلغ آن از اعتبار یا کیف پول خریدار کسر چنانچه زمان انقضاي بسته یا تعداد تراکنش بسته به اتمام برسد و خریدار گزینه تمدی  -۳

به عنوان بدهی خریدار ریال محاسبه و    1000هر استعالم (در همه بسته ها)    مبلغنبود موجودي در کیف پول یا اتمام اعتبار خریدار،  در این خصوص در صورت  خواهد شد.  
روز از تاریخ اخطاریه   10ي فروشنده به خریدار اعالم تا نسبت به شارژ کیف پول یا افزایش اعتبار خود اقدام نماید و چنانچه حداکثر ظرف  و  اخطاریه از سو  منظور خواهد شد 

خریدار از عهده فروشنده خارج و هر گونه ضرر و زیان ناشی از ارائه سرویس  اقدام    APIاقدامی از سوي خریدار صورت نپذیرفت، فروشنده نسبت به غیر فعال سازي سرویس  
 است.

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   -۴
نسبت به محاسبه و بروز رسانی نرخ مندرج در جدول تعرفه سرویس هاي خود   سرویس خود را به عمل آورد، فروشنده  مبلغسازمان ارائه کننده سرویس هر گونه تغییر در  

 اقدام نموده و خریدار ملزم است برابر مبلغ سرویس جدید نسبت به خریداري و پرداخت مبلغ آن اقدام نمایند. 
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 خدماتمحصوالت و تعرفه 
 V00.11نسخه :  
 05/04/1401تاریخ :  

 استعالم صحت سنجی گواهینامه رانندگی تعرفه سرویس   -3جدول شماره 

 تعداد تراکنش  مدت نام بسته ردیف
مبلغ هر تراکنش به 

 ریال
 مبلغ سرویس به ریال 

 18،000،000 1800   10،000 ماهه یک پایه 1
 48،000،000 1600   30،000 ماهه یک 1شماره  2
 70،000،000 1400   50،000 ماهه یک 2شماره  3
 120،000،000 1200   100،000 ماهه یک 3شماره  4
 300،000،000 1000 300،000 ماهه یک 4شماره  5
 400،000،000 800 500،000 ماهه یک 5شماره  6

 :بهره برداري از سرویس   ضوابط

 باشد. هر بسته بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می مبالغ -۱
 به اتمام نرسیده ولیکن زمان انقضاي بسته تمام شده باشد، امکان انتقال مانده تراکنش به بسته جدید وجود ندارد. چنانچه تعداد تراکنش -۲
کسر خواهد  عتبار یا کیف پول خریدار  چنانچه زمان انقضاي بسته یا تعداد تراکنش بسته به اتمام برسد و خریدار گزینه تمدید خودکار بسته را انتخاب کرده باشد، مبلغ آن از ا  -۳

به عنوان بدهی خریدار منظور خواهد ریال محاسبه و    2200هر استعالم (در همه بسته ها)    مبلغنبود موجودي در کیف پول یا اتمام اعتبار خریدار،  در این خصوص در صورت  شد.  
روز از تاریخ اخطاریه اقدامی از سوي    10از سوي فروشنده به خریدار اعالم تا نسبت به شارژ کیف پول یا افزایش اعتبار خود اقدام نماید و چنانچه حداکثر ظرف    و  اخطاریه  شد

 ریدار از عهده فروشنده خارج است.و هر گونه ضرر و زیان ناشی از ارائه سرویس خاقدام  APIخریدار صورت نپذیرفت، فروشنده نسبت به غیر فعال سازي سرویس 
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   -۴

نسبت به محاسبه و بروز رسانی نرخ مندرج در جدول تعرفه سرویس هاي خود اقدام نموده و  سرویس خود را به عمل آورد، فروشنده    مبلغارائه کننده سرویس هر گونه تغییر در  
 خریدار ملزم است برابر مبلغ سرویس جدید نسبت به خریداري و پرداخت مبلغ آن اقدام نمایند. 
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 خدماتمحصوالت و تعرفه 
 V00.11نسخه :  
 05/04/1401تاریخ :  

 استعالم سوابق خودرو و بیمه نامه تعرفه سرویس   -4جدول شماره 

 تراکنش تعداد   مدت نام بسته ردیف
مبلغ هر تراکنش به 

 ریال
 مبلغ سرویس به ریال 

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

 :بهره برداري از سرویس ضوابط  

 باشد. هر بسته بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می مبالغ -۱
 به اتمام نرسیده ولیکن زمان انقضاي بسته تمام شده باشد، امکان انتقال مانده تراکنش به بسته جدید وجود ندارد. چنانچه تعداد تراکنش -۲
کسر خواهد  عتبار یا کیف پول خریدار  چنانچه زمان انقضاي بسته یا تعداد تراکنش بسته به اتمام برسد و خریدار گزینه تمدید خودکار بسته را انتخاب کرده باشد، مبلغ آن از ا  -۳

به عنوان بدهی خریدار منظور ریال محاسبه و    35،000هر استعالم (در همه بسته ها)    مبلغنبود موجودي در کیف پول یا اتمام اعتبار خریدار،  در این خصوص در صورت  شد.  
روز از تاریخ اخطاریه اقدامی از    10د اقدام نماید و چنانچه حداکثر ظرف  و  اخطاریه از سوي فروشنده به خریدار اعالم تا نسبت به شارژ کیف پول یا افزایش اعتبار خو  خواهد شد

 و هر گونه ضرر و زیان ناشی از ارائه سرویس خریدار از عهده فروشنده خارج است. اقدام  APIسوي خریدار صورت نپذیرفت، فروشنده نسبت به غیر فعال سازي سرویس 
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   -۴

رویس هاي خود اقدام نموده و  سرویس خود را به عمل آورد، فروشنده نسبت به محاسبه و بروز رسانی نرخ مندرج در جدول تعرفه س  مبلغارائه کننده سرویس هر گونه تغییر در  
 خریدار ملزم است برابر مبلغ سرویس جدید نسبت به خریداري و پرداخت مبلغ آن اقدام نمایند. 
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 خدماتمحصوالت و تعرفه 
 V00.11نسخه :  
 05/04/1401تاریخ :  

 حادثه حوادث مالی بیمه شخص ثالث مقصر  نیی تعتعرفه سرویس    -5جدول شماره 

 تعداد تراکنش  مدت نام بسته ردیف
مبلغ هر تراکنش به 

 ریال
 ریال مبلغ  بسته به  

 210،000،000 420،000  500 ماهه یک پایه  1

 400،000،000 400،000 1000 ماههیک  1شماره  2

 950،000،000 380،000  2500 ماههیک  2شماره  3

 1،750،000،000 350،000  5000 ماههیک  3شماره  4

 3،000،000،000 300،000  10،000 یک ماهه 4شماره  5

 :برداري از سرویس بهره  ضوابط  

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

 چنانچه تعداد تراکنش به اتمام نرسیده ولیکن زمان انقضاي بسته تمام شده باشد، امکان انتقال مانده تراکنش به بسته جدید وجود ندارد. -۲
عتبار یا کیف پول خریدار کسر خواهد  چنانچه زمان انقضاي بسته یا تعداد تراکنش بسته به اتمام برسد و خریدار گزینه تمدید خودکار بسته را انتخاب کرده باشد، مبلغ آن از ا -۳

به عنوان بدهی خریدار ریال محاسبه و    500،000ته ها)  هر استعالم (در همه بس  مبلغنبود موجودي در کیف پول یا اتمام اعتبار خریدار،  در این خصوص در صورت  شد.  
روز از تاریخ اخطاریه   10اکثر ظرف  منظور خواهد شد و  اخطاریه از سوي فروشنده به خریدار اعالم تا نسبت به شارژ کیف پول یا افزایش اعتبار خود اقدام نماید و چنانچه حد

اقدام و هر گونه ضرر و زیان ناشی از ارائه سرویس خریدار از عهده فروشنده خارج   APIبه غیر فعال سازي سرویس  اقدامی از سوي خریدار صورت نپذیرفت، فروشنده نسبت  
 است.

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   -۴
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
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 خدماتمحصوالت و تعرفه 
 V00.11نسخه :  
 05/04/1401تاریخ :  

 تعرفه سرویس هاي صدور   -6جدول شماره 

 تعداد تراکنش  مدت نام سرویس  ردیف
مبلغ هر تراکنش به 

 ریال
 توضیحات

 رایگان نامحدود  نامحدود  وسایل نقلیه صدور بیمه نامه شخص ثالث  1
،  پیشنهادثبت استعالم نرخ،  چهار سرویس APIدر این 

با    پرداخت حق بیمه و صدور بیمه نامه فراخوانی و داده هاي
 تبادل می شود.  شرکت بیمه گر

 :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. 

، شاهکار و غیره)، چنانچه سازمان  از سازمان هاي دیگر است (مانند سرویس هاي ثبت احوال، ناجا  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  

 اقدام نمایند.  خریدار ملزم است برابر مبلغ سرویس جدید نسبت به خریداري و پرداخت مبلغ آن
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 خدماتمحصوالت و تعرفه 
 V00.11نسخه :  
 05/04/1401تاریخ :  

 احراز هویت کاربر تعرفه سرویس  -7جدول شماره 

 تعداد تراکنش  مدت نام بسته ردیف
مبلغ هر تراکنش به 

 ریال
 مبلغ سرویس به ریال 

 15،000،000 15،000   1000 ماهه یک پایه 1
 90،000،000 9000 10،000 ماهه یک 1شماره  2
 240،000،000 8000 30،000 ماهه یک 2شماره  3
 350،000،000 7000   50،000 ماهه یک 3شماره  4
 600،000،000 6000   100،000 ماهه یک 4شماره  5
 1،000،000،000 5000 200،000 ماهه یک 5شماره  6

 :بهره برداري از سرویس ضوابط  

 باشد. هر بسته بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می مبالغ -۱
 چنانچه تعداد تراکنش به اتمام نرسیده ولیکن زمان انقضاي بسته تمام شده باشد، امکان انتقال مانده تراکنش به بسته جدید وجود ندارد. -۲
بسته به اتمام برسد و خریدار گزینه تمدید خودکار بسته را انتخاب کرده باشد، مبلغ آن از اعتبار یا کیف پول خریدار کسر   چنانچه زمان انقضاي بسته یا تعداد تراکنش  -۳

هی خریدار به عنوان بدریال محاسبه و    20،000هر استعالم (در همه بسته ها)    مبلغنبود موجودي در کیف پول یا اتمام اعتبار خریدار،  در این خصوص در صورت  خواهد شد.  
روز از تاریخ اخطاریه   10اخطاریه از سوي فروشنده به خریدار اعالم تا نسبت به شارژ کیف پول یا افزایش اعتبار خود اقدام نماید و چنانچه حداکثر ظرف      و   منظور خواهد شد 

نه ضرر و زیان ناشی از ارائه سرویس خریدار از عهده فروشنده خارج و هر گواقدام    APIاقدامی از سوي خریدار صورت نپذیرفت، فروشنده نسبت به غیر فعال سازي سرویس  
 است.

، شاهکار و غیره)، چنانچه از سازمان هاي دیگر است (مانند سرویس هاي ثبت احوال، ناجا  APIکه ارائه آن وابسته به فراخوانی سرویس    APIدر خصوص سرویس هاي   -۴
سرویس خود را به عمل آورد، فروشنده نسبت به محاسبه و بروز رسانی نرخ مندرج در جدول تعرفه سرویس هاي خود   مبلغسازمان ارائه کننده سرویس هر گونه تغییر در  

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


