
استعالم بیمه  چگونه از سوابق بیمه پالک ماشین مطمئن شویم؟ این سوالی است که در زمان

برای دارندگان و مالکین خودرو در زمان خرید و فروش اتومبیل مطرح می  خودرو با پالک

شود. در واقع نداشتن یک بیمه نامه معتبر می تواند جریمه های سنگین یا حتی توقیف ماشین 

 .را به همراه داشته باشد

این امکان وجود دارد که برخی از افراد فراموش کنند برای تمدید تاریخ بیمه خودرو اقدام 

نمایند و یا ندانند که بیمه خودرو تا چه زمانی تاریخ دارد. روش های مختلفی برای استعالم 

بیمه خودرو با پالک وجود دارد که در این مطلب تصمیم داریم یک به یک آن ها را برای 

 .شما شرح دهیم. با ما همراه باشید

 استعالم بیمه خودرو با پالک چه مزیتی دارد؟

ل انواع مختلفی از جمله بدنه، شخص ثالث و... می شود، جزو مدارک بیمه خودرو که شام

الزم و ضروری محسوب می شود که در زمان استفاده از خودرو باید آن ها را به همراه 

به شما کمک می کند تا مدت زمان بیمه خودرو را  استعالم بیمه خودرو با پالک .داشته باشید

 .تمدید آن اقدام نماییدبررسی کنید و در تاریخ مناسبی برای 
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 [caption/]آموزش استعالم بیمه خودرو با پالک



چگونه از سوابق بیمه پالک ماشین مطمئن شویم؟ اگر هنوز به دنبال پاسخ برای این سوال 

ی توانید با استعالم بیمه خودرو با پالک، هستید، الزم است بدانید که در زمان خرید خودرو م

 .از مدت اعتبار بیمه اتومبیل آگاه شوید

  

 .کلیک کنید درصد تخفیف بیمه شخص ثالثبرای اطالع از 

  

 چگونه از سوابق بیمه پالک ماشین مطمئن شویم؟

به طور کلی روش های مختلفی برای استعالم بیمه خودرو با پالک وجود دارد. اما الزم است 

بدانید که سازمان بیمه مرکزی یک سامانه اینترنتی و آنالین را برای استعالم بیمه های 

اندازی کرده است. سامانه سنهاب )سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه( نام خودرو راه 

را بررسی   دارد و به کمک آن می توان به روش های زیر اطالعات بیمه نامه های ماشین

 :نمود

 استعالم بیمه ماشین با شماره بیمه نامه 

 استعالم بیمه ماشین با کد یکتا 

 استعالم بیمه ماشین با VIN 

 استعالم بیمه خودرو با پیامک 

شما می توانید با مراجعه به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند، با وارد نمودن اطالعاتی مانند 

، کد ملی، نام شرکت بیمه و VIN شماره پالک، شماره موتور، عدد یا شماره شاسی، شماره

رکزی، بیمه اتومبیل خود شماره بیمه نامه، تاریخ شروع و تاریخ پایان بیمه و کد یکتای بیمه م

 .را بررسی کنید

  

 .کلیک کنید مدارک الرم برای تعویض پالک خودروبرای اطالع از 

  

 نحوه استعالم بیمه خودرو با پالک

برای استعالم بیمه خودرو با پالک، باید به سیات درگاه ملی خدمات دولت مراجعه کنید. همان 

طور که پیش تر گفته شد، می توانید در این سایت با وارد نمودن اطالعاتی مانند شماره 
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، شماره بیمه نامه، شماره پالک، کد ملی و شرکت بیمه، بیمه VINماره شاسی، موتور، ش

 .های خودرو خود را استعالم بگیرید

حتما می دانید که هر خودرویی و موتوری دارای شماره موتور و شماره شاسی انحصاری و 

 مخصوص به خود می باشد. این شماره ها به طور معمول بر روی خود موتور و یا قسمتی

 .از بدنه درج شده اند که بر روی کارت ماشین نیز نوشته می شوند

یک شماره شناسایی منحر به فرد برای هر خودرو محسوب می شود. در واقع این  VIN کد

رقمی می  17به طور معمول یک کد  VIN کد حکم کد ملی برای هر اتومبیل را دارد. کد

ست. این کد بر روی کارت ماشین ثبت شده باشد که از اعداد و حروف انگلیسی تشکیل شده ا

 .است. به وسیله آن می توانید سال ساخت ماشین و کد کارخانه تولید کننده آن را متوجه شوید
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 [caption/]راهنمای نحوه استعالم بیمه خودرو با پالک

شماره ای می باشد که در زمان صادر کردن هر نوع بیمه نامه ای شماره بیمه نیز همان 

برای آن ثبت می گردد. این شماره به طور معمول بر روی بیمه نامه ها نوشته می شود و 

 .برای گرفتن استعالم بیمه، به آن نیاز خواهید داشت

  



 .کلیک کنید تعویض پالک ماشین های قرعه کشیبرای اطالع از نحوه 

  

 با پالک راهنمای استعالم بیمه خودرو

چگونه از سوابق بیمه پالک ماشین مطمئن شویم؟ برای پاسخ به این سوال باید با نحوه 

 .استعالم بیمه خودرو با پالک به خوبی آشنا شوید

همان طور که پیش تر گفته شد، الزم است ابتدا به سایت بیمه مرکزی وارد شوید و به سراغ 

، VIN باید هر یک از فیلد های مربوط به کدسامانه سنهاب بروید. همان طور که می دانید 

شماره پالک خودرو، شماره بیمه نامه، شماره موتور و شماره شاسی، نام شرکت بیمه کننده 

 .و... را به درستی پر کنید

پس از وارد کردن اطالعات به صورت صحیح، پیامکی برای شما ارسال خواهد شد. در این 

شده است. البته این امکان وجود دارد که پس از وارد  پیامک سوابق بیمه خودرو نشان داده

کردن اطالعات و در نهایت انتخاب گزینه ثبت، بتوانید از طریق همین سامانه، سوابق بیمه 

 .خودرو خود را بررسی کنید

  

 خالصه مطلب 

 چگونه از سوابق بیمه پالک ماشین مطمئن شویم؟ برای این که بتوانید اقدامات الزم را برای

، شماره پالک خودرو، VIN انجام دهید، به اطالعاتی مانند کد ستعالم بیمه خودرو با پالکا

 .شماره بیمه نامه، شماره بدنه یا شاسی خودرو، نام شرکت بیمه کننده و... نیاز خواهید داشت

همین طور می توانید این کار را از طریق سایت و سامانه سنهاب انجام دهید. تمامی مراحل 

 .این پروسه را به طور کامل برای شما شرح داده ایمانجام 
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